Sprawozdanie roczne JASPERS za 2014 rok — podsumowanie

W 2014 roku w ramach JASPERS — partnerstwa pomiędzy Dyrekcją Generalną ds.
Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
(EBI) i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) — kontynuowano udzielanie
wsparcia w przygotowaniu dużych projektów, które ubiegają się o finansowanie w formie
dotacji z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w imieniu czternastu państw
członkowskich UE będących beneficjentami tego programu (Bułgaria, Chorwacja, Cypr,
Czechy, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i
Węgry) oraz trzech krajów kandydujących (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii,
Czarnogóra i Serbia).
Rok 2014 był rokiem przejściowym pomiędzy starą polityką spójności z okresu
programowania 2007-2013 i nowym okresem 2014-2020. JASPERS pracował nad
zadaniami związanymi z zakończeniem składania projektów na stary okres oraz
przygotowaniem projektów na nowy okres. Wszystkie duże projekty zatwierdzone przez
Komisję Europejską w 2014 roku dotyczyły wykorzystania funduszy z okresu 2007-2013.
W 2014 roku Komisja zatwierdziła 79 wniosków o dofinansowanie dla dużych projektów
(w 2013 roku – 86 wniosków) o łącznych kosztach inwestycyjnych około 1,5 mld EUR, z
czego ponad 1 mld EUR stanowiły dotacje unijne.
W latach 2007–2014 łączne koszty inwestycyjne dużych projektów wspieranych przez
JASPERS i zatwierdzonych przez Komisję wyniosły 66,4 mld EUR, z czego 38,9 mld EUR
stanowiły dotacje unijne.
W roku 2014 JASPERS ustanowił niezależny przegląd jakości (IRQ) i dalej rozbudowywał
ośrodek tworzenia sieci i kompetencji w celu rozpowszechniania wiedzy i wymiany
najlepszych praktyk ze swoimi beneficjentami.
Z myślą o wsparciu dla budowania zdolności i wymiany wiedzy, w lipcu 2014 roku
udostępniono interesariuszom JASPERS nowy portal internetowy platformy sieciowej
(www.jaspersnetwork.org).
W 2014 roku utworzono również jednostkę zarządzania jakością, w celu zapewnienia
spójności i wysokiej jakości usług świadczonych przez JASPERS.

Więcej informacji na temat działalności JASPERS można znaleźć w sprawozdaniu
rocznym JASPERS za 2014 rok (www.jaspers-europa-info.org) oraz w sprawozdaniu
rocznym platformy sieciowej JASPERS za 2014 rok (http://www.jaspersnetwork.org/).
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