Oświadczenie złożone
przez senator Janinę Sagatowską
na 43. posiedzeniu Senatu
w dniu 13 listopada 2013 r.
Oświadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej
Szanowna Pani Minister!
Punkty udzielające informacji o funduszach europejskich zostały utworzone w ramach projektu powołania
na terenie całego kraju tak zwanego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a źródło finansowania stanowią środki z Programu Operacyjnego „Pomoc techniczna” oraz z budżetu państwa. Obecnie w całym kraju oprócz Centralnego Punktu
Informacyjnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego funkcjonuje szesnaście Głównych Punktów Informacyjnych – po jednym w każdym województwie – oraz kilkadziesiąt Lokalnych Punktów Informacyjnych – po
kilkanaście w poszczególnych województwach. W województwie podkarpackim, na podstawie porozumienia
zwartego pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a urzędem marszałkowskim, powstał Główny
Punkt Informacyjny w Rzeszowie oraz pięć lokalnych placówek w Dębicy, Krośnie, Przemyślu, Stalowej
Woli i Tarnobrzegu.
Z informacji, które uzyskałam, wynika, że wspomniane porozumienie zawarte jest do końca 2013 r., a od
2014 r. ministerstwo zamierza zmniejszyć liczbę lokalnych punktów. Z terenu Podkarpacia typowany do
zamknięcia jest punkt w Stalowej Woli. Plany ministerstwa przyniosą dużą stratę dla lokalnej społeczności,
bowiem stalowowolski punkt informacyjny odgrywa bardzo istotną rolę w zakresie udzielania wszelkich
porad związanych z funduszami unijnymi. Wielu mieszkańców regionu Stalowej Woli, a także pobliskiego
Niska skorzystało i z pewnością będzie korzystać z usług oferowanych przez konsultantów. W subregionie
stalowowolsko-niżańskim mieszka ponad sto pięćdziesiąt tysięcy osób, a więc jest to obszar, gdzie istnienie
placówki informacyjno-konsultacyjnej jest jak najbardziej konieczne.
Jako senator reprezentujący te powiaty na co dzień spotykam się z mieszkańcami regionu i wielu z nich
podkreśla, że w stalowowolskiej placówce otrzymało pełną poradę o dotacjach unijnych lub skorzystało z
organizowanych tam szkoleń w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z fachowym konsultantem w punkcie w Stalowej Woli wielu przedsiębiorców skutecznie ubiegało się
o środki na założenie bądź rozwój swojej firmy, a wiele stowarzyszeń i fundacji pozyskało fundusze na bieżącą działalność. Przykładów przydatności Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w
Stalowej Woli jest całe mnóstwo.
Pomimo że świadomość społeczeństwa odnośnie do europejskich funduszy, programów operacyjnych i
priorytetów tych programów jest już większa, nadal potrzebna jest dalsza sukcesywna praca w tym obszarze.
Od 2014 r. wdrażana będzie nowa perspektywa unijna, a co za tym idzie, zmienią się możliwości ubiegania o
dotacje unijne. W związku z tym szeroka edukacja społeczeństwa, przedsiębiorców, organizacji pożytku publicznego w zakresie nowej perspektywy, a także pomoc w pisaniu wniosków musi być kontynuowana. Nieprzedłużenie działalności placówki w Stalowej Woli wstrzyma gigantyczną pracę wykonywaną do końca
2013 r. przez pracowników ministerstwa, urzędu marszałkowskiego oraz miejscowych konsumentów.
Mając na uwadze dalszy rozwój społeczeństwa regionu Stalowej Woli i Niska, zwracam się do Pani Minister z apelem o kontynuację działań związanych z edukacją w zakresie zagadnień dotyczących funduszy europejskich (ich pozyskiwania, wykorzystywania oraz rozliczania) i o przedłużenie w kolejnych latach działalności Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Stalowej Woli. Instytucja ta, jak wykazałam, spełnia dla mieszkańców regionu bardzo ważną rolę i jej funkcjonowanie powinno być kontynuowane.
Z poważaniem
Janina Sagatowska

