
KOMISJA
TYTUŁ 13 — POLITYKA REGIONALNA

TYTUŁ 13

POLITYKA REGIONALNA

ROZDZIAŁ 13 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „POLITYKA REGIONALNA”

Szczegóły dotyczące artykułów 1, 2, 3 i 5 znajdują się w rozdziale XX 01

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

13 01 WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OB-
SZARZE POLITYKI „POLITYKA REGIO-
NALNA”

13 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie
zatrudnionym w obszarze polityki „Polity-
ka regionalna” 5 54 491 880 (1) 51 381 216 49 195 199,09

13 01 02 Personel zewnętrzny i inne wydatki na
zarządzanie wspierające obszar polityki
„Polityka regionalna”

13 01 02 01 Personel zewnętrzny 5 2 231 561 2 025 437 2 380 468,08

13 01 02 11 Inne wydatki na zarządzanie 5 3 850 838 3 902 917 (2) 3 439 643,76

Artykuł 13 01 02 — Razem 6 082 399 5 928 354 5 820 111,84

13 01 03 Wydatki na urządzenia, wyposaże-
nie i usługi w obszarze polityki „Polityka
regionalna” 5 4 063 935 3 860 355 3 494 806,92

13 01 04 Wydatki pomocnicze na działania w ob-
szarze polityki „Polityka regionalna”

13 01 04 01 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalne-
go (EFRR) — Wydatki na administra-
cję i zarządzanie 1.2 11 135 000 (3) 13 100 000 10 320 840,38

13 01 04 02 Instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA)
— komponent dotyczący rozwoju regio-
nalnego — Wydatki na administrację i za-
rządzanie 4 3 850 000 4 050 000 2 338 711,73

13 01 04 03 Fundusz Spójności (FS) — Wydatki na
administrację i zarządzanie 1.2 4 207 500 (4) 4 950 000 4 218 779,15

13 01 04 04 Fundusz Solidarności Unii Europej-
skiej (FSUE) — Wydatki na administra-
cję i zarządzanie 3.2 p.m. p.m.

Artykuł 13 01 04 — Razem 19 192 500 22 100 000 16 878 331,26

Rozdział 13 01 — Ogółem 83 830 714 83 269 925 75 388 449,11

13 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki „Polityka regionalna”

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

54 491 880 (1) 51 381 216 49 195 199,09

(1) Środki w wysokości 159 815 euro ujęto w rozdziale 40 01.

(1) Środki w wysokości 159 815 euro ujęto w rozdziale 40 01.
(2) Środki w wysokości 29 392 euro ujęto w rozdziale 40 01.
(3) Środki w wysokości 1 965 000 euro ujęto w rozdziale 40 01.
(4) Środki w wysokości 742 500 euro ujęto w rozdziale 40 01.
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KOMISJA
TYTUŁ 13 — POLITYKA REGIONALNA

ROZDZIAŁ 13 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „POLITYKA REGIONALNA” (ciąg dalszy)

13 01 02 Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar polityki „Polityka regionalna”

13 01 02 01 Personel zewnętrzny

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

2 231 561 2 025 437 2 380 468,08

13 01 02 11 Inne wydatki na zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

3 850 838 3 902 917 (1) 3 439 643,76

(1) Środki w wysokości 29 392 euro ujęto w rozdziale 40 01.

13 01 03 Wydatki na urządzenia, wyposażenie i usługi w obszarze polityki „Polityka regionalna”

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

4 063 935 3 860 355 3 494 806,92

13 01 04 Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki „Polityka regionalna”

13 01 04 01 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

11 135 000 (1) 13 100 000 10 320 840,38

(1) Środki w wysokości 1 965 000 euro ujęto w rozdziale 40 01.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pomoc techniczną finansowaną przez EFRR, określoną w art. 53 rozporządzenia Rady (WE)
nr 1083/2006. W ramach pomocy technicznej mogą być finansowane działania przygotowawcze, monitorowanie, działania
w zakresie wsparcia administracyjnego i technicznego oraz działania w zakresie oceny, kontroli i inspekcji, niezbędne do wy-
konania rozporządzenia.

Środki te mogą w szczególności zostać przeznaczone na pokrycie kosztów:

— badań związanych z opracowaniem strategicznych wytycznych Wspólnoty, rocznego sprawozdania Komisji oraz trzylet-
niego sprawozdania dotyczącego spójności, obejmujących specjalne rozdziały na temat problematyki płci oraz wdrażania
dostępności osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006,

— gromadzenia indeksu wskaźników przydatnych dla strategii zrównoważonego rozwoju z myślą o wdrożeniu Funduszu,

— ocen, ekspertyz, statystyk i badań, również o charakterze ogólnym, dotyczących funkcjonowania funduszy,

— środków dotyczących partnerów, beneficjentów pomocy świadczonej w ramach Funduszu oraz ogółu społeczeństwa,
w tym środków informacyjnych i udostępniania odpowiednich informacji oraz infrastruktury osobom niepełnospraw-
nym, a także środków szkoleniowych oraz na rzecz tworzenia sieci współpracy partnerów społeczeństwa obywatelskiego
zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006,
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KOMISJA
TYTUŁ 13 — POLITYKA REGIONALNA

ROZDZIAŁ 13 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „POLITYKA REGIONALNA” (ciąg dalszy)

13 01 04 (ciąg dalszy)

13 01 04 01 (ciąg dalszy)

— środków rozpowszechniania informacji, budowania sieci, podnoszenia świadomości, propagowania współpracy i wymia-
ny doświadczeń w całej Unii, takich jak Konwencja Europy Miasta i Wsi,

— instalacji, eksploatacji i tworzenia wzajemnych połączeń systemów komputerowych służących zarządzaniu oraz prowa-
dzeniu kontroli i ocen,

— poprawy metod oceny oraz wymiany informacji na temat praktyk w tym obszarze,

— wydatków na pracowników zatrudnionych na czas określony (agentów kontraktowych, oddelegowanych ekspertów kra-
jowych, personel pomocniczy, pracowników wyszukanych przez agencje pracy tymczasowej) do kwoty 2 660 000 EUR.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE)
nr 1260/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25).

13 01 04 02 Instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA) — komponent dotyczący rozwoju regionalnego — Wydatki na
administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

3 850 000 4 050 000 2 338 711,73

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną, którą Komisja może zlecić agencji wykonawczej działającej na podsta-
wie prawa wspólnotowego,

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję ze-
wnętrznym usługodawcom na podstawie umów o bieżące świadczenie usług dla obopólnej korzyści beneficjentów i Ko-
misji, między innymi środków szkoleniowych oraz na rzecz tworzenia sieci współpracy partnerów w celu promowania
dialogu społecznego i społeczeństwa obywatelskiego,

— wydatków na kontraktowych lub oddelegowanych pracowników wsparcia w przedstawicielstwach (pracownicy kontrak-
towi, oddelegowani eksperci krajowi, eksperci niezależni, personel lokalny oraz lokalny personel pomocy technicznej) dla
potrzeb zdecentralizowanego zarządzania programami w przedstawicielstwach Komisji w państwach trzecich lub dla
potrzeb przejęcia zadań likwidowanych biur pomocy technicznej, jak również dodatkowych kosztów
logistycznych i infrastrukturalnych, takich jak koszty szkoleń, spotkań, podróży służbowych, technologii informatycz-
nych i telekomunikacyjnych oraz kosztów wynajmu, związanych bezpośrednio z obecnością w przedstawicielstwie pra-
cowników zatrudnionych na czas określony, wynagradzanych ze środków ujętych w niniejszej pozycji,

— wydatków na badania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem celów
programu.

Środki te pokrywają wydatki administracyjne określone w rozdziale 13 05.
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ROZDZIAŁ 13 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „POLITYKA REGIONALNA” (ciąg dalszy)

13 01 04 (ciąg dalszy)

13 01 04 03 Fundusz Spójności (FS) — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

4 207 500 (1) 4 950 000 4 218 779,15

(1) Środki w wysokości 742 500 euro ujęto w rozdziale 40 01.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pomoc techniczną finansowaną przez Fundusz Spójności, określoną w art. 45 rozporządze-
nia (WE) nr 1083/2006. W ramach pomocy technicznej mogą być finansowane działania przygotowawcze, monitorowanie,
działania w zakresie wsparcia administracyjnego i technicznego oraz działania w zakresie oceny, kontroli i inspekcji, niezbędne
do wykonania rozporządzenia.

Środki te mogą w szczególności zostać przeznaczone na pokrycie kosztów:

— badań związanych z opracowaniem strategicznych wytycznych Wspólnoty, rocznego sprawozdania Komisji oraz trzylet-
niego sprawozdania dotyczącego spójności,

— ocen, ekspertyz, statystyk i badań, również o charakterze ogólnym, dotyczących funkcjonowania funduszy, w tym rów-
nież utworzenia grupy wysokiego szczebla zajmującej się monitorowaniem przestrzegania zasad horyzontalnych, takich
jak równość płci, dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz trwały rozwój,

— środków dotyczących partnerów, beneficjentów pomocy świadczonej w ramach funduszu oraz ogółu społeczeństwa,
w tym środków informacyjnych oraz udostępniania informacji oraz infrastruktury w sposób przystępny dla osób
niepełnosprawnych,

— środków rozpowszechniania informacji, budowania sieci, zwiększania świadomości, propagowania współpracy i wymia-
ny doświadczeń w całej Unii,

— instalacji, eksploatacji i tworzenia wzajemnych połączeń systemów komputerowych służących zarządzaniu oraz prowa-
dzeniu kontroli i ocen,

— poprawy metod oceny oraz wymiany informacji na temat praktyk w tym obszarze,

— wydatków na pracowników zatrudnionych na czas określony (agentów kontraktowych, oddelegowanych ekspertów kra-
jowych, personel pomocniczy, pracowników wyszukanych przez agencje pracy tymczasowej) do kwoty 1 140 000 EUR.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE)
nr 1260/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządze-
nie (WE) nr 1164/94 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 79).

13 01 04 04 Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

p.m. p.m.

Uwagi

Środki te przewidziane są na pokrycie wydatków na badania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio zwią-
zane z osiągnięciem celów Funduszu, objęte niniejszą pozycją, wraz z wszelkimi dodatkowymi wydatkami na pomoc technicz-
ną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na
podstawie umów o bieżące świadczenie usług.

Podstawa prawna

Zob. artykuł 13 06 01.
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