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Dedykuję Moim najlepszym Nauczycielkom – 

Pani Grażynie Gęsickiej i Pani Annie Siejdzie 

– z serdecznymi podziękowaniami za zdobytą dzięki Wam wiedzę 

oraz życzeniami, abyście dalej nas uczyły

i pilnowały sprawnej absorpcji środków pomocowych UE, 

a także z wyrazami prawdziwego szacunku 

- była (pilna)  słuchaczka,

 Anna Szymańska
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Porozmawiajmy, czyli przedmowaPorozmawiajmy, czyli przedmowa

„Superanda omnis fortuna ferenda est” 1 

Wergili 

Nie będzie to książka o tym, jak zdobyć lekko, łatwo i  przyjemnie 
fundusze z Unii Europejskiej. Nie będzie to zwykły przewodnik typu 
„mamy tyle i tyle funduszy”. Nie będzie to słownik „wyrazów bardzo 
obcych”,  ani  też  „żywcem”  przeniesionych  z  UE.  Nie  będzie  to 
opowieść o łatwym zdobywaniu pomocy.

To będzie opowiadanie o problemach i trudnościach z ogarnięciem 
wiedzy  o  Funduszach  Europejskich,  nie  tylko  strukturalnych. 
Spróbuję Was „oswoić” ze specyficznym językiem używanym przez 
profesjonalistów, zajmujących się funduszami pomocowymi.

Spróbuję przybliżyć tę terminologię  i  w miarę proste,  sprawdzone 
w praktyce, sposoby na poruszanie się po meandrach prowadzących 
do  skutecznego  wsparcia  finansowego  Waszych  projektów.  Ta 
książka nie wyczerpie tematu – rzeczywistość, przepisy, procedury – 
mają  to  do  siebie,  że  podlegają  nieustannym  zmianom.  Nieraz 
trudno nadążyć za nimi. Jeśli zajdzie taka potrzeba – będę aktualizo-
wać mój poradnik.

Ta  książka  w  założeniach  ma  być  tym,  czym  jest  „streszczenie 
w języku  nietechnicznym”,  zbiorem  ogólnej  wiedzy  o  funduszach 
w nowym (2007-2013) okresie programowania.

1„Cierpliwość pokonywa niepowodzenia”.
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Są także inne książki dotyczące tego  tematu, z okresu 2004-2006 – 
warto, mimo ich dezaktualizacji, zapoznać się także z nimi.

Fundusze  Europejskie,  jak  zresztą  wszystkie  fundusze,  nie  są  ani 
śmieszne,  ani  zabawne.  Pomoc  Wspólnoty  i  pieniądze  pomocowe 
należy  traktować  z  należnym  szacunkiem.  Natomiast  zdobywanie 
wiedzy  nie  powinno  być  ani  nudne,  ani  mdłe,  ani  prowadzone 
metodami  „z  kamienną  twarzą”,  „na  baczność”,  jednym ciurkiem. 
Dlatego wybrany przeze mnie „oprawca graficzny”, młody, inteligen-
tny człowiek,  doskonały rysownik – Marek Pacyński  -   urozmaicił 
tekst swoimi komentarzami.

Fundusze  można  „oswoić”  i  korzystać  z  nich  do  realizacji  planów 
Waszych samorządów,  przedsiębiorstw,  szkół,  organizacji,  szpitali, 
itd. Nie trzeba się tego bać!
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Polska  jest  beneficjentem  programów  pomocowych  już  od  1989 
roku. Przeważająca część tych programów oferowana była i jest przez 
Unię Europejską,  stąd przyjęta już nazwa „programy europejskie”, 
„fundusze unijne” czy też „fundusze strukturalne”.

Gdy słyszymy  „fundusze  strukturalne”,  „fundusze  europejskie”  czy 
też   „fundusze  unijne”  –   wielu  z  Was  już  w  wyobraźni  słyszy 
brzęczące monety – „złoty deszcz euro”. Równie nierealne i odległe 
jak we śnie. Cóż, uderzmy się w piersi – brzęczące euro w wyobraźni 
i niewiele  ponadto  – jest  efektem naszej małej (lub już na szczęście 
coraz rzadziej - żadnej) wiedzy na ten temat, a  apetyty na fundusze - 
wszyscy mamy przeogromne.

Uczyłam się długo, że samo nic nie przyjdzie  (chyba tylko choroba), 
że dla pozyskania „deszczu euro” trzeba się napracować, a przedtem 
–  sporo  nauczyć.  To  nie  jest  „wiedza  tajemna”,  to  jest  wiedza 
wynikająca, w moim przypadku, z doświadczenia i wielu lat praktyki 
w pozyskiwaniu (skutecznym) środków pomocowych z UE. Zajmuję 
się tym od 1992 r.

Na jednym z brukselskich spotkań zapytano mnie, czym się trudnię. 
Spotkanie  było  nieoficjalne,  więc  odpowiedziałam  równie  mało 
oficjalnie:  „dojeniem  unijnej  krowy”.  Cóż,  był  wybuch  śmiechu 
i ogromne uznanie, kiedy dopowiedziałam, jakiej wielkości jest mój 
„udój”... w euro oczywiście.

Najważniejsza jest umiejętność przygotowania projektów. Umiejęt-
ność ta daje poczucie pewności, że zmiana programu, procedury, czy 
w końcu formularza wniosku, będzie dla nas mało znacząca. Proces 
poszukiwania źródeł finansowania projektu można rozpocząć już po 
wykonaniu wstępnej analizy produktów, przewidywanych rezultatów 
oraz własnych zasobów finansowych i rzeczowych, aby dostosować 
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planowaną  realizację  przedsięwzięcia  do  programu  operacyjnego, 
odpowiadającego merytorycznie i formalnie projektowi.  Pamiętajcie 
–  dopiero  kompletny  proces  przygotowania  projektu  pozwoli  na 
skuteczne  aplikowanie  o  środki  strukturalne  czy  europejskie. 
Przygotowanie  załączników  powinno  odbywać  się  PRZED 
wypełnieniem właściwego wniosku. Tylko taka kolejność czynności 
jest  gwarancją  spójności  wszystkich  informacji  zawartych 
w aplikacji:  wniosku  i  dokumentach towarzyszących.  Wniosek jest 
tylko  formą,  a  projekt  treścią,  po  prostu  zapiszemy  projekt 
w odpowiednich  rubrykach  czy  formularzach.  Niepowodzenie  na 
etapie  oceny  wniosków  nie  przekreśla  szansy  na  ponowne 
aplikowanie, być może już w ramach innego programu albo innego 
funduszu.  Ale  zawsze  pozostanie  nam  przygotowany  projekt. 
Unikniemy najważniejszej przeszkody do skutecznego pozyskiwania 
pieniędzy pomocowych – źle przygotowanego projektu i dlatego - źle 
wypełnionego  wniosku.  Nie  wolno  nam  zaprzestać  nieustannego 
poszukiwania  funduszy,  do  których  nasz  projekt  będzie  mógł 
aplikować, także uczenia się, jak dobrze przygotować projekt. Jakość 
naszego  wniosku,  czyli  szansa  na  uzyskanie  dofinansowania, 
uzależniona jest od  odpowiedniego przygotowania przedsięwzięcia. 
Moje doświadczenia  zebrane przy składaniu wniosków do ZPORR, 
SPO WKP i  innych programów w latach 2004-2006 pokazują,  że 
wiele  dobrych  projektów  zostaje  odrzuconych   z  powodu 
niestarannego  przygotowania,  tj.  braków  formalnych,  czy  też  ze 
względu  na  niską  wartość  merytoryczną  albo  brak  spełnienia 
wymogów technicznych. 

Jest  wielka  różnica  między  przygotowaniem  projektu  – 
a pisaniem  wniosku. Do  projektu  –  nie  zawsze  pisze  się 
wniosek!  Ale  wniosku  bez  projektu  –  nikt  nie  napisze! 
Wniosków  się  nie  ocenia  –  ocenia  się  zawarte  w  nich 
projekty. 
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Projekty  są  przedsięwzięciami  złożonymi,  tworzą  system 
powiązanych  ze  sobą   działań.  Jedne  działania  można  i  trzeba 
czasem  prowadzić  równolegle,  innych  nie  można  rozpocząć  nie 
zakończywszy poprzednich. Zawsze jednak należy je zaplanować. Cel 
i rezultaty projektu to odpowiedź na pytanie: co trzeba osiągnąć, by 
rozwiązać  problem?  Wybór  działań  niezbędnych  dla  osiągnięcia 
efektów oraz ich organizacja to odpowiedź: jak tego dokonać? Każdy 
projekt  jest   inny,  niepowtarzalny.  Zawsze  jednak  występują 
niepewność i ryzyko związane z różnymi czynnikami. Wykazanie, że 
projekt nie jest propozycją oddaloną od rzeczywistości, lecz  tworzy 
spójny system działań prowadzących do celów długofalowych,  jest 
jednym  z podstawowych  elementów  oceny  wniosków,  a  raczej  - 
zawartych w nich projektów. 

Trzy  elementy:  logika  wdrażania,  harmonogram  i budżet  opisują 
projekt widziany z różnych perspektyw: zakresu pracy do wykonania, 
czasu  tej  pracy  (realizacji  projektu)  oraz  kosztów  projektu.  Te 
elementy  muszą  być  absolutnie  spójne!  No  i logiczne  –  jedno 
powinno  wynikać  z  drugiego.  Ta  książeczka  ma  dać  Wam  nieco 
wiedzy – nie tylko o funduszach pomocowych, ale także o tym, co 
trzeba umieć, by skutecznie je pozyskiwać. Moim zamierzeniem jest 
przygotowanie  Was  do  rozpoczęcia  poważnej   nauki  „dojenia”... 
Niestety – zdobywanie wiedzy nie obędzie się bez teorii.

Już  w  lipcu  2005  roku  zostały  opublikowane  przez  Komisję 
Europejską  Strategiczne  Wytyczne  Wspólnoty  na  lata 
2007-2013 (SWW),  organizujące  całość  procesu  programowania 
w państwach  członkowskich  UE  i  stanowiące  podstawę  do 
przygotowania  dokumentów  krajowych.  To  właśnie  w  nich 
znajdziemy trzy priorytety polityki spójności obowiązujące w okresie 
2007-2013. 
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Są nimi:

 Poprawa  atrakcyjności  państw  członkowskich,  regionów 
i miast  poprzez  poprawę  dostępności,  zapewnienie 
odpowiedniej  jakości  i  poziomu  usług,  oraz  zachowanie  ich 
potencjału środowiskowego;

 Wsparcie  innowacyjności,  przedsiębiorczości  i  wzrostu 
gospodarki  opartej  na  wiedzy  poprzez  wspieranie  zdolności 
w zakresie  badań  i  innowacyjności,  łącznie  z  nowymi 
technikami informacyjno-komunikacyjnymi oraz

 Tworzenie  większej  liczby  lepszych  miejsc  pracy  poprzez 
zachęcanie większej liczby osób do podjęcia zatrudnienia lub 
rozpoczęcia działalności gospodarczej, poprawę adaptacyjności 
pracowników  i  przedsiębiorstw  oraz  zwiększenie  inwestycji 
w kapitał ludzki.

To  są  ogólne  wytyczne,  swoisty  drogowskaz.  W  nowym  okresie 
programowania będą nas te priorytety obowiązywać, uważam zatem, 
że trzeba je zapamiętać na siedem najbliższych lat.
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Rozdział 1Rozdział 1

Co nas czeka?

W  Unii  Europejskiej  okresy  budżetowe  są  siedmioletnie: 
2000-2006, 2007-2013. To się nawet nie nazywa budżet, tylko tzw. 
perspektywa  finansowa  lub  ramy  budżetowe.  Mówimy  o  Nowej 
Perspektywie  Finansowej,  czyli  o  ramach  budżetowych  na  lata 
2007-2013. To jest okres, w którym od samego początku do samego 
końca  jesteśmy  członkami  Unii  Europejskiej  i  dlatego 
współdecydujemy o podziale środków pomocowych.

Pani  Komisarz  Danuta  Hübner  jest  odpowiedzialna  w  Komisji 
Europejskiej  za  unijną  politykę  regionalną.  Komisja  Europejska, 
według  Pani  Komisarz,  zwróciła  uwagę  na  trzy  ważne  rzeczy 
dotyczące obecnego2 programowania funduszy w Polsce:

● gigantyzm  polskiego  programu  operacyjnego  „Infrastruktura 
i ochrona środowiska”. Ten  21 miliardowy (w euro) Program 
Operacyjny może się okazać największy w historii całej Unii. „- 
Cały czas dyskutujemy z polskim rządem na temat tego dużego 
programu  infrastrukturalnego.  Tak  duży  program  kryje 
w sobie  ryzyko.  I  myśmy  wskazywali  jego  słabe  punkty”  - 
powiedziała  na  jednym  ze  spotkań  Pani  Komisarz  Danuta 
Hübner.

2Obecnego – czyli na lata 2007-2013.
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● Komisję  niepokoi  także  specjalny  program  operacyjny  dla 
ściany  wschodniej.  Początkowo,  w  trakcie  negocjacji  nad 
budżetem UE na lata 2007-13, polski rząd uzyskał dodatkowe 
800 mln euro do wydania w kilku najbiedniejszych regionach 
kraju, które są jednocześnie najbiedniejszymi regionami całej 
Unii. Ostatecznie polski rząd postanowił, że pula środków dla 
tzw.  „ściany wschodniej”  zostanie  powiększona  o  dodatkowy 
miliard (wzięty z innych programów). Bruksela się niepokoi, 
szukając odpowiedzi na pytanie: czy wschodnie regiony się nie 
„zadławią”?  Bo  oprócz  tego  specjalnego  funduszu  każde 
z województw będzie miało jeszcze do dyspozycji  „normalny” 
fundusz rozwoju regionalnego, z budżetem ponad 1 mld euro. 
„- Przestrzegamy, żeby nie zatracić proporcji, żeby wziąć pod 
uwagę  zdolność  absorpcyjną  regionów”  -  podkreślała  Pani 
Komisarz Danuta Hübner.

● Komisja  Europejska  zauważyła,  że  polski  rząd  w  ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczył dużo mniej 
pieniędzy (15%) na działalność edukacyjną,  niż chciałby tego 
unijny  komisarz  Vladimir  Spidla,  odpowiedzialny  za  rozwój 
unijnych rynków pracy. Komisja sama przyznaje jednak, że nie 
jest  w  stanie  zablokować  takiego  podziału  pieniędzy.  „- 
Ostateczna decyzja  należy  do polskiego rządu”  -  podkreślała 
Pani Komisarz Danuta Hübner.

W  czasie,  gdy  polski  rząd  finalizuje  prace  nad  programowaniem 
wydatkowania  naszej  „narodowej”  puli  z  pieniędzmi,  w  unijnych 
instytucjach kończą się prace nad ostatecznym przyjęciem podstaw 
prawnych do działania funduszy strukturalnych i spójności w całej 
Europie.  Parlament  Europejski  przegłosował  przyjęcie  kluczowych 
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rozporządzeń3.  Tak  naprawdę  po  ich  publikacji  w  Dzienniku 
Urzędowym UE będzie można powiedzieć, że „maszyneria” funduszy 
strukturalnych i spójności na lata 2007-2013 została uruchomiona. 
Stało  się  to  31  lipca  2006  r.  -  w Dzienniku  Urzędowym  Unii 
Europejskiej Nr L 210 z dnia 31 lipca 2006 r. został opublikowany 
pakiet  pięciu  rozporządzeń  dotyczących Polityki  Spójności  na  lata 
2007-2013. Zostały one przyjęte przez Radę i Parlament Europejski 
w  lipcu  2006  r.  i  stanowią  podstawę  prawną  instrumentów  tej 
polityki  służącej  zmniejszaniu  dysproporcji  w  rozwoju  różnych 
regionów Unii Europejskiej. Na Polskę z kwoty 308 miliardów euro 
przypada  19%  wszystkich  środków  z  funduszy  strukturalnych 
i Funduszu Spójności.

W  ramach  opublikowanych  rozporządzeń  308  miliardów  euro 
(według cen z 2004 roku) będzie przeznaczonych na rzecz wzrostu 
gospodarczego  i  tworzenie  nowych  miejsc  pracy.  Rozporządzenie 
wprowadzające fundusze strukturalne i Fundusz Spójności, Zgodnie 
z  wytycznymi,  precyzuje  nowe  cele,  na  lata  2007-2013.  Aż  82  % 
środków przeznaczone  zostanie  na  cel  pierwszy  -  „konwergencję”, 
czyli  pomoc  najuboższym  regionom  UE,  16%  funduszy  będzie 
skierowane  na  cel  drugi  -  „Konkurencyjność  regionalna 
i zatrudnienie”,  czyli  wsparcie  innowacyjności  w  regionach, 
zrównoważony  i  trwały  rozwój,  i podnoszenie  kwalifikacji 
pracowników.  Na  cel  trzeci,  czyli  „Europejską  współpracę 
terytorialną” przeznaczono 2,5% całej kwoty.

3Rozporz.  Rady  (WE)  nr  1083/2006 z  11  lipca  2006  ustanawiające  przepisy 
ogólne  dotyczące  EFRR,  EFS  oraz  FS;  Rozporządzenie  (WE)  nr  1081/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 w sprawie Europejskiego 
Funduszu  Społecznego;  Rozporządzenie  Rady  (WE)  nr  1084/2006 z  11  lipca 
2006 ustanawiające  Fundusz Spójności;  Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 
Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  5  lipca  2006  w  sprawie  Europejskiego 
Funduszu  Rozwoju  Regionalnego;  Rozporządzenie  (WE)  nr  1082/2006 
Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  5  lipca  2006  w  sprawie  EUWT 
(Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej).
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Pakiet pięciu rozporządzeń składa się z:

● Rozporządzenia  ogólnego  określającego  wspólne  zasady, 
przepisy i normy wdrażania trzech narzędzi spójności, jakimi 
są  Europejski  Fundusz  Rozwoju  Regionalnego  (EFRR), 
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) oraz Fundusz Spójności. 
Zreformowany  system  realizacji  zapewnia  prostsze, 
proporcjonalne  i  bardziej  zdecentralizowane  zarządzanie 
funduszami  strukturalnymi  oraz  Funduszem  Spójności 
(Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006).

● Rozporządzenia  o  Europejskim  Funduszu  Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) - ten dokument określa rolę EFFR oraz 
obszary  działania  funduszu.  Są  to  między  innymi: 
współfinansowanie  inwestycji  prywatnych  i  publicznych 
służących  zmniejszeniu  dysproporcji  w  poszczególnych 
regionach  Unii.  Najważniejsze  zadania  w  ramach  tego 
funduszu obejmują: badania i rozwój, innowacyjność, ekologię 
i  rozbudowę  infrastruktury  podnoszącej  konkurencyjność 
regionów (Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006).

● Rozporządzenie  o  Europejskim Funduszu  Społecznym – ten 
akt prawny reguluje działania w obszarze zatrudnienia zgodnie 
z  europejską  strategią  na  rzecz  zatrudnienia.  Do  głównych 
celów tego funduszu należy: poprawa zdolności adaptacyjnych 
pracowników  i  przedsiębiorstw,  zwiększenie  dostępności  do 
zatrudnienia  i  rynku  pracy,  zwalczanie  dyskryminacji 
w dostępie do rynku pracy, ułatwienie wejścia na rynek pracy 
osób o szczególnie niekorzystnej sytuacji socjalnej, umacnianie 
integracji  społecznej  oraz  propagowanie  współdziałania 
podmiotów prywatnych i publicznych na rzecz reform w sferze 
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integracji  i  zatrudnienia  (Rozporządzenie  (WE)  nr 
1084/2006).

● Rozporządzenia  o  Funduszu  Spójności  -  określa  zasady 
interwencji  finansowej  Wspólnoty  w  dziedzinie  ochrony 
środowiska  i  transeuropejskich  sieci  transportowych.  Objęte 
Funduszem Spójności  są  Państwa  członkowskie  o  dochodzie 
narodowym  brutto  (DNB)  poniżej  90%  średniej  unijnej. 
W Nowej  Perspektywie  Finansowej  Fundusz  Spójności 
wspólnie  z  EFRR  wspierał  długoterminowe  programy 
inwestycyjne  realizowane  przez  kraje  objęte  działaniem 
funduszu.  Są  to  wszystkie  nowe  kraje  członkowskie,  Grecja 
i Portugalia. Hiszpania będzie korzystała z Funduszu Spójności 
jedynie  przejściowo  (Rozporządzenie  Rady  (WE) 
nr 1084/2006).

● Rozporządzenia  o  Europejskim  Ugrupowaniu  Współpracy 
Terytorialnej  (EUWT)  –  wprowadzającym  nowy  instrument 
prawny  wspierający  współpracę  transgraniczną, 
ponadnarodową  i międzyregionalną.  Rozporządzenie 
przewiduje,  iż  ugrupowanie  uzyska  osobowość  prawną 
umożliwiającą   wdrażanie  programów  współpracy 
terytorialnej.  Jej  podstawą  będzie  umowa  zawarta  między 
uczestniczącymi  władzami  krajowymi,  regionalnymi 
i lokalnymi  oraz  innymi  władzami  publicznymi 
(Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006).

Kompletne  teksty  rozporządzeń  dostępne  są  w  Dzienniku 
Urzędowym  Unii  Europejskiej  na  stronie  internetowej:  
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2006:210:SOM:PL:HTML 
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Prawodawstwo Wspólnot

Dla  przypomnienia  podaję  poniżej  akty  prawne  UE  w  hierarchii 
obowiązywania/ważności  dla  prawodawstwa krajów członkowskich 
UE. Bardzo często mylimy Dyrektywy z Rozporządzeniami, a ich rola 
i  znaczenie  w  dostosowywaniu  się  prawodawstwa  poszczególnych 
krajów członkowskich do prawodawstwa UE - jest mało znana.

 Rozporządzenia – zaczynają obowiązywać od określonej w nich 
daty.  Tworzą  bezpośrednie  prawa  i obowiązki  dla  osób 
fizycznych i prawnych w krajach członkowskich UE.

 Dyrektywy – to zwyczajowa forma prawodawstwa UE. Muszą 
być  przeniesione  i  zaadaptowane  do  systemu  prawnego 
każdego z krajów członkowskich.

 Decyzje  –  są  kierowane  do  poszczególnych  podmiotów  – 
państw, osób fizycznych, osób prawnych.

 Zalecenia – zawierają pewne stanowisko UE oraz prośbę o ich 
realizację.

 Opinie  –  prawo  wspólnotowe  często  wymaga,  by  organ 
uprawniony  do  przyjęcia  danego  aktu  prawnego  zasięgnął 
wcześniej opinii innego organu lub organów Wspólnoty.

Nad  wielką  ilością  środków  finansowych  musi  czuwać  w  każdym 
państwie  członkowskim  określona  instytucja,  zgodnie  z  przyjętym 
systemem zarządzania finansowego i kontroli.

System  zarządzania  finansowego  i  kontroli  środków 
strukturalnych w Polsce działa zgodnie z wymogami określonymi 
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w przepisach wspólnotowych4. Należy podkreślić, że podział funkcji 
w  zakresie  zarządzania  finansowego  i  kontroli  jednostek 
zaangażowanych  we  wdrażanie  funduszy  strukturalnych  został 
dokonany przy uwzględnieniu różnych zadań wykonywanych przez 
te jednostki.

W  zakresie  zarządzania  finansowego  wprowadzono  trzy  istotne 
elementy upraszczające.

● Po  pierwsze,  wypłaty  i  zarządzanie  finansowe  dokonywane 
będą w zależności  od priorytetów,  a nie  jak dotychczas  -  od 
działań.

● Po  drugie,  udział  wspólnotowy  zostanie  obliczony  wyłącznie 
w odniesieniu do wydatków publicznych.

● Zasady dotowania kosztów będą w dużej mierze krajowe, nie 
jak dotychczas wspólnotowe, z wyjątkiem ograniczonej liczby 
obszarów, takich jak np. VAT.

Funkcję  instytucji  płatniczej dla  wszystkich  środków 
strukturalnych  pełni  Ministerstwo  Finansów. Do  zadań 
instytucji płatniczej należy przede wszystkim obsługa rachunków, na 
których  gromadzone  są  środki  funduszy  strukturalnych  oraz 
weryfikacja  deklaracji  wydatków  z  funduszy  strukturalnych  od 
instytucji zarządzających programami operacyjnymi.

Instytucja  płatnicza  certyfikuje  wobec  Komisji  Europejskiej,  że 
deklaracje  wydatków  są  przygotowane  na  bazie  wiarygodnych 
i weryfikowalnych  dokumentów  oraz  przygotowuje  i  przesyła  do 

4Chodzi tutaj o: Rozporządzenie Rady Nr 1083/2006.
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Komisji  Europejskiej  wnioski  o  płatność  w  celu  refundacji 
poniesionych wydatków.

Sprawnemu  zarządzaniu  finansowemu  środkami  strukturalnymi, 
monitorowaniu  postępów   wdrażania  i  umożliwieniu  wiarygodnej 
oceny  podejmowanych  przedsięwzięć  służy  elektroniczna  baza 
danych SIMIK  - System  Informatyczny  Monitoringu  I  Kontroli 
Finansowej  Funduszy  Strukturalnych  i  Funduszu  Spójności. 
Zadaniem  systemu  jest  wspomaganie  procesu  absorpcji  funduszy 
UE. SIMIK jest jednym z najbardziej rozbudowanych pod względem 
funkcjonalnym  systemów  informatycznych  służących  do  obsługi 
funduszy unijnych w Europie. Na jego potrzeby została zbudowana 
teleinformatyczna sieć rozległa SIMIK-Net, zapewniająca dostęp do 
systemu wszystkim instytucjom zaangażowanym w proces wdrażania 
funduszy unijnych na terenie całego kraju. 

Baza  ta  pozwala  na  monitorowanie  wszystkich  środków 
strukturalnych  w  jednolitym  i kompleksowym  systemie.  Celem 
budowy  systemu  jest  zapewnienie  właściwego,  skutecznego 
i przejrzystego  zarządzania  środkami  europejskimi  w  ramach 
programów  współfinansowanych  przez  Unię  Europejską, 
monitorowanie  wskaźników  finansowych  i  efektów  zadań 
realizowanych  w  ramach  Narodowej  Strategii  Spójności 
i Programów  Operacyjnych,  zapewnienie  wymaganej  sprawozdaw-
czości dla Komisji Europejskiej z wdrażania funduszy strukturalnych 
i  Funduszu  Spójności  w  Polsce  oraz  monitorowanie  i zarządzanie 
projektami,  od  momentu złożenia  wniosku,  poprzez  kolejne  etapy 
realizacji, aż do momentu ich zakończenia. Niestety, SIMIK w Polsce 
nie działa do końca sprawnie, jest bezustannie modernizowany.
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