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Szanowny Panie Marszałku,

w związku z opublikowaniem przez Departament Polityki Regionalnej Planu Działania dla
Priorytetu IX PO Kapitał Ludzki na 2011 rok, pragniemy przekazać nasze stanowisko w sprawie
planów realizacji Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach PO KL w
województwie kujawsko-pomorskim w przyszłym roku.

Zarząd Federacji negatywnie ocenia nieuwzględnienie w planach wydatkowania środków
EFS (w ramach Priorytetu IX) realizacji konkursów w zakresie Działania 9.5 Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich.
Działanie 9.5 PO KL cieszy się bardzo duŜym zainteresowaniem projektodawców. W wielu
gminach województwa przygotowane zostały juŜ liczne projekty pod kątem ich potencjalnej
realizacji ze środków Działania. Dla wielu z projektodawców, najczęściej wywodzących się z sektora
pozarządowego, Działanie 9.5 jest jedyną szansą pozyskania środków finansowych na realizację
społecznie waŜnych projektów edukacyjnych. Projektów wpisujących się w nisze edukacyjne, na
które niemoŜliwe jest pozyskanie porównywalnych środków z innych linii finansowych, w tym
unijnych. Nie bez znaczenia jest teŜ doświadczenie w realizacji projektów unijnych, jakie zdobywają
podmioty realizujące tzw. małe projekty w ramach Działania, bowiem pula środków finansowych
(maks. 50 tys. zł), jakie podmioty te uzyskują jest dla nich narzędziem realizacji działań, które
stanowią później punkt wyjścia do realizacji szerszych i bardziej złoŜonych inicjatyw edukacyjnych.
Inicjatywy te realizowane są często na rzecz środowisk o niskiej aktywności społecznej i
obywatelskiej, które nie mają Ŝadnego dorobku w pozyskiwaniu środków unijnych. Znaczenie
oddolnych projektów edukacyjnych, finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki jest więc ogromne.

Zwracamy uwagę, Ŝe Departament Polityki Regionalnej po raz kolejny rezygnuje z ogłoszenia
konkursu w ramach Działania 9.5. W oficjalnym dokumencie, jakim jest Plan Działania dla
Priorytetu IX na 2009 rok, konkurs ten przewidziano w IV kwartale 2009 roku, jednak w ostatniej
chwili (w grudniu 2009 roku) zrezygnowano z jego realizacji, oficjalnie informując projektodawców
(poprzez komunikat na stronie internetowej www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl), Ŝe konkurs
zostaje przełoŜony na II kwartał 2010 roku. Jednak z konkursu tego równieŜ zrezygnowano, nie
przekazując Ŝadnej informacji o powodach podjętej decyzji do wiadomości publicznej. Tym samym,
ostatni nabór wniosków w ramach Działania 9.5 w naszym województwie odbył się w 2008 roku. W
zaistniałej sytuacji nie są pewne równieŜ losy konkursu zaplanowanego na ostatni kwartał
bieŜącego roku.

Bardzo

prosimy

o

informację,

w

jaki

sposób

Departament

Polityki

Regionalnej

zagospodarował środki uprzednio przeznaczone na realizację konkursu Działania 9.5 w IV kwartale
2009 roku. Jednocześnie prosimy o informację, dlaczego konkurs w przedmiotowym zakresie jest
konsekwentnie odwoływany. Niewystarczające wydaje się uzasadnienie, Ŝe zrealizowano juŜ
załoŜone wskaźniki dla Działania 9.5 dla naszego województwa na lata 2007-2013. Środki funduszy
strukturalnych

winny

być

kierowane

tam,

gdzie

istnieje

potrzeba

ich

wydatkowania,

a

zainteresowanie beneficjentów EFS świadczy dobitnie o wysokiej potrzebie realizacji projektów o
charakterze oddolnych inicjatyw edukacyjnych.
Prosimy takŜe o informację, jakie są moŜliwości zmiany w projekcie Planu Działania dla
Priorytetu IX na 2011 rok i uwzględnienie w przyszłym roku naboru wniosków w ramach Działania
9.5 PO KL.

Bardzo prosimy o odpowiedź na trzy powyŜsze pytania, jak teŜ apelujemy o wspieranie
oddolnych inicjatyw edukacyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z
oczekiwaniami i potrzebami mieszkańców regionu. RównieŜ w najbliŜszym roku kalendarzowym.
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