FE z bliska

Inicjatywa JASPERS
wsparcie dla skomplikowanych
projektów

SCHEMAT OBIEGU FISZKI PROJEKTOWEJ

Już od ponad ośmiu lat polscy
beneficjenci realizujący projekty
inwestycyjne i nieinwestycyjne
o szczególnym znaczeniu mogą
nieodpłatnie korzystać z wiedzy
i doświadczenia ekspertów Inicjatywy
JASPERS. Do tej pory ze wsparcia
doradczego skorzystało przeszło 300
projektów. W perspektywie finansowej
2014-2020 współpraca z JASPERS
będzie kontynuowana, ale na nieco
zmienionych zasadach.
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Wszystkich
zainteresowanych
zagadnieniem
wsparcia doradczego Inicjatywy
JASPERS zapraszamy na dedykowaną podstronę
Ministerstwa
Infrastruktury
i Rozwoju:
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oprawne przygotowanie, a następnie realizacja złożonej i niejednokrotnie wysoce kosztownej inwestycji
infrastrukturalnej dofinansowanej ze
środków Unii Europejskiej, w wielu
przypadkach wymaga specjalistycznej
wiedzy i kompetencji. Podobnie jest
w przypadku tzw. zadań horyzontalnych, czyli przedsięwzięć o charakterze nieinwestycyjnym, które
mają duże znaczenie dla systemu
wdrażania funduszy europejskich
w naszym kraju. W takich sytuacjach
z pomocą beneficjentom przychodzi JASPERS. Pomoc ekspertów Inicjatywy świadczona beneficjentom
projektów inwestycyjnych przekłada się na wyraźny wzrost jakości
zarówno samej koncepcji przedsięwzięcia, jak i dokumentacji wymaganej
do uzyskania dofinansowania. Ich
wsparcie trafia również do instytucji
systemu wdrażania, na rzecz których
JASPERS realizuje zadania horyzontalne, polegające m.in. na przygotowaniu projektów wytycznych sektorowych, prowadzeniu warsztatów, czy
też opracowaniu analiz sektorowych.
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Dlaczego powstał
JASPERS?
Ideą dla powstania Inicjatywy było
wspieranie przygotowania dużych
projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków funduszy
strukturalnych oraz Funduszu Spójności. Pomoc ze strony JASPERS ma
skutkować nie tylko przyspieszeniem
procesu opracowywania tego typu
projektów, ale również podniesieniem poziomu jakości wniosków
o dofinansowanie, które są przedkładane do Komisji Europejskiej. Profesjonalne opracowanie koncepcji
projektu i wniosku przynosi owoce
w postaci zmniejszenia liczby pro-

blemów na etapie realizacji lub ich
wyeliminowania.

W czym pomaga?
Doradztwo ze strony Inicjatywy
obejmuje szeroki zakres zagadnień dotyczących głównie przygotowania projektu. W jego ramach
JASPERS m.in. świadczy pomoc na
etapie prac koncepcyjnych, weryfikuje dokumentację projektową,
w tym wniosek o dofinansowanie
i studium wykonalności oraz pomaga
w opracowaniu dokumentacji dot.
zamówień publicznych. Co ważne,
obok powyższych kwestii, w toku
doradztwa eksperci analizują kwestie

Fundusze Europejskie w Polsce

problemowe wskazane przez beneficjenta projektu.

Jak skorzystać
z pomocy?
Jak już wspomniano, nie każdy z projektów kwalifikuje się do uzyskania pomocy eksperckiej. Aby dane
przedsięwzięcie mogło z niej skorzystać musi spełniać co najmniej jeden
z następujących warunków:
❚❚być tzw. dużym projektem w myśl
art. 100 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r.
❚❚projekt, który nie spełnia powyższego warunku również może uzyskać pomoc, o ile:
– ma nietypowy, złożony charakter;
– jest projektem pilotażowym, tzn.
takim, którego przebieg realizacji będzie mógł być w przyszłości
wykorzystany przy realizacji analogicznych przedsięwzięć;
– jego wartość warunkuje powodzenie danego programu operacyjnego bądź priorytetu (ten
warunek dotyczy zadań horyzontalnych).
Zgłoszenia projektu lub zadania
horyzontalnego do wsparcia doradczego JASPERS należy dokonać
w oparciu o tzw. fiszkę projektową,
zawierającą krótki opis planowego
projektu oraz zakresu oczekiwanej
pomocy (schemat obiegu fiszki na
poprzedniej stronie).
O wsparcie mogą się starać
potencjalni beneficjenci projektów,
które mają być dofinansowane
zarówno w ramach krajowych, jak
i regionalnych programów operacyjnych. Inicjatywa do tego, by
wystąpić o pomoc należy do beneficjenta, jednak decyzja, co do tego,
czy projekt ostatecznie ją uzyska
należy w głównej mierze do instytucji zarządzającej danym programem operacyjnym. To właśnie ten
podmiot, po otrzymaniu fiszki projektowej, bada, czy objęcie danego
projektu wsparciem JASPERS jest
zasadne, sprawdzając ponadto, czy
projekt kwalifikuje się do dofinansowania w ramach danego programu operacyjnego oraz weryfikując zaproponowany zakres i harmonogram współpracy z Inicjatywą.
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Jak przebiega
wsparcie?
Jeżeli weryfikacja projektu przebiegnie pomyślnie, trafia on do Inicjatywy JASPERS, która wyznacza eksperta odpowiedzialnego za pomoc
dla konkretnego projektu. Następnie,
w przypadku większości projektów,
ma miejsce tzw. kick-off meeting,
czyli spotkanie organizacyjne, na którym ustalane są szczegóły dotyczące
współpracy. Od tego momentu kontakty pomiędzy beneficjentem a Inicjatywą odbywają się bez pośrednictwa
instytucji systemu wdrażania funduszy UE. Mogą one przybrać formę
nie tylko kontaktów telefonicznych,
czy też e-mailowych, ale również –
w razie potrzeby – wizyt eksperckich
na miejscu realizacji projektu.
Proces wsparcia kończy się wydaniem przez JASPERS tzw. noty końcowej dla projektu (ang. Action Completion Note), w której Inicjatywa krótko
charakteryzuje projekt oraz opisuje
przebieg procesu doradztwa.

Nowe zasady na lata
2014-2020
W bieżącej perspektywie finansowej
wsparcie doradcze JASPERS opiera się
na Planie Pracy Inicjatywy JASPERS na
lata 2014-2020, który został podpisany 25 sierpnia 2014 r. W dokumencie tym znalazły się wszystkie projekty
oraz zadania horyzontalne, które były
objęte doradztwem Inicjatywy w dniu
jego podpisania. W odróżnieniu od

lat 2007-2013, kiedy to nowe plany
pracy były podpisywane w każdym
roku, obecnie obowiązujący plan pracy
ma objąć całą perspektywę finansową.
Nowe projekty i zadania horyzontalne
będą zgłaszane do wsparcia na bieżąco,
z wykorzystaniem procedury przedstawionej wcześniej na schemacie.

INICJATYWA JASPERS
jest przedsięwzięciem Komisji Europejskiej, Europejskiego
Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Odbudowy
i Rozwoju. Jej pełna nazwa to Wspólna Inicjatywa Wsparcia
Projektów w Regionach Europejskich (ang. Joint Assistance
to Support Projects in European Regions). Została powołana do życia w 2005 roku. Jej głównym celem jest udzielenie
państwom członkowskim UE z Europy Środkowej i Wschodniej pomocy w przygotowaniu projektów. W Polsce JASPERS
działa od 2006 roku, a warszawskie biuro Inicjatywy zostało
otwarte w roku 2007.

Dotychczasowe doświadczenia
wyraźnie wskazują, że wsparcie projektu przez Inicjatywę JASPERS ułatwia uzyskanie z Komisji Europejskiej
potwierdzenia wkładu finansowego
dla projektu. Dlatego też zachęcamy
potencjalnych beneficjentów do
korzystania z tego sposobu uzyskania wiedzy eksperckiej na potrzeby
projektów planowanych do realizacji w ramach rozpoczynającego się
okresu programowania.
ROBERT KAŁUŻA,
Dyrektor Departamentu wsparcia Projektów
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w MIiR

DORADZTWO JASPERS W LATACH 2006-2013
Wsparte projekty: 258
Wsparte zadania horyzontalne: 35
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