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Dziś w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego odbyło się ostatnie spotkanie
negocjacyjne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rozmowy między stroną
polską a przedstawicielami Komisji Europejskiej (KE) trwały od 21 marca 2007
r. Ostateczny kształt programu udało się uzgodnić w trakcie trzech rund
negocjacyjnych. Kapitał Ludzki jest pierwszym programem operacyjnym na lata
2007-15, którego negocjacje zakończyliśmy. Ma teŜ szansę zostać jednym z
pierwszych zatwierdzonych programów współfinansowanych przez Europejski
Fundusz Społeczny (EFS) w całej Unii Europejskiej.

Obecny kształt Programu
Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest największym w historii Unii Europejskiej
programem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całość kwoty,
jaką przewidziano na jego realizację to ponad 11,4 mld EUR, z czego ponad 9,7 mld EUR
stanowią środki EFS, a ok. 1,7 mld EUR – środki krajowe.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno
na poziomie centralnym, jak i regionalnym:
I.

Zatrudnienie i integracja społeczna – 506,2 mln EUR (w tym 430,3 mln EUR z
EFS);

II.

Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz
poprawa stanu zdrowia osób pracujących – 778,0 mln EUR (w tym 661,3 mln
EUR z EFS);

III.

Wysoka jakość systemu oświaty – 1.006,2 mln EUR (w tym 855,3 mln EUR z
EFS);

IV.

Szkolnictwo wyŜsze i nauka – 960,4 mln EUR (w tym 816,3 mln EUR z EFS);

V.

Dobre rządzenie – 610,9 mln EUR (w tym 519,2 mln EUR z EFS);

VI.

Rynek pracy otwarty dla wszystkich – 2.256,9 mln EUR (w tym 1.918,4 mln
EUR z EFS)

VII.

Promocja integracji społecznej – 1.552,9 mln EUR (w tym 1.320,0 mln EUR z
EFS);

VIII.

Regionalne kadry gospodarki – 1.588,5 mln EUR (w tym 1.350,2 mln EUR z
EFS);

IX.

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – 1.703,4 mln EUR (w tym
1.447,9 mln EUR z EFS);

X.

Pomoc techniczna – 456,8 mln EUR (w tym 388,3 mln EUR z EFS).

W ramach komponentu centralnego (Priorytety I–V) wsparcie skierowane będzie głównie
na rzecz zwiększenia efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast
środki komponentu regionalnego (Priorytety VI–IX), zostaną przeznaczone na wsparcie

dla osób i grup społecznych. Realizacja Priorytetu X Pomoc techniczna pozwoli na
sprawne wdraŜanie i monitorowanie postępów realizacji Programu oraz promocję
Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce.
Instytucjami odpowiedzialnymi za
(Instytucjami Pośredniczącymi) są:

wdraŜanie

poszczególnych

•

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Priorytety I i II),

•

Ministerstwo Edukacji Narodowej (Priorytet III),

•

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego (Priorytet IV),

•

samorządy województw (Priorytety VI–IX).

Priorytetów

PO

KL

Jakie będą efekty wdraŜania Programu?
Oczekuje się, Ŝe dzięki realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki m.in.:
•

szkoleniami zostanie objętych ok. 610.000 pracowników przedsiębiorstw oraz
24.000 pielęgniarek i połoŜnych, a takŜe 1.200 lekarzy deficytowych specjalności
(onkologia, kardiologia i medycyna pracy),

•

wsparcie otrzyma ok. 950.000 osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym:
250.000 osób do 24. roku Ŝycia oraz 150.000 osób w wieku 50-64 lata,

•

środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzyma ok. 100.000 osób, dzięki
czemu powstanie ok. 110.000 nowych miejsc pracy,

•

wsparcie otrzyma 355 publicznych instytucji rynku pracy oraz ok. 1.900 instytucji
pomocy społecznej.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki pozwoli m.in. na:
•

zwiększenie do poziomu 60% (z 54,5% w 2006 r.) wskaźnika zatrudnienia osób w
wieku produkcyjnym (15-64 lata) w Polsce oraz

•

zmniejszenie do 14% (z 21% w 2005 r.) wskaźnika zagroŜenia ubóstwem.

Jakie zmiany nastąpiły?
W wyniku negocjacji do Programu wprowadzone zostały następujące zmiany:
•

zakres wsparcia związany z ochroną zdrowia pracowników, zaplanowany wcześniej
w oddzielnym Priorytecie Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności
w wieku produkcyjnym przeniesiono, wraz z całą alokacją, do Priorytetu II Rozwój
zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu
zdrowia osób pracujących,

•

w ramach komponentu regionalnego rozdzielono na dwa oddzielne Priorytety
obszary zatrudnienia oraz integracji społecznej (obecne Priorytety VI Rynek pracy
otwarty dla wszystkich i VII Promocja integracji społecznej),

•

w celu zapewnienia właściwej efektywności instytucjonalnej, a takŜe przejrzystości
i komplementarności działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i
podnoszenia jakości edukacji podejmowanych na szczeblu regionalnym, działania
związane z programami rozwojowymi szkół przeniesiono z Priorytetu III Wysoka
jakość systemu oświaty do Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach, wraz z alokacją w wysokości 450 mln EUR (w tym 382,5 mln EUR z
EFS),

•

alokację oraz zakres wsparcia związany z inicjatywami lokalnymi mieszkańców
obszarów wiejskich, zaplanowanymi wcześniej w ramach komponentu
regionalnego w oddzielnym Priorytecie (Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów

wiejskich) rozdzielono pomiędzy Priorytety VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
VII Promocja integracji społecznej oraz IX Regionalne kadry gospodarki,
•

dla Priorytetu V Dobre rządzenie, ze względu na jego horyzontalny charakter,
zdecydowano się nie wyznaczać Instytucji Pośredniczącej – koordynację działań w
tym zakresie zapewni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Koniec negocjacji i co dalej?
Zakończenie negocjacji Programu Operacyjnego oznacza, Ŝe dokonane przez polską
stronę strategiczne wybory w odniesieniu do obszarów i rodzajów wsparcia spotkały się z
aprobatą Komisji Europejskiej. Za duŜy sukces negocjacyjny naleŜy uznać fakt, Ŝe zakres
zmian w Programie jest stosunkowo niewielki, zaś modyfikacje te mają głównie charakter
techniczny i pozwolą na bardziej efektywne adresowanie wsparcia i sprawniejsze
wydatkowanie środków.
W momencie zakończenia oficjalnych negocjacji rozpoczyna się proces opracowywania
ostatecznej wersji Programu, który – zgodnie z przyjętym harmonogramem – powinien
zakończyć się do końca czerwca br. Wówczas tekst PO KL zostanie oficjalnie przekazany
do Komisji Europejskiej za pośrednictwem systemu informatycznego. Po zakończeniu
tego etapu rozpocznie się proces konsultacji treści Programu pomiędzy dyrekcjami
generalnymi Komisji Europejskiej. Po uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez słuŜby KE,
strona polska będzie oczekiwać oficjalnej decyzji Komisji Europejskiej, zatwierdzającej
Program. Oczekujemy, Ŝe decyzja ta zostanie podjęta we wrześniu br.
Jednocześnie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego prowadzi intensywne prace nad
odpowiednimi procedurami i pozostałymi elementami systemu wdraŜania Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, tak aby niezwłocznie po wydaniu przez KE decyzji
zatwierdzającej PO KL mogły rozpocząć się pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie
projektów.

