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Umowy o udzielenie dotacji w roku 2012
Partnerzy w liczbach:
• Partnerów projektu BW - 322
• zawartych umów o udzielenie dotacji w projekcie BW - 322
• mimo podpisanych umów nie przekazano środków – 1
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Rozliczenie umów o udzielenie dotacji zawartych
z Partnerami Projektu BW w roku 2012
•
•
•
•
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Łączna wartość środków wynikająca z umów o dotacje – 8.738.562,02 zł
Łączna pula pozyskanych środków - 8.458.333,84 zł
Łączna wartość wydatkowanych środków – 3.867.332,42 zł
Łączna kwota środków przewidzianych do zwrotu Partnerom –
4.591.001,42 zł
Zakończenie etapu rozliczania umów dotacyjnych z roku 2012 i zwrot
środków na konta Partnerów przewidywane jest na połowę grudnia
2012
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Na jaki cel zostały wydatkowane środki z dotacji
Partnerów w roku 2012?
•

•

•

•
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W Projekcie BW ze środków Partnerów Projektu wydatkowano łącznie
3.867.332,42 zł (środki powiatowe i gminne) celem:
opłacenia wynagrodzenia dla Wykonawcy wyłonionego w przetargu na dostawę
sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych (Partnerzy objęci II i III turą
dostaw),
opłacenia 20% zaliczek dla 20 Wykonawców wyłonionych w przetargu na
opracowanie konwersji powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego (II tura
zamówienia, środki powiatowe),
Opłacenia
części
wynagrodzenia
dla
5
Wykonawców
wyłonionych
w przetargu na opracowanie konwersji powiatowego zasobu geodezyjno –
kartograficznego (I tura zamówienia, środki powiatowe);
opłacenia 20% zaliczki dla Wykonawcy wyłonionego w przetargu na dostarczenie
i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów
planistycznych, konwersję do postaci cyfrowej studiów uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego gmin.
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Dlaczego nie wydatkowano całości środków
pochodzących z pozyskanych dotacji od
Partnerów projektu BW?
Na niemożność wydatkowania 100% pozyskanych w roku 2012 od Partnerów
projektu środków wpłynęły następujące kwestie:
• opóźnienia przy realizacji prac na obiektach wchodzących w skład I tury konwersji
powiatowego zasobu geodezyjno kartograficznego,
• opóźnienia przy uzgadnianiu z Partnerami projektu dokumentacji przetargowej na
realizację III tury konwersji powiatowego zasobu geodezyjno kartograficznego,
• nieskorzystanie z możliwości uzyskania 20% zaliczek przez wszystkich Wykonawców
wyłonionych w postępowaniu przetargowym na realizację konwersji powiatowego
zasobu geodezyjno kartograficznego w ramach II tury,
• powstałe znaczące oszczędności w postępowaniu przetargowym na dostarczenie
i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów
planistycznych, konwersję do postaci cyfrowej studiów uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego gmin.
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Dlaczego nie wydatkowano całości środków
pochodzących z pozyskanych dotacji od Partnerów
projektu BW?
Nie wykorzystano środków przeznaczonych na realizację
następujących zadań projektowych:
– na realizację wdrożenia oprogramowania do prowadzenia ewidencji
miejscowości, ulic i adresów na szczeblu gminnym,
– na dostarczenie i wdrożenie komponentów MSIP na szczeblu gminnym
i powiatowym,
– na wdrożenie systemu informatycznego przeznaczonego do zarządzania
powiatowymi georeferencyjnymi bazami danych oraz integracja tego
systemu z MSIP.
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Dlaczego nie wydatkowano całości środków
pochodzących z pozyskanych dotacji od Partnerów
projektu BW?
Każdy projekt podlega czterem podstawowym
ograniczeniom, którymi są: czas, zakres, budżet oraz
jakość. Tworzą one tzw. trójkąt ograniczeń.
Wszystkie elementy trójkąta ograniczeń są ze sobą
ściśle powiązane. Zmieniając jeden element
wpływamy na pozostałe. Nie możemy skrócić czasu
realizacji projektu bez zmniejszenia jego zakresu,
bądź zwiększenia budżetu, jeśli nie chcemy stracić na
jakości. Ograniczenie to działa w każdym kierunku.
Planując każdy parametr projektu musimy pamiętać
o wspomnianej zależności.
Nie można dowolnie manipulować czasem, zakresem
czy budżetem projektu licząc, że pozostanie to bez
wpływu na jakość produktów projektu.

7

Warszawa, 12 listopada 2012 r.

Wydatkowanie środków na realizację zadań
projektowych Projektu BW
•

•
•
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Do dnia 12 listopada 2012 r. w ramach realizacji zadań Projektu BW
wydatkowano łącznie 54.888.560,00 zł z czego 47.169.837,70 zł wydatków
stanowiły środki pozyskane z EFRR;
Dotychczas poniesione w ramach realizacji zadań projektowych wydatki
w roku 2012 opiewają na kwotę 25.320.206,21 zł;
Do końca roku 2012 przewiduje się jeszcze dokonanie płatności:
– na kwotę 3.939.243,10 zł
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Umowy o udzielenie dotacji w roku 2013 (1/2)
•

W roku 2013 na podstawie zawartych z Partnerami projektu BW umów
o udzielenie dotacji planowane jest pozyskanie środków w wysokości
8.591.214,59 zł.

•

Pozyskane środki zostaną wydatkowane na:
–
–
–
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Opłacenie wynagrodzenia Wykonawcom realizującym I i II turę konwersji powiatowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
Opłacenie 20% zaliczki Wykonawcom realizującym III i IV turę konwersji powiatowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
Opłacenie wynagrodzenia Wykonawcom realizującym umowę na dostarczenie
i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów
planistycznych, konwersję do postaci cyfrowej studiów uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego gmin;
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Umowy o udzielenie dotacji w roku 2013 (2/2)
•

Pozyskane środki zostaną wydatkowane na:
–

–

–

–

•
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Opłacenie 20% zaliczki dla Wykonawcy który zostanie wyłoniony w postępowaniu
przetargowym na realizację wdrożenia oprogramowania do prowadzenia ewidencji
miejscowości, ulic i adresów na szczeblu gminnym;
Opłacenie 20% zaliczki dla Wykonawcy który zostanie wyłoniony w postępowaniu
przetargowym na dostarczenie i wdrożenie komponentów MSIP na szczeblu gminnym
i powiatowym;
Opłacenie 20% zaliczki dla Wykonawcy który zostanie wyłoniony w postępowaniu
przetargowym na Wdrożenie systemu informatycznego przeznaczonego do
zarządzania powiatowymi georeferencyjnymi bazami danych oraz integracja tego
systemu z MSIP;
Ewentualne zamówienie uzupełniające na dostarczenie sprzętu komputerowego dla
Partnerów.

Łączna pula środków planowanych do wydatkowania w roku 2013
w ramach realizacji zadań projektowych wynosi 69.367.467,61 zł.

Warszawa, 12 listopada 2012 r.

Aneksy do umów o partnerskiej współpracy przy
realizacji projektu BW
W związku z przygotowywaniem przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania
Programów Unijnych uchwały ws. przedłużenia terminu realizacji projektu BW do
dnia 31 grudnia 2014 r. konieczne jest zawarcie ze wszystkimi Partnerami
projektu stosownych aneksów do umów o partnerskiej współpracy, gdzie poza
nową datą końcową realizacji projektu wskazany zostanie nowy podział
wysokości wkładów własnych Partnerów na poszczególne lata realizacji
projektu.
Aneksy do umów o partnerskiej współpracy zostaną wysłane do Partnerów
projektu niezwłocznie po podjęciu ww. uchwały przez Zarząd Województwa
Mazowieckiego.
Obecnie Departament Geodezji i Kartografii zobowiązany jest do aktualizacji
wniosku o dofinansowanie Projektu BW w tym montażu finansowego projektu.
Po
dokonaniu
tych
czynności
wniosek
będzie
stanowił
wraz
z zaktualizowanymi zasadami realizacji projektu załącznik do ww. uchwały ws.
dofinansowania projektu BW ze środków EFRR.
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Zmiana zasad realizacji projektu BW
Wraz ze zmianą terminu realizacji Projektu w zasadach realizacji projektu
zostanie wprowadzona zmiana, umożliwiająca Beneficjentowi zatrzymanie
oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
Beneficjent chcąc wykorzystać oszczędności będzie zobowiązany do
przedstawienia deklaracji wykorzystania ww. środków (np. przeniesienia
środków między zadaniami projektu) w harmonogramie rzeczowo –
finansowym, a następnie uzyskania zgody Mazowieckiej Jednostki Wdrażania
Programów Unijnych oraz aktualizacji Wniosku o dofinansowanie Projektu.
W przeciwnym wypadku kwota dofinansowania ulegnie odpowiedniemu
zmniejszeniu z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania
w wydatkach kwalifikowanych.
Przewiduje się, iż stosowna uchwała wraz z nowymi zasadami realizacji
projektu zostanie uchwalona w grudniu br.
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Wysokości środków dotacyjnych partnerów
w Projekcie BW
w podziale na lata 2011 - 2014
rok 2011 – 991.444,31 zł
rok 2012 – 3.867.332,42 zł
rok 2013 – 8.591.214,50 zł
rok 2014 – 7.775.308,68 zł
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Zapraszamy do odwiedzenia serwisów

www.bazywiedzy.eu

www.wrotamazowsza.pl
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