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Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Szanowna Pani,
w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący udzielonego
dofinansowania (dotacje, granty) oraz zawieranych umów z wnioskowanymi podmiotami,
poniżej przedstawiam następujące informacje.
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) zostało utworzone z dniem
15 listopada 2019 roku i od tego czasu realizowało umowy z niżej wymienionymi
podmiotami:
1. Z Fundacją „Lux Veritatis”
- umowę, której przedmiotem była produkcja i emisja audycji poświęconych Funduszom
Europejskim w TV Trwam. Celem podjęcia współpracy było popularyzowanie rozwiązań
(przede wszystkim usług) realizowanych przy udziale Funduszy Europejskich
i adresowanych do osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami. Umowa, zawarta
28 kwietnia 2020 r., miała charakter ramowy do 1 grudnia 2020 r. i określiła
wynagrodzenie Wykonawcy do kwoty 301 350 zł brutto. Ze względu na trudną sytuację
epidemiologiczną w kraju, MFiPR zdecydowało o realizacji tylko jednej audycji telewizyjnej
(premiera 6 maja 2020 r., powtórka 28 maja 2020 r.) na kwotę 79 950 zł. Program dotyczył
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dostępności w czasach pandemii koronawirusa i wsparcia jakie Fundusze Europejskie
oferują seniorom i osobom z niepełnosprawnościami. Ze względu na specyfikę grupy
docelowej na stronie Wykonawcy opublikowane zostały także wersje dostosowane
do zróżnicowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami: wersja z tłumaczem polskiego
języka migowego, wersja z tłumaczem pjm i napisami dla niesłyszących, wersja
z tłumaczem pjm i audiodeskrypcją. Umowa była finansowana ze środków Unii
Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2014-2020;
- umowę na produkcję i emisję spotu informującego o rządowym programie kierowanym
do Kół Gospodyń Wiejskich, na antenie TV Trwam, w okresie od 1 do 7 września 2020 r.
Umowa została zawarta na okres od 20 sierpnia 2020 r. do 7 września 2020 r. na kwotę
34 440 zł ze środków budżetu państwa;
- umowę na promocję ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Płatność za realizację
umowy na kwotę 21 279 zł ze środków budżetu państwa nastąpiła 11 grudnia 2019 r.
2. Ze spółką Spes sp. z o.o. na zamieszczenie:
- nekrologu w gazecie Nasz Dziennik. Umowa była realizowana w okresie 2-3 listopada
2020 r. na kwotę 393,60 zł ze środków budżetu państwa;
- kondolencji w gazecie Nasz Dziennik. Płatność za realizację umowy na kwotę 492 zł
ze środków budżetu państwa; nastąpiła 25 listopada 2019 r.
W zakresie projektów objętych wsparciem w ramach programów unijnych na lata
2014-2020 od czasu utworzenia MFiPR dwa projekty są realizowane przez podmiot:
Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Są to projekty:
- POWR.02.17.00-00-0008/19 na podniesienie kompetencji komunikacyjnych - szkolenia
dla prokuratorów i asesorów prokuratorskich. Jest on realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Umowa została podpisana
19 listopada 2019 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości, które było stroną podpisanej
umowy. Wartość dofinansowania ogółem wynosi 4 916 215,50 zł.
- POWR.03.05.00-00-A049/19 na WSKSiM dla OzN . Jest on realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Umowa została podpisana
7 lutego 2020 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które było stroną podpisanej
umowy. Wartość dofinansowania ogółem wynosi 981 457,11 zł.
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Jednocześnie informuję, że Instytucja Koordynująca UP zamieszcza pod adresem:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/ofunduszach/raporty/raportysprawozdania/#/domyslne=1 comiesięczne raporty odnoszące
się do stanu wdrażania (zawierające m.in. szczegółowe dane nt. podpisanych umów
o dofinansowanie).
Pozostałym podmiotom wymienionym we wniosku, MFiPR nie zlecało wykonania usług
lub zadań.
Osoby odpowiedzialne za treść informacji:
Agnieszka Jąkalska - zastępca dyrektora Departamentu Promocji Funduszy Europejskich,
Radosław Antoszek - dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej,
Grzegorz Borowiec – dyrektor Biura Dyrektora Generalnego.
Informację udostępniła niżej podpisana.

Z poważaniem

Mirosława Zderska
Zastępca Dyrektora Biura
/podpisano elektronicznie/
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