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Podpis 

Odpowiadając na złożoną w dniu 28 września br. interpelację nr 2 
uprzejmie informuję, że: 

1. Zarząd Województwa Łódzkiego nie przyjmuje „okresu programowania" 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 a jedynie 
zasady zarządzania i wdrażania programów regionalnych. Okresy wsparcia  
ustalane są w stosownym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego  
i Rady. Do 2004 roku Polska korzystała z tzw. pomocy przedakcesyjnej, czyli 
środków finansowych przeznaczonych dla krajów starających się 
0 członkostwo w Unii Europejskiej. Po wstąpieniu do Unii w maju 2004 r. 
Polska wciąż mogła wykorzystywać przyznaną pomoc przedakcesyjną, 
a dodatkowo, jako pełnoprawny członek Unii Europejskiej otrzymała nowe 
możliwości wsparcia. W latach 2004-2006 po raz pierwszy można było 
korzystać ze środków unijnych na tych samych zasadach, co pozostałe 
państwa członkowskie. Lata 2007-2013 to kolejny okres programowania, 
w ramach którego Polsce zostało przyznane wsparcie na rozwój 
poszczególnych regionów i całego kraju, rozwój zasobów ludzkich oraz na 
zbliżenie poziomu życia ludności w Polsce do standardów europejskich. 
W latach 2007-2013 liczbę funduszy strukturalnych ograniczono z czterech do 
dwóch - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz 
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Fundusz Spójności został 
utrzymany. Z punktu widzenia zarządzania środkami unijnymi, zasadniczą 
zmianą w obecnym okresie programowania jest częściowa decentralizacja 
wdrażania programów operacyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych 
1 Funduszu Spójności. Oprócz programów centralnych (krajowych), powstało 
16 programów regionalnych (RPO), które zastąpiły Zintegrowany Program 
Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR). ZPORR zarządzany był na 
poziomie krajowym, a jego wdrażanie w dużej mierze odbywało się na 
poziomie regionalnym. Regionalne Programy Operacyjne natomiast są 
zarówno zarządzane, jak i wdrażane przez władze samorządowe 
województwa (Urzędy Marszałkowskie poszczególnych województw). 
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Zarówno ZPORR, jak i RPO to programy wspierające rozwój potencjału 
poszczególnych regionów, w tym m.in. infrastruktury regionalnej (tj. zdrowie, 
oświata, gospodarka odpadami, kanalizacja, wodociągi, energetyka, 
informatyzacja, itp.). 

2. W zakresie możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013 nie stanowi 
jedynego źródła pozyskiwania środków pozabudżetowych, gdyż na dzień 
dzisiejszy jest ich, co najmniej kilka, jednak analiza możliwości aplikowania 
w danych konkursach każdorazowo podlega weryfikacji m.in. w zakresie 
udziału środków własnych (wkładu własnego), zakładanych efektów oraz 
kosztów utrzymania projektu w okresie trwałości. Po wykonaniu tych 
czynności Prezydent Miasta Zgierza podejmuje decyzje dotyczące możliwości 
aplikowania. Konkursy w ramach poszczególnych źródeł finansowania 
ogłaszane są w różny sposób: planowo jak większości konkursów RPO lub 
w miarę potrzeb w przypadku uwolnienia dodatkowych środków 
(oszczędności, zwrotów beneficjentów wynikających z kar itp.), dlatego zdarza 
się, że przyjęty na początku roku harmonogram ogłaszania konkursów 
w trakcie roku jest aktualizowany. 

Ponadto, pragnę Pana poinformować, że przyjęty przez Parlament Europejski 
i Radę okres programowania i zasady określone przez Zarząd Województwa 
Łódzkiego dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2007-2013 nie wyklucza możliwości realizacji projektów 
współfinasowanych ze środków UE po roku 2013. Fakt ten powinien być 
Panu znany, gdyż, jako radny Rady Miasta Zgierza podejmował Pan 
uchwały dotyczące realizacji projektów współfinansowanych z EFRR 
w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013 dla projektu "Rewitalizacja 
historycznego centrum miasta Zgierza" gdzie okres zakończenia projektu 

• został przewidziany na koniec roku 2014. 

Jest to zgodne z tzw. zasadą n+2,n+3. Zgodnie z założeniami przyjętymi przez 
Instytucję Zarządzającą RPO WŁ na lata 2007-2013 projekt, w ramach, którego 
ponoszone są wydatki, musi być realizowany zgodnie z zasadą n+3 (dla projektów 
złożonych do końca 2010 r.), zasadą n+2 (dla projektów złożonych po 2010 r.). 
Zasada ta jest jednym z kryteriów oceny formalnej projektu. Oznacza to, że 
Beneficjent zobligowany jest zrealizować i rozliczyć projekt w terminie n+3, n+2, 
gdzie „n" to rok, w którym Beneficjent podpisał umowę na dofinansowanie 
realizacji projektu (w szczególnych, uzasadnionych przypadkach Instytucja 
Organizująca Konkurs może wyrazić zgodę na wydłużenie okresu realizacji 
projektu). 

3. Jako źródła pozyskiwania środków pozabudżetowych można wskazać: 

1) RPO WŁ na lata 2007-2013 



2) POKL 
3) POIiŚ 
4) POPT 
5) PEWT 
6) źródła finansowania zadań publicznych w ramach 

programów branżowych zarządzanych na szczeblu 
centralnym: 
- Wojewódzki Program Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi, 
- Ministerstwo Sportu i Turystyki, 
- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015, 
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, 

- Minister Spraw Wewnętrznych 

Ponadto: 
-Instytut Adama Mickiewicza 
-Instytut Cervantesa 
-Goethe Instytut 
-British Council 
-Ambasada USA 
- Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 
- Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki 
- Stypendia artystyczne 

4. Zadania Wydziału Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi: 

1) wyszukiwanie źródeł dofinansowania zadań Miasta; 
2) przygotowanie wniosków o dofinansowanie zadań Miasta na wniosek i przy 
współpracy wydziałów i samodzielnych stanowisk; 
3) realizacja projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych; 
4) prowadzenie działań w celu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych; 
5) zarządzanie środkami zewnętrznymi w ramach projektu; 
6) prowadzenie spraw z zakresu promocji realizowanych projektów; 
7) koordynowanie projektów związanych z Parkiem Kulturowym Miasto Tkaczy. 

Skład osobowy: 

1. Bogumiła Kapusta - Naczelnik Wydziału - nadzór ogólny nad 
działalnością wydziału 

2. Ewa Lefik -Babiasz - Z-ca Naczelnika 
koordynowanie realizacji projektu "Rewitalizacja historycznego centrum 
miasta Zgierza" w zakresie merytorycznej odpowiedzialności wydziału 
określonej we wniosku o dofinansowanie projektu oraz studium 
wykonalności projektu, ponadto innych projektów przydzielonych przez 
Naczelnika 



3. Rafał Kaftan - gł specjalista 
koordynowanie realizacji projektu "Uzupełnienie brakujących elementów 
infrastruktury technicznej terenu inwestycyjnego „Parku Przemysłowego 
Boruta Zgierz" w zakresie merytorycznej odpowiedzialności wydziału 
określonej we wniosku o dofinansowanie projektu oraz studium 
wykonalności projektu, ponadto innych projektów przydzielonych przez 
Naczelnika 

4. Edyta Kmieć - inspektor 
koordynowanie realizacji projektu „Budowa wielofunkcyjnej sali 
gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 12" oraz „Park Kulturowy 
Miasto Tkaczy. Poprawa bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa 
poprzez humanizację miejsca" w zakresie merytorycznej odpowiedzialności 
wydziału określonej we wniosku o dofinansowanie projektu oraz studium 
wykonalności projektu, ponadto inny projektów przydzielonych przez 
Naczelnika 

5. Maja Walichowska -inspektor 
koordynowanie realizacji projektu „Miasto Tkaczy Marką regionu łódzkiego" 
w zakresie merytorycznej odpowiedzialności wydziału określonej we 
wniosku o dofinansowanie projektu oraz studium wykonalności projektu, 
ponadto innych projektów przydzielonych przez Naczelnika 

6. Emilia Borysewicz - referent 

koordynowanie realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania 
w klasach I-III w szkołach podstawowych w Zgierzu", „Akademia dobrego 
rządzenia" w zakresie merytorycznej odpowiedzialności wydziału 
określonej we wniosku o dofinansowanie projektu oraz studium 
wykonalności projektu, ponadto innych projektów przydzielonych przez 
Naczelnika 

7. Paweł Czekalski - inspektor 

koordynowanie realizacji projektów z dofinansowaniem krajowym „Budowa 
II etapu ul. Zawiszy" w zakresie merytorycznej odpowiedzialności wydziału 
określonej we wniosku o dofinansowanie projektu, ponadto innych 
projektów przydzielonych przez Naczelnika, 


