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Załącznik nr 1
Informacja kwartalna z realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Okres sprawozdawczy
kwartał/ rok
Data i miejsce sporządzenia
(DD/MM/RRRR), 	
Instytucja sporządzająca
	
Tel. kontaktowy sporządzającego
(0-	) 	 - 	 - 	 
Imię i nazwisko sporządzającego
	
Adres e-mail sporządzającego
	



















Tabela 1. Porozumienia i umowy
Należy wskazać zawarte lub negocjowane porozumienia/umowy między właściwymi instytucjami (IZ, IP, IP2) niezbędne do rozpoczęcia wdrażania programu, podając:
(kolumna 1) pełną nazwę porozumienia/umowy;
(kolumna 2) instytucje będące stronami porozumienia/umowy wraz ze wskazaniem ich roli w systemie wdrażania PO KL (IP, IP2);
(kolumna 3) datę zawarcia (1) lub planowanego zawarcia (2) porozumienia/umowy;
(kolumna 4) w przypadku trwania prac nad ostatecznym kształtem porozumienia/umowy należy podać stan ich zaawansowania. W przypadku zakończenia prac (podpisywania porozumienia/umowy) należy wpisać „nie dotyczy”;
(kolumna 5) w przypadku zmiany danego porozumienia/umowy należy podać pełną nazwę aneksu do porozumienia/umowy. W przypadku braku aneksów należy wpisać „nie dotyczy”;
(kolumna 6) w przypadku zmiany danego porozumienia/umowy należy wskazać datę zawarcia (1) lub planowanego zawarcia (2) odpowiedniego aneksu. W przypadku braku aneksów należy wpisać „nie dotyczy”.
W informacji należy wskazać prace zrealizowane w bieżącym kwartale kalendarzowym.


Nazwa porozumienia / umowy
Instytucje zawierające porozumienie / umowę i ich rola
Data zawarcia (1) lub planowanego zawarcia (2) porozumienia / umowy
Stan zaawansowania prac nad porozumieniem / umową - w przypadku nieukończenia prac
Nazwa aneksu do porozumienia / umowy
Data zawarcia (1) lub planowanego zawarcia (2) aneksu do porozumienia / umowy
1.
2.
3.
4.
5.
6.















Tabela 2. Instrukcje wewnętrzne (oraz ostatnie ich aktualizacje)
W poniższej tabeli należy wskazać instrukcje i dokumenty regulujące oraz opisujące proces wykorzystania środków UE w PO KL, przygotowane lub aktualnie opracowywane (będące ewentualnie przedmiotem audytu zgodności), podając:
(kolumna 1) pełną nazwę instytucji odpowiedzialnej za opracowywanie ww. dokumentów;
(kolumna 2) pełne tytuły ww. dokumentów;
(kolumna 3) sekretarza/ podsekretarza stanu odpowiedzialnego za realizację zadania oraz departament wykonujący to zadanie; w przypadku komponentu wdrażanego regionalnie należy wpisać „nie dotyczy”;
(kolumna 4) daty/ planowane daty zatwierdzenia. W zależności od stanu zaawansowania zadania należy wskazywać stosowną datę zatwierdzenia (1 i 2 na podstawie pisma instytucji zatwierdzającej dokument) lub planowanego zatwierdzenia (3).  W przypadku, gdy dokonano aktualizacji instrukcji należy oprócz daty zatwierdzenia (1) wskazać też datę ostatniej zatwierdzonej modyfikacji (2), a w kolumnie nr 5 w sposób zwięzły wskazać, czego ww. modyfikacja dotyczyła/ z czego wynikała;
(kolumna 5) zwięzły opis stanu zaawansowania prac nad danym dokumentem wraz z planowanym terminem ukończenia zadania (w kolumnie nr 3 należy wskazać planowaną datę zatwierdzenia).
Instytucja
Tytuł instrukcji
Opiekun
 i jednostka odpowiedzialna za instrukcję
Data:
(1) zatwierdzenia (2) ostatniej zatwierdzonej modyfikacji / ew. (3) planowana data podpisania
Stan zaawansowania prac – w przypadku nieukończenia prac / inne uwagi
1.
2.
3.
4.
5.
Dla Instytucji Pośredniczącej
/nazwa instytucji/




Dla Instytucji Pośredniczącej II stopnia/Instytucji Wdrażającej
/nazwa instytucji/




W informacji należy wskazać prace zrealizowane w bieżącym kwartale kalendarzowym.
Tabela 3. Nabory projektów
Należy opisać poszczególne Priorytety/ Działania/ Poddziałania według:
(kolumna 1) numeru Priorytetu, numeru Działania i numeru Poddziałania; należy również podać nazwę Priorytetu/Działania/Poddziałania;
(kolumna nr 2) numeru konkursu;
(kolumna 3) daty rozpoczęcia naboru wniosków w formacie dzień.miesiąc.rok (np.: 01.10.2007 r.); 
(kolumna 4) miejsca ogłoszenia naboru (należy pogrupować zgodnie z zapisami nt. ogłaszania konkursów w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL; np.: miejsce publicznie dostępne w siedzibie instytucji, prasa o zasięgu regionalnym lub ogólnopolskim: ...., strona internetowa: ...);
(kolumna nr 5) terminu ukończenia naboru wniosków w formacie dzień.miesiąc.rok (np.: 31.12.2007 r., do wyczerpania alokacji na Działanie); 
(kolumna 6) daty lub dat publikacji/ przewidywanej publikacji listy (wykazu) zawartych umów o dofinansowanie w ramach danego konkursu.
(kolumna 7) planowanej daty kolejnego naboru projektów; O ile to możliwe, planowana data naboru powinna zostać określona w formacie dzień.miesiąc.rok. Jeżeli jest to niemożliwe, należy ją określić jako: miesiąc i rok (np.: marzec 2008 r.) - w przypadku naborów planowanych w kwartale, który obejmuje miesiąc sprawozdawczy, np. w Informacji sporządzanej za styczeń należy wskazać w ten sposób nabory planowane w lutym i marcu, lub kwartał i rok, np. IV kwartał 2008 r.  - w pozostałych przypadkach;
W sytuacji braku naboru należy wypełnić kolumny numer:
1 (Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie), 
7 (Planowana data naboru). 
Jeżeli konkurs został zawieszony – proszę wpisać datę zawieszenia konkursu w kolumnie nr 5 (Termin ukończenia naboru) z adnotacją „zawieszenie naboru”, zaś w momencie wznowienia naboru – wpisać datę wznowienia w kolumnę nr 3 (Data rozpoczęcia naboru) z adnotacją „wznowienie naboru”.
W przypadku projektów systemowych - proszę umieścić zapis „projekty systemowe” przy odpowiednim Działaniu lub Poddziałaniu.
W tabeli należy uwzględnić informacje o naborach rozpoczętych, zakończonych lub planowanych w bieżącym kwartale kalendarzowym.

Priorytet/ 
Działanie/ Poddziałanie
Numer konkursu
Data rozpoczęcia naboru
(dzień.miesiąc.rok)
Miejsca ogłoszenia naboru
Termin zakończenia naboru
(dzień.miesiąc.rok)
Data / przewidywana data publikacji informacji o podmiotach, które uzyskały wsparcie w ramach danego naboru
Planowana data (pierwszego / kolejnego) naboru
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Numer i nazwa Priorytetu






Numer i nazwa Działania






Numer i nazwa Poddziałania






…






…






Projekty innowacyjne
Numer i nazwa Priorytetu






…






…






Projekty współpracy ponadnarodowej
Numer i nazwa Priorytetu






…






…









