Bezpłatne warsztaty tematyczne

EUROFUNDUSZE 2014-2020
źródło dodatkowego wsparcia finansowego samorządów

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, 23 września 2015r.

ZAPROSZENIE
Powiat Gdański i Związek Powiatów Polskich
zapraszają na warsztaty tematyczne zatytułowane

EUROFUNDUSZE 2014-2020
źródło dodatkowego wsparcia finansowego samorządów
które odbędą się 23 września 2015 roku
w sali narad Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim,
ul. Wojska Polskiego 16
Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro. Środki te
będzie można zainwestować m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe
połączenia drogowe, rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku, cyfryzację kraju czy włączenie społeczne i aktywizację zawodową.
W ramach funduszy polityki spójności będzie realizowanych 6 krajowych programów,
w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej. Propozycja podziału
Funduszy Europejskich 2014-2020 na poszczególne Programy Operacyjne: Infrastruktura
i Środowisko (27 513,9 mln euro); Inteligentny Rozwój (8 614,1 mln euro); Wiedza,
Edukacja, Rozwój (4 419,3 mln euro); Polska Cyfrowa (2 255,6 mln euro); Polska
Wschodnia (2 117,2 mln euro); Pomoc Techniczna (700,1 mln euro).
Na realizację 15 regionalnych programów, kluczowych z punktu widzenia pozyskiwania
środków przez samorządy, zostanie przeznaczone ok. 60 proc. funduszy strukturalnych
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny) dla tej
kategorii regionów. Poziom dofinansowania unijnego wyniesie 85 proc. (dla regionów
mniej rozwiniętych) oraz 80 proc. dla Mazowsza. Dobrym rozwiązaniem będzie
kwalifikowalność podatku VAT.
Podczas zaplanowanych warsztatów omówiona zostanie polska polityka rozwoju, unijna
polityka spójności, będzie także mowa o źródłach wsparcia finansowego, o które będą
mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego. Spotkanie będzie także okazją do
pozyskania wiedzy o rozwiązaniach, które mogą dodatkowo wzmacniać pisane przez
samorządy wnioski.
Do udziału w seminarium zapraszamy władze samorządowe gmin i powiatów oraz pracowników administracji publicznej.
Serdecznie zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu.
Prosimy o potwierdzenie udziału w terminie do 17 września br. na e-mail: dk@zpp.pl
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy
Prezes Zarządu
Związku Powiatów Polskich
/-/ Ludwik Węgrzyn

Starosta Gdański
/-/ Stefan Skonieczny

WARSZTATY
TEMATYCZNE

PROGRAM
9.00-9.15

Powitanie uczestników
Stefan Skonieczny, Starosta Gdański

9.15-10.30

Eurofundusze
2014-2020
- źródło
dodatkowego
wsparcia
finansowego
samorządów

Sesja tematyczna I:
Polska polityka rozwoju a samorządy



Jakie instrumenty rozwoju?
(obszary funkcjonalne, obszary strategicznej interwencji,
kontrakt terytorialny)



Co zmienia nowelizacja ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju?

10.30-11.40 Sesja tematyczna II:
Unijna polityka spójności


Jaka jest nowa filozofia rozwoju?



Jakie są główne priorytety rozwoju?



Jakie przewidziano poziomy alokacji funduszy?



Co i jak reguluje rozporządzenia unijne
dotyczące polityki spójności?

11.40-12.00 Przerwa kawowa
12.00-15.30 Sesja tematyczna III:
Wdrażanie polskiej polityki rozwoju i unijnej
polityki spójności w samorządach


Jaka będzie struktura wdrażania?
(przepisy prawne, wytyczne programy krajowe i regionalne)



Które przepisy prawne regulują proces
wdrażania polskiej polityki rozwoju i unijnej
polityki spójności?



Jak zmienią się wytyczne horyzontalne
regulujące procesy wdrażania?



Co zaplanowano w Programach Operacyjnych:
Infrastruktura i Środowisko, Wiedza-EdukacjaRozwój, Inteligentny Rozwój, Polska Cyfrowa,
Rozwój Obszarów Wiejskich, Pomoc
Techniczna?



Co w Regionalnym Programie Operacyjnym?

Pruszcz Gdański
23 września 2015

Jakie zaplanowano kierunki rozwoju
lokalnego i regionalnego?

15.30-15.45 Kluczowe wnioski i rekomendacje dla JST
przy konstruowaniu projektów

TRENERZY
Bernadeta Skóbel – radca prawny, kierownik Działu Monitoringu Prawnego
i Ekspertyz w Biurze Związku Powiatów Polskich.
Posiada wiedzę i doświadczenie, w zakresie zasad realizacji
projektów.
Doradca prawny w projekcie "Budowanie kompetencji do
współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi
rozwoju lokalnego i regionalnego" realizowanym w ramach
programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji
jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz
współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.
Odpowiedzialna jest m.in. za analizę prawną projektów wytycznych
dotyczących perspektywy finansowej 2014-2020.
Była odpowiedzialna za obsługę prawną projektów realizowanych
przez Związek Powiatów Polskich, współfinansowanych za środków
Programów Operacyjnych: Kapitał Ludzki i Pomoc Techniczna
w perspektywie finansowej 2007-2013.
Posiada doświadczenie w zakresie
pracowników administracji publicznej.

prowadzenia

szkoleń

dla

Jarosław Komża – ekspert ds. funduszy Unii Europejskiej w Biurze Związku Powiatów
Polskich.
Specjalizuje się w polskiej polityce regionalnej i europejskiej
polityce spójności.
W latach 1997-2007 pracował w samorządzie rodzinnego miasta
Żyrardowa, gdzie zajmował się m.in. funduszami unijnymi
w ramach perspektywy 2004-2006.
Pracował
także
w
Ministerstwie
Rozwoju
Regionalnego,
uczestnicząc w przygotowaniu programów krajowych i regionalnych w ramach perspektywy 2007-2013.
Prowadził własną firmę doradczą w zakresie pozyskiwania funduszy
unijnych.
W latach 2008-2010 pełnił funkcję sekretarza miasta Milanówek,
odpowiadając także za przygotowanie projektów rozwojowych.
Od 2011 roku pełni funkcję eksperta Związku Powiatów Polskich
oraz Związku Miast Polskich.
Uczestniczy w wielu projektach doradczych dla gmin i powiatów,
jako koordynator oraz prowadzący i współprowadzący szkolenia
i warsztaty, w tym dla kilkudziesięciu partnerstw samorządowych,
przedstawiając założenia perspektywy 2014-2020.
Jest także członkiem komitetów monitorujących krajowe programy
operacyjne 2014-2020.

