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I. Wstęp

Raport nr 2/2010 (5) z prowadzonej przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych akcji monitoringu
społecznego wykorzystywania środków PO KL (Priorytet VI i VII) dla potrzeb środowisk osób
niepełnosprawnych podsumowuje lata 2007-2009. Zebrane dane monitoringowe przedstawione
zostały w raporcie w sposób syntetyczny, a ponadto w formie graficznej, która w sposób dosłowny
obrazuje skalę problemu poważnych „niedopłat” ze środków publicznych należnych środowiskom
osób niepełnosprawnych.
Prezentowane dane monitoringowe nie są optymistyczne. Wskaźnik udziału środowisk osób
niepełnosprawnych w korzystaniu ze środków PO KL nieustannie pozostaje na zbyt niskim poziomie.
Podkreślaliśmy wielokrotnie, że udział tych środowisk w wykorzystaniu środków PO KL powinien byd
nie mniejszy, niż ich udział w wykorzystaniu środków z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich w poprzednim okresie programowania. Przypomnijmy, że całkowity budżet SPO
RZL wynosił 1 960 111 tys. EUR, a w tym budżet Działania 1.4 SPO RZL 106 352 tys. EUR. Powiedzied
więc można, że sprawiedliwy udział środowisk osób niepełnosprawnych w wykorzystaniu środków PO
KL powinien kształtowad się co najmniej na poziomie 5,43%.
Jak wynika z publikowanych oficjalnych danych, wartośd środków publicznych w ramach podpisanych
umów / wydanych decyzji o dofinansowanie w ramach komponentu regionalnego PO KL wyniosła na
koniec 2009 roku: 8 689 405 tys. PLN (tj. 2 080 049 tys. EUR - przeliczenie wg kursu: 1 EUR = 4,1775
PLN). Oznacza to, że przy zastosowaniu zasady sprawiedliwego udziału osób niepełnosprawnych
w wykorzystaniu środków PO KL, środowiska te powinny były otrzymad do kooca grudnia 2009 r.
ponad 112 946 tys. EUR.
Tymczasem w analizowanym okresie na projekty (konkursowe i systemowe) nakierowane
na zawodową i społeczną integrację osób niepełnosprawnych w regionach zakontraktowano 308 589
tys. złotych, to jest tylko około 73 869 tys. EUR, czyli 3,55% całości środków zakontraktowanych
w ramach

regionalnego

komponentu

PO

KL.

„Niedopłata”

na

rzecz

środowisk

osób

niepełnosprawnych wynosiła więc na koniec 2009 roku około 39 077 tys. EUR.
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Województwo

Środki
Środki zakontraktowane
zakontraktowane na
na wdrożenie
wdrożenie projektów projektów dotyczących
w ramach
ON w ramach
komponentu
komponentu
regionalnego PO KL
regionalnego PO KL
(w tys. PLN)
(w tys. PLN)

Udział środków
przeznaczonych na
projekty dot. ON
w całości środków
zakontraktowanych
w ramach
komponentu
regionalnego PO KL

„Niedopłata” /
“Nadpłata”
(w tys. PLN)

Dolnośląskie

649 280

35 347

5,44%

+ 91

Kujawsko-Pomorskie

476 304

13 438

2,82%

- 12 425

Lubelskie

638 342

24 720

3,87%

- 9 942

Lubuskie

229 963

16 153

7,02%

+ 3 666

Łódzkie

693 470

21 969

3,17%

- 15 686

Małopolskie

740 989

18 897

2,55%

- 21 339

Mazowieckie

791 736

23 246

2,94%

- 19 745

Opolskie

203 799

11 383

5,59%

+ 317

Podkarpackie

685 473

21 174

3,09%

- 16 047

Podlaskie

301 028

11 463

3,81%

- 4 883

Pomorskie

437 523

12 764

2,92%

- 10 993

Śląskie

876 708

27 233

3,11%

- 20 372

Świętokrzyskie

434 509

10 206

2,35%

- 13 388

Warmiosko-Mazurskie

503 358

11 064

2,20%

- 16 268

Wielkopolskie

567 036

21 046

3,71%

- 9 744

Zachodniopomorskie

459 887

28 486

6,19%

+ 3 514

8 689 405

308 589

3,55%

- 163 246

Polska ogółem

Pod koniec 2009 roku można było usłyszed często wyrażaną przez Instytucje Pośredniczące
w województwach opinię, że w 2010 roku nastąpi radykalna poprawa sytuacji w zakresie liczby
i wartości projektów adresowanych do osób niepełnosprawnych, w rezultacie zastosowania
tzw. kryteriów strategicznych, które stanowią jedną ze składowych oceny merytorycznej. Wkrótce
opublikujemy Raport nr 3/2010 (6), w którym przedstawimy dane dotyczące rezultatów tych
wprowadzonych przez Instytucje Pośredniczące rozwiązao.

Krystyna Mrugalska
Wiceprzewodnicząca Zarządu PFON
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II.

Uwagi metodologiczne

1. Przedmiotem prowadzonego przez PFON monitoringu są projekty złożone i przyjęte
do dofinansowania w konkursach w dwóch Poddziałaniach:
•

6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – projekty
konkursowe” (budżet w wysokości 328,7 mln EUR)

•

7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym –
projekty konkursowe” (budżet w wysokości 271,8 mln EUR).

a także projekty systemowe wdrożone w Poddziałaniach:
•

7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej –
projekty systemowe” (budżet w wysokości 585,4 mln EUR),

•

7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
– projekty systemowe” (budżet w wysokości 353,3 mln EUR).

Poddziałania 6.1.1 oraz 7.2.1 mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia możliwości
pozyskiwania funduszy strukturalnych na projekty przez organizacje pozarządowe
działające w skali regionalno-lokalnej na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych. Niniejszy raport przedstawia dynamikę zmian, jakie zachodziły w latach
2007 – 2009 w zakresie przyjmowania do realizacji projektów w ramach tych dwóch
Poddziałao oraz w zakresie realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałao 7.1.1
i 7.1.2.
2. Wyraźnego podkreślenia wymaga fakt, że przedmiotem zainteresowania prowadzonej akcji
monitoringowej

są

projekty

dotyczące

integracji

zawodowej

i społecznej

osób

niepełnosprawnych, nie zaś udział osób niepełnosprawnych, jako uczestników prowadzonych
w ramach komponentu regionalnego PO KL przedsięwzięd projektowych. Przedmiot
prowadzonej akcji monitoringowej wybrany został świadomie, także z uwagi na posiadane
przez Zespół Ewaluacji i Monitoringu PFON możliwości pozyskiwania oraz przetwarzania
danych. Natomiast ograniczenie prowadzonej akcji do czterech wymienionych Poddziałao
uzasadnione jest okolicznością, że w pozostałych Poddziałaniach komponentu regionalnego,
projekty adresowane do osób niepełnosprawnych występują bardzo sporadycznie
(incydentalnie), nawet jeśli w tych Poddziałaniach osoby niepełnosprawne zostały wskazane,
jako grupa docelowa (tak, jak np. w przypadku Poddziałania 6.1.3 czy Działania 6.2).
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3. W realizowanej przez PFON akcji monitoringu społecznego monitorowane są projekty
(ich liczba i wartośd) poświęcone zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych,
obejmujące:
 projekty skierowane bezpośrednio do osób niepełnosprawnych, w których osoby
niepełnosprawne były wyłącznymi beneficjentami ostatecznymi bądź stanowiły wśród nich
co najmniej 30 proc.;
 projekty skierowane do najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych (rodzice,
opiekunowie), dotyczące jego roli wypełnianej wobec osób niepełnosprawnych, bądź
ograniczenia zjawiska wykluczenia spowodowanego przez sprawowanie opieki nad osobą
niepełnosprawną;
 projekty badawcze, których tematyka dotyczyła osób niepełnosprawnych lub problemów
związanych z ograniczaniem społecznych skutków niepełnosprawności;
 projekty polegające na prowadzeniu kampanii informacyjno-promocyjnych, dotyczących
kształtowania postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych.
4. Raport pierwszy obejmował projekty złożone w konkursach ogłoszonych w 2007 i 2008 roku
oraz projekty skierowane w wyniku tych konkursów do realizacji. Raport drugi obejmował
wszystkie projekty złożone w konkursach ogłoszonych i rozstrzygniętych w okresie styczeo
2007 – sierpieo 2009. Raport trzeci obejmował projekty złożone w konkursach
rozstrzygniętych w okresie styczeo 2007 - grudzieo 2009 oraz projekty systemowe
adresowane do środowisk osób niepełnosprawnych, realizowane w latach 2008 - 2009
w ramach Poddziałao 7.1.1 oraz 7.1.2. Raport czwarty obejmował projekty złożone
w konkursach ogłoszonych i rozstrzygniętych w okresie styczeo 2007 – sierpieo 2010.
Niniejszy, piąty raport stanowi podsumowanie konkursów ogłoszonych w latach 2007-2009
oraz realizowanych w tych latach projektów systemowych. W okresie styczeo 2007 –
grudzieo 2009 Instytucje Pośredniczące ogłosiły w ramach wymienionych Poddziałao łącznie
100 konkursów (w tym 57 w ramach Poddziałania 6.1.1 oraz 43 w ramach Poddziałania 7.2.1).
5. Źródłem analizowanych w raportach informacji dotyczących projektów konkursowych
jest dokumentacja zamieszczona na stronach internetowych regionalnych Instytucji
Pośredniczących (IP) i Instytucji Zarządzającej oraz dokumentacja uzyskana bezpośrednio
z IP. Dokumentacja uzyskana z IP, dotycząca projektów złożonych w ramach konkursów
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obejmuje listy rankingowe zawierające wszystkie projekty poddane ocenie merytorycznej
(tj. te, które przeszły weryfikację formalną).
Dokumentacja dotycząca projektów przyjętych do realizacji obejmuje publikowane przez IP
listy podpisanych umów lub listy realizowanych projektów. W trakcie zbierania danych
na temat projektów przyjętych do realizacji posiłkowano się publikowaną na portalu PO KL listą
beneficjentów Programu.
6. Publikowany raport przedstawia, po pierwsze – projekty konkursowe i systemowe dotyczące
zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych - przyjęte do realizacji
w Poddziałaniach 6.1.1, 7.1.1, 7.1.2 i 7.2.1 - na tle ogółu projektów przyjętych do realizacji
w komponencie regionalnym PO KL.
Po drugie – niniejszy raport przedstawia projekty konkursowe dotyczące zawodowej i społecznej
integracji osób niepełnosprawnych - przyjęte do realizacji - na tle ogółu projektów przyjętych
do realizacji w wyniku konkursów ogłoszonych w ramach Poddziałao 6.1.1 oraz 7.2.1.
Po trzecie – raport ten przedstawia projekty systemowe dotyczące zawodowej i społecznej
integracji osób niepełnosprawnych - przyjęte do realizacji - na tle ogółu projektów systemowych
przyjętych do realizacji w ramach Poddziałao 7.1.1 oraz 7.1.2.
7. Źródłem wykorzystywanych w analizie danych finansowych dotyczących budżetu PO KL,
jego komponentów, Działao i Poddziałao jest "Szczegółowy Opis Priorytetów Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013" (Warszawa, 1 czerwca 2009 r.), „Plany działao”
dla poszczególnych województw oraz „Informacja miesięczna z realizacji Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (wg stanu na dzieo 31 grudnia 2008 r. oraz
na dzieo 4 stycznia 2010 r.)”.
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III. Udział projektów dotyczących społeczno-zawodowej integracji osób
niepełnosprawnych (konkursowych i systemowych łącznie) wśród ogółu
projektów przyjętych do realizacji w ramach komponentu regionalnego
PO KL
Wykres 1.

Projekty przyjęte do realizacji w komponencie regionalnym PO KL – Polska ogółem

Wykres 2. Projekty przyjęte do realizacji w komponencie regionalnym PO KL – udział
procentowy projektów skierowanych do ON – Polska ogółem
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Wykres 3. Alokacja środków w komponencie regionalnym PO KL – Polska ogółem

Wykres 4. Alokacja środków w komponencie regionalnym PO KL – udział procentowy
projektów skierowanych do ON – Polska ogółem
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Wykres 5. Alokacja środków w komponencie regionalnym PO KL – woj. dolnośląskie

Wykres 6. Alokacja środków w komponencie regionalnym PO KL – woj. kujawskopomorskie

Wykres 7. Alokacja środków w komponencie regionalnym PO KL – woj. lubelskie

Wykres 8. Alokacja środków w komponencie regionalnym PO KL – woj. lubuskie
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Wykres 9. Alokacja środków w komponencie regionalnym PO KL – woj. łódzkie

Wykres 10. Alokacja środków w komponencie regionalnym PO KL – woj. małopolskie

Wykres 11. Alokacja środków w komponencie regionalnym PO KL – woj. mazowieckie

Wykres 12. Alokacja środków w komponencie regionalnym PO KL – woj. opolskie
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Wykres 13. Alokacja środków w komponencie regionalnym PO KL – woj. podkarpackie

Wykres 14. Alokacja środków w komponencie regionalnym PO KL – woj. podlaskie

Wykres 15. Alokacja środków w komponencie regionalnym PO KL – woj. pomorskie

Wykres 16. Alokacja środków w komponencie regionalnym PO KL – woj. śląskie
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Wykres 17. Alokacja środków w komponencie regionalnym PO KL – woj. świętokrzyskie

Wykres 18. Alokacja środków w komponencie regionalnym PO KL – woj. warmioskomazurskie

Wykres 19. Alokacja środków w komponencie regionalnym PO KL – woj. wielkopolskie

Wykres 20. Alokacja środków w komponencie regionalnym PO KL – woj. zachodniopomorskie
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IV. Udział projektów konkursowych dotyczących społeczno-zawodowej
integracji osób niepełnosprawnych wśród ogółu projektów przyjętych do
realizacji w ramach Poddziałania 6.1.1 i 7.2.1

Wykres 21. Projekty przyjęte do realizacji w Poddziałaniu 6.1.1 i 7.2.1 – Polska ogółem

Wykres 22. Projekty przyjęte do realizacji w Poddziałaniu 6.1.1 i 7.2.1 wg rodzaju grupy
docelowej – Polska ogółem
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Wykres 23. Projekty przyjęte do realizacji w Poddziałaniu 6.1.1 i 7.2.1 – woj. dolnośląskie

Wykres 24. Projekty przyjęte do realizacji w Poddziałaniu 6.1.1 i 7.2.1 – woj. kujawsko-pomorskie
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Wykres 25. Projekty przyjęte do realizacji w Poddziałaniu 6.1.1 i 7.2.1 – woj. lubelskie

Wykres 26. Projekty przyjęte do realizacji w Poddziałaniu 6.1.1 i 7.2.1 – woj. lubuskie

Wykres 27. Projekty przyjęte do realizacji w Poddziałaniu 6.1.1 i 7.2.1 – woj. łódzkie

Wykres 28. Projekty przyjęte do realizacji w Poddziałaniu 6.1.1 i 7.2.1 – woj. małopolskie
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Wykres 29. Projekty przyjęte do realizacji w Poddziałaniu 6.1.1 i 7.2.1 – woj. mazowieckie

Wykres 30. Projekty przyjęte do realizacji w Poddziałaniu 6.1.1 i 7.2.1 – woj. opolskie

Wykres 31. Projekty przyjęte do realizacji w Poddziałaniu 6.1.1 i 7.2.1 – woj. podkarpackie

Wykres 32. Projekty przyjęte do realizacji w Poddziałaniu 6.1.1 i 7.2.1 – woj. podlaskie
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Wykres 33. Projekty przyjęte do realizacji w Poddziałaniu 6.1.1 i 7.2.1 – woj. pomorskie

Wykres 34. Projekty przyjęte do realizacji w Poddziałaniu 6.1.1 i 7.2.1 – woj. śląskie

Wykres 35. Projekty przyjęte do realizacji w Poddziałaniu 6.1.1 i 7.2.1 – woj. świętokrzyskie

Wykres 36. Projekty przyjęte do realizacji w Poddziałaniu 6.1.1 i 7.2.1 – woj. warmiosko-mazurskie
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Wykres 37. Projekty przyjęte do realizacji w Poddziałaniu 6.1.1 i 7.2.1 – woj. wielkopolskie

Wykres 38. Projekty przyjęte do realizacji w Poddziałaniu 6.1.1 i 7.2.1 – woj. zachodniopomorskie

Wykres 39. Alokacja środków w Poddziałaniu 6.1.1 i 7.2.1 – Polska ogółem
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Wykres 40. Alokacja środków w Poddziałaniu 6.1.1 i 7.2.1 – udział procentowy projektów
skierowanych do ON – Polska ogółem

Wykres 41. Alokacja środków w Poddziałaniu 6.1.1 i 7.2.1 – województwo dolnośląskie
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Wykres 42. Alokacja środków w Poddziałaniu 6.1.1 i 7.2.1 – województwo kujawsko-pomorskie

Wykres 43. Alokacja środków w Poddziałaniu 6.1.1 i 7.2.1 – województwo lubelskie

Wykres 44. Alokacja środków w Poddziałaniu 6.1.1 i 7.2.1 – województwo lubuskie

Wykres 45. Alokacja środków w Poddziałaniu 6.1.1 i 7.2.1 – województwo łódzkie
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Wykres 46. Alokacja środków w Poddziałaniu 6.1.1 i 7.2.1 – województwo małopolskie

Wykres 47. Alokacja środków w Poddziałaniu 6.1.1 i 7.2.1 – województwo mazowieckie

Wykres 48. Alokacja środków w Poddziałaniu 6.1.1 i 7.2.1 – województwo opolskie

Wykres 49. Alokacja środków w Poddziałaniu 6.1.1 i 7.2.1 – województwo podkarpackie
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Wykres 50. Alokacja środków w Poddziałaniu 6.1.1 i 7.2.1 – województwo podlaskie

Wykres 51. Alokacja środków w Poddziałaniu 6.1.1 i 7.2.1 – województwo pomorskie

Wykres 52. Alokacja środków w Poddziałaniu 6.1.1 i 7.2.1 – województwo śląskie

Wykres 53. Alokacja środków w Poddziałaniu 6.1.1 i 7.2.1 – województwo świętokrzyskie
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Wykres 54. Alokacja środków w Poddziałaniu 6.1.1 i 7.2.1 – województwo warmiosko-mazurskie

Wykres 55. Alokacja środków w Poddziałaniu 6.1.1 i 7.2.1 – województwo wielkopolskie

Wykres 56. Alokacja środków w Poddziałaniu 6.1.1 i 7.2.1 – województwo zachodniopomorskie

24

V. Udział projektów systemowych dotyczących społeczno-zawodowej
integracji osób niepełnosprawnych wśród ogółu projektów przyjętych do
realizacji w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2
Wykres 57. Alokacja środków w Poddziałaniu 7.1.1 i 7.1.2 – Polska ogółem

Wykres 58. Alokacja środków w Poddziałaniu 7.1.1 i 7.1.2 – udział procentowy projektów
skierowanych do ON – Polska ogółem
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Wykres 59. Alokacja środków w Poddziałaniu 7.1.1 i 7.1.2 – województwo dolnośląskie

Wykres 60. Alokacja środków w Poddziałaniu 7.1.1 i 7.1.2 – województwo kujawsko-pomorskie

Wykres 61. Alokacja środków w Poddziałaniu 7.1.1 i 7.1.2 – województwo lubelskie

Wykres 62. Alokacja środków w Poddziałaniu 7.1.1 i 7.1.2 – województwo lubuskie
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Wykres 63. Alokacja środków w Poddziałaniu 7.1.1 i 7.1.2 – województwo łódzkie

Wykres 64. Alokacja środków w Poddziałaniu 7.1.1 i 7.1.2 – województwo małopolskie

Wykres 65. Alokacja środków w Poddziałaniu 7.1.1 i 7.1.2 – województwo mazowieckie

Wykres 66. Alokacja środków w Poddziałaniu 7.1.1 i 7.1.2 – województwo opolskie
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Wykres 67. Alokacja środków w Poddziałaniu 7.1.1 i 7.1.2 – województwo podkarpackie

Wykres 68. Alokacja środków w Poddziałaniu 7.1.1 i 7.1.2 – województwo podlaskie

Wykres 69. Alokacja środków w Poddziałaniu 7.1.1 i 7.1.2 – województwo pomorskie

Wykres 70. Alokacja środków w Poddziałaniu 7.1.1 i 7.1.2 – województwo śląskie
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Wykres 71. Alokacja środków w Poddziałaniu 7.1.1 i 7.1.2 – województwo świętokrzyskie

Wykres 72. Alokacja środków w Poddziałaniu 7.1.1 i 7.1.2 – województwo warmiosko-mazurskie

Wykres 73. Alokacja środków w Poddziałaniu 7.1.1 i 7.1.2 – województwo wielkopolskie

Wykres 74. Alokacja środków w Poddziałaniu 7.1.1 i 7.1.2 – województwo zachodniopomorskie
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