Jak samorządy Małopolski pozyskują pieniądze
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W numerze Polskiej Gazety Krakowskiej z 18 stycznia 2013r. ukazał się artykuł Panów M.
Mazurka i P. Rapalskiego pt. „Zaradni i nieporadni”. Autorzy w bardzo wnikliwy sposób
zanalizowali wykorzystanie różnych funduszy przez samorządy województwa małopolskiego.

Powstał ranking o którym autorzy piszą: Cytat: „Jak powstało nasze zestawienie” Licząc, ile
pieniędzy pozyskały małopolskie gminy z funduszy unijnych od 2007 r., zbadaliśmy siedem
głównych programów, z których otrzymują pieniądze samorządy naszego regionu: Małopolski
Regionalny Program Operacyjny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Operacyjny
Ryby, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Infrastruktura i Środowisko, Program
Innowacyjna Gospodarka i Program Współpracy Transgranicznej. W przypadki/trzech
pierwszych programów bazowaliśmy na informacjach podanych przez Urząd Marszałkowski
(dane na 9 stycznia 2013 r.), w przypadku czterech kolejnych - na materiałach Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego (dane na 31 grudnia 2012 r.) . Zliczaliśmy tylko dotacje pochodzące z
Unii Europejskiej. Braliśmy pod uwagę Program Operacyjny Ryby, Program Operacyjny Kapitał
Ludzki, Program Infrastruktura i Środowisko, Program Innowacyjna Gospodarka i Program
Współpracy Transgranicznej. W przypadki/trzech pierwszych programów bazowaliśmy na
informacjach podanych przez Urząd Marszałkowski (dane na 9 stycznia 2013 r.), w przypadku
czterech kolejnych - na materiałach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (dane na 31 grudnia
2012 r.)
Zliczaliśmy tylko dotacje
pochodzące z Unii Europejskiej. Braliśmy pod uwagę zarówno pieniądze pozyskane przez
samą gminę, jak i jednostki oraz spółki gminne (na przykład wodociągi, przedsiębiorstwa
komunikacyjne, miejskie szpitale, muzea itd.). Jeśli gmina nie jest jedynym udziałowcem jakiejś
spółki, posiada jednak znaczącą liczbę jej udziałów, na jej poczet zaliczaliśmy proporcjonalną
część dofinansowania. Podobnie w przypadku funduszy pozyskanych przez związki gmin
każdemu samorządowi członkowskiemu doliczaliśmy stosowną część dotacji. W przypadku
jednego programu - Polsko-Słowackiej Współpracy Transgranicznej - dofinansowanie
przyznawane jest w euro i kwoty w tej walucie podane są w zestawieniu udostępnianym przez
ministerstwo! Przeliczyliśmy je na złotówki według obecnie obowiązującego kursu (1 euro =
4.13 zł).”

Ranking z 18 lipca 2013

Ranking z 12 października 2013

1/2

Jak samorządy Małopolski pozyskują pieniądze
Friday, 18 January 2013 15:24

Ranking z 29 listopada 2014r.

Ranking 2 z 29 listopada 2014r.

2/2

