
Załącznik 3 do sprawozdania

NR IDENTYFIKACYJNY Wskaźnik
Jednostka 

miary

Kategoria 

regionu 

(jeżeli 

dotyczy)

Wartość 

bazowa

Rok 

bazowy
Uwagi (w razie potrzeby)

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

Udział przedsiębiorstw aktywnych 

innowacyjnie w Polsce Wschodniej
%

słabiej 

rozwinięty
16,00 2013 nd nd 17,70 nd nd 16,30 nd nd 14,90 nd nd bd

Brak danych GUS za rok 2016 - dane będą 

dostępne w grudniu 2017 r.

Widoczny spadek wartości wskaźnika pomiędzy 

2014 r., a 2015 r. nie świadczy o trwałym 

trendzie. Jest jeszcze za wcześnie, żeby na 

podstawie danych z dwóch lat można było 

stwierdzić, że jest zagrożenie realizacji celu na 

2023 r.

Wartość przychodów MŚP z Polski 

Wschodniej ze sprzedaży 

produktów, towarów i materiałów 

na eksport (w cenach z 2014 r.)

mln PLN
słabiej 

rozwinięty
         15 595,00    2012 nd nd        21 460,00    nd nd        18 795,60    nd nd        19 430,80    nd nd        15 964,50    

Zgodnie z aktualnymi danymi GUS wartość 

wskaźnika na 2012 r. (bazowa) wynosi 16 526,2 

mln PLN, co wynika z aktualizacji danych przez 

GUS w sierpniu 2015 r. 

Widoczny spadek wartości wskaźnika pomiędzy 

2015 r., a 2016 r. nie świadczy o trwałym 

trendzie. Jest jeszcze za wcześnie, żeby na 

podstawie danych z dwóch lat można było 

stwierdzić, że jest zagrożenie realizacji celu na 

2023 r.

Nakłady na działalność innowacyjną 

(przedsiębiorstw przemysłowych i z 

sektora usług) w latach 2013-2023 

w Polsce Wschodniej (w cenach z 

2014 r.)

mln PLN
słabiej 

rozwinięty
           2 857,00    2013 nd nd        34 965,00    nd nd 6 647,00 nd nd        10 568,00    nd nd bd

Brak danych GUS za rok 2016 - dane będą 

dostępne w grudniu 2017 r.

Liczba przewozów pasażerskich 

komunikacją miejską w miastach 

wojewódzkich Polski Wschodniej

mln
słabiej 

rozwinięty
298,89 2012 nd nd 330,00 nd nd 328,40 nd nd 326,30 nd nd bd

Brak danych GUS za rok 2016 - dane będą 

dostępne w sierpniu 2017 r.

Widoczny spadek wartości wskaźnika pomiędzy 

2014 r., a 2015 r. nie świadczy o trwałym 

trendzie. Jest jeszcze za wcześnie, żeby na 

podstawie danych z dwóch lat można było 

stwierdzić, że jest zagrożenie realizacji celu na 

2023 r.

Wskaźnik drogowej dostępności 

transportowej Polski Wschodniej 

(na bazie wskaźnika WMDT)

miara 

syntetyczna

słabiej 

rozwinięty
18,36 2013 nd nd 23,17 nd nd 19,03 nd nd 19,48 nd nd bd

Brak danych za rok 2016 – zgodnie z POPW 

częstotliwość raportowania wskaźnika określono 

na rok 2013, 2023 oraz dwukrotnie w trakcie 

wdrażania.

Wskaźnik kolejowejdostępności 

transportowej Polski Wschodniej 

(na bazie wskaźnika WMDT)

miara 

syntetyczna

słabiej 

rozwinięty
15,71 2013 nd nd 23,75 nd nd 16,27 nd nd 16,39 nd nd bd

Brak danych za rok 2016 – zgodnie z POPW 

częstotliwość raportowania wskaźnika określono 

na rok 2013, 2023 oraz dwukrotnie w trakcie 

wdrażania.

Średnioroczna liczba form 

szkoleniowych na jednego 

pracownika instytucji systemu 

wdrażania FE

liczba
słabiej 

rozwinięty
0,44 2013 nd nd 2 nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0,4

Ocena przydatności form 

szkoleniowych dla beneficjentów
Skala 1-5

słabiej 

rozwinięty
3,92 2013 nd nd 4 nd nd nd nd nd nd nd nd 4,28

W 2014 r. i 2015 r. nie przeprowadzono szkoleń 

finansowanych z 4 osi POPW.

1 W tabeli 1 podział według płci będzie stosowany w polach przedstawiających roczne wartości tylko wówczas, gdy został uwzględniony w tabeli 12 PO. W przeciwnym razie należy wpisać „Ogółem”.

bd - brak danych GUS

Tabela 1

Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc techniczna” 1

2022 r. 2023 r.2021 r.

WARTOŚĆ ROCZNA

Wartość docelowa (2023 

r.)
2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.

I oś priorytetowa Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

IV oś priorytetowa Pomoc Techniczna

Cel szczegółowy: Skuteczny system informacji i promocji w ramach Programu

Cel szczegółowy: Sprawne zarządzanie i wdrażanie Programu oraz efektywne wykorzystanie środków w ramach POPW

Cel szczegółowy:  Sprawne i prawidłowe przygotowanie i realizacja projektów przez beneficjentów Programu

Cel szczegółowy: Zwiększona aktywność MŚP z Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych

Cel szczegółowy: Zwiększona aktywność MŚP z Polski Wschodniej w zakresie prowadzenia działalnosci innowacyjnej

Cel szczegółowy: Zwiększona dostępność miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych w zakresie infrastruktury drogowej

Cel szczegółowy: Większa liczba innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup w Polsce Wschodniej

Cel szczegółowy: Zwiększona dostępność Polski Wschodniej w zakresie infrastruktury kolejowej

III oś priorytetowa Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa

II oś priorytetowa Nowoczesna Infrastruktura Transportowa

Cel szczegółowy: Zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w miastach wojewódzkich i obszarach funkcjonalnych



NR 

IDENTYFIKACY

JNY

Wskaźnik
Jednostka 

miary
Fundusz

Kategoria 

regionu (w 

stosownych 

przypadkach

)

Uwagi (w 

razie 

potrzeby)

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez beneficjentów]
nd nd 0 nd nd 0 nd nd 190

Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]
nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0

Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez beneficjentów]
nd nd 0 nd nd 0 nd nd 190

Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]
nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0

Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez beneficjentów]
nd nd 0 nd nd 0 nd nd 190

Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]
nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0

Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez beneficjentów]
nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0

Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]
nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0

Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez beneficjentów]
nd nd 0 nd nd 0 nd nd 45

Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]
nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0

Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez beneficjentów]
nd nd 0 nd nd 0 nd nd 45

Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]
nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0

Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez beneficjentów]
nd nd 0 nd nd 0 nd nd 152 289 

Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]
nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0

Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez beneficjentów]
nd nd 0 nd nd 0 nd nd 45

Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]
nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0

Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez beneficjentów]
nd nd 0 nd nd 0 nd nd 88

Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]
nd nd 0 nd nd 0 nd nd 32

Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez beneficjentów]
nd nd 0 nd nd 0 nd nd 88

Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]
nd nd 0 nd nd 0 nd nd 32

Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez beneficjentów]
nd nd 0 nd nd 0 nd nd 23 539 498 

Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]
nd nd 0 nd nd 0 nd nd 240 434 

Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez beneficjentów]
nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0

Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]
nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0

Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez beneficjentów]
nd nd 0 nd nd 0 nd nd 100

Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]
nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0

Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez beneficjentów]
nd nd 0 nd nd 0 nd nd 45

Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]
nd nd 0 nd nd 0 nd nd 1

Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez beneficjentów]
nd nd 0 nd nd 0 nd nd 2

Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]
nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0

Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez beneficjentów]
nd nd 0 nd nd 0 nd nd 8,76

Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]
nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0

Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez beneficjentów]
nd nd 0 nd nd 0 nd nd 1

Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]
nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0

Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez beneficjentów]
nd nd 0 nd nd 0 nd nd 20,29

Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]
nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0

Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez beneficjentów]
nd nd 0 nd nd 0 nd nd 22,61

Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]
nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0

Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez beneficjentów]
nd nd 0 nd nd 0 nd nd 105,33

Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]
nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0

Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez beneficjentów]
nd nd 0 nd nd 0 nd nd 2,33

Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]
nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0

Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez beneficjentów]
nd nd 0 nd nd 38,00 nd nd 134,13

Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]
nd nd 0 nd nd 0,00 nd nd 8,3

Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez beneficjentów]
nd nd 0 nd nd 2 nd nd 8

Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]
nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0

nd

Liczba przeprowadzonych 

ewaluacji
szt. EFRR

słabiej 

rozwinięty
nd nd nd

nd nd 548

Liczba uczestników form 

szkoleniowych dla instytucji
os. EFRR

słabiej 

rozwinięty
nd nd

nd 110

IV oś priorytetowa Pomoc Techniczna

nd 70

Priorytet inwestycyjny 4E

II oś priorytetowa Nowoczesna Infrastruktura Transportowa

Priorytet inwestycyjny 7B

Całkowita długość 

przebudowanych 

lub zmodernizowanych linii 

kolejowych

km EFRR
słabiej 

rozwinięty

Całkowita długość 

przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg 

km EFRR
słabiej 

rozwinięty

III oś priorytetowa Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa

Priorytet inwestycyjny 7D

nd

nd 5

Całkowita długość nowych 

dróg
km EFRR

Całkowita długość nowych lub 

przebudowanych linii 

komunikacji 

miejskiej

km EFRR
słabiej 

rozwinięty
nd nd 450

słabiej 

rozwinięty
nd nd 12

Liczba zainstalowanych 

inteligentnych 

systemów transportowych

szt. EFRR
słabiej 

rozwinięty
nd

285

Liczba zakupionych jednostek 

taboru 

pasażerskiego w publicznym 

transporcie zbiorowym 

komunikacji 

miejskiej

szt. EFRR
słabiej 

rozwinięty
nd nd 270

            285 650 000    

185

142

Liczba wprowadzonych 

innowacji
szt. EFRR

słabiej 

rozwinięty

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

EFRR

EFRR

EFRR

EFRR

nd nd

Wzrost zatrudnienia we 

wspieranych 

przedsiębiorstwach

Priorytet inwestycyjny 3C

Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie, w 

tym: 

Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących 

dotacje

Inwestycje prywatne 

uzupełniające 

wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw (dotacje)

Liczba przedsiębiorstw objętych 

wsparciem w celu 

wprowadzenia produktów 

nowych dla firmy

EFRR

słabiej 

rozwinięty

słabiej 

rozwinięty

słabiej 

rozwinięty

słabiej 

rozwinięty

słabiej 

rozwinięty

szt.

szt.

EUR

szt.

[EPC]

598

598

nd

nd

nd

870

870

               24 530 000    

870EFRR

słabiej 

rozwinięty

słabiej 

rozwinięty

słabiej 

rozwinięty

słabiej 

rozwinięty

nd

nd

nd

nd

słabiej 

rozwinięty
nd

Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie, w 

tym: 

Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących 

dotacje

Inwestycje prywatne 

uzupełniające 

wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw (dotacje)

Liczba przedsiębiorstw 

wspartych w 

zakresie internacjonalizacji 

działalności

szt.

szt.

EUR

szt.

Całkowita długość 

przebudowanych 

lub zmodernizowanych linii 

kolejowych w sieci TEN-T

km EFRR
słabiej 

rozwinięty
nd

Priorytet inwestycyjny 3A

Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie, w 

tym: 

szt. EFRR
słabiej 

rozwinięty
nd nd 1820

1820

Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie 

niefinansowe

szt. EFRR
słabiej 

rozwinięty
nd nd

Liczba nowych wspieranych 

przedsiębiorstw
szt. EFRR

słabiej 

rozwinięty
nd nd

I oś priorytetowa Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

1820

nd 910

Priorytet inwestycyjny 3B

EFRR

EFRR

EFRR

nd

Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących 

dotacje

szt. EFRR

Tabela 3A

Wartość docelowa2 (2023 r.) 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r.

Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych „Pomoc techniczna”)



Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez beneficjentów]
nd nd 0 nd nd 350,00 nd nd 1000

Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]
nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0

Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez beneficjentów]
nd nd 0 nd nd 1 nd nd 2

Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]
nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0

Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza 

przedstawiona przez beneficjentów]
nd nd 0 nd nd            50 000    nd nd 150000

Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje 

[rzeczywiste wykonanie]
nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0

nd nd

nd nd

Liczba odwiedzin portalu 

informacyjnego/serwisu 

internetowego

szt. EFRR
słabiej 

rozwinięty
nd

Liczba działań informacyjno-

promocyjnych o szerokim 

zasięgu 

szt. EFRR
słabiej 

rozwinięty
nd

Liczba uczestników form 

szkoleniowych dla 

beneficjentów

os. EFRR
słabiej 

rozwinięty
nd nd nd

2 Wartości docelowe są nieobowiązkowe dla osi priorytetowych „Pomoc techniczna”.

1 W tabeli 3A podział według płci będzie stosowany w odpowiednich polach tylko, jeżeli został uwzględniony w tabeli 5 lub 13 PO. W przeciwnym razie należy wpisać „Ogółem”.



Nazwa wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego — przy czym każde przedsiębiorstwo liczone 

jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego przedsiębiorstwa

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 32

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 32

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe 0

Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw 0

Tabela 3B

W odniesieniu do wybranych wspólnych wskaźników produktu dla wsparcia z EFRR w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” związanego z inwestycjami produkcyjnymi — 

liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego — przy czym każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego 

przedsiębiorstwa



M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

wskaźnik 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie 
szt. EFRR

słabiej 

rozwinięty
nd nd 250 nd nd 2260 nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0 nd nd 32 nd nd 32

KEW

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie w podpisanych umowach o 

dofinansowanie 

szt. EFRR
słabiej 

rozwinięty
nd nd 430 nd nd - nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0 nd nd 318 nd nd 318

wskaźnik produktu finansowy 
Całkowita kwota certyfikowanych 

wydatków kwalifikowanych 
EUR EFRR

słabiej 

rozwinięty
nd nd                 150 987 454    nd nd                     846 399 915    nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0 nd nd 6 020 957,5 nd nd 6 020 957,5

wskaźnik Całkowita długość nowych dróg km EFRR
słabiej 

rozwinięty
nd nd 0 nd nd 12 nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0

wskaźnik 
Całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg 
km EFRR

słabiej 

rozwinięty
nd nd 0 nd nd 70 nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0

KEW

Długość nowych oraz przebudowanych 

lub zmodernizowanych dróg w 

podpisanych umowach o dofinansowanie  

km EFRR
słabiej 

rozwinięty
nd nd 40 nd nd - nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0 nd nd 42,9 nd nd 42,9

wskaźnik produktu finansowy 
Całkowita kwota certyfikowanych 

wydatków kwalifikowanych
EUR EFRR

słabiej 

rozwinięty
nd nd                 212 528 934    nd nd                 1 077 830 696    nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0 nd nd 13 827 145,8 nd nd 13 827 145,8

wskaźnik 
Całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych linii kolejowych 
km EFRR

słabiej 

rozwinięty
nd nd 0 nd nd 548 nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0

KEW

Całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych linii kolejowych w 

podpisanych umowach o dofinansowanie 

km EFRR
słabiej 

rozwinięty
nd nd 240 nd nd - nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0 nd nd 105,33 nd nd 105,33

wskaźnik produktu finansowy 
Całkowita kwota certyfikowanych 

wydatków kwalifikowanych 
EUR EFRR

słabiej 

rozwinięty
nd nd                   55 259 495    nd nd                     388 713 790    nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0

1 kluczowe etapy wdrażania (KEW), produkt finansowy lub, w stosownych przypadkach, wskaźnik rezultatu

Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania

2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.

wartość skumulowana rocznie wartość skumulowana rocznie wartość skumulowana rocznie wartość skumulowana

Tabela 5

Oś III 

PONADREGIONALNA 

INFRASTRUKTURA 

TRANSPORTOWA

OŚ PRIORYTETOWA I 

PRZEDSIĘBIORCZA 

POLSKA WSCHODNIA

OŚ PRIORYTETOWA II 

NOWOCZESNA 

INFRASTRUKTURA 

TRANSPORTOWA

Kategoria 

regionu

Cel pośredni na 2018 r. Cel końcowy (2023 r.)
Oś priorytetowa Rodzaj wskaźnika1 NR 

IDENTYFIKACYJNY

Wskaźnik lub kluczowy etap 

wdrażania

Jednostka 

miary
Fundusz



M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

2023 r.

Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania

Osiągnięta wartość

2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r.

wartość skumulowanarocznie wartość skumulowana rocznie rocznierocznie wartość skumulowana rocznie wartość skumulowana rocznie wartość skumulowana
Uwagi 

rocznie wartość skumulowana



Załącznik 5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Oś priorytetowa Fundusz Kategoria regionu Podstawa obliczenia 

wsparcia Unii (Całkowite 

koszty kwalifikowalne 

lub publiczne koszty 

kwalifikowalne)

Finansowanie ogółem 

(EUR)

Stopa dofinansowania 

(w %)

Całkowite koszty 

kwalifikowalne 

operacji wybranych do 

udzielenia wsparcia 

(EUR)

Procentowy udział wartości 

całkowitych kosztów 

kwalifikowalnych operacji 

wybranych do dofinansowania 

w alokacji całkowitych kosztów 

kwalifikowalnych dla danej osi 

priorytetowej [kolumna 

7/kolumna 5 x 100]

Publiczne koszty 

kwalifikowalne 

operacji wybranych do 

udzielenia wsparcia 

(EUR)

Całkowite wydatki 

kwalifikowalne 

zadeklarowane przez 

beneficjentów 

instytucji zarządzającej

Procentowy udział wartości 

całkowitych wydatków 

kwalifikowalnych 

zadeklarowanych przez 

beneficjentów w alokacji 

całkowitych kosztów 

kwalifikowalnych dla danej osi 

priorytetowej [kolumna 

10/kolumna 5 x100]

Liczba wybranych 

operacji1

Obliczenia Obliczenia

Oś priorytetowa 1 EFRR słabiej rozwinięty
 całkowite koszty 

kwalifkowalne 
                846 399 915    85,0%              51 055 289,26    6,03%              34 205 618,52                   3 907 304,46    0,46% 146

Oś priorytetowa 2 EFRR słabiej rozwinięty
 całkowite koszty 

kwalifkowalne 
             1 077 830 696    85,0%           338 576 761,78    31,41%           338 576 761,78                 13 868 513,18    1,29% 15

Oś priorytetowa 3 EFRR słabiej rozwinięty
 całkowite koszty 

kwalifkowalne 
                388 713 790    85,0%           104 800 153,26    26,96%           104 800 153,26    0,00 0,00% 2

Oś priorytetowa 4 EFRR słabiej rozwinięty
 całkowite koszty 

kwalifkowalne 
                  39 996 778    85,0%                2 495 703,28    6,24%                2 495 703,28                   1 139 166,90    2,85% 6

Ogółem EFRR słabiej rozwinięty              2 352 941 179    85,0%           496 927 907,58    21,12%           480 078 236,84                 18 914 984,54    0,80% 169

Suma całkowita Wszystkie fundusze              2 352 941 179    85,0%           496 927 907,58    21,12%           480 078 236,84                 18 914 984,54    0,80% 169

1 Przedstawione dane są zgodne z wprowadzonymi do systemu SFC (operacje są liczone wielokrotnie w przypadku realizacji projektów w więcej niż jednym województwie), należy mieć na uwadze, że liczba podpisanych umów o dofinansowanie w POPW wynosi 163. Na tę liczbę składają się następujące wartości: 

I oś: 141 umów o dofinansowanie, II oś 15 umów o dofinansowanie, III oś: 1 umowa o dofinansowanie, IV oś 6 umów o dofinansowanie.

Tabela 6

Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu

Alokacja finansowa osi priorytetowej na podstawie programu operacyjnego [na podstawie tabeli 39. programu operacyjnego] Dane zbiorcze dotyczące finansowego postępu programu operacyjnego



Oś priorytetowa

1 2 3 4 5 6 7 8

Zakres interwencji Forma 

finansowania

Wymiar 

terytorialny

Terytorialny 

mechanizm 

wdrażania

Cel tematyczny 

EFRR/Fundusz 

Spójności

Temat 

uzupełniający EFS

Wymiar rodzajów 

działalności 

gospodarczej

Wymiar lokalizacji

Oś priorytetowa 1 EFRR
słabiej 

rozwinięty

 064 Procesy badawcze i 

innowacyjne w MŚP (w tym 

systemy bonów, innowacje 

procesowe, projektowe, 

innowacje w obszarze usług i 

innowacje społeczne) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 - 
 01 Rolnictwo i 

leśnictwo 

 PL32 

PODKARPACKIE 
2 663 886,18 1 603 542,28 20 842,30                            2    

Oś priorytetowa 1 EFRR
słabiej 

rozwinięty

 064 Procesy badawcze i 

innowacyjne w MŚP (w tym 

systemy bonów, innowacje 

procesowe, projektowe, 

innowacje w obszarze usług i 

innowacje społeczne) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 - 

 03 Produkcja 

artykułów 

spożywczych i 

napojów 

 PL31 LUBELSKIE 25 441,20 21 625,02 25 435,54                            1    

Oś priorytetowa 1 EFRR
słabiej 

rozwinięty

 064 Procesy badawcze i 

innowacyjne w MŚP (w tym 

systemy bonów, innowacje 

procesowe, projektowe, 

innowacje w obszarze usług i 

innowacje społeczne) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 - 

 03 Produkcja 

artykułów 

spożywczych i 

napojów 

 PL62 WARMIŃSKO-

MAZURSKIE 
63 546,36 54 014,41 26 279,42                            3    

Oś priorytetowa 1 EFRR
słabiej 

rozwinięty

 064 Procesy badawcze i 

innowacyjne w MŚP (w tym 

systemy bonów, innowacje 

procesowe, projektowe, 

innowacje w obszarze usług i 

innowacje społeczne) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 - 

 05 Produkcja 

sprzętu 

transportowego 

 PL32 

PODKARPACKIE 
2 331 619,13 1 585 827,24 1 051 154,41                            1    

Oś priorytetowa 1 EFRR
słabiej 

rozwinięty

 064 Procesy badawcze i 

innowacyjne w MŚP (w tym 

systemy bonów, innowacje 

procesowe, projektowe, 

innowacje w obszarze usług i 

innowacje społeczne) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 - 

 07 Pozostałe 

nieokreślone branże 

przemysłu 

wytwórczego 

 PL31 LUBELSKIE 5 500 396,46 3 622 387,35 758 239,28                          16    

Oś priorytetowa 1 EFRR
słabiej 

rozwinięty

 064 Procesy badawcze i 

innowacyjne w MŚP (w tym 

systemy bonów, innowacje 

procesowe, projektowe, 

innowacje w obszarze usług i 

innowacje społeczne) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 - 

 07 Pozostałe 

nieokreślone branże 

przemysłu 

wytwórczego 

 PL32 

PODKARPACKIE 
10 567 091,82 6 852 398,00 486 939,58                          14    

Oś priorytetowa 1 EFRR
słabiej 

rozwinięty

 064 Procesy badawcze i 

innowacyjne w MŚP (w tym 

systemy bonów, innowacje 

procesowe, projektowe, 

innowacje w obszarze usług i 

innowacje społeczne) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 - 

 07 Pozostałe 

nieokreślone branże 

przemysłu 

wytwórczego 

 PL34 PODLASKIE 5 092 770,89 3 205 863,03 40 778,41                            5    

Oś priorytetowa 1 EFRR
słabiej 

rozwinięty

 064 Procesy badawcze i 

innowacyjne w MŚP (w tym 

systemy bonów, innowacje 

procesowe, projektowe, 

innowacje w obszarze usług i 

innowacje społeczne) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 - 

 07 Pozostałe 

nieokreślone branże 

przemysłu 

wytwórczego 

 PL62 WARMIŃSKO-

MAZURSKIE 
1 615 414,24 1 101 234,68 307 166,31                          17    

Oś priorytetowa 1 EFRR
słabiej 

rozwinięty

 064 Procesy badawcze i 

innowacyjne w MŚP (w tym 

systemy bonów, innowacje 

procesowe, projektowe, 

innowacje w obszarze usług i 

innowacje społeczne) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 - 

 07 Pozostałe 

nieokreślone branże 

przemysłu 

wytwórczego 

 PL33 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 
1 033 098,48 583 804,17 0,00                            3    

Oś priorytetowa 1 EFRR
słabiej 

rozwinięty

 064 Procesy badawcze i 

innowacyjne w MŚP (w tym 

systemy bonów, innowacje 

procesowe, projektowe, 

innowacje w obszarze usług i 

innowacje społeczne) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 -  08 Budownictwo 
 PL32 

PODKARPACKIE 
4 219 682,38 2 522 045,26 0,00                            3    

Oś priorytetowa 1 EFRR
słabiej 

rozwinięty

 064 Procesy badawcze i 

innowacyjne w MŚP (w tym 

systemy bonów, innowacje 

procesowe, projektowe, 

innowacje w obszarze usług i 

innowacje społeczne) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 -  08 Budownictwo  PL34 PODLASKIE 2 442 309,87 1 471 955,78 0,00                            2    

Oś priorytetowa 1 EFRR
słabiej 

rozwinięty

 064 Procesy badawcze i 

innowacyjne w MŚP (w tym 

systemy bonów, innowacje 

procesowe, projektowe, 

innowacje w obszarze usług i 

innowacje społeczne) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 -  08 Budownictwo 
 PL62 WARMIŃSKO-

MAZURSKIE 
3 181 713,15 1 594 622,91 0,00                            2    

Oś priorytetowa 1 EFRR
słabiej 

rozwinięty

 064 Procesy badawcze i 

innowacyjne w MŚP (w tym 

systemy bonów, innowacje 

procesowe, projektowe, 

innowacje w obszarze usług i 

innowacje społeczne) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 -  08 Budownictwo 
 PL33 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 
371 423,39 185 264,27 8 293,88                            1    

Oś priorytetowa 1 EFRR
słabiej 

rozwinięty

 064 Procesy badawcze i 

innowacyjne w MŚP (w tym 

systemy bonów, innowacje 

procesowe, projektowe, 

innowacje w obszarze usług i 

innowacje społeczne) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 - 

 10 Energia 

elektryczna, paliwa 

gazowe, para 

wodna, gorąca 

woda i powietrze do 

układów 

klimatyzacyjnych 

 PL34 PODLASKIE 26 279,42 22 337,51 0,00                            1    

Oś priorytetowa 1 EFRR
słabiej 

rozwinięty

 064 Procesy badawcze i 

innowacyjne w MŚP (w tym 

systemy bonów, innowacje 

procesowe, projektowe, 

innowacje w obszarze usług i 

innowacje społeczne) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 - 

 11 Dostawa wody, 

gospodarowanie 

ściekami i odpadami 

oraz działalność 

związana z 

rekultywacją 

 PL31 LUBELSKIE  440 180,33 308 126,23 53 918,13                            1    

Oś priorytetowa 1 EFRR
słabiej 

rozwinięty

 064 Procesy badawcze i 

innowacyjne w MŚP (w tym 

systemy bonów, innowacje 

procesowe, projektowe, 

innowacje w obszarze usług i 

innowacje społeczne) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 - 

 13 Działania 

informacyjno-

komunikacyjne, w 

tym 

telekomunikacja, 

usługi informacyjne, 

programowanie, 

doradztwo i 

działalność 

pokrewna 

 PL31 LUBELSKIE  26 279,42 22 337,51 26 279,42                            1    

Oś priorytetowa 1 EFRR
słabiej 

rozwinięty

 064 Procesy badawcze i 

innowacyjne w MŚP (w tym 

systemy bonów, innowacje 

procesowe, projektowe, 

innowacje w obszarze usług i 

innowacje społeczne) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 - 

 13 Działania 

informacyjno-

komunikacyjne, w 

tym 

telekomunikacja, 

usługi informacyjne, 

programowanie, 

doradztwo i 

działalność 

pokrewna 

 PL32 

PODKARPACKIE 
26 505,97 22 530,07 26 505,97                            1    

Całkowite koszty 

kwalifikowalne 

operacji wybranych 

do udzielenia 

wsparcia (w EUR)

Publiczne koszty 

kwalifikowalne 

operacji wybranych 

do udzielenia 

wsparcia (w EUR)

Łączne wydatki 

kwalifikowalne 

zadeklarowane 

przez beneficjentów 

instytucji 

zarządzającej

Liczba wybranych 

operacji

Tabela 7

Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)

Charakterystyka 

wydatków
Rodzaje kategorii Dane finansowe

Fundusz1 Kategoria 

regionu



Oś priorytetowa 1 EFRR
słabiej 

rozwinięty

 064 Procesy badawcze i 

innowacyjne w MŚP (w tym 

systemy bonów, innowacje 

procesowe, projektowe, 

innowacje w obszarze usług i 

innowacje społeczne) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 - 

 13 Działania 

informacyjno-

komunikacyjne, w 

tym 

telekomunikacja, 

usługi informacyjne, 

programowanie, 

doradztwo i 

działalność 

pokrewna 

 PL62 WARMIŃSKO-

MAZURSKIE 
26 279,42 22 337,51 0,00                            1    

Oś priorytetowa 1 EFRR
słabiej 

rozwinięty

 064 Procesy badawcze i 

innowacyjne w MŚP (w tym 

systemy bonów, innowacje 

procesowe, projektowe, 

innowacje w obszarze usług i 

innowacje społeczne) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 - 
 14 Handel hurtowy i 

detaliczny 

 PL62 WARMIŃSKO-

MAZURSKIE  
16 266,06 13 826,15 16 266,06                            1    

Oś priorytetowa 1 EFRR
słabiej 

rozwinięty

 064 Procesy badawcze i 

innowacyjne w MŚP (w tym 

systemy bonów, innowacje 

procesowe, projektowe, 

innowacje w obszarze usług i 

innowacje społeczne) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 - 
 20 Opieka 

zdrowotna 

 PL32 

PODKARPACKIE  
24 521,42 20 843,21 0,00                            1    

Oś priorytetowa 1 EFRR
słabiej 

rozwinięty

 064 Procesy badawcze i 

innowacyjne w MŚP (w tym 

systemy bonów, innowacje 

procesowe, projektowe, 

innowacje w obszarze usług i 

innowacje społeczne) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 - 
 20 Opieka 

zdrowotna 

 PL62 WARMIŃSKO-

MAZURSKIE  
26 279,42 22 337,51 0,00                            1    

Oś priorytetowa 1 EFRR
słabiej 

rozwinięty

 064 Procesy badawcze i 

innowacyjne w MŚP (w tym 

systemy bonów, innowacje 

procesowe, projektowe, 

innowacje w obszarze usług i 

innowacje społeczne) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 - 

 22 Działalność 

związana ze 

środowiskiem 

naturalnym i 

zmianami klimatu 

 PL31 LUBELSKIE 450 148,39 315 103,87 449 886,95                            1    

Oś priorytetowa 1 EFRR
słabiej 

rozwinięty

 064 Procesy badawcze i 

innowacyjne w MŚP (w tym 

systemy bonów, innowacje 

procesowe, projektowe, 

innowacje w obszarze usług i 

innowacje społeczne) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 - 

 24 Inne 

niewyszczególnione 

usługi 

 PL31 LUBELSKIE 82 236,47 69 901,00 21 748,49                            4    

Oś priorytetowa 1 EFRR
słabiej 

rozwinięty

 064 Procesy badawcze i 

innowacyjne w MŚP (w tym 

systemy bonów, innowacje 

procesowe, projektowe, 

innowacje w obszarze usług i 

innowacje społeczne) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 - 

 24 Inne 

niewyszczególnione 

usługi 

 PL32 

PODKARPACKIE 
5 330 939,49 3 688 077,98 31 852,47                            6    

Oś priorytetowa 1 EFRR
słabiej 

rozwinięty

 064 Procesy badawcze i 

innowacyjne w MŚP (w tym 

systemy bonów, innowacje 

procesowe, projektowe, 

innowacje w obszarze usług i 

innowacje społeczne) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 - 

 24 Inne 

niewyszczególnione 

usługi 

 PL34 PODLASKIE 309 915,95 191 216,78 21 068,85                            2    

Oś priorytetowa 1 EFRR
słabiej 

rozwinięty

 064 Procesy badawcze i 

innowacyjne w MŚP (w tym 

systemy bonów, innowacje 

procesowe, projektowe, 

innowacje w obszarze usług i 

innowacje społeczne) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 - 

 24 Inne 

niewyszczególnione 

usługi 

 PL62 WARMIŃSKO-

MAZURSKIE 
42 944,20 36 502,57 26 279,42                            2    

Oś priorytetowa 1 EFRR

Regiony 

słabiej 

rozwinięte

 067 Rozwój działalności MŚP, 

wsparcie przedsiębiorczości i 

tworzenia przedsiębiorstw (w 

tym wsparcie dla 

przedsiębiorstw typu spin-off i 

spin-out) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 - 
 01 Rolnictwo i 

leśnictwo 
  PL31 LUBELSKIE  12 460,07 9 968,06 0,00                            1    

Oś priorytetowa 1 EFRR

Regiony 

słabiej 

rozwinięte

 067 Rozwój działalności MŚP, 

wsparcie przedsiębiorczości i 

tworzenia przedsiębiorstw (w 

tym wsparcie dla 

przedsiębiorstw typu spin-off i 

spin-out) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 - 

 03 Produkcja 

artykułów 

spożywczych i 

napojów 

  PL31 LUBELSKIE  10 285,22 8 228,18 0,00                            2    

Oś priorytetowa 1 EFRR

Regiony 

słabiej 

rozwinięte

 067 Rozwój działalności MŚP, 

wsparcie przedsiębiorczości i 

tworzenia przedsiębiorstw (w 

tym wsparcie dla 

przedsiębiorstw typu spin-off i 

spin-out) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 - 

 03 Produkcja 

artykułów 

spożywczych i 

napojów 

 PL34 PODLASKIE 4 870,76 3 896,60 0,00                            1    

Oś priorytetowa 1 EFRR

Regiony 

słabiej 

rozwinięte

 067 Rozwój działalności MŚP, 

wsparcie przedsiębiorczości i 

tworzenia przedsiębiorstw (w 

tym wsparcie dla 

przedsiębiorstw typu spin-off i 

spin-out) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 - 

 04 Wytwarzanie 

tekstyliów i 

wyrobów 

włókienniczych 

  PL32 

PODKARPACKIE  
4 916,06 3 932,85 0,00                            1    

Oś priorytetowa 1 EFRR

Regiony 

słabiej 

rozwinięte

 067 Rozwój działalności MŚP, 

wsparcie przedsiębiorczości i 

tworzenia przedsiębiorstw (w 

tym wsparcie dla 

przedsiębiorstw typu spin-off i 

spin-out) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 - 

 06 Produkcja 

komputerów, 

wyrobów 

elektronicznych i 

optycznych 

  PL32 

PODKARPACKIE  
12 913,16 10 330,53 0,00                            1    

Oś priorytetowa 1 EFRR

Regiony 

słabiej 

rozwinięte

 067 Rozwój działalności MŚP, 

wsparcie przedsiębiorczości i 

tworzenia przedsiębiorstw (w 

tym wsparcie dla 

przedsiębiorstw typu spin-off i 

spin-out) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 - 

 06 Produkcja 

komputerów, 

wyrobów 

elektronicznych i 

optycznych 

  PL62 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIE  

2 831,83 2 265,47 0,00                            1    

Oś priorytetowa 1 EFRR

Regiony 

słabiej 

rozwinięte

 067 Rozwój działalności MŚP, 

wsparcie przedsiębiorczości i 

tworzenia przedsiębiorstw (w 

tym wsparcie dla 

przedsiębiorstw typu spin-off i 

spin-out) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 - 

 07 Pozostałe 

nieokreślone branże 

przemysłu 

wytwórczego 

  PL31 LUBELSKIE  41 412,75 33 130,20 0,00                            4    

Oś priorytetowa 1 EFRR

Regiony 

słabiej 

rozwinięte

 067 Rozwój działalności MŚP, 

wsparcie przedsiębiorczości i 

tworzenia przedsiębiorstw (w 

tym wsparcie dla 

przedsiębiorstw typu spin-off i 

spin-out) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 - 

 07 Pozostałe 

nieokreślone branże 

przemysłu 

wytwórczego 

  PL32 

PODKARPACKIE  
117 981,99 94 385,59 0,00                          18    

Oś priorytetowa 1 EFRR

Regiony 

słabiej 

rozwinięte

 067 Rozwój działalności MŚP, 

wsparcie przedsiębiorczości i 

tworzenia przedsiębiorstw (w 

tym wsparcie dla 

przedsiębiorstw typu spin-off i 

spin-out) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 - 

 07 Pozostałe 

nieokreślone branże 

przemysłu 

wytwórczego 

 PL34 PODLASKIE 32 622,73 26 098,19 0,00                            3    

Oś priorytetowa 1 EFRR

Regiony 

słabiej 

rozwinięte

 067 Rozwój działalności MŚP, 

wsparcie przedsiębiorczości i 

tworzenia przedsiębiorstw (w 

tym wsparcie dla 

przedsiębiorstw typu spin-off i 

spin-out) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 - 

 07 Pozostałe 

nieokreślone branże 

przemysłu 

wytwórczego 

 PL33 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 
10 874,24 8 699,40 0,00                            1    



Oś priorytetowa 1 EFRR

Regiony 

słabiej 

rozwinięte

 067 Rozwój działalności MŚP, 

wsparcie przedsiębiorczości i 

tworzenia przedsiębiorstw (w 

tym wsparcie dla 

przedsiębiorstw typu spin-off i 

spin-out) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 -  08 Budownictwo   PL31 LUBELSKIE  10 874,24 8 699,40 0,00                            1    

Oś priorytetowa 1 EFRR

Regiony 

słabiej 

rozwinięte

 067 Rozwój działalności MŚP, 

wsparcie przedsiębiorczości i 

tworzenia przedsiębiorstw (w 

tym wsparcie dla 

przedsiębiorstw typu spin-off i 

spin-out) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 -  08 Budownictwo 
  PL32 

PODKARPACKIE  
4 530,93 3 624,75 0,00                            1    

Oś priorytetowa 1 EFRR

Regiony 

słabiej 

rozwinięte

 067 Rozwój działalności MŚP, 

wsparcie przedsiębiorczości i 

tworzenia przedsiębiorstw (w 

tym wsparcie dla 

przedsiębiorstw typu spin-off i 

spin-out) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 - 

 10 Energia 

elektryczna, paliwa 

gazowe, para 

wodna, gorąca 

woda i powietrze do 

układów 

klimatyzacyjnych 

  PL32 

PODKARPACKIE  
5 890,22 4 712,17 0,00                            1    

Oś priorytetowa 1 EFRR

Regiony 

słabiej 

rozwinięte

 067 Rozwój działalności MŚP, 

wsparcie przedsiębiorczości i 

tworzenia przedsiębiorstw (w 

tym wsparcie dla 

przedsiębiorstw typu spin-off i 

spin-out) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 - 

 13 Działania 

informacyjno-

komunikacyjne, w 

tym 

telekomunikacja, 

usługi informacyjne, 

programowanie, 

doradztwo i 

działalność 

pokrewna 

  PL31 LUBELSKIE  12 460,07 9 968,06 0,00                            1    

Oś priorytetowa 1 EFRR

Regiony 

słabiej 

rozwinięte

 067 Rozwój działalności MŚP, 

wsparcie przedsiębiorczości i 

tworzenia przedsiębiorstw (w 

tym wsparcie dla 

przedsiębiorstw typu spin-off i 

spin-out) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 - 

 13 Działania 

informacyjno-

komunikacyjne, w 

tym 

telekomunikacja, 

usługi informacyjne, 

programowanie, 

doradztwo i 

działalność 

pokrewna 

  PL32 

PODKARPACKIE  
13 366,26 10 693,01 0,00                            1    

Oś priorytetowa 1 EFRR

Regiony 

słabiej 

rozwinięte

 067 Rozwój działalności MŚP, 

wsparcie przedsiębiorczości i 

tworzenia przedsiębiorstw (w 

tym wsparcie dla 

przedsiębiorstw typu spin-off i 

spin-out) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 - 

 13 Działania 

informacyjno-

komunikacyjne, w 

tym 

telekomunikacja, 

usługi informacyjne, 

programowanie, 

doradztwo i 

działalność 

pokrewna 

 PL34 PODLASKIE 10 421,15 8 336,92 0,00                            1    

Oś priorytetowa 1 EFRR

Regiony 

słabiej 

rozwinięte

 067 Rozwój działalności MŚP, 

wsparcie przedsiębiorczości i 

tworzenia przedsiębiorstw (w 

tym wsparcie dla 

przedsiębiorstw typu spin-off i 

spin-out) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 - 
 14 Handel hurtowy i 

detaliczny 

 PL33 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 
7 929,14 6 343,31 0,00                            1    

Oś priorytetowa 1 EFRR

Regiony 

słabiej 

rozwinięte

 067 Rozwój działalności MŚP, 

wsparcie przedsiębiorczości i 

tworzenia przedsiębiorstw (w 

tym wsparcie dla 

przedsiębiorstw typu spin-off i 

spin-out) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 - 

 17 Obsługa 

nieruchomości, 

wynajem i usługi 

związane z 

prowadzeniem 

działalności 

gospodarczej 

 PL 1 144 811,52 1 144 811,52 114 760,39                            2    

Oś priorytetowa 1 EFRR

Regiony 

słabiej 

rozwinięte

 067 Rozwój działalności MŚP, 

wsparcie przedsiębiorczości i 

tworzenia przedsiębiorstw (w 

tym wsparcie dla 

przedsiębiorstw typu spin-off i 

spin-out) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 - 

 17 Obsługa 

nieruchomości, 

wynajem i usługi 

związane z 

prowadzeniem 

działalności 

gospodarczej 

  PL31 LUBELSKIE  545 867,79 545 867,79 88 923,80                            1    

Oś priorytetowa 1 EFRR

Regiony 

słabiej 

rozwinięte

 067 Rozwój działalności MŚP, 

wsparcie przedsiębiorczości i 

tworzenia przedsiębiorstw (w 

tym wsparcie dla 

przedsiębiorstw typu spin-off i 

spin-out) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 - 

 17 Obsługa 

nieruchomości, 

wynajem i usługi 

związane z 

prowadzeniem 

działalności 

gospodarczej 

  PL32 

PODKARPACKIE  
978 676,26 978 676,26 123 456,84                            2    

Oś priorytetowa 1 EFRR

Regiony 

słabiej 

rozwinięte

 067 Rozwój działalności MŚP, 

wsparcie przedsiębiorczości i 

tworzenia przedsiębiorstw (w 

tym wsparcie dla 

przedsiębiorstw typu spin-off i 

spin-out) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 - 

 17 Obsługa 

nieruchomości, 

wynajem i usługi 

związane z 

prowadzeniem 

działalności 

gospodarczej 

 PL33 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 
432 808,48 432 808,48 34 533,03                            1    

Oś priorytetowa 1 EFRR

Regiony 

słabiej 

rozwinięte

 067 Rozwój działalności MŚP, 

wsparcie przedsiębiorczości i 

tworzenia przedsiębiorstw (w 

tym wsparcie dla 

przedsiębiorstw typu spin-off i 

spin-out) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 - 
 18 Administracja 

publiczna 
 PL34 PODLASKIE 608 660,68 608 660,68 54 011,07                            1    

Oś priorytetowa 1 EFRR

Regiony 

słabiej 

rozwinięte

 067 Rozwój działalności MŚP, 

wsparcie przedsiębiorczości i 

tworzenia przedsiębiorstw (w 

tym wsparcie dla 

przedsiębiorstw typu spin-off i 

spin-out) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 - 
 18 Administracja 

publiczna 

  PL62 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIE  

1 044 478,08 1 044 478,08 92 684,44                            1    

Oś priorytetowa 1 EFRR

Regiony 

słabiej 

rozwinięte

 067 Rozwój działalności MŚP, 

wsparcie przedsiębiorczości i 

tworzenia przedsiębiorstw (w 

tym wsparcie dla 

przedsiębiorstw typu spin-off i 

spin-out) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 -  19 Edukacja   PL31 LUBELSKIE  12 873,75 10 298,82 0,00                            1    

Oś priorytetowa 1 EFRR

Regiony 

słabiej 

rozwinięte

 067 Rozwój działalności MŚP, 

wsparcie przedsiębiorczości i 

tworzenia przedsiębiorstw (w 

tym wsparcie dla 

przedsiębiorstw typu spin-off i 

spin-out) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 - 

 24 Inne 

niewyszczególnione 

usługi 

  PL31 LUBELSKIE  4 530,93 3 624,75 0,00                            1    

Oś priorytetowa 1 EFRR

Regiony 

słabiej 

rozwinięte

 067 Rozwój działalności MŚP, 

wsparcie przedsiębiorczości i 

tworzenia przedsiębiorstw (w 

tym wsparcie dla 

przedsiębiorstw typu spin-off i 

spin-out) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 03 Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

(MŚP) 

 - 

 24 Inne 

niewyszczególnione 

usługi 

  PL32 

PODKARPACKIE  
28 771,44 23 017,15 0,00                            3    

Oś priorytetowa 2 EFRR

Regiony 

słabiej 

rozwinięte

 030 Drugorzędne połączenia 

drogowe z siecią drogową i 

węzłami TEN-T (nowo 

budowane) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 07 Promowanie 

zrównoważonego 

transportu i 

usuwanie 

niedoborów 

przepustowości w 

działaniu 

najważniejszej 

infrastruktury 

sieciowej 

 - 
 12 Transport i 

składowanie 
  PL31 LUBELSKIE  64 564 127,53 64 564 127,53 8 455 157,67                            3    



Oś priorytetowa 2 EFRR

Regiony 

słabiej 

rozwinięte

 030 Drugorzędne połączenia 

drogowe z siecią drogową i 

węzłami TEN-T (nowo 

budowane) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 07 Promowanie 

zrównoważonego 

transportu i 

usuwanie 

niedoborów 

przepustowości w 

działaniu 

najważniejszej 

infrastruktury 

sieciowej 

 - 
 12 Transport i 

składowanie 

  PL32 

PODKARPACKIE  
33 128 293,13 33 128 293,13 487 464,39                            2    

Oś priorytetowa 2 EFRR

Regiony 

słabiej 

rozwinięte

 030 Drugorzędne połączenia 

drogowe z siecią drogową i 

węzłami TEN-T (nowo 

budowane) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 07 Promowanie 

zrównoważonego 

transportu i 

usuwanie 

niedoborów 

przepustowości w 

działaniu 

najważniejszej 

infrastruktury 

sieciowej 

 - 
 12 Transport i 

składowanie 
 PL34 PODLASKIE 71 290 550,72 71 290 550,72 219 009,69                            1    

Oś priorytetowa 2 EFRR

Regiony 

słabiej 

rozwinięte

 030 Drugorzędne połączenia 

drogowe z siecią drogową i 

węzłami TEN-T (nowo 

budowane) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 07 Promowanie 

zrównoważonego 

transportu i 

usuwanie 

niedoborów 

przepustowości w 

działaniu 

najważniejszej 

infrastruktury 

sieciowej 

 - 
 12 Transport i 

składowanie 

  PL62 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIE  

71 757 666,58 71 757 666,58 1 909 924,40                            2    

Oś priorytetowa 2 EFRR

Regiony 

słabiej 

rozwinięte

 030 Drugorzędne połączenia 

drogowe z siecią drogową i 

węzłami TEN-T (nowo 

budowane) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 07 Promowanie 

zrównoważonego 

transportu i 

usuwanie 

niedoborów 

przepustowości w 

działaniu 

najważniejszej 

infrastruktury 

sieciowej 

 - 
 12 Transport i 

składowanie 

 PL33 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 
9 158 412,52 9 158 412,52 369 969,79                            1    

Oś priorytetowa 2 EFRR

Regiony 

słabiej 

rozwinięte

 034 Inne drogi przebudowane 

lub zmodernizowane 

(autostrady, drogi krajowe, 

regionalne lub lokalne) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 07 Promowanie 

zrównoważonego 

transportu i 

usuwanie 

niedoborów 

przepustowości w 

działaniu 

najważniejszej 

infrastruktury 

sieciowej 

 - 
 12 Transport i 

składowanie 

  PL32 

PODKARPACKIE  
32 811 914,60 32 811 914,60 1 642 214,80                            2    

Oś priorytetowa 2 EFRR

Regiony 

słabiej 

rozwinięte

 034 Inne drogi przebudowane 

lub zmodernizowane 

(autostrady, drogi krajowe, 

regionalne lub lokalne) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 07 Promowanie 

zrównoważonego 

transportu i 

usuwanie 

niedoborów 

przepustowości w 

działaniu 

najważniejszej 

infrastruktury 

sieciowej 

 - 
 12 Transport i 

składowanie 
 PL34 PODLASKIE 21 263 700,41 21 263 700,41 520 592,42                            1    

Oś priorytetowa 2 EFRR

Regiony 

słabiej 

rozwinięte

 034 Inne drogi przebudowane 

lub zmodernizowane 

(autostrady, drogi krajowe, 

regionalne lub lokalne) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 07 Promowanie 

zrównoważonego 

transportu i 

usuwanie 

niedoborów 

przepustowości w 

działaniu 

najważniejszej 

infrastruktury 

sieciowej 

 - 
 12 Transport i 

składowanie 

  PL62 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIE  

9 458 642,73 9 458 642,73 179 558,83                            1    

Oś priorytetowa 2 EFRR

Regiony 

słabiej 

rozwinięte

 034 Inne drogi przebudowane 

lub zmodernizowane 

(autostrady, drogi krajowe, 

regionalne lub lokalne) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 07 Promowanie 

zrównoważonego 

transportu i 

usuwanie 

niedoborów 

przepustowości w 

działaniu 

najważniejszej 

infrastruktury 

sieciowej 

 - 
 12 Transport i 

składowanie 

 PL33 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 
2 111 813,45 2 111 813,45 0,00                            1    

Oś priorytetowa 2 EFRR

Regiony 

słabiej 

rozwinięte

 043 Infrastruktura na potrzeby 

czystego transportu miejskiego i 

jego promocja (w tym 

wyposażenie i tabor) 

 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 04 Wspieranie 

przejścia na 

gospodarkę 

niskoemisyjną we 

wszystkich sektorach 

 - 
 12 Transport i 

składowanie 

  PL62 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIE  

23 031 640,11 23 031 640,11 84 621,19                            1    

Oś priorytetowa 3 EFRR

Regiony 

słabiej 

rozwinięte

 026 Inne koleje 
 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 07 Promowanie 

zrównoważonego 

transportu i 

usuwanie 

niedoborów 

przepustowości w 

działaniu 

najważniejszej 

infrastruktury 

sieciowej 

 - 
 12 Transport i 

składowanie 
  PL31 LUBELSKIE  52 400 076,63 52 400 076,63 0,00                            1    

Oś priorytetowa 3 EFRR

Regiony 

słabiej 

rozwinięte

 026 Inne koleje 
 01 Dotacja 

bezzwrotna 
 07 Nie dotyczy 

 07 – Nie 

dotyczy 

 07 Promowanie 

zrównoważonego 

transportu i 

usuwanie 

niedoborów 

przepustowości w 

działaniu 

najważniejszej 

infrastruktury 

sieciowej 

 - 
 12 Transport i 

składowanie 

  PL32 

PODKARPACKIE  
52 400 076,63 52 400 076,63 0,00                            1    

121 Przygotowanie, wdrażanie, 

monitorowanie i kontrola

01 Dotacja 

bezzwrotna
07 Nie dotyczy 07 Nie dotyczy                               -      

18 Administracja 

publiczna
PL 1 718 919,79 1 718 919,79 784 069,35 4

123 Informacja i komunikacja
01 Dotacja 

bezzwrotna
07 Nie dotyczy 07 Nie dotyczy                               -      

18 Administracja 

publiczna
PL 776 783,49 776 783,49 355 097,55 2

Ogółem EFRR
słabiej 

rozwinięty
496 927 907,58 480 078 236,84 18 914 984,54 169 

Suma całkowita 496 927 907,58 480 078 236,84 18 914 984,54 169 

1 Dane dotyczące YEI należy przedstawić osobno, bez podziału na szczególną alokację na YEI i odpowiadające jej wsparcie z EFS.

słabiej 

rozwinięty
EFRROś priorytetowa 4



1. 2. 3. 4. 5. 6.

Wykorzystanie finansowania 

krzyżowego

Oś priorytetowa Kwota wsparcia UE, jaką 

przewiduje się wykorzystać w 

celu finansowania krzyżowego 

na podstawie wybranych 

operacji2 (w EUR)

Udział w całkowitej alokacji 

finansowej UE na oś 

priorytetową (%) 

(3/całkowita alokacja 

finansowa na oś 

priorytetową*100)

Wydatki kwalifikowalne 

stosowane w ramach 

finansowania krzyżowego 

zadeklarowane przez 

beneficjentów instytucji 

zarządzającej (w EUR)

Udział w całkowitej alokacji 

finansowej UE na oś priorytetową 

(%) (5/całkowita alokacja finansowa 

na oś priorytetową*100)

I oś priorytetowa 

Przedsiębiorcza Polska 

Wschodnia

0 0 0 0

II oś priorytetowa 

Nowoczesna 

Infrastruktura 

Transportowa

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

III oś priorytetowa 

Ponadregionalna 

Infrastruktura Kolejowa

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

IV oś priorytetowa 

Pomoc Techniczna
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Tabela 8

Wykorzystanie finansowania krzyżowego1

1 Ma zastosowanie jedynie do programów operacyjnych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”, który dotyczy EFS lub EFRR.
2 Jeżeli nie można z góry określić dokładnych kwot, przed realizacją operacji, sprawozdawczość powinna opierać się na pułapach stosowanych do danej operacji, tj. jeżeli operacja prowadzona w 

ramach EFRR zawiera do 20 % wydatków EFS, sprawozdawczość powinna opierać się na założeniu, że całą kwotę 20 % można wykorzystać w tym celu. W przypadku zakończenia operacji dane 

wykorzystane w tej kolumnie należy oprzeć na rzeczywistych poniesionych kosztach.
3 Art. 98 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Finansowanie krzyżowe: 

koszty kwalifikujące się do 

wsparcia w ramach EFS, ale 

objęte wsparciem w ramach 

EFRR3



Projekt CCI

Status dużego projektu

 1.zakończony

2.zatwierdzony

3.przedłożony

4.planowane powiadomienie 

Komisji/przedłożenie projektu Komisji

Inwestycje ogółem

[EUR]

Całkowite 

kwalifikowalne koszty

[EUR]

Planowana data 

powiadomienia/data 

przedłożenia projektu 

(w stosownych 

przypadkach) (rok, 

kwartał)

Data udzielenia 

milczącej zgody 

przez 

Komisję/data 

zatwierdzenia 

przez Komisję (w 

stosownych 

przypadkach)

Planowane 

rozpoczęcie 

wdrażania (rok, 

kwartał)

Planowana data 

zakończenia 

wdrażania (rok, 

kwartał)

Oś priorytetowa/ 

priorytety 

inwestycyjne

Bieżący stan realizacji — 

postępy finansowe (% 

wydatków poświadczonych 

Komisji w stosunku do 

całkowitych kosztów 

kwalifikowalnych)

Bieżący stan realizacji — postępy rzeczowe 

Główne etapy wdrażania projektu 

1.zakończony/w użytkowaniu;

2.zaawansowany stan prac;

3.w trakcie budowy;

4.w trakcie udzielania zamówienia 

publicznego

5.w trakcie opracowywania

Główne produkty

Data podpisania 

pierwszej 

umowy na 

wykonanie prac1 

(w stosownych 

przypadkach)

Uwagi (w razie potrzeby)

Prace na liniach kolejowych nr 

68, 565 na odcinku Lublin – 

Stalowa Wola Rozwadów  

wraz z elektryfikacją

4     128 904 188,50               104 800 153,25    3Q 2017 nd 2Q 2016 4Q 2019 III oś/PI 7D 0 4

Całkowita  długość 

przebudowanych lub 

zmodernizowanych linii 

kolejowych: 105,33 km

nd

Projekt realizowany w formule projektuj i buduj, objęty był wsparciem

doradczym Inicjatywy JASPERS.

W dniu 8 marca 2017 r. beneficjent podpisał umowę na wykonanie prac.

W dniu 21 kwietnia 2017 r. IZ przekazała przez SFC powiadomienie Komisji

o wybranym dużym projekcie, zgodnie z art. 102 ust. 1 akapit pierwszy

rozporządzenia (UE) Nr 1303/2013 – IQR JESPERS. Zgodnie z powyższym

dokumentem koszt całkowity inwestycji przekazany do KE to 143 662

766,85 EUR, zaś całkowity koszt kwalifikowany – 116 798 997,44 EUR.

1 W przypadku operacji realizowanych w ramach PPP — data podpisania umowy PPP pomiędzy podmiotem publicznym i podmiotem sektora prywatnego (art. 102 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).

Tabela 12

Duże projekty



Ogólne warunki wstępne Niespełnione kryteria Podjęte działania Termin (data) Odpowiedzialne podmioty

Działanie 

zakończone w 

terminie (T/N)

Kryteria spełnione 

(T/N)

Oczekiwana data pełnej 

realizacji pozostałych 

działań, w stosownych 

przypadkach

Uwagi (w odniesieniu do 

każdego działania)

G1 - Istnienie zdolności administracyjnych 

umożliwiających wdrożenie i stosowanie 

unijnych przepisów i polityki dotyczących 

niedyskryminacji w odniesieniu do EFSI

2 - Rozwiązania w zakresie szkoleń pracowników 

instytucji zaangażowanych w zarządzanie EFSI oraz 

kontrolę nad tymi funduszami z dziedziny unijnych 

przepisów i polityki dotyczących niedyskryminacji.

Przyjęcie Agendy działań na 

rzecz równości szans i 

niedyskryminacji w ramach 

funduszy unijnych 2014-2020 

przez Komitet Koordynacyjny UP

2015-03-31 Ministerstwo Rozwoju N T nd

Data akceptacji spełnienia 

warunku przez Komisję 

Europejską: 4/08/2015 

ARES(2015)3265958

G2 - Istnienie zdolności administracyjnych 

umożliwiających wdrożenie i stosowanie 

unijnych przepisów i polityki dotyczących 

równouprawnienia płci w odniesieniu do EFSI

2 - Rozwiązania w zakresie szkolenia pracowników 

instytucji zaangażowanych w zarządzanie EFSI oraz 

kontrolę nad tymi funduszami z dziedziny unijnych 

przepisów i polityki dotyczących równouprawnienia 

płci i uwzględniania aspektu płci.

Przyjęcie Agendy działań na 

rzecz równości szans i 

niedyskryminacji w ramach 

funduszy unijnych 2014-2020 

przez Komitet Koordynacyjny UP

2015-03-31 Ministerstwo Rozwoju N T nd

Data akceptacji spełnienia 

warunku przez Komisję 

Europejską: 4/08/2015 

ARES(2015)3265958

G3 - Istnienie zdolności administracyjnych 

umożliwiających wdrożenie i stosowanie 

Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach 

osób z niepełnosprawnościami w odniesieniu 

do EFSI zgodnie z decyzją Rady 2010/48/WE

2 - Rozwiązania w zakresie szkoleń pracowników 

instytucji zaangażowanych w zarządzanie EFSI oraz 

kontrolę nad tymi funduszami z dziedziny 

obowiązujących unijnych przepisów i polityki 

dotyczących niepełnosprawności, w tym dostępności 

i praktycznego stosowania Konwencji o prawach 

osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z przepisami 

unijnymi i prawem krajowym.

Przyjęcie Agendy działań na 

rzecz równości szans i 

niedyskryminacji w ramach 

funduszy unijnych 2014-2020 

przez Komitet Koordynacyjny UP

2015-03-31 Ministerstwo Rozwoju N T nd

Data akceptacji spełnienia 

warunku przez Komisję 

Europejską: 4/08/2015 

ARES(2015)3265958

Tabela 14

Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie ogólnych warunków wstępnych



Tematyczne warunki wstępne Niespełnione kryteria Podjęte działania Termin (data) Odpowiedzialne podmioty
Działanie zakończone w 

terminie (T/N)
Kryteria spełnione (T/N)

Oczekiwana data pełnej 

realizacji pozostałych 

działań, w stosownych 

przypadkach

Uwagi (w odniesieniu do 

każdego działania)

2 - Konkretne działania: 

wprowadzono działania mające na 

celu skrócenie czasu potrzebnego na 

uzyskanie licencji i pozwoleń na 

podjęcie i prowadzenie szczególnego 

rodzaju działalności w ramach 

przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem 

celów programu "Small Business Act";

Wejście w życie ustawy o 

zmianie ustaw regulujących 

warunki dostępu do 

wykonywania niektórych 

zawodów - III   transza 

deregulacji

2015-05-01 Ministerstwo Sprawiedliwości N T nd

Data akceptacji spełnienia 

warunku przez Komisję 

Europejską: 11/07/2016

ARES(2016)3309179

3 - Konkretne działania: 

wprowadzono mechanizm 

monitorowania wdrażania działań 

programu "Small Business Act" i 

oceny wpływu prawodawstwa na 

MŚP.

Wdrożenie elektronicznej 

platformy konsultacyjnej 

Wytyczne do 

przeprowadzania Oceny 

Wpływu 

Zakończenie pilotażu w 

zakresie testu MŚP 

2015-12-31 Ministerstwo Gospodarki N T nd

Data akceptacji spełnienia 

warunku przez Komisję 

Europejską: 11/07/2016

ARES(2016)3309179

1 - Istnienie kompleksowego 

planu/planów transportu lub ram w 

zakresie inwestycji transportowych 

spełniających wymogi prawne 

dotyczące strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko i 

określających:

Przygotowanie planu w 

zakresie inwestycji 

transportowych (drogi) POPW 

wraz z listą projektów.

2016-09-30 Ministerstwo Rozwoju T T nd

Data akceptacji spełnienia 

warunku przez Komisję 

Europejską: 29/09/2016

Ares(2016)5652672

2 - wkład w jednolity europejski 

obszar transportu zgodnie z art. 10 

rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013, 

w tym priorytetów w zakresie 

inwestycji w:

Przygotowanie planu w 

zakresie inwestycji 

transportowych (drogi) POPW 

wraz z listą projektów.

2016-09-30 Ministerstwo Rozwoju T T nd

Data akceptacji spełnienia 

warunku przez Komisję 

Europejską: 29/09/2016

Ares(2016)5652672

3 - bazową i kompleksową sieć TEN-T, 

w których przewiduje się inwestycje w 

ramach EFRR i Funduszu Spójności, 

oraz

Przygotowanie planu w 

zakresie inwestycji 

transportowych (drogi) POPW 

wraz z listą projektów.

2016-09-30 Ministerstwo Rozwoju T T nd

Data akceptacji spełnienia 

warunku przez Komisję 

Europejską: 29/09/2016

Ares(2016)5652672

4 - wtórną łączność,

Przygotowanie planu w 

zakresie inwestycji 

transportowych (drogi) POPW 

wraz z listą projektów.

2016-09-30 Ministerstwo Rozwoju T T nd

Data akceptacji spełnienia 

warunku przez Komisję 

Europejską: 29/09/2016

Ares(2016)5652672

Tabela 15

Działania mające na celu spełnienie mających zastosowanie tematycznych warunków wstępnych

T07.1 - Transport: istnienie 

kompleksowego planu/planów lub 

kompleksowych ram w zakresie 

inwestycji transportowych zgodnie z 

instytucyjną strukturą państw 

członkowskich (z uwzględnieniem 

transportu publicznego na szczeblu 

regionalnym i lokalnym), które 

wspierają rozwój infrastruktury i 

poprawiają łączność z kompleksową 

i bazową siecią TEN-T

T03.1 - Przeprowadzono konkretne 

działania wspierające promowanie 

przedsiębiorczosci z 

uwzględnieniem programu "Small 

Business Act"



5 - identyfikację odpowiedniej ilości 

realistycznych i zaawansowanych w 

przygotowaniu projektów, które mają 

być wspierane w ramach EFRR i 

Funduszu Spójności;

Przygotowanie planu w 

zakresie inwestycji 

transportowych (drogi) POPW 

wraz z listą projektów.

2016-09-30 Ministerstwo Rozwoju T T nd

Data akceptacji spełnienia 

warunku przez Komisję 

Europejską: 29/09/2016

Ares(2016)5652672

6 - działania mające na celu 

zapewnienie zdolności instytucji 

pośredniczących i beneficjentów do 

realizacji projektów.

Przygotowanie planu w 

zakresie inwestycji 

transportowych (drogi) POPW 

wraz z listą projektów.

2016-09-30 Ministerstwo Rozwoju T T nd

Data akceptacji spełnienia 

warunku przez Komisję 

Europejską: 29/09/2016

Ares(2016)5652672


