PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2015

INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA
Numer i nazwa
osi priorytetowej

Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Instytucja

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Departament Kontroli i Nadzoru

Adres
korespondencyjny

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

Telefon

22 694 75 36

Faks

22 694 66 36

E-mail

efs@kprm.gov.pl

Dane kontaktowe
osoby (osób)
do kontaktów
roboczych

Krzysztof Motyk
e-mail: krzysztof.motyk@kprm.gov.pl
tel. 22 694 75 36
Ewelina Jadachowska
e-mail: ewelina.jadachowska@kprm.gov.pl
tel.: 22 694 62 82

FISZKA KONKURSU
PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE
Cel
szczegółowy
PO WER,
w ramach
którego
realizowane
będą
1
projekty
Działanie /
Poddziałanie

Wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa na
szczeblu krajowym

Działanie 2.16: Usprawnienie procesu stanowienia prawa

Lp. konkursu
Planowana
alokacja
(PLN)

1

I kw.

II kw.

IV
kw.

III kw.

X

7 875 000,00

TAK
Typ/typy
projektów
przewidziane
do realizacji
w ramach
konkursu

Planowany termin ogłoszenia konkursu

NIE

Wymagany wkład własny beneficjenta
Minimalny udział wkładu własnego
X
w finansowaniu wydatków
kwalifikowalnych projektu

-

1. Rozbudowanie procesu konsultacji społecznych poprzez wdrażanie aktywnych form
konsultacji społecznych (m.in. stałe konferencje, sondaż deliberatywny, panele obywatelskie)
w oparciu o zasady konsultacji społecznych.

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM)
WSKAŹNIKI REZULTATU
Wartość docelowa wskaźnika
2
W podziale na :
Ogółem w konkursie
Kobiety
Mężczyzn

Nazwa wskaźnika
Liczba instytucji, które zastosowały aktywne formy
konsultacji społecznych w trakcie projektu lub do 6
miesięcy od jego zakończenia

-

-

14

WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wartość docelowa wskaźnika
3
W podziale na :
Ogółem w konkursie
Kobiety
Mężczyzn

Nazwa wskaźnika
Liczba
pogłębionych
konsultacji
społecznych
przeprowadzonych dzięki wsparciu EFS

-

-

14

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji)
BRAK
Uzasadnienie:

KRYTERIA DOSTĘPU

1

W przypadku konkursów na projekty koncepcyjne w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty
należy opisać również zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano poprzez realizację projektów,
które mają zostać wybrane w ramach konkursu.
W przypadku konkursów na projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego
realizowane będą projekty należy uwzględnić również temat/tematy, w ramach których projekty będą wybierane.
2
Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów
przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić.
3
Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów
przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić.

I. Beneficjentem projektu jest urząd obsługujący organ administracji rządowej uprawniony do prowadzenia
konsultacji publicznych.

Termin konsultacje publiczne rozumiany
jest w znaczeniu nadanym w Uchwale
Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29
października 2013 r. Regulamin pracy
Rady Ministrów (M. P. z 2013 r., poz.
979).

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 20 ust. 1 Uchwały Nr 190
Rady Ministrów z dnia 29 października
2013 r. Regulamin pracy Rady
Ministrów (M. P. z 2013 r., poz. 979) do
prowadzenia konsultacji publicznych
uprawiony jest wyłącznie:
1) członek Rady Ministrów, stosownie
do zakresu swojej właściwości,
2) Szef Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów,
3) inny
podmiot,
jeżeli
został
upoważniony przez Prezesa Rady
Ministrów bądź upoważnienie do
opracowania,
prowadzenia
procesu uzgodnień, konsultacji
publicznych lub opiniowania oraz
wnoszenia
do
rozpatrzenia
projektu dokumentu rządowego
wynika z przepisów odrębnych, w
szczególności upoważniony w tym
zakresie pełnomocnik Rządu.

Stosuje się do typu/typów (nr)

1

Kryterium weryfikowane na podstawie
treści złożonego wniosku o dofinansowanie
projektu
PO
WER
oraz
załączonych
do
niego
kopii
dokumentów.

II. Projekt realizowany jest w partnerstwie z co najmniej jednym partnerem będącym organizacją pozarządową
w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.) lub partnerem społecznym w rozumieniu Szczegółowego Opisu Osi
Priorytetowych PO WER.
Partner w projekcie wybierany jest przez Projektodawcę na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014
r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 20142020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146).
Do zgłoszonego w odpowiedzi na konkurs wniosku o dofinansowanie załączone są listy intencyjne dotyczące
porozumienia albo umowy o partnerstwie w celu wspólnej realizacji projektu.

Uzasadnienie:

Szersza aktywizacja strony społecznej
lub ośrodków eksperckich do udziału
w procesie konsultacji już na etapie
konstruowania jej planu zostanie
zapewniona poprzez możliwość udziału
w realizacji
projektu
partnerów
wybranych przez Beneficjenta projektu
przed
złożeniem
wniosku
o dofinansowanie.
Partnerami

społecznymi

Stosuje się do typu/typów (nr)

1

wg

3

Szczegółowego
Opisu
Osi
Priorytetowych
PO
WER
są
reprezentatywne
organizacje
pracodawców
i
pracowników
w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001
r. o Trójstronnej Komisji do Spraw
Społeczno-Gospodarczych
i wojewódzkich
komisjach
dialogu
społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080,
z późn. zm.) oraz branżowe i regionalne
organizacje
pracodawców
i pracowników w rozumieniu ustawy
z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach
pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235,
z późn. zm.), ustawy z dnia 22 marca
1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr
112, poz. 979, z późn. zm.) i ustawy
z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz.
167).
Kryterium weryfikowane na podstawie
treści
złożonego
wniosku
o dofinansowanie projektu PO WER.
III. Projekt zakłada wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących krajowego
aktu prawnego, tzn.: konsultacji publicznych tego aktu prowadzonych zgodnie z Wytycznymi do przeprowadzenia
oceny wpływu i konsultacji publicznych w ramach procesu legislacyjnego, spełniających łącznie następujące
warunki:
1) przeprowadzonych z zastosowaniem co najmniej 3 różnych aktywnych metod konsultacji, m.in.
a) ilościowe badania reprezentatywne (ankietowe lub wywiady standaryzowane),
b) wywiady indywidualne lub zogniskowane wywiady grupowe,
c) wysłuchania publiczne,
d) prośby o opinie (w tym wykorzystujące kwestionariusz konsultacje poprzez strony internetowe lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej),
e) bezpośrednie spotkania robocze,
f) moderowane spotkania otwarte (panelowe spotkania publiczne),
g) stałe konferencje,
h) sondaż deliberatywny,
i) panele obywatelskie;
2) obligatoryjnie przeprowadzonych z udziałem co najmniej partnerów społecznych i organizacji
pozarządowych innych niż partner (partnerzy) w projekcie;
3) podsumowanych oceną zastosowanych metod przy uwzględnieniu kryteriów efektywności, użyteczności
i trafności.
Dopuszcza się sfinansowanie ze środków projektu działań doradczych dla pracowników urzędu obsługującego
organ prowadzący konsultacje społeczne z zakresu ich poprawnej metodologicznie realizacji.
Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera opis działań prowadzących do zapewnienia szerokiego udziału
podmiotów potencjalnie zainteresowanych w pogłębionych konsultacjach społecznych projektu krajowego aktu
normatywnego oraz ich maksymalnej reprezentatywności. Kwestie te podlegają obligatoryjnej ocenie w ramach
badania ewaluacyjnego ex-post realizowanego jako ostatni etap projektu.

Uzasadnienie:

Za organizacje pozarządowe uznaje się
organizacje wskazane w art. 3 ust. 2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności
pożytku
publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz.
1118, z późn. zm.).

Stosuje się do typu/typów (nr)

1

Wytyczne do przeprowadzenia oceny
wpływu
i
konsultacji
publicznych
w ramach
procesu
legislacyjnego

4

zostały przyjęte przez Radę Ministrów
w dniu 5 maja 2015 r.
Pogłębione konsultacje społeczne będą
prowadzone poprzez wykorzystanie
aktywnych form konsultacji, dobór
narzędzi adekwatny do przedmiotu
regulacji
dokonywany
w
oparciu
o Wytyczne do przeprowadzenia oceny
wpływu oraz konsultacji publicznych
w ramach
rządowego
procesu
legislacyjnego z uwzględnieniem ich
właściwej sekwencji. Mają one na celu
m.in.
przygotowanie
lepszych
jakościowo
rozwiązań
poprzez
uzyskanie szerszej i wielowymiarowej
wiedzy na temat konsultowanych
zagadnień, równoważenie interesów
społecznych.
Przeprowadzenie
konsultacji skutkuje tym, iż następuje
zwiększenie
wiarygodności
i legitymizacji społecznej dla podjętych
decyzji.
Działania
doradcze
pozwolą
na
kompleksowe podnoszenie kompetencji
zaangażowanych w realizację procesów
pogłębionych konsultacji społecznych.
Innowacyjne techniki i narzędzia
konsultacji
są
wykorzystywane
stosunkowo rzadko, często także są
nieprawidłowo
identyfikowane.
Rozbudowa ich palety
pozwoli
zwiększyć
adekwatność
podejmowanych działań oraz osiągnąć
wyższy
poziom
wiarygodności
pozyskanych w drodze konsultacji
informacji.
Kryterium weryfikowane na podstawie
treści
złożonego
wniosku
o dofinansowanie projektu PO WER.

IV. Przedmiotem projektu jest wsparcie przeprowadzenia – w trakcie procesu legislacyjnego – pogłębionych
konsultacji społecznych dotyczących pojedynczego krajowego aktu prawnego zawartego w wykazie prac
legislacyjnych Rady Ministrów prowadzonego na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.).

Uzasadnienie:

Realizacja projektu oznacza:
(1) wsparcie przeprowadzenia jednej
pogłębionej
konsultacji
społecznej
projektu rządowego aktu normatywnego
zawartego
w
Wykazie
prac
legislacyjnych Rady Ministrów oraz
(2)
wsparcie
jednej
instytucji
prowadzącej konsultacje społeczne
dotyczące projektu rządowego aktu
normatywnego zawartego w Wykazie
prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Stosuje się do typu/typów (nr)

1

Kryterium weryfikowane na podstawie
treści złożonego wniosku o dofinansowanie projektu PO WER.

5

V. W ramach konkursu dofinansowane może zostać 14 projektów, w tym:
1) 3 projekty wspierające przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych projektów rządowych
aktów normatywnych zawartych w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów dotyczących kwestii
istotnych dla znacznej części społeczeństwa,
2) 11 projektów wspierających przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych projektów
rządowych aktów normatywnych zawartych w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów dotyczących
aktualnych tematów legislacyjnych (aktów prawnych wywierających skutki w obszarze warunków
prowadzenia działalności gospodarczej lub rynku pracy).
Beneficjent projektu identyfikuje we wniosku o dofinansowanie projektu jego kategorię, zgodnie z wyróżnionymi
powyżej.

Uzasadnienie:

Wskazane
kategorie
projektów
wyróżnione zostały zgodnie z definicją
wskaźnika
produktu
„Liczba
pogłębionych konsultacji społecznych
przeprowadzonych
dzięki
wsparciu
EFS” zawartą w Szczegółowym Opisie
Osi Priorytetowych PO WER, według
której zakłada on przeprowadzenie 36
pogłębionych konsultacji społecznych
przeprowadzonych dzięki wsparciu EFS,
w tym:
- 8 konsultacji społecznych projektów
rządowych
aktów
normatywnych
dotyczących kwestii istotnych dla
znacznej części społeczeństwa oraz
- 28 konsultacji społecznych projektów
prowadzonych
przy
współudziale
partnerów społecznych dotyczących
aktualnych
tematów
legislacyjnych
(aktów prawnych wywierających skutki
w obszarze warunków prowadzenia
działalności gospodarczej lub rynku
pracy).

Stosuje się do typu/typów (nr)

1

Kryterium weryfikowane na podstawie
treści złożonego wniosku o dofinansowanie projektu PO WER.

VI. Beneficjent projektu podejmuje działania mające na celu wykorzystanie rozwiązań dotyczących wzmocnienia
konsultacji publicznych, wypracowanych w projektach dofinansowanych w ramach Priorytetu V Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki zrealizowano szereg
projektów, których produktami były
narzędzia ułatwiające prowadzenie
konsultacji
publicznych
projektów
rządowych aktów normatywnych (np.
portal konsultacje.gov.pl).
Uzasadnienie:

Działania
podejmowane
w ramach
konkursu uwzględniają wyniki Badania
efektywności mechanizmów konsultacji
społecznych zrealizowanego w ramach
projektu systemowego pn. Zwiększenie
poziomu
wiedzy
na
temat
funkcjonowania sektora pozarządowego
i
dialogu
obywatelskiego
oraz
doskonalenie umiejętności zarządzania

Stosuje się do typu/typów (nr)

1

6

sferą pożytku publicznego. Wynika
z niego, że istnieją znaczące deficyty
wiedzy na temat konkretnych narzędzi /
technik konsultacji społecznych oraz
możliwości
ich
zastosowania;
niedostatki te dostrzegalne są zarówno
po stronie administracji publicznej, jak
i sektora pozarządowego.
Kryterium weryfikowane na podstawie
treści złożonego wniosku o dofinansowanie projektu PO WER.

VII. Okres realizacji projektu nie dłuższy niż 30 miesięcy.

Uzasadnienie:

Ograniczenie okresu realizacji projektu
pozwoli na spożytkowanie doświadczeń
oraz wdrożenie rekomendacji z badań
ewaluacyjnych
przeprowadzonych
w jego ramach w kolejnych projektach
dotyczącym
wsparcia
prowadzenia
pogłębionych konsultacji społecznych
projektów
dokumentów
rządowych
przewidzianych w latach 2018-2023.

Stosuje się do typu/typów (nr)

1

Kryterium weryfikowane na podstawie
treści złożonego wniosku o dofinansowanie projektu PO WER.
KRYTERIA PREMIUJĄCE
BRAK
WAGA
Uzasadnienie:
Stosuje się do typu/typów (nr)
KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej)
BRAK
Uzasadnienie:
4
ELEMENTY KONKURSU
1.
Ocena formalna
2.
Ocena merytoryczna

-

4

Należy wskazać, które elementy z poniżej wymienionych będzie obejmował konkurs: weryfikacja fiszki projektowej,
preselekcja, ocena formalna, ocena merytoryczna, ocena formalno-merytoryczna, ocena strategiczna.
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