
                             
PROTOKÓŁ

z posiedzenia 6/15
Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki

Sejmiku Województwa Opolskiego
w dniu 23 kwietnia 2015 r.

Rozpoczęcie – godz. 1500

Lista obecności członków komisji w załączeniu.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w sali Znaku
Rodła

Obrady prowadziła  Elżbieta Kurek –  Przewodnicząca Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki  
i Turystyki.

PORZĄDEK OBRAD:
1.  Sprawozdanie z  realizacji  Programu  Współpracy  Samorządu  Województwa  Opolskiego  

z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego  

w latach 2010-2014. 

2.  Sprawozdanie  z  realizacji  Programu  Współpracy  Samorządu  Województwa  Opolskiego  

z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego  

w 2014 roku. 

3. Informacja pt. „ Analiza sytuacji na rynku pracy Województwa Opolskiego w 2014r.”

4. Informacja pt. „Skuteczność opolskich instytucji otoczenia biznesu w zakresie wspierania środkami

europejskimi przedsiębiorstw. Bilans okresu programowania 2007-2013 i perspektywa 2014-2020”.

5. Informacja pn. „Działalność funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w ramach RPO WO w latach

2007-2013”.  

6. Sprawozdanie z działalności Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w 2014 r.

7. Sprawy różne

*  *  *

ELZBIETA KUREK -  Przewodnicząca Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki  i  Turystyki przywitała

członków Komisji.  Przewodnicząca stwierdziła quorum i odczytała proponowany porządek obrad oraz

poinformowała o konieczności wprowadzenia do porządku obrad dodatkowego punktu: 

• Sprawozdanie z działalności Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w 2014 r.

GŁOSOWANIE
"ZA" – 8     „PRZECIW” – 0     „WSTRZYMAŁO SI Ę” – 0

Punkt został wprowadzony do porządku obrad posiedzenia.

*  *  *



Ad. 1 i 2
Sprawozdanie z  realizacji  Programu  Współpracy  Samorządu  Województwa  Opolskiego  

z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego  

w latach 2010-2014. 

Sprawozdanie  z  realizacji  Programu  Współpracy  Samorządu  Województwa  Opolskiego  

z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego  

w 2014 roku. 

IZABELA  PODOBIŃSKA Pełnomocnik  ds.  organizacji  pozarządowych  –  samorząd  województwa

współpracuje  z  organizacjami  pozarządowymi  i  powierza  im  wykonywanie  zadań  w  imieniu

Województwa. Organizacje pozyskują środki na zadania w trybie konkursowym i pozakonkursowym.

Istnieje  ustawowy  obowiązek  opracowywania  programów  wieloletnich  i  rocznych  i  składanie  

do  30  kwietnia  każdego  roku  sprawozdań  ze  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi.

Sprawozdanie zawiera opis realizacji  celów Programu oraz współpracę finansową i  pozafinansową  

i ocenę realizacji Programu.

ELŻBIETA  KUREK Przewodnicząca  Komisji  –  mam  pytanie  dotyczące  konkursu,  zauważyłam,  

że głównie otrzymują te organizacje, które mają ustabilizowaną sytuację i o których sporo wiemy, martwi

mnie to w aspekcie powstających nowych organizacji jakie są ich szanse przebicia się?

IZABELA PODOBIŃSKA Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych – w niewielkim stopniu zwraca

się uwagę na to jak długo istnieją organizacje pozarządowe tylko skupiamy się na programie jeśli chodzi

o  realizację  zadań  publicznych,  także  priorytetem  nie  jest  długoletnie  działanie  organizacji

pozarządowych.

ELŻBIETA KUREK Przewodnicząca Komisji – dziękuję bardzo. 

Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdania.

* Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli Sprawozdania*.

GŁOSOWANIE
"ZA" – 8     „PRZECIW” – 0     „WSTRZYMAŁO SI Ę” – 0

Ad. 3

Informacja   pt. „ Analiza sytuacji na rynku pracy Województwa Opolskiego w 2014r.”

MILENA PIECHNIK Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu – Na sesji sejmiku jak

co roku przedstawimy „Analizę  sytuacji  na rynku pracy Województwa Opolskiego w 2014 r.”  oraz  

w związku  z  prośbą  przedstawimy Radnym Województwa,  również krótką  informację  nt.  Programu

Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój  na  lata  2014-2020.  To  działanie  będzie  wdrażane  

w Województwie Opolskim przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Analiza sytuacji na rynku pracy w 2014 r. Rok 2014 jest rokiem dużo lepszym niż ostatnie 3 lata. Spada

liczba osób bezrobotnych, wzrastają lekko firmy zarejestrowane w systemie Regon. Aktualnie mamy

100 tys. podmiotów zarejestrowanych w Województwie Opolskiem. Stopę bezrobocia na koniec marca
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mamy na poziomie liczby osób 42 tys. Zarejestrowane bezrobocie mamy na poziomie 12%. Tendencja

jest spadkowa. Porównując rok 2013 i rok 2014 to średnio rocznie jeśli policzymy przeciętne liczby osób

bezrobotnych to spadek mamy na poziomie 6 tys.  osób to około 11%. Odpływ osób bezrobotnych  

z rejestru z tytułu podjęcia pracy wzrosła ponad 3 tys., zaktywizowano z tych środków z funduszy pracy

około  11  tys.  osób.  W  roku  2013  tych  osób  było  10,5  tys.  Dominowały  głównie  w  tych  formach

aktywnych staże i szkolenia. Oferty pracy. Średnio w roku 2013 – 34 oferty pracy przypadały na jednego

bezrobotnego. W roku 2014 - 22 oferty na jednego bezrobotnego.

Chciałabym  przedstawić  projekt  „Powrót  do  zatrudnienia”  (opiekuna  nad  dziećmi  

do  lat  3  )  realizowany  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Specjalnej  Strefy

Demograficznej  od  dwóch  lat.  W tym roku  kończymy  projekt.  Projekt  powinien  być  kontynuowany,

ponieważ ma spore zainteresowanie.  Do tego projektu złożyło do nas aplikację ponad 1100 osób, 960

osób przeszło badania psychologiczne pozytywnie. 35 gmin zawarło porozumienie i realizuje ten projekt

wspólnie z nami. Zgłosiło się do nas 590 rodziców, którzy chętnie skorzystaliby z takiej formy usługi. 

Analizowano potencjał przedsiębiorstw i szacowane jest, że będzie więcej zatrudnień niż zwolniej o ok.

5%.  Stopa bezrobocia na poziomie kraju planowana jest na poziomie 9,8%.

KATARZYNA CZOCHARA członek komisji – jakie zostały wdrożone dodatkowe działania jeśli chodzi 

o gminy, które borykają się z wieloletnim nieustannym wysokim bezrobociem, mam na myśli  powiat

prudnicki. Najwyższy poziom bezrobocia.

MILENA PIECHNIK Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu – Powiat  prudnicki

rzeczywiście od ok. 2 lat przesuwa się wśród powiatów na czołówkę o najwyższej stopie bezrobocia. 

Na koniec roku stopa bezrobocia 18 % jest to najwyższa w  województwie opolskim. 

KATARZYNA CZOCHARA członek komisji  –  wszedł  w życie  nowy program pilotażowy z  funduszu

pracy, które powiaty zostaną w tym programie ujęte i jakie były kryteria.

MILENA PIECHNIK Zastępca  Dyrektora  Wojewódzkiego  Urzędu  Pracy  w  Opolu  –  Jest  wybrana

agencja  zatrudnienia,  która  ma  zaktywizować  200  osób  długotrwale  bezrobotnych  dla  III  profilu

najbardziej  oddalonego  od  rynku  pracy.  Powiaty,  które  zostały  ujęte  w  programie  to  na  pewno

głubczycki i  brzeski.  Podstawowe kryteria narzucało Ministerstwo. Jest  to nowość w kraju.  Na sesji

sejmiku przekażemy te kryteria. Ponadto wśród 35 gmin gmina Prudnik nie przystąpiła do programu

„opieka nad dziećmi do lat 3”. 

RYSZARD ZEMBACZYŃSKI członek komisji – interesuje mnie, czy można transformować taki program

na służbę zdrowia (opieka dla osób starszych)?  

MILENA PIECHNIK Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu – Jeśli chodzi o opiekę

nad  osobami  starszymi  jest  taka  formuła  w  nowym  Regionalnym  Programie  Operacyjnym.  Byłoby

celowe zatrudnienie asystentów do pomocy dla osób starszych, jest to problem ogólnokrajowy. 

Problemem jest  również  to,  iż  osoby  w  wieku 45+ mają  problem z  zatrudnieniem.  Bardzo trudno

przekonać pracodawcę, aby zatrudnił osobę w takim przedziale wiekowym.
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Program Operacyjny. Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

Oś priorytetowa I  Osoby młode na rynku pracy.  Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających

bez  pracy  na  regionalnym rynku  pracy  –  projekty  pozakonkursowe  (realizowane  przez  Powiatowe

Urzędy Pracy) – kwota przeznaczona na rok 2015 – 4 143 646 euro, kwota ogółem na lata 2015-2020 –

30 150 148 euro. 

Działanie  1.2  Działania  niepublicznych  instytucji  rynku  pracy  na  rzecz  osób  młodych  w  wieku  

15-29 lat (projekty konkursowe) – kwota przeznaczona na rok 2015 – ok. 2 mln. euro, kwota ogółem na

lata 2015-2020 – 7 673 556 euo.

Program  Wiedza  Edukacja  Rozwój  jest  programem  krajowym.  Będzie  to  wsparcie  stażowe,

szkoleniowe,  będziemy  preferować  do  objęcia  wsparciem  osoby  niepełnosprawne  w  tej  grupie

wiekowej. Będą również dotacje bezzwrotne dla osób młodych.

Cel szczegółowy  - zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy,  

w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Grupy docelowe:

Działanie 1.1 (pozakonkursowe) osoby młode w  wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako

bezrobotne (tzw. młodzież NEET). Projekt zakłada; ogólny wskaźnik zatrudnieniowej dla uczestników

nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych – na poziomie co najmniej

43%, dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej

17%,  dla  osób  długotrwale  bezrobotnych  –  wskaźnik  efektywności  zatrudnieniowej  na  poziomie  

co  najmniej  35%,  dla  osób  o  niskich  kwalifikacjach  -  wskaźnik  efektywności  zatrudnieniowej  na

poziomie co najmniej 36%.

Działanie 1.2 (konkursowe) osoby młode w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, w tym 

w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. kategoria NEET.

KATARZYNA  CZOCHARA członek  komisji  –  Planujecie  Państwo  dodatkowe  programy  

dla przedsiębiorstw? Chodzi mi o wsparcie firm, które prowadzą już zatrudnienie pracowników, jednakże

ze względu na bardzo duże koszty utrzymania pracownika bardzo często polegają na polu walki. Czy

zamierzają Państwo podjąć działania w tym kierunku? 

MILENA PIECHNIK Zastępca  Dyrektora  Wojewódzkiego  Urzędu  Pracy  w  Opolu  –  Bezpośrednio  

z  firmami  w  tym  zakresie  nie  podejmujemy  współpracy.  Przedsiębiorstwa  mogą  składać  wnioski

stażowe,  wnioskowanie  o  refundacje  kosztów  wynagrodzenia.  Inna  formuła  dla  pracodawców  

to Krajowy Fundusz Szkoleniowy, który zabezpiecza ich w szkoleniach własnych pracowników.

JÓZEF KOTYŚ członek komisji – moim zdaniem staż to dobry pomysł. Dla młodych, którzy skończyli

dopiero szkołę i nie mieli jeszcze kontaktu z rynkiem pracy z pracodawcą z obowiązkością to jest dla

nich moment, aby się wykazać. Wielu wartościowych ludzi dostaje po stażach prace. Programy stażowe

dają młodym szansę zaistnieć. Patrząc obiektywnie koszty pracy w Polsce należą do tańszych.

* Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli informację*.
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GŁOSOWANIE
"ZA" – 8     „PRZECIW” – 0     „WSTRZYMAŁO SI Ę” – 0

Ad. 4

Informacja   pt.  „Skuteczność opolskich instytucji  otoczenia  biznesu w zakresie wspierania środkami

europejskimi przedsiębiorstw. Bilans okresu programowania 2007-2013 i perspektywa 2014-2020”.

TOMASZ HANZEL Dyrektor Departamentu Koordynacji  Programów Operacyjnych – Działanie  1.1.1

RPO WO 2007-2013 to  Wsparcie  instytucji  otoczenia biznesu,  alokacja  EFRR to ok.  18 mln euro.

Podpisano 32 umowy o całkowitej wartości 162,3 mln PLN. Wsparcie otrzymało 25 Instytucji otoczenia

biznesu:

- 13 inkubatorów przedsiębiorczości, w tym 1 inkubator akademicki przy Uniwersytecie Opolskim,

-  12  centrów  biznesu  oraz  transferu  technologii,  w  tym  2  ośrodki  akademickie  przy  Politechnice

Opolskiej oraz Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Świadczą usługi między innymi dla:

sektora budowlanego, branży paliwowo – energetycznej, rolno – spożywczej, drzewno – papierniczej

dla firm innowacyjnych.

Gminy i  branże,  gdzie  działają  wsparte  instytucje  otoczenia  biznesu. Połowa zlokalizowana jest  na

terenach miasta Opola i okolicach Opola, Byczyna, Kluczbork, Rudniki, Olesno, Dobrodzień, Strzelce

Opolskie, Ujazd, Kędzierzyn – Koźle, Prudnik, Nysa.

Efekty wsparcie to 239 nowych przedsiębiorstw wspartych przez IOB, 206 przedsiębiorstw ulokowanych

w parkach technologicznych i naukowych, 175 nowych i ulepszonych usług świadczonych przez IOB,

5 443  istniejących  przedsiębiorstw  wspartych  przez  IOB,  62  przedsiębiorstwa  oraz  9  IOB

zaangażowanych  w  powiązania  kooperacyjne,  80  nowych  etatów,  w  tym  1  etat  badawczy.  Efekty

wsparcia w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki: 485 osób otrzymało jednorazową dotację na

rozpoczęcie działalności gospodarczej,  26 przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie projektów

szkoleniowych, 551 osób ukończyło udział w stażach lub szkoleniach praktycznych. Działanie 1.2 RPO

WO  2007-2013  w  ramach  przeprowadzonych  4  naborów  wniosków  wsparcie  uzyskały:  Fundacja

Rozwoju  Śląska  oraz  Wspierania  Inicjatyw  Lokalnych,  WFOŚiGW,  Opolski  Regionalny  Fundusz

Poręczeń Kredytowych. 

Działalność Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w zakresie wsparcia przedsiębiorczości:

- Instytucja pośrednicząca II stopnia RPO WO 2007-2013 – alokacja EFRR: 132,2 mln Euro,

- Instytucja pośrednicząca RPO WO 2014-2020 – alokacja EFRR: 162,7 mln Euro,

- Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera,

- Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Opole,

- Klub150 – inicjatywa realizowana w ramach projektu Opolska Platforma Innowacji,

- Jednostka wdrażająca Regionalną Strategię Innowacji Województwa Opolskiego.
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Wsparcie  IOB  w  okresie  programowania  2014-2020.  Regionalny  Program  Operacyjny

Województwa Opolskiego 2014-2020 to  Działanie  2.3  -  Wzmocnienie  otoczenia  biznesu – alokacja

EFRR: 6,3 mln Euro. Główne typy przedsięwzięć: wsparcie rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu dla

świadczenia  zaawansowanych,  udoskonalonych  usług  dostosowanych  do  potrzeb  przedsiębiorców;

zaawansowane  i  wyspecjalizowane  usługi  zwiększające  zdolność  MSP  do  budowania  i  wzrostu

przewagi konkurencyjnej na rynku z zastosowaniem mechanizmów popytowych. 

Program  Operacyjny  Inteligentny  Rozwój  2014-2020:  Oś  priorytetowa  III  Wsparcie  innowacji  

w  przedsiębiorstwach,  Oś  priorytetowa  IV  Zwiększenie  potencjału  naukowo  –  badawczego.  

W tym programie instytucje otoczenia biznesu mają doradzać przedsiębiorcom w zakresie wchodzenia

na nowe rynki w szczególności na międzynarodowe, jak również na badania naukowe, prace rozwojowe

czyli wytwarzanie innowacji przez przedsiębiorców.

RYSZARD ZEMBACZYŃSKI członek komisji – Widzę pewna nieścisłość w podanych danych: wsparcie

współpracy w sferze nauki i przedsiębiorstw, mamy podaną liczbę osób z przemysłu, które brały udział

w stażach lub praktykach to 0, osoby którzy otrzymali stypendia naukowe to 0. Natomiast na kolejnych

stronach w materiale podane jest, że 147 pracowników naukowych odbyło staże w przedsiębiorstwach

to wszystko działa w jedną stronę, pytanie dlaczego nie działa w drugą stronę?

JÓZEF KOTYŚ członek komisji – Jaka jest dzisiaj ocena Zarządu, czy dzisiaj mamy już taką sytuację,

że ilość tych instytucji zbliżona jest do optymalnej, czy będziemy szli na zasadzie wzmacniania, jaka

jest koncepcja? Czy uzupełnimy i ewentualnie w jaki sposób?  

TOMASZ HANZEL Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych – bazujemy jak na

razie  na programie,  jesteśmy w trakcie  opisywania  poszczególnych  osi  priorytetowych,  tam będzie

poziom  szczegółowości  znacznie  większy  i  będzie  obrazował  i  precyzował  jak  możliwe  jest  

do pozyskania wsparcie, jakie będą typy projektów. Jeśli chodzi o specjalizacje inteligentne na poziomie

regionalnym mamy je określone w Regionalnej Strategii Innowacji. 

Jeśli  chodzi  o  praktyki  zawodowe,  rzeczywiście  w  dużym stopniu  funkcjonowała  w  jedną  stronę.  

W tym kierunku poszły już działania Zarządu, aby zniwelować tą dysproporcję.

Instytucje Otoczenia Biznesu, które są tutaj wskazane to perspektywa skoncentrowana jest na tym, aby

wzmacniać już istniejących. Komisji Europejska nie pozwoliła na to, aby tworzyć kolejno nowe instytucje

otoczenia biznesu. Zdaniem Komisji  nasycenie średnich statystycznych jest wystarczające, globalnie

ich  ilość  jest  wystarczająca  w  stosunku  do  potencjału  naszych  przedsiębiorców,  dlatego  nie  ma

możliwości tworzenia nowych instytucji oczywiście ze środków unijnych.

ELŻBIETA KUREK Przewodnicząca Komisji – Moim zdaniem, warto byłoby rozeznać, na jakim etapie

są ukończone staże i praktyki, czy to zaowocowało, jaka jest skuteczność i czy to ma sens, poza tym 

co jest na papierze.

* Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli informację*.

GŁOSOWANIE
"ZA" – 8     „PRZECIW” – 0     „WSTRZYMAŁO SI Ę” – 0

6



Ad. 5

Informacja    pn. „Działalność funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w ramach RPO WO w latach

2007-2013”.    

TOMASZ HANZEL Dyrektor  Departamentu Koordynacji  Programów Operacyjnych –  W poprzednim

okresie  programowania.  Działanie  1.2  RPO WO 2007-2013  Zapewnienie  dostępu  do  finansowania

przedsiębiorczości.  Alokacja  EFRR  to  25  mln  Euro.  Wsparty  jeden  fundusz  poręczeniowy,  

dwa  fundusze  pożyczkowe,  W  ramach  przeprowadzonych  czterech  naborów  wniosków  wsparcie

uzyskały:  Fundacja  Rozwoju  Śląska  oraz  Wspierania  Inicjatyw  Lokalnych,  Wojewódzki  Fundusz

Ochrony  Środowiska   i  Gospodarki  Wodnej  w  Opolu,  Opolski  Regionalny  Fundusz  Poręczeń

Kredytowych. Liczba udzielonych pożyczek – 899, wartość odpowiadająca dofinansowaniu ze środków

UE  –  141,14  mln  PLN.  Każda  z  tej  instytucji  obróciła  co  najmniej  raz  środkami,  które  miała  

w  dyspozycji. Liczba udzielonych pożyczek/poręczeń to 280, największym zainteresowaniem cieszyły

się pożyczki do 50 000 PLN. Miasto Opole i powiat opolski to ponad 50% wszystkich pożyczkobiorców,

którzy pozyskiwali środki. Rozkład ilości planowanych do utworzenia miejsc pracy w wyniku udzielonych

pożyczek/poręczeń w podziale na fundusze to: Fundacja Rozwoju Śląska – 809, WFOŚiGW w Opolu –

97, Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych – 185.

Perspektywa 2014-2020

Pożyczki/poręczenia  będą  udzielane  z  dwóch  funduszy:  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju

Regionalnego oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna kwota 64,52 mln  Euro.  Zakres

EFRR to innowacje w przedsiębiorstwach, nowe produkty i usługi w MSP, odnawialne źródła energii,

efektywność  energetyczna  w  MSP,  efektywność  energetyczna  w mieszkalnictwie  –  Alokacja  razem

62,20 mln Euro. Zakres EFS - zakładanie działalności gospodarczej – Alokacja razem 2,32 mln Euro. 

VIOLETTA POROWSKA członek komisji  – Czy Państwo analizowali,  dlaczego jest  taka drastyczna

różnica udzielonych pożyczek w podziale na powiaty?

TOMASZ  HANZEL Dyrektor  Departamentu  Koordynacji  Programów  Operacyjnych  –  wszystkie  

te fundusze były otwarte, jeśli chodzi o terytorium czy branże. Polegało to na aktywności i zdolności

przedsiębiorcy do tego, aby w przyszłości spłacać tą pożyczkę. 

KATARZYNA  CZOCHARA członek  komisji  –  jest  pokazana  liczba  pożyczek  otrzymanych  przez

poszczególne powiaty  a jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o liczbę złożonych, które zakwalifikowały  

się a które nie, bo tej informacji mi brakuje.

VIOLETTA POROWSKA członek komisji – musimy dokonać jakieś analizy i zastanowić się dlaczego 

w  jednej  części  Opolszczyzny  pożyczki  były  chętnie  brane  i  przyznawane  a  w drugiej  części  nie.

Musimy wygenerować jakieś przyjazne metody, może promocja była w tych powiatach za mała.

TOMASZ KOSTUŚ Członek Zarządu, członek komisji –  Odniosę się do dysproporcji, które zaistniały.

Nie  było  szczególnych  ułatwień,  preferencji,  wszyscy  byli  traktowani  tak  samo.  Nie  tylko  Fundacja

Rozwoju  Śląska oraz Wspierania  Inicjatyw Lokalnych,  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony Środowiska  
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i  Gospodarki  Wodnej  w  Opolu,  Opolski  Regionalny  Fundusz  Poręczeń  Kredytowych,  ale  również

Marszałek Województwa taką akcje promocji popularyzacji, uświadamiania przedsiębiorców, jednostek

samorządu  terytorialnego  realizował.  Trudno  wytłumaczyć  taką  rozbieżność  pomiędzy  powiatem

namysłowskim  a  oleskim  czy  opolskim.  Przyjrzymy  się  dokładnie  tej  dysproporcji  i  warto  jeszcze

zapytać poszczególne fundusze, które za te fundusze pożyczkowo-kredytowe odpowiadały jak również

samych  przedsiębiorców.  Jeszcze  raz  podkreślam,  nie  było  żadnych  szczególnych  preferencji  

w  stosunku  do  poszczególnych  powiatów,  nie  widzę  tutaj  powodów,  aby  obwiniać  o  to  samorząd

województwa.

BOGDAN WYCZAŁKOWSKI członek komisji – wydaje mi się , że tej promocji  było za mało. Moim

zdaniem możemy mieć problem jeśli  będziemy funkcjonować tak jak funkcjonujemy,  sama fundacja

będzie miała problem. Warto promować teraz kiedy mamy jeszcze czas, bo za chwile może być już  

za późno.

VIOLETTA POROWSKA członek komisji – My naprawdę nie będziemy konkurencyjni jeżeli będziemy

starali się wszystkie pieniądze, które wchodzą w skład kosztów operacyjnych wrzucić w marże i wynik

będzie taki, że będziemy proponować przedsiębiorcą 5% a może 4% jak za chwile będzie 3% a może

pojawi się podmiot pożyczkowy, który będzie proponował 2%. Będziemy mieli problem co zrobić jak nie

wydatkujemy tych 34 mln Euro. To jest wniosek do Zarządu jak to wszystko przygotować instrumentami 

w tym nowym okresie programowania. Musimy być bardzo przychylni w tym momencie.

KATARZYNA  CZOCHARA członek  komisji  –  Jakie  środki  pozostały  do  wykorzystania  ze  starej

perspektywy finansowania? Ile zostało wykorzystanych środków, a ile nie na chwilę obecną?

TOMASZ HANZEL Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych – wszystkie środki 

z  okresu  programowania  2007-2013  zostały  wykorzystane  poprzez  przekazanie  ich  funduszom.  

A poszczególne fundusze w dalszym ciągu obracają tymi środkami w zależności, kiedy kończy się im

okres trwałości projektu. W tych funduszach w dalszym ciągu te środki są i można się starać o wsparcie

w tym zakresie.

TOMASZ  KOSTUŚ Członek  Zarządu,  członek  komisji  –  Przygotuję  dla  Państwa  informację  nt.

dotychczasowych działań podejmowanych przez Zarząd Województwa oraz informację jakie działania

zamierza podjąć Zarząd w zakresie aktywizacji tych powiatów. W dużej mierze zależy to od aktywności

samych powiatów. Zgodnie z RSI i RPO pracujemy nad tym, aby te różnice zniwelować, każdy powiat

ma swoją specyfikę, każdy powiat ma swój potencjał, każdy powiat w ostatnim czasie wypracował swoją

skuteczność lub jej brak w pozyskiwaniu środków unijnych. Zrobimy analizę dotyczącą aktywności gmin

w pozyskiwaniu środków.

ELŻBIETA KUREK Przewodnicząca Komisji – Prosimy o wielowymiarową analizę. Dziękuję.

* Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli informację*.

GŁOSOWANIE
"ZA" – 8     „PRZECIW” – 0     „WSTRZYMAŁO SI Ę” – 0
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Ad. 6

Sprawozdanie   z działalności Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w 2014 r.

ROLAND  WRZECIONO Dyrektor  Opolskiego  Centrum  Rozwoju  Gospodarki   -  działalność  OCRG

składa się z dwóch filarów: pierwszy to jest instytucja pośrednicząca II stopnia w nowej perspektywie,

drugi filar to jest część tzw. agencyjna, czyli świadcząca inne usługi nieodpłatnie dla przedsiębiorców.

Jeśli  chodzi  o  instytucje  pośredniczącą  II  stopnia  w  skład  tej  części  wchodzą  trzy  działy:  dział

przyjmowania  oceny  projektów  za  sprawozdany  okres  przeprowadziliśmy  dwa  nabory,  wpłynęło  

61 projektów na część badawczo – rozwojową, jak również został rozpoczęty nabór na dofinansowanie

mikroprzedsiębiorców - Działanie 1.1.2 , gdzie wpłynęło 163 projekty ten nabór został  zakończony  

w tym roku. Do dofinansowania zostały wybrane 32 projekty. Zauważamy, iż pojawiają się wnioski  

o zmiany w projekcie, które my również musimy przeanalizować, co powoduje konsekwencje jeszcze

raz  przeanalizowania  całego  wniosku.  Pojawiają  się  również  rezygnacje  z  realizowanego  projektu.

Zaczynają tutaj przeważać kwestie finansowe, co ma przełożenie na rezygnacje z dofinansowania.  

Na  ten moment  nie  widzimy zagrożenia,  aby  te  środki  nie  zostały  wykorzystane,  a  naszym celem

głównym jest w pełni wykorzystać środki.

Dział Rozliczeń projektów składa się z dwóch części: Część kontraktacji, gdzie podpisuje się umowy 

i część rozliczeń projektów. Wszystkie zakładane umowy w 2014 roku zostały zakontraktowane.

Jeśli  chodzi  o  Dział  Kontroli  to  ta  działalność  wynika  stricte  z  instrukcji  wykonawczej.  Zostało

wykonanych 173 kontrole. Jesteśmy na bieżąco kontrolowani przez Urząd Kontroli  Skarbowej,  który

cały czas jest u nas, jak również Najwyższa Izba Kontroli. 

Jeśli chodzi o część agencyjną to rozpocznę od Centrum Obsługi Inwestora i Exportera działalność  

tej komórki sprowadza się do bardzo ważnych dla nas obszarów, jest to przede wszystkim pozyskiwanie

nowych inwestorów, ale musimy się też koncentrować na opiece poinwestycyjnej. Realizowane projekty

inwestycyjne  to  88  z  czego  70  kontynuowanych.  8  firm  podjęło  pozytywną  decyzję  o  inwestycji  

na terenie województwa opolskiego, w tym m.in.: Tru-Flex (USA, Ujazd); GSS (USA, Opole); PAARI

(Niemcy, Opole); Packprofil ( Finlandia, Kolonowskie); Stora Enso (Szwecja, Murów). 

W  ramach  zadania  rozwinięto  funkcjonowanie  Klubu  150  –  celem  inicjatywy  jest  tworzenie  sieci

powiązań biznesowych pomiędzy najlepszymi i największymi firmami w regionie, jak również miedzy

nimi a lokalnymi dostawcami. 

Wniosek  jaki  się  nasuwa  to,  że  przy  większej  liczbie  inwestorów  warto  byłoby  się  zastanowić,  

aby wyposażyć jednostkę w samochód dostawczy typu bus, aby mógł zabrać większą ilość osób jak 

i część wystawienniczą na tereny inwestycyjne.

Dział Innowacji odpowiedzialny był za opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji do 2020, dokument

został  przyjęty.  Jak  wynika  z  dokumenty  my  stale  powinniśmy  monitorować  i  takie  działania  się

oczywiście odbędą.
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Opolski Program Stażowy projekt prowadzony w tym dziale został przedłużony miał trwać do końca

2014 r. W ramach tego programu zakładano udzielenie 270 staży dla absolwentów szkół wyższych.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wyniósł na koniec roku 83 %. 

Dział przedsiębiorczości zajmuje się dwoma projektami tj.: i europe direct to jest projekt informacyjny

realizowany z  instytucjami  naukowymi  Województwa Opolskiego,  czy  poszczególnymi samorządami

gospodarczymi.  Druga  część  to  jest  park  innowacji.  Projekt  trwa  do  końca  tego  roku.  Ten  projekt

zakłada, aby nastąpił bezpośredni kontakt przedsiębiorcy z naukowcem co najmniej z tytułem doktora. 

Biorąc pod uwagę budżet jednostki  i  liczbę etatów to 84 etaty,  które zatrudnia OCRG 86%

jesteśmy  dofinansowani  z  projektów  własnych  realizowanych  przez  jednostkę.  Dlatego  w  dalszej

perspektywie jesteśmy zmuszeni, aby aplikować o środki, gdzie tylko jest to możliwe. Dziękuję.

RYSZARD ZEMBACZYŃSKI członek komisji – Popieram wniosek zakupu busa. Po zapoznaniu się  

ze sprawozdaniem uważam, że idziemy do przodu. Trzeba uwierzyć w siebie i się umieć sprzedać.

VIOLETTA POROWSKA członek komisji – oceniam bardzo wysoko Państwa działalność. Jestem pod

wielkim wrażeniem Państwa sprawności, elastyczności i chęci pomocy przedsiębiorcom. 

* Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli informację*.

GŁOSOWANIE
"ZA" – 8     „PRZECIW” – 0     „WSTRZYMAŁO SI Ę” – 0

Członkowie komisji sformułowali trzy wnioski, celem przekazania do Zarządu Województwa.

Przewodnicząca podziękowała członkom Komisji za udział w posiedzeniu i zamknęła obrady.

Zakończenie – godz. 1840

         Przewodnicząca Komisji Polityki                           
       Regionalnej, Gospodarki i Turystyki
                                                                                            
                          Elżbieta Kurek

Protokołowała

Katarzyna Kula 
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