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INFORMACJE OGÓLNE 
 
 
 
Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych z siedzibą w Opolu, przy ulicy 
Słowackiego 10, ustanowiona aktem notarialnym z dnia 02.12.1991 r., została zarejestrowana w 
dniu 03.07.1992 r. i wpisana do rejestru fundacji pod numerem 2788, a następnie w dniu 
02.10.2001 r. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041765. W systemie 
REGON otrzymała numer identyfikacyjny 530591858-95000000  59-3-963-53101 oraz numer 
identyfikacji podatkowej NIP 754-13-06-435. 
Fundacja posiada dwa organy kolegialne, a mianowicie Zarząd Fundacji, który kieruje Fundacją 
oraz Radę Fundacji, która spełnia funkcje inicjujące i kontrolne. 
Administracyjno - techniczną obsługę Fundacji spełnia Biuro Fundacji na czele z dyrektorem.  
 
Aktualny skład osobowy organów Fundacji przedstawia się następująco: 
 
Rada Fundacji: 
 

1. Helmut Paisdzior woj. opolskie Przewodniczący Rady 
 zam. 47-150 Leśnica ul. Zdzieszowicka 42  
2. Ryszard Donitza woj. opolskie Członek Rady 
 zam.47-300 Krapkowice Steblów ul. Prudnicka 21  
3. Norbert Rasch woj. opolskie Członek Rady 
 zam.46-060 Prószków  ul. Grunwaldzka 20 a  
4. Renata Zajączkowska woj. dolnośląskie Członek Rady 
 zam. 50-314 Wrocław,   ul.Nowowiejska 20/6  
5. Marcin Lippa woj.śląskie Członek Rady 
 zam. 44-109 Gliwice,  ul. Kwiatowa 15  
6. Manfred Ortman woj. pomorskie Członek Rady 
 82-500 Kwidzyn ul. Batalionów Chłopskich 

44/5 
 

 
 
Zarząd  Fundacji  
 
1. Henryk Juretko woj. opolskie Prezes Fundacji 
 zam. 47-134 Błotnica 

Strzelecka 
ul. Parkowa 50  

2. Edyta Gisman woj. opolskie Wiceprezes Fundacji 
 47-200 Kędzierzyn -Koźle ul. Konopnickiej 8  
3. Jan Lenort  woj. opolskie Członek Zarządu 
 zam. 46-075 Kamień Śl. ul. Wapienna 2  
4. Eugeniusz Nagel woj. śląskie Członek Zarządu 
 zam. 41-800 Chorzów ul. Morcinka 11/12  
5. Alfred Herbst woj. dolnośląskie Członek Zarządu 
 zam. 56-400 Oleśnica ul. Otwarta 3B/3   
6. Paweł Sabiniarz woj. pomorskie Członek Zarządu 
 zam. 80-309 Gdańsk Ul. BaŜyńskiego 23 B  
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ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 
 
 
 
Fundacja jest organizacją wspierającą lub uczestniczącą w działaniach na rzecz rozwoju Śląska 
oraz inicjatyw lokalnych we wszystkich dziedzinach Ŝycia społecznego, a w szczególności takich 
jak: 
• przedsięwzięcia w przemyśle, rzemiośle, handlu, usługach, rolnictwie, z preferencją dla mikro, 

małych i średnich  podmiotów gospodarczych, 
• opieka i pomoc społeczna, 
• remont i wyposaŜenie nieruchomości związanych z działalnością kulturalną i społeczną. 
 
Od 1996 roku Fundacja prowadzi równieŜ działalność na terenie Polski Północnej.  
 
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez zwrotne i bezzwrotne finansowanie 
inwestycji oraz przyznawanie jednorazowej pomocy finansowej. 
Rodzaj i wielkość pomocy materialnej, finansowej lub rzeczowej ustala się odrębnie dla kaŜdego 
indywidualnie rozpatrywanego przypadku. Pomoc materialna przyznawana jest tylko wówczas, 
gdy łącznie z tą pomocą zabezpieczone będzie sfinansowanie całego przedsięwzięcia. 
 
Ze wsparcia finansowego Fundacji mogą korzystać: 
 
• rzemieślnicy, właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, 
• rolnicy,  
• przedstawiciele wolnych zawodów i inne podmioty, 
• stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe. 
 
 
 
 
INFORMACJA O POSIEDZENIACH ORGANÓW FUNDACJI I PODJĘTYCH 
UCHWAŁACH 
 
 
 
W 2008 roku odbyły się cztery posiedzenia Rady Fundacji, z których w dniu 31.03.2008 Rada 
Fundacji przyjęła bilans i sprawozdanie finansowe za 2007 rok oraz udzieliła absolutorium 
Zarządowi.  
Na posiedzeniu w dniu 10.06.2008 roku, Rada Fundacji wybrała na Wiceprezesa Fundacji panią 
Edytę Gisman. 
W roku 2008 nastąpiły zmiany w składzie Rady i Zarządu Fundacji.  
W związku ze zmianą na stanowisku przewodniczącego Zarządu Niemieckiego Towarzystwa 
Kulturalno-Społecznego we Wrocławiu, Rada Fundacji na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2008 
roku zaakceptowała ustanowienie członka Rady w osobie Renaty Zajączkowskiej. 
Ponadto w związku ze zmianą na stanowisku przewodniczącego Zarządu Towarzystwa Społeczno-
Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, Rada Fundacji na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 
2008 roku zaakceptowała ustanowienie członka Rady w osobie Norberta Rascha. 
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Na posiedzeniu w dniu 23 września 2008 roku Rada Fundacji zaakceptowała wejście w skład Rady 
nowego przewodniczącego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa 
Śląskiego w osobie Marcina Lippy, oraz pozytywnie zaakceptowała kandydaturę Eugeniusza Nagla 
na członka Zarządu Fundacji. 
 
Ponadto odbyło się 13 posiedzeń Zarządu Fundacji, na których podjęto 188  uchwał . 
 
 
 
 
INFORMACJA O UZYSKANYCH PRZYCHODACH ORAZ ICH ŹRÓDŁACH 
 
 
1. Środki zwrotne Fundacji. 
 
Środki zwrotne Fundacji to środki pochodzące ze spłat poŜyczek udzielonych w zakresie małych i 
średnich przedsiębiorstw oraz rolnictwie i infrastrukturze komunalnej w latach 1992 – 1999 ze 
środków budŜetowych Republiki Federalnej Niemiec, a w kolejnych latach ze środków zwrotnych. 
Łączna kwota uzyskanych środków zwrotnych w 2008 roku wyniosła 9.789.745,60. zł., z czego 
kwota 8.736.443,63 zł dotyczy kapitału, natomiast kwota 1.053.301,97 zł., dotyczy odsetek. 
               
Źródło przychodu kapitał odsetki 
Małe i średnie przedsiębiorstwa 5.447.781,66 521.751,23 
Rolnictwo  3.288.661,97 350.406,02 
Odsetki skapitalizowane od poŜyczek   
Saldo odsetek naliczonych od poŜyczek na 
31.12.2008 

 181.144,72 

razem: 8.736.443,63 1.053.301,97 
     
 
2. Środki ze spłat poŜyczek udzielonych z Regionalnego Funduszu PoŜyczkowego. 
 
Łączna kwota środków uzyskanych ze spłat poŜyczek udzielonych z Regionalnego Funduszu 
PoŜyczkowego wyniosła 922.374,40zł., z czego kwota 829.044,09. zł. dotyczy kapitału, natomiast 
kwota 93.330,31. zł. dotyczy odsetek. 
 
3. Środki ze spłat poŜyczek udzielonych z Funduszu Mikro- PoŜyczkowego. 
 
Łączna kwota środków uzyskanych ze spłat poŜyczek udzielonych z Funduszu Mikro- 
PoŜyczkowego wyniosła 7.442.582,29 zł., z czego kwota 6.173.929,02. zł. dotyczy kapitału, 
natomiast kwota 1.268.653,27. zł. dotyczy odsetek. 
 
4. Prowizje 
 
Łączna kwota środków uzyskanych z  prowizji i opłat z tytułu udzielonych poŜyczek wyniosła 
225.017.15 zł., 
z czego: 

• od poŜyczek udzielonych ze środków zwrotnych Fundacji   - 111.901,50 zł. 
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• od poŜyczek udzielonych z Regionalnego Funduszu PoŜyczkowego - 200,00 zł. 
• od poŜyczek udzielonych z Funduszu Mikro-PoŜyczkowego                          - 112.915,65 zł. 

 
 
4. Odsetki bankowe 
 
Oprócz wymienionych źródeł finansowania Fundacja dysponuje środkami finansowymi  
pochodzącymi z odsetek od środków na bieŜącym rachunku bankowym i lokat terminowych. 
Przychody z tych tytułów w 2008 roku wyniosły 2.463.991,23 zł., z czego: 

• kwota 2.241.973,15 zł. dotyczy środków zwrotnych Fundacji, 
• kwota 195.645,54  zł. dotyczy środków Regionalnego Funduszu PoŜyczkowego, 
• kwota 26.372,54 zł. dotyczy Funduszu Mikro-PoŜyczkowego. 

 
 
 
5. Dotacje celowe 
 
Fundacja otrzymała dotacje celowe w łącznej kwocie 6.822.629,38 zł. 
 
PoniŜej wyszczególnienie otrzymanych dotacji:  
 
1/  Z przeznaczeniem na przedsięwzięcia Domu Europejskiego działającego w ramach 
Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Fundacja otrzymała 
620.390,52 zł., i tak z: 
 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego  126.483,34 zł. 
- działalność Domu Europejskiego      111.729,24 zł 
- spotkania integracyjne dot. POKL 14.754,10 zł. 
Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej na działalność 
RCIE,  

110.193,98  zł. 

- projekt „Informacja Europejska w regionach” 90.999,00 zł. 
- projekt „Unia Europejska z klimatem” 19.194,98 zł. 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na 
działalność ROEFS                                            

350.718,44 zł. 

Institut Für Auslandsbeziehungen (Niemcy) na projekt 
„Mi ędzynarodowa Szkoła Letnia”                          

15.044,76 zł. 

Konrad Adenauer Stiftung (Niemcy) na projekt 
„Mi ędzynarodowa Szkoła Letnia” 

6.940,00 zł. 

Hertie Stiftung (Niemcy) na projekt „Wyjazd studyjny dla 
samorządowców 

11.010,00 zł. 

 
 
2/   Z przeznaczeniem na dofinansowanie Funduszu Mikro-PoŜyczkowego w roku 
kalendarzowym 2008 Fundacja otrzymała kwotę 6.202.238,86 zł. z Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 
 
PowyŜsza kwota stanowi dofinansowanie w formie dotacji do realizowanego przez Fundację 
Funduszu Mikro-PoŜyczkowego w ramach działania SPO WKP 1.2.1 – Dofinansowanie Funduszy 
PoŜyczkowych. Łączna wartość Funduszu wyniosła 25.000.000,00 zł., z czego kwota 
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17.500.000,00 zł. stanowi dofinansowanie w formie dotacji PARP, a kwotę 7.500.000,00 zł. 
stanowią środki zwrotne Fundacji, jako udział własny w realizowanym projekcie. 
 
 
INFORMACJA O  REALIZACJI  CELÓW STATUTOWYCH 
 
 
DOTACJE UDZIELONE PRZEZ FUNDACJ Ę ZE ŚRODKÓW ZWROTNYCH NA RZECZ 
STOWARZYSZEŃ MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ I INNYCH PODMIOTOW  
 
1.Dofinansowanie kosztów bieŜącej działalności oraz przedsięwzięć realizowanych w ramach 
działalności statutowej stowarzyszeń i innych podmiotów. 
Fundacja udzieliła wsparcia na powyŜszy cel w kwocie 6.928.115,21 zł., z czego na: 
 - sfinansowanie kosztów personalnych i administracyjno-biurowych 3.842.642,20. zł. 
 - realizację przedsięwzięć 3.085.473,01. zł,  
   (w tym remonty domów spotkań 285.812,50. zł.) 
 
2. Realizacja programu remonty i wyposaŜenie domów spotkań Mniejszości Niemieckiej. 
Fundacja przeznaczyła na remonty i wyposaŜenie domów spotkań kwotę 285.812,50 zł., z czego: 
- 30.000,00. zł. na projekt z ograniczoną wysokością finansowania do 50.000,00 zł.                  
- 255.812,50 zł. na małe projekty z wysokością finansowania do 8.000,00 zł 
 
Głównym celem wsparcia w tym zakresie jest poprawa bądź stworzenie warunków lokalowych 
słuŜących społecznościom lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnacji i rozwoju 
kultury. 
 
Zestawienie wartości zrealizowanych projektów z podziałem na województwa zawiera poniŜsza 
tabela: 
 
Województwo Projekty 

do 50 tyś. zł 
Projekty 

do 8 tyś. zł. 
Łączna kwota  

   PLN 
Opolskie 30.000,00 135.000,00 165.000,00 
Śląskie  102.362,50 102.362,50 
Dolnośląskie  3.000,00 3.000,00 
Pozostałe  15.450,00 15.450,00 

razem: 30.000,00 255.812,50 285.812,50 
 
Dokładne dane zawiera załącznik nr 1. 
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DZIAŁALNO ŚĆ POśYCZKOWA FUNDACJI 
 
Zgodnie z § 10 ust. 1 statutu Fundacja finansuje zwrotnie konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.  
 
Fundacja prowadziła w 2007 roku działalność poŜyczkową w ramach trzech programów: 
 
1. Program Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Rolnictwa obejmujący zasięgiem 
cały kraj. PoŜyczki w ramach tego programu udzielane są ze środków zwrotnych Fundacji, tj. 
pochodzących ze środków pochodzących ze spłat udzielonych wcześniej poŜyczek .  
Oprocentowanie jest zmienne i wynosi 0,75 stopy redyskonta weksli przyjmowanych od banków 
do redyskonta przez NBP obowiązującej na dzień 1 stycznia i 1 lipca kaŜdego roku 
kalendarzowego, z zaokrągleniem w górę do połowy punktu procentowego. Na dzień 31.12.2008 
oprocentowanie wynosiło 6,25 %. 
 
2. Regionalny Fundusz PoŜyczkowy obejmujący udzielanie poŜyczek dla mikro i małych 
przedsiębiorstw (do 49 zatrudnionych), działających na terenie województwa opolskiego. 
Regionalny Fundusz PoŜyczkowy w Fundacji został utworzony w 2003 roku w ramach rządowego 
programu rozbudowy systemu funduszy poŜyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich 
przedsiębiorstw w latach 2002 – 2006 „Kapitał dla przedsiębiorczych”, przyjętego przez Radę 
Ministrów w dniu 13 sierpnia 2002 r. 
Środki funduszu pochodzą z: 

� dotacji przyznanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości- 2.500.000,00 zł. 
� środków własnych Fundacji- 2.400.000,00 zł. 
� dotacji samorządu Województwa Opolskiego- 100.000,00 zł. 

 
 
Oprocentowanie od poŜyczek udzielonych bez wymogu tworzenia nowych miejsc pracy naliczane 
jest wg zmiennej stopy procentowej w wysokości stopy referencyjnej, określanej przez Komisję 
Europejską dla PLN, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej. Zmiana 
oprocentowania następuje z dniem publikacji stopy referencyjnej przez Komisję Europejską. Na 
dzień 31.12.2008 oprocentowanie wynosiło 6,42 % plus marŜa. 
Natomiast oprocentowanie od poŜyczek udzielonych na tworzenie nowych miejsc pracy naliczane 
jest wg zmiennej stopy procentowej w wysokości stopy referencyjnej, określanej przez Komisję 
Europejską dla PLN, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, 
pomniejszonej o dwa punkty procentowe. Na dzień 31.12.2008 wynosiło ono 4,42% plus marŜa. 
 Zmiana oprocentowania następuje z dniem publikacji stopy referencyjnej przez Komisję 
Europejską. 
 
3. Fundusz Mikro-PoŜyczkowy obejmujący udzielanie poŜyczek dla mikro i małych 
przedsiębiorstw działających na terenie województwa opolskiego i śląskiego. 
Fundusz jest realizowany w ramach działania 1.2.SPO WKP – Poprawa dostępności do 
zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw, finansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Regionalnego oraz budŜetu państwa. 
Środki funduszu pochodzą z: 

� publicznych środków wspólnotowych, pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i publicznych środków krajowych przekazanej przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości - 17.500.000,00 zł. 

� środków własnych Fundacji – 7.500.000,00 zł. 
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Oprocentowanie naliczane jest wg stałej stopy procentowej obowiązującej na dzień zawarcia 
umowy poŜyczki, w wysokości stopy referencyjnej określanej przez Komisję Europejską dla PLN, 
publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej. Na dzień 31.12.2008 
oprocentowanie wynosiło 6,42 % plus marŜa. 
 
 
Wartość i ilość wypłaconych poŜyczek wg stanu na dzień 31.12.2008 przedstawia się następująco: 
 
 
 
Programy poŜyczkowe 

 Dokończenie 
Projektów 

2007 

  
Projekty 

2008 

 Wartość 
poŜyczek 
łącznie 

 Ilość PLN Ilość 
 

PLN Ilość PLN 

Program Rozwoju Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw 

 195.000,00 6 1.106.999,88 6 1.301.999,88 

Program Rozwoju 
Rolnictwa 

 63.000,00 33 5.332.647,21 33 5.395.647,21 

Regionalny Fundusz 
PoŜyczkowy 

- - - - - - 

Fundusz Mikro-
PoŜyczkowy 

11 1.021.768,00 176 13.255.560,13 187 14.277.328,13 

Razem: 11 1.279.768,00 215 19.695.207.22 226 20.974.975,22 
Zwrot niewykorzystanych 
części poŜyczek z 
Funduszu Mikro-
PoŜyczkowego 

 - 30.481,37    - 30.481,37 

Razem:  1.249.286,63  19.695.207,22  20.944.493,85 
 
 
PoniŜej przedstawione zostały wykresy przedstawiające kształtowanie się działalności 
poŜyczkowej Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w 2008 roku, jak 
równieŜ na przestrzeni lat 2004-2008. 
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PROGRAM ROZWOJU  MAŁYCH  I  ŚREDNICH  PRZEDSIĘBIORSTW 
 
 
 
 
Ilość udzielonych poŜyczek w 2008 roku. 
 

3; 
50%

1; 
17%

2; 
33%

opolskie

śląskie

Północ

 
 
 
 
 
Wartość udzielonych poŜyczek w 2008 roku w PLN. 
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PROGRAM  ROZWOJU  ROLNICTWA 
 
 
 
 
Ilość udzielonych poŜyczek w 2008 roku. 
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FUNDUSZ  MIKRO - POśYCZKOWY 
 
 
 
 
Ilość udzielonych poŜyczek w 2008 roku. 
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Wartość udzielonych poŜyczek w 2008 roku w PLN. 
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FUNDUSZ  MIKRO - POśYCZKOWY 

 
 

Ilość udzielonych poŜyczek w woj. opolskim wg powiatów 
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Wartość udzielonych poŜyczek w woj. opolskim wg powiatów W PLN 
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FUNDUSZ  MIKRO - POśYCZKOWY 
 

 
Wartość w tys. PLN poŜyczek i ilość z podziałem na branŜe 
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INFORMACJA O  UDZIELONYCH  PO śYCZKACH 
W  LATACH  2004  -  2008 

 
 

Ilość poŜyczek udzielonych w ramach wszystkich funduszy 
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Wartość poŜyczek w tys. PLN udzielonych w ramach wszystkich funduszy 
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REGIONALNA INSTYTUCJA FINANSUJ ĄCA 
 
Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu od dnia 01.08.2008r. 
pełni rolę Regionalnej Instytucji Finansującej w województwie opolskim. W kaŜdym z 16-tu 
województw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w drodze konkursu wyłoniła jedną 
instytucję partnerską do obsługi części krajowych programów wspierających projekty zgłaszane 
przez przedsiębiorstwa.  
PARP oraz RIF są odpowiedzialne za realizację Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, na wsparcie polskich przedsiębiorstw w latach 2007-2013.  
 

Rolą RIF jest: 

• udzielanie informacji o dostępnych programach dotacji i warunkach uczestnictwa,  
• obsługa administracyjna krajowych programów Phare,  
• zarządzanie regionalnymi programami Phare  
• obsługa administracyjna funduszy strukturalnych w zakresie obowiązków powierzonych 

przez PARP  
• promocja programów adresowana do potencjalnych wykonawców usług doradczych,  
• promocja programów adresowana do potencjalnych beneficjentów (przedsiębiorców),  
• współpraca z PARP w zakresie merytorycznego i finansowego monitoringu wdraŜanych 

programów 
• sporządzanie raportów merytorycznych i finansowych 
• prowadzenie bazy danych przedsiębiorców i wniosków 

 
PARP zlecił Fundacji obsługę następujących działań:  

·       4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie   
                wzornictwa przemysłowego  
·        4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym  
·        6.1 Paszport do eksportu  
·        8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej  
·        8.2 Wspieranie wdraŜania elektronicznego biznesu typu B2B  

 
Działanie 4.2 
Wsparcie inwestycji B+R w przedsiębiorstwach 
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 
 
Działanie skierowane jest do przedsiębiorców na projekty dotyczące wzmocnienia działalności 
przedsiębiorców w zakresie prowadzenia przez nich prac B+R, w tym opracowanie i aktualizacja 
oprogramowania, wprowadzenia innowacji, opracowanie wzorów przemysłowych i uŜytkowych, 
strategii przekształcenia przedsiębiorcy w CBR. Projekty zakupy środków trwałych związanych z 
prowadzeniem prac w zakresie B+R (badania i rozwój). 

Terminy: od 16 lutego do 31marca 2009 r. 
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Alokacja całkowita wynosi 186 000 000,00 EUR. Kwota środków przeznaczonych na 
dofinansowanie projektów w ramach I rundy aplikacyjnej w 2009 r. wynosi 73 067 000,00 PLN. 

Działanie 4.4 
Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 
 
 Działanie skierowane jest do przedsiębiorców na projekty inwestycyjne związane z 
zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktowych, usługowych lub 
organizacyjnych (rozwiązania technologiczne i organizacyjne stosowane na świecie nie dłuŜej niŜ 
3 lata). Projekty szkoleniowe oraz doradcze niezbędne dla realizacji projektów inwestycyjnych. 
Tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami. 

Terminy:  od 2 marca do 15 kwietnia 2009 r. 
 
Alokacja całkowita wynosi 1 420 000 000,00 EUR. Kwota środków przeznaczonych na 
dofinansowanie projektów w ramach I rundy aplikacyjnej w 2009 r. wynosi  933 792 000,00 PLN. 
 
Działanie 6.1  
Paszport do eksportu  
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 
Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 
 
Działanie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, instytucji działające na 
rzecz rozwoju gospodarczego na projekty mające na celu wejście na nowe rynki i wzmocnienie 
pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, projekty przyczyniające się do 
zwiększenia udziału sprzedaŜy na rynki zagraniczne w ogólnej sprzedaŜy przedsiębiorstwa oraz 
projekty promujące polską markę na rynkach zagranicznych.  
   
Terminy: od 16 lutego do 31 marca 2009 r. 
 
Alokacja całkowita wynosi 121 840 000,00 EUR. Kwota środków przeznaczonych na 
dofinansowanie projektów w ramach I rundy aplikacyjnej wynosi 35 609 770,66 PLN. 
 
Działanie 8.1  
Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka  
 

   
Działanie skierowane jest do mikro i małych przedsiębiorców na projekty mające na celu 
świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów 
cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do 
wsparcia projektu jest wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych.  
 
 

Terminy: od 2 marca do 31 marca 2009 r. 

Alokacja całkowita 385 635 294,00 EUR. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie 
projektów w ramach I rundy aplikacyjnej wynosi 140 901 760,00 PLN . 
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Działanie 8.2  
Wspieranie wdraŜania elektronicznego biznesu typu B2B 
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka  
 

   
Działanie skierowane jest dla przedsiębiorców sektora MSP na przedsięwzięcia o charakterze 
zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji 
procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw.  
 
Terminy:. od 9 marca do 3 kwietnia 2009 r. 

Alokacja: Alokacja całkowita 460 817 882,00 EUR. Kwota środków przeznaczonych na 
dofinansowanie projektów w 2008 roku wynosi: 73 876 000,00 PLN. 

 
Listy rekomendowanych wniosków do działania POIG 4.4, 8.1 i 8.2 przedstawiają załączniki nr 
2.1, 2.2, i 2.3. 
 
 
 
DOM EUROPEJSKI – REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI EURO PEJSKIEJ – 
REGIONALNY O ŚRODEK EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 
 
 
1/ Programy Szkoleniowe dla Samorządów 
 W roku 2008 zorganizowano szereg szkoleń przeznaczonych dla pracowników JST. 
Szkolenia w głównej mierze związane były z moŜliwościami finansowania projektów 
samorządowych z RPO WO, PO KL czy PROW oraz ze środków krajowych. Łącznie w 
specjalistycznych szkoleniach dla pracowników samorządowych uczestniczyło 168 osób. 
 
2/ Wyjazd studyjny 
 W ramach programów szkoleniowych dla Samorządów Województwa Opolskiego 
zorganizowany został wyjazd studyjny dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej do 
Nadrenii Palatynatu. Wyjazd studyjny w całości poświęcony został „Polityce społecznej Nadrenii - 
Palatynatu”. W przedsięwzięciu uczestniczyło 16 osób. 
 
3/ Szkolenia dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw  
 W ramach realizacji szkoleń skierowanych do pracowników małych i średnich 
przedsiębiorstw przeszkolonych zostało około 100 osób. W trakcie trwania szkoleń uczestnicy 
zapoznali się z zasadami pisania biznes planu, jednocześnie poszerzyli swoją wiedzę na temat 
moŜliwości pozyskania dotacji na inwestycje w przedsiębiorstwach.  
 
4/ Szkolenia dla nauczycieli  
 Zorganizowano szereg szkoleń dotyczących „Międzynarodowej współpracy szkół  
w ramach programów edukacyjnych w Unii Europejskiej”. Szkolenia poświecone zostały  pisaniu 
wniosków o współpracę, w ramach programów „eTwinning”, „Sokrates Comenius” oraz „Uczenie 
się przez całe Ŝycie”. Łącznie z oferty szkoleniowej skorzystało 83 nauczycieli. Ponadto w ramach 
realizacji projektu „Unia Europejska z klimatem 2008” 20 nauczycieli uczestniczyło w 
dwudniowym szkoleniu dotyczącym przedsiębiorczości.   
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5/ Szkolenia z zakresu EFS 
 W ramach funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego, 
w okresie od stycznia do sierpnia 2008 roku przeprowadzono 60 dni szkoleniowych, w których 
łącznie uczestniczyło 567 osób.  Szkolenia związane były z tematyką tworzenia, realizacji i 
rozliczania projektów w ramach róŜnych działań PO KL, prawa zamówień publicznych oraz 
tworzenia partnerstw w projektach.  
 
6/ Programy Informacyjne i Edukacyjne dla MłodzieŜy  
 W roku 2008 zorganizowane zostały następujące działania skierowane do dzieci  
i młodzieŜy z terenu całego województwa opolskiego: 

• Targi edukacyjne – w ramach Targów zorganizowano stoisko informacyjne , które 
odwiedzone zostało przez ponad 200 osób. Osoby odwiedzające mogły zapoznać się z ofertą 
działalności DE – RCIE.  

• VI Edycja konkursu „Moja Szkoła w Unii Europejskiej”  – w konkursie na zredagowanie 2 
numerów gazetki szkolnej wzięło udział 19 zespołów szkół podstawowych oraz 9 zespołów 
szkół gimnazjalnych. 

• Piknik Europejski – zrealizowany został w ramach obchodów Dnia Europy na terenie 
województwa opolskiego. Uczestnikami Pikniku, odbywającego się w parku MłodzieŜowego 
Domu Kultury, było 66 delegacji szkół róŜnego szczebla, które miały szanse zaprezentowania 
się w trakcie trwania konkursu plastycznego, quizu,  nauki tańca oraz kalambur.  

• Międzynarodowa Szkoła Letnia – „Mniejszości narodowe w Europie – dziś i jutro”, w 
projekcie uczestniczyło 25 młodych osób pochodzących z Polski, Czech, Ukrainy, Białorusi, 
Mołdawii, Gruzji, Bułgarii, Belgii oraz Włoch. X Edycja Szkoły Letniej podzielona została na 
3 części i odbywała się kolejno w Opolu, Berlinie oraz Strasbourgu. 

• Konkurs fotograficzny „Wiele kultur – jedna Europa” – patronat honorowym nad konkursem 
objął Konsul Republiki Federalnej Niemiec Pan Ludwig Neudorfer. Przyznano 3 miejsca w 
trzech kategoriach wiekowych.  

• Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich – przedsięwzięcie zorganizowane zostało w ramach 
projektu „Unia Europejska z klimatem 2008”. W spotkaniu wzięło udział 160 przedstawicieli 
44 szkół z terenu województwa. 

 
7/ Małe Dotacje Domu Europejskiego 
 W roku 2008 ogłoszona została kolejna edycja Małych Dotacji Domu Europejskiego, w 
ramach której wsparcie otrzymały 24 niekomercyjne projekty, tematycznie powiązane z 
Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego. Łączna suma przyznanych dotacji wynosiła 
29 006,14 PLN. 
 
8/ Promocja Unii Europejskiej 
 W ramach działalności DE- ROEFS w roku 2008 z punktu informacyjnego, przez cały 
okres skorzystało ponad  3580 osób z ponad  550 instytucji. W punkcie informacyjnym moŜna było 
przede wszystkim pozyskać informacje na temat Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych 
funduszy strukturalnych na realizacje róŜnego rodzaju przedsięwzięć. 
 
9/ Prowadzenie stałego Ośrodka Informacyjnego – Regionalnego Centrum Informacji 
Europejskiej 
 W ramach działań Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w dniach od 1lutego 
2008r. do 31 grudnia 2008r. zrealizowano: 

•••• 56 Lekcji Europejskich, w których łącznie uczestniczyło 1 215 uczniów 
•••• 12 Piątków Europejskich, w których wzięło udział 211 uczniów i przedszkolaków 
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•••• 12 Spotkań Otwartych w Siedzibie, w których uczestniczyły 43 osoby 
•••• 15 Spotkań Otwartych w Regionie, w których wzięło udział 389 osób 
•••• 12 DyŜurów Konsultanta, z których skorzystało 56 osób 
•••• 11 DyŜurów Eksperta, w których uczestniczyły 22 osoby 

Łącznie z działań Regionalnego Centrum informacji Europejskiej w roku 2008 skorzystało ponad 
2 000 osób. Ponadto wydano 23 numery Informatora Unijnego. Stronę internetowa 
www.domeuropejski.pl odwiedziło ponad 130 tysięcy osób. 
 
10/ Doradztwo dla organizacji i instytucji w zakresie przygotowania i wdraŜania projektów 
miękkich. Animowanie partnerstw na rzecz rozwoju regionalnego.  
 W okresie od stycznia do sierpnia 2008r. prowadzono działalność doradczą oraz animację z 
zakresu PO KL. W ramach powyŜszego doradztwa wsparto 15 lokalnych partnerstw projektowych. 
W roku 2008 udzielono 870 godzin doradztwa dla ponad 150 organizacji i jednostek samorządu 
terytorialnego.  
 
Zestawienie projektów wraz z kosztami i źródłami finansowania przedstawiają załączniki nr 3.1 i 
3.2. 
 
 
INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH NA ADMINISTRACJĘ 
 
Koszty utrzymania biura Fundacji w 2008 roku ze środków Fundacji wyniosły 1.636.957,96 zł, w 
tym: 
  
  PLN 
1. Koszty rodzajowe łącznie 1.636.925,96  
   
 amortyzacja 232.372,84  
 zuŜycie materiałów i energii 77.409,46  
 usługi obce 276.956,30  
 podatek, opłaty 7.849,12  
 wynagrodzenia 653.093,47  
 ubezpieczenia 181.776,20  
 pozostałe koszty 207.468,57  
   
2. Koszty finansowe 32,00  
   
 Razem koszty: 1.636.957,96  

 
 
 
 
POZOSTAŁE DANE 
 
Stan lokat na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2008 
L.p. 
 

Nazwa banku Kwota lokat w PLN 

1 PKO BP II O / Opole  5.000.000,00 
2 BRE  Bank S.A.  O / Opole  19.382.507,37 
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3 Kredyt Bank O/ Opole 16.992.022,17 
4 Bank Ochrony Środowiska O / Opole  4.298.000,00 

 Ogółem lokaty: 45.672.529,54 
Stan środków bieŜących na rachunkach 
bankowych 

47.245,74 

Stan kasy 239,72 
Łącznie: 45.720.015,00 

 
Fundacja zakupiła wyposaŜenie biurowe na łączną kwotę 23.819,09  zł.,  
to jest: 

- komputery (komputery, serwer)                              5.899,84 zł. 
- wyposaŜenie techniczne biura   

(szafa ogniotrwała, projektor, 
aparat cyfrowy)                                      

17.919,25 zł. 

 
Źródło finansowania zakupu aktywów trwałych: 

- dotacja Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS) – 
6.935,70zł, 

- środki zwrotne Fundacji – 16.883,39 zł. 
 
Zatrudnienie z podziałem na zajmowane stanowiska kształtowało się następująco: 
Dyrektor 1 osoba 
Sekretariat 1 osoba 
Dział finansowo-księgowy 4 osoby 
Dział dotacji 2 osoby 
Dział poŜyczek 4 osoby 
Dom Europejski 4 osoby 
Regionalna Instytucja Finansująca 5 osób 

łącznie: 21 osób 
  
 
 

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów o pracę wraz z premiami i umów 
zleceń wyniosła 1.240.429,22 zł., w tym: 
1/ wynagrodzenia stanowiące koszty operacyjne Fundacji - 744.060,42 zł. z czego: 
 - 653.093,47 zł. - wynagrodzenia i premie,  
 -   90.966,95 zł. - umowy zlecenia.  
Koszty wynagrodzeń i umów zleceń sfinansowano:  
 - 241.811,88 zł. - ze środków zwrotnych Fundacji 34%  
 - 469.399,54 zł. - z Funduszy PoŜyczkowych 66%  

 
-   32.849,00 zł. - z prowizji na obsługę kosztów administracyjno-
biurowych  

2/ wynagrodzenia w ramach realizowanych projektów - 496.368,80 zł. 
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Koszty wynagrodzeń i umów zleceń: 
 
        

Koszty finansowane w ramach projektu 

Rodzaj kosztu 
Koszty 

działalności 
operacyjnej 

DE-finans.ze 
śr. zwr. 

Fundacji 

Dotacja 
PARP 
(RIF) 

Dotacja 
Roszefs 

Dotacja 
UKIE 

Dotacja 
UMWO 

Łącznie 

Wynagrodzenia  523 984,19 0,00 135 163,98 170 308,54 53 712,42 30 050,66 913 219,79 

Premie 129 109,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 109,28 

Razem 
wynagrodzenia 
+premie 653 093,47 0,00 135 163,98 170 308,54 53 712,42 30 050,66 1 042 329,07 
Umowy zlecenia z 
pracownikami- 
SPO 20 667,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 667,70 

Umowy zlecenia 
pozostałe 70 299,25 10 760,00 4 200,00 63 501,59 7 985,12 20 686,49 177 432,45 

Łącznie 744 060,42 10 760,00 139 363,98 233 810,13 61 697,54 50 737,15 1 240 429,22 

        
  

  
  
W 2008 roku wypłacono łącznie członkom Zarządu Fundacji diety w kwocie 126.071,28 zł. (w tym 
zwrot kosztów podróŜy), natomiast członkom Rady wypłacono diety i koszty podróŜy w łącznej 
wysokości 28.490,63 zł. 
 
 
Bilans  Fundacji w roku 2008 postronie aktywów i pasywów zamknął się kwotą 88.438.152,50 zł 
(załącznik nr 4).  
 
 
W 2008 roku w Fundacji zostały podjęte działania związane z przygotowaniem i wdroŜeniem 
systemu zarządzania jakością, obejmującego zakres usług finansowych polegających na udzielaniu 
poŜyczek, w celu uzyskania certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 
9001:2001. 
 
Fundacja złoŜyła ponadto wniosek do PARP o rejestrację w Krajowym Systemie Usług dla 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości (PARP) w zakresie usług finansowych – udzielanie poŜyczek.  
 
 
W roku sprawozdawczym Fundacja została poddana kontroli przez: 
 
1. Ernst&Young Business Advisory Sp. z o.o. i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w 
Warszawie na zlecenie PARP – audyty kwartalne w Regionalnym ośrodku EFS, w szczególności 
dokumenty finansowo-księgowe związane z ww. projektem. 
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Audytor zaświadczył certyfikatem, ze działania realizowane w badanym okresie są zgodne z 
działaniami zaplanowanymi w umowie o udzielenie wsparcia a Beneficjent przedstawił 
dokumentację potwierdzającą wykonanie prac i zrealizowanie określonych usług. 
  
 
2. System Revident Sp. z o.o. z Warszawy na zlecenie PARP – audyt projektów prowadzonych w 
ramach Działania 1.2 SPO WKP na podstawie umowy o dofinansowanie nr 
WKP_1/1.2.1/1/2005/9/9 
 
W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w sposobie rozliczania 
kosztów ponoszonych w ramach realizacji Projektu, w zakresie dokumentowania wydatków, 
kwalifikalności beneficjentów ostatecznych, oceny poprawności procesu udzielania poŜyczek, 
działań promocyjnych i informacyjnych. Fundacja otrzymała zalecenia pokontrolne z 
dokumentowania realizacji przedsięwzięcia dotyczące niekompletnej dokumentacji przed 
podpisaniem umowy poŜyczki oraz nieprawidłowości w rozliczeniach wykorzystywania poŜyczki 
przez Beneficjentów Ostatecznych. Ponadto stwierdzono wystąpienie opóźnień w wysyłaniu 
raportów z realizacji projektu do PARP. 
 
3. GLOBAN ERISSON Consulting Sp. z o.o. ze Szczecina na zlecenie PARP – audyt pod katem 
weryfikacji, czy instytucja pełniąca rolę RIF spełnia kryteria zgodnie z art. 6d ustawy z dnia 9 
listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie regionalnych instytucji 
finansujących, a takŜe czy informacje zawarte w ofercie złoŜonej w ramach konkursu na wybór 
RIF są zgodne ze stanem faktycznym. 
Zespół Audytujący potwierdził zgodność danych i informacji zawartych we wniosku o 
dofinansowanie. 
 
Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych jest jednostką nie prowadzącą 
działalności gospodarczej. Fundacja jest zobowiązana do składania zeznań CIT-8 o wysokości 
uzyskanych dochodów. 
Fundacja zobowiązana jest do składania deklaracji miesięcznych VAT – 7, poniewaŜ jest 
zarejestrowana do celów rozliczania podatku od towarów i usług. 
 
 
 
Opole, dnia 31.03.2009 
 
 
-------------------------------------------   ------------------------------------------- 
(Henryk Juretko – Prezes Fundacji)    (Edyta Gisman – Wiceprezes Fundacji) 


