Załącznik 8.

Streszczenie
Sprawozdania rocznego Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia 2014-2020
za lata 2014 - 2015
Sprawozdanie roczne Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW) za lata 2014 i 2015 jest
pierwszym sprawozdaniem realizacji Programu w perspektywie 2014-2020 i obejmuje okres, w którym prace
w ramach POPW koncentrowały się na przygotowaniu systemu realizacji i wdrażania Programu. Obowiązek
sporządzenia sprawozdania wynika bezpośrednio z art. 50 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW) został przyjęty przez Komisję Europejską w grudniu
2014 r. i stanowi dodatkowy instrument wsparcia finansowego rozwoju gospodarczego i społecznego 5 województw
Polski Wschodniej (lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie). Koncentruje się on na
rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości oraz istotnych, z punktu widzenia dostępności terytorialnej, inwestycjach
w drogi, komunikację miejską i kolej. Realizacja POPW przyczyni się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności
makroregionu, co przełoży się na jakość życia jego mieszkańców.
W 2015 r. przygotowano system realizacji i wdrażania POPW poprzez opracowanie szeregu dokumentów takich jak:
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych, kryteria wyboru projektów, rozporządzenia, wytyczne, porozumienia
pomiędzy Instytucją Zarządzającą (IZ) a Instytucjami Pośredniczącymi (IP) oraz instrukcje wykonawcze dla IP.
W okresie sprawozdawczym dla POPW zostały złożone 304 wnioski o dofinansowanie, z czego:
 zostały zatwierdzone 3 wnioski o dofinansowanie (wartość € 1,11 mln EFRR, 0,06% alokacji),
 podpisano 3 umowy o dofinansowanie (wartość € 0,76 mln EFRR, 0,04% alokacji) oraz
 rozliczono 1 wniosek o płatność –(wartość € 12,7 tys. EFRR),
 nie zostały zatwierdzone przez IC deklaracje,
 zidentyfikowanie 8 projektów kolejowych (tryb pozakonkursowy).
Do końca 2015 r. uruchomiono cztery konkursy dla 4 z 7 działań POPW (z osi I i II) na łączną kwotę € 263,4 mln EFRR,
co stanowi 13% alokacji POPW. W ramach tych konkursów w okresie sprawozdawczym złożono 301 wniosków
o dofinansowanie. Trzy konkursy zakończyły się w IV kwartale 2015 r., a data zakończenia jednego konkursu
przypadała na I kwartał 2016 r. W związku z tym w okresie sprawozdawczym nie zatwierdzono wniosków
o dofinansowanie, nie podpisano umów, nie rozliczono wniosków o płatność oraz nie zatwierdzono deklaracji.
Dla działań POPW realizowanych w trybie pozakonkursowym zidentyfikowano 8 projektów pozakonkursowych dla
osi III o wartości wydatków kwalifikowalnych € 296,1 mln, w tym kwota dofinansowania UE to € 251,7 mln (76,2%
alokacji). Wśród nich znajduje się jeden duży projekt Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin –
Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją o wartości wydatków kwalifikowalnych € 78,4 mln (z czego € 66,7 mln
stanowi wkład UE).
W osi II, w ramach trybu pozakonkursowego trwał proces przygotowania projektów do realizacji, przy równoczesnym
przygotowywaniu Strategii ZIT 5 miast wojewódzkich Polski Wschodniej (zgodność projektów ze Strategią ZIT jest
jednym z warunków otrzymania dofinansowania).
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy z wdrażaniem POPW. Wprowadzono monitoring miesięczny
i kwartalny przygotowania projektów pozakonkursowych zarówno w II jak i III osi priorytetowej. Działanie to ma
zapewnić bieżące identyfikowanie problemów i wypracowywanie w odpowiednim czasie rozwiązań zapewniających
terminowe przygotowanie projektów.

