Załącznik 3 do sprawozdania
Tabela 1
Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc techniczna”

1

WARTOŚĆ ROCZNA

NR IDENTYFIKACYJNY

Wskaźnik

Jednostka
miary

Kategoria
regionu
(jeżeli
dotyczy)

Wartość
bazowa

Rok
bazowy

Wartość docelowa (2023
r.)

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

M

K

2018 r.

Ogółem

M

K

Ogółem

2019 r.

M

K

Ogółem

2020 r.

M

K

Ogółem

2021 r.

M

K

Ogółem

2022 r.

M

K

Ogółem

2023 r.

M

K

Uwagi (w razie potrzeby)

M

K

Ogółem

M

K

Ogółem

M

K

Ogółem

M

K

Ogółem

Ogółem

2013

nd

nd

17,70

nd

nd

16,30

nd

nd

14,90

nd

nd

17,7

2012

nd

nd

21 460,00

nd

nd

18 795,60

nd

nd

19 430,80

nd

nd

15 964,50

nd

nd

bd

34 965

nd

nd

6 647

nd

nd

10 568

nd

nd

13890

nd

nd

bd

Brak danych GUS za rok 2017 - dane będą dostępne w
grudniu 2018 r.

nd

nd

328,40

nd

nd

nd

nd

336,9

nd

nd

bd

Brak danych GUS za rok 2017 - dane będą dostępne w
sierpniu 2018 r.

I oś priorytetowa Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Cel szczegółowy: Większa liczba innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup w Polsce Wschodniej
Udział przedsiębiorstw aktywnych
innowacyjnie w Polsce Wschodniej

%

słabiej
rozwinięty

16,00

bd

Brak danych GUS za rok 2017 - dane będą dostępne w
grudniu 2018 r.

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

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.

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

II oś priorytetowa Nowoczesna Infrastruktura Transportowa
Cel szczegółowy: Zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w miastach wojewódzkich i obszarach funkcjonalnych
Liczba przewozów pasażerskich
komunikacją miejską w miastach
wojewódzkich Polski Wschodniej

mln

słabiej
rozwinięty

298,89

2012

nd

nd

330,00

326,30

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

Wskaźnik drogowej dostępności
transportowej Polski Wschodniej
(na bazie wskaźnika WMDT)

miara
syntetyczna

słabiej
rozwinięty

18,36

2013

nd

nd

23,17

nd

nd

19,1

nd

nd

19,32

nd

nd

19,71

nd

nd

20,19

Wartości wskaźnika podano na podstawie danych
zaktualizowanych i opublikowanych na stronie
internetowej GUS (kwiecień, 2018), zgodnie z
ekspertyzą „Oszacowanie oczekiwanych rezultatów
interwencji za pomocą miar dostępności transportowej
dostosowanych do potrzeb dokumentów strategicznych
i operacyjnych dot. perspektywy finansowej 2014-2020”
(zlecenie Ministerstwa Rozwoju, wykonawca Instytut
Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S.
Leszczyckiego Państwowa Akademia Nauk, Warszawa,
grudzień 2017). Zaktualizowana wartość bazowa w 2013
r. wynosi 18,40

Wartości wskaźnika podano na podstawie danych
zaktualizowanych i opublikowanych na stronie
internetowej GUS (kwiecień, 2018), zgodnie z
ekspertyzą „Oszacowanie oczekiwanych rezultatów
interwencji za pomocą miar dostępności transportowej
dostosowanych do potrzeb dokumentów strategicznych
i operacyjnych dot. perspektywy finansowej 2014-2020”
(zlecenie Ministerstwa Rozwoju, wykonawca Instytut
Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S.
Leszczyckiego Państwowa Akademia Nauk, Warszawa,
grudzień 2017). Zaktualizowana wartość bazowa w 2013
r. wynosi 15,72

III oś priorytetowa Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa
Cel szczegółowy: Zwiększona dostępność Polski Wschodniej w zakresie infrastruktury kolejowej

Wskaźnik kolejowejdostępności
transportowej Polski Wschodniej
(na bazie wskaźnika WMDT)

miara
syntetyczna

słabiej
rozwinięty

15,71

2013

nd

nd

23,75

nd

nd

16,48

nd

nd

17,24

nd

nd

18,5

nd

nd

19,03

IV oś priorytetowa Pomoc Techniczna
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: Skuteczny system informacji i promocji w ramach Programu

1

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

nd

nd

1,47

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

nd

nd

4,37

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

W 2014 r. i 2015 r. nie przeprowadzono szkoleń
finansowanych z 4 osi POPW.

Tabela 3A
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”)

NR
IDENTYFIKACY
JNY3

Wskaźnik

Jednostka
miary

Fundusz

Kategoria
regionu (w
stosownych
przypadkach)

Wartość docelowa2 (2023 r.)

M

K

Ogółem

nd

nd

1820

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

M

K

Ogółem

M

K

Ogółem

M

K

Ogółem

M

K

Ogółem

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

190

nd

nd

190

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

210

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

190

nd

nd

190

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

210

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

190

nd

nd

190

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

210

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

95

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

8

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

45

nd

nd

90

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

52

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

45

nd

nd

90

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

52

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

152 289

nd

nd

3 285 557

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

211 987

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

45

nd

nd

90

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

52

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

88

nd

nd

285

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

32

nd

nd

166

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

88

nd

nd

285

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

32

nd

nd

166

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

23 539 498

nd

nd

132 629 417

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

240 434

nd

nd

20 733 315

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

166

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

29

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

100

nd

nd

653

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

15

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

45

nd

nd

419

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

1

nd

nd

14

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

2

nd

nd

314

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

25

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

8,76

nd

nd

1 108,85

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

1,11

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

1

nd

nd

14

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

20,29

nd

nd

50,67

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

22,61

nd

nd

96,37

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

105,33

nd

nd

430,37

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

2,33

nd

nd

101,23

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

I oś priorytetowa Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Priorytet inwestycyjny 3A
Wartość skumulowana — produkty, które mają być
zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza
przedstawiona przez beneficjentów]4
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez
operacje [rzeczywiste wykonanie]5
Wartość skumulowana — produkty, które mają być
zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza
przedstawiona przez beneficjentów]
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez
operacje [rzeczywiste wykonanie]
Wartość skumulowana — produkty, które mają być
zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza
przedstawiona przez beneficjentów]
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez
operacje [rzeczywiste wykonanie]
Wartość skumulowana — produkty, które mają być
zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza
przedstawiona przez beneficjentów]
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez
operacje [rzeczywiste wykonanie]

Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie, w
tym:

Liczba nowych wspieranych
przedsiębiorstw

szt.

szt.

Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie
niefinansowe

szt.

Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących
dotacje

szt.

Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie, w
tym:

szt.

EFRR

EFRR

EFRR

EFRR

słabiej
rozwinięty

słabiej
rozwinięty

słabiej
rozwinięty

słabiej
rozwinięty

nd

nd

nd

nd

nd

nd

1820

1820

910

Priorytet inwestycyjny 3B
Wartość skumulowana — produkty, które mają być
zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza
przedstawiona przez beneficjentów]
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez
operacje [rzeczywiste wykonanie]
Wartość skumulowana — produkty, które mają być
zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza
przedstawiona przez beneficjentów]
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez
operacje [rzeczywiste wykonanie]
Wartość skumulowana — produkty, które mają być
zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza
przedstawiona przez beneficjentów]
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez
operacje [rzeczywiste wykonanie]
Wartość skumulowana — produkty, które mają być
zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza
przedstawiona przez beneficjentów]
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez
operacje [rzeczywiste wykonanie]

Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących
dotacje

szt.

Inwestycje prywatne
uzupełniające
wsparcie publiczne dla
przedsiębiorstw (dotacje)

EUR

Liczba przedsiębiorstw
wspartych w
zakresie internacjonalizacji
działalności

szt.

Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie, w
tym:

szt.

EFRR

EFRR

EFRR

EFRR

słabiej
rozwinięty

słabiej
rozwinięty

słabiej
rozwinięty

słabiej
rozwinięty

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

870

870

24 530 000

870

Priorytet inwestycyjny 3C
Wartość skumulowana — produkty, które mają być
zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza
przedstawiona przez beneficjentów]
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez
operacje [rzeczywiste wykonanie]
Wartość skumulowana — produkty, które mają być
zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza
przedstawiona przez beneficjentów]
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez
operacje [rzeczywiste wykonanie]
Wartość skumulowana — produkty, które mają być
zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza
przedstawiona przez beneficjentów]

Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących
dotacje

Inwestycje prywatne
uzupełniające
wsparcie publiczne dla
przedsiębiorstw (dotacje)

EUR

Liczba przedsiębiorstw objętych
wsparciem w celu
wprowadzenia produktów
nowych dla firmy

szt.

Wzrost zatrudnienia we
wspieranych
przedsiębiorstwach

[EPC]

Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez
operacje [rzeczywiste wykonanie]
Wartość skumulowana — produkty, które mają być
zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza
przedstawiona przez beneficjentów]
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez
operacje [rzeczywiste wykonanie]
Wartość skumulowana — produkty, które mają być
zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza
przedstawiona przez beneficjentów]
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez
operacje [rzeczywiste wykonanie]
Wartość skumulowana — produkty, które mają być
zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza
przedstawiona przez beneficjentów]
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez
operacje [rzeczywiste wykonanie]

szt.

Liczba wprowadzonych
innowacji

szt.

EFRR

EFRR

EFRR

EFRR

EFRR

EFRR

słabiej
rozwinięty

słabiej
rozwinięty

słabiej
rozwinięty

słabiej
rozwinięty

słabiej
rozwinięty

słabiej
rozwinięty

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

598

598

285 650 000

185

142

285

II oś priorytetowa Nowoczesna Infrastruktura Transportowa
Priorytet inwestycyjny 4E
Wartość skumulowana — produkty, które mają być
zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza
przedstawiona przez beneficjentów]
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez
operacje [rzeczywiste wykonanie]
Wartość skumulowana — produkty, które mają być
zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza
przedstawiona przez beneficjentów]
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez
operacje [rzeczywiste wykonanie]
Wartość skumulowana — produkty, które mają być
zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza
przedstawiona przez beneficjentów]
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez
operacje [rzeczywiste wykonanie]

Liczba zakupionych jednostek
taboru
pasażerskiego w publicznym
transporcie zbiorowym
komunikacji
miejskiej
Całkowita długość nowych lub
przebudowanych linii
komunikacji
miejskiej

szt.

km

Liczba zainstalowanych
inteligentnych
systemów transportowych

szt.

Całkowita długość nowych
dróg

km

EFRR

EFRR

EFRR

słabiej
rozwinięty

słabiej
rozwinięty

słabiej
rozwinięty

nd

nd

nd

nd

nd

nd

270

450

5

Priorytet inwestycyjny 7B
Wartość skumulowana — produkty, które mają być
zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza
przedstawiona przez beneficjentów]
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez
operacje [rzeczywiste wykonanie]
Wartość skumulowana — produkty, które mają być
zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza
przedstawiona przez beneficjentów]
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez
operacje [rzeczywiste wykonanie]

Całkowita długość
przebudowanych lub
zmodernizowanych dróg

km

Całkowita długość
przebudowanych
lub zmodernizowanych linii
kolejowych

km

EFRR

EFRR

słabiej
rozwinięty

słabiej
rozwinięty

nd

nd

nd

nd

12

70

III oś priorytetowa Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa
Priorytet inwestycyjny 7D
Wartość skumulowana — produkty, które mają być
zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza
przedstawiona przez beneficjentów]
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez
operacje [rzeczywiste wykonanie]
Wartość skumulowana — produkty, które mają być
zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza
przedstawiona przez beneficjentów]
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez
operacje [rzeczywiste wykonanie]

IV oś priorytetowa Pomoc Techniczna

Całkowita długość
przebudowanych
lub zmodernizowanych linii
kolejowych w sieci TEN-T

km

EFRR

EFRR

słabiej
rozwinięty

słabiej
rozwinięty

nd

nd

nd

nd

548

110

M

K

2019 r.

Ogółem

M

K

2020 r.

Ogółem

M

K

2021 r.

Ogółem

M

K

2022 r.

Ogółem

M

K

Uwagi (w
razie
potrzeby)

2023 r.

Ogółem

M

K

Ogółem

Wartość skumulowana — produkty, które mają być
zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza
przedstawiona przez beneficjentów]
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez
operacje [rzeczywiste wykonanie]
Wartość skumulowana — produkty, które mają być
zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza
przedstawiona przez beneficjentów]
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez
operacje [rzeczywiste wykonanie]
Wartość skumulowana — produkty, które mają być
zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza
przedstawiona przez beneficjentów]
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez
operacje [rzeczywiste wykonanie]
Wartość skumulowana — produkty, które mają być
zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza
przedstawiona przez beneficjentów]
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez
operacje [rzeczywiste wykonanie]
Wartość skumulowana — produkty, które mają być
zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza
przedstawiona przez beneficjentów]
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez
operacje [rzeczywiste wykonanie]

1
2
3
4

5

Liczba uczestników form
szkoleniowych dla instytucji

Liczba przeprowadzonych
ewaluacji

os.

szt.

Liczba uczestników form
szkoleniowych dla
beneficjentów

os.

Liczba działań informacyjnopromocyjnych o szerokim
zasięgu

szt.

Liczba odwiedzin portalu
informacyjnego/serwisu
internetowego

szt.

EFRR

EFRR

EFRR

EFRR

EFRR

słabiej
rozwinięty

słabiej
rozwinięty

słabiej
rozwinięty

słabiej
rozwinięty

słabiej
rozwinięty

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

0

nd

nd

38,00

nd

nd

134,13

nd

nd

0

nd

nd

0,00

nd

nd

0

nd

nd

2

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

nd

0

nd

nd

350,00

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

1

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

nd

nd

0

nd

nd

nd

nd

472,13

nd

nd

8,3

nd

nd

8

nd

nd

226,01

nd

nd

nd

0

nd

12

nd

7

nd

nd

1 000

nd

nd

3 400

nd

nd

0

nd

nd

2 064

nd

nd

2

nd

nd

6

nd

nd

0

nd

nd

4

50 000

nd

nd

150 000

nd

nd

1 101 015

0

nd

nd

0

nd

nd

881 645

nd

nd

nd

nd

nd

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”.
Wartości docelowe są nieobowiązkowe dla osi priorytetowych „Pomoc techniczna”
Nr indentyfikacyjny będzie wypełniane automatycznie przez SFC2014
Nazwa nagłówka wiersza stosowana w poprzednich sprawozdaniach rocznych: Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]. Zmiana nazwy nagłówka nastąpiła na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/277 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207. Sposób prezentacji danych nie uległ jednak zmianie - wartości wskaźników są wykazywne w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie.

Nazwa wiersza stosowana w poprzednich sprawozdaniach rocznych: Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje [rzeczywiste wykonanie]. Zmiana nazwy nagłówka nastąpiła na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/277 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207. Sposób prezentacji danych uległ zmianie. Wartości wskaźników w poprzednich sprawozdaniach podawano w odniesieniu do projektów zakończonych (wnioski o płatność końcową), a obecnie (od 2017 r.) w odniesieniu do wartości
wskażników wykazanych w ostatnich zatwierdzonych wnioskach o płatność (niekoniecznie końcowych).

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
Nazwa wskaźnika
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe
Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego — przy czym każde przedsiębiorstwo liczone
jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego przedsiębiorstwa
395
185
210
210

Wartość wskaźników wykazana w odniesieniu do projektów zakończonych (w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność końcową, tak jak wskaźnik rzeczowy w ramach wykonania dla osi I POPW)

Tabela 5
Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania

Oś priorytetowa

Rodzaj wskaźnika 1

NR
IDENTYFIKACYJNY

Wskaźnik lub kluczowy etap
wdrażania

Jednostka
miary

Fundusz

Cel pośredni na 2018 r.

Kategoria
regionu

2014 r.

Cel końcowy (2023 r.)

2015 r.

wartość skumulowana

OŚ PRIORYTETOWA I
PRZEDSIĘBIORCZA
POLSKA WSCHODNIA

OŚ PRIORYTETOWA II
NOWOCZESNA
INFRASTRUKTURA
TRANSPORTOWA

Oś III
PONADREGIONALNA
INFRASTRUKTURA
TRANSPORTOWA

1

rocznie

2016 r.

wartość skumulowana

rocznie

2017 r.

wartość skumulowana

rocznie

2018 r.

wartość skumulowana

rocznie

wartość skumulowana

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

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

nd

nd

395

nd

nd

363

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

nd

nd

542

nd

nd

224

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

6 020 957,50

nd

nd

54 125 323,98

nd

nd

48 104 366,48

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

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

70

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

40

nd

nd

-

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

42,9

nd

nd

42,9

nd

nd

147,04

nd

nd

104,14

nd

nd

1 077 830 696

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

13 827 145,80

nd

nd

13 827 145,80

nd

nd

181 775 061,09

nd

nd

167 947 915,29

wskaźnik

Całkowita długość nowych dróg

wskaźnik

Całkowita długość przebudowanych lub
zmodernizowanych dróg

km

km

EFRR

słabiej
rozwinięty

KEW

Długość nowych oraz przebudowanych
lub zmodernizowanych dróg w
podpisanych umowach o dofinansowanie

km

EFRR

słabiej
rozwinięty

nd

nd

wskaźnik produktu finansowy

Całkowita kwota certyfikowanych
wydatków kwalifikowanych

EUR

EFRR

słabiej
rozwinięty

nd

nd

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

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

nd

nd

430,38

nd

nd

325,05

wskaźnik produktu finansowy

Całkowita kwota certyfikowanych
wydatków kwalifikowanych

EUR

EFRR

słabiej
rozwinięty

nd

nd

nd

nd

388 713 790

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

0

nd

nd

11 621 770,13

nd

nd

11 621 770,13

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

212 528 934

55 259 495

M

K

Ogółem

Osiągnięta wartość
2018 r.

2019 r.
rocznie
M

K

2020 r.

wartość skumulowana
Ogółem

M

K

Ogółem

rocznie
M

K

2021 r.

wartość skumulowana
Ogółem

M

K

Ogółem

rocznie
M

K

wartość skumulowana
Ogółem

M

K

Ogółem

2023 r.

2022 r.
rocznie
M

K

wartość skumulowana
Ogółem

M

K

Ogółem

rocznie
M

K

wartość skumulowana
Ogółem

M

K

Ogółem

rocznie
M

K

Ogółem

Uwagi

Tabela 6
Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Alokacja finansowa osi priorytetowej na podstawie programu operacyjnego [na podstawie tabeli 39. programu operacyjnego]
Oś priorytetowa

Fundusz

Kategoria regionu

Podstawa obliczenia
Finansowanie ogółem
wsparcia Unii (Całkowite
(EUR)
koszty kwalifikowalne
lub publiczne koszty
kwalifikowalne)

7.

Stopa dofinansowania
(w %)

8.

9.
10.
Dane zbiorcze dotyczące finansowego postępu programu operacyjnego

11.

12.

Całkowite wydatki
Procentowy udział wartości
Procentowy udział wartości
Publiczne koszty
Całkowite koszty
Liczba wybranych
kwalifikowalne
kwalifikowalne
całkowitych wydatków
kwalifikowalne
całkowitych kosztów
operacji1
kwalifikowalnych operacji
operacji wybranych do zadeklarowane przez
kwalifikowalnych
operacji wybranych do
beneficjentów
zadeklarowanych przez
udzielenia wsparcia wybranych do dofinansowania udzielenia wsparcia
w alokacji całkowitych kosztów
(EUR)
instytucji zarządzającej
beneficjentów w alokacji
(EUR)
kwalifikowalnych dla danej osi
całkowitych kosztów
priorytetowej [kolumna
kwalifikowalnych dla danej osi
7/kolumna 5 x 100]
priorytetowej [kolumna
10/kolumna 5 x100]
Obliczenia
Obliczenia

Oś priorytetowa 1

EFRR

słabiej rozwinięty

całkowite koszty
kwalifkowalne

846 399 915

85,0%

285 173 865,71

33,69%

192 656 347,81

45 333 506,06

5,36%

505

Oś priorytetowa 2

EFRR

słabiej rozwinięty

całkowite koszty
kwalifkowalne

1 077 830 696

85,0%

1 000 943 899,81

92,87%

1 000 943 899,81

194 117 902,52

18,01%

41

Oś priorytetowa 3

EFRR

słabiej rozwinięty

całkowite koszty
kwalifkowalne

388 713 790

85,0%

386 159 482,38

99,34%

383 121 756,90

11 699 300,17

3,01%

8

EFRR

słabiej rozwinięty

całkowite koszty
kwalifkowalne

39 996 778

85,0%

6 286 902,95

15,72%

6 286 902,95

3 000 133,26

7,50%

10

Ogółem

EFRR

słabiej rozwinięty

2 352 941 179

85,0%

1 678 564 150,85

71,34%

1 583 008 907,47

254 150 842,01

10,80%

564

Suma całkowita

Wszystkie fundusze

2 352 941 179

85,0%

1 678 564 150,85

71,34%

1 583 008 907,47

254 150 842,01

10,80%

564

Oś priorytetowa 4

1

Przedstawione dane są zgodne z wprowadzonymi do systemu SFC (operacje są liczone wielokrotnie w przypadku realizacji projektów w więcej niż jednym województwie)

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)
Oś priorytetowa

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Charakterystyka
wydatków
Fundusz1 Kategoria
regionu

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

Rodzaje kategorii

Dane finansowe

1

2

3

4

5

6

7

Zakres interwencji

Forma
finansowania

Wymiar
terytorialny

Terytorialny
mechanizm
wdrażania

Cel tematyczny
EFRR/Fundusz
Spójności

Temat uzupełniający
EFS

Wymiar rodzajów
działalności
gospodarczej

064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)
064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)
064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)
064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)
064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)
064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)
064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)
064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)
064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)
064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)
064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)
064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)
064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)
064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)
064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)
064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)
064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)
064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)
064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)
064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

8

Liczba wybranych
Publiczne koszty
Łączne wydatki
Całkowite koszty
operacji
kwalifikowalne
kwalifikowalne
kwalifikowalne
Wymiar lokalizacji
zadeklarowane
operacji wybranych operacji wybranych
do udzielenia
przez beneficjentów
do udzielenia
wsparcia (w EUR)
instytucji
wsparcia (w EUR)
zarządzającej

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

01 Rolnictwo i
leśnictwo

PL32
PODKARPACKIE

22 005,36

18 704,55

22 005,36

1

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

01 Rolnictwo i
leśnictwo

PL62 WARMIŃSKOMAZURSKIE

11 481,06

9 758,90

0,00

1

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

03 Produkcja
artykułów
spożywczych i
napojów

PL31 LUBELSKIE

4 471 034,25

2 702 979,09

750 418,27

9

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

03 Produkcja
artykułów
spożywczych i
napojów

PL32
PODKARPACKIE

76 564,29

65 079,65

20 929,01

4

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

03 Produkcja
artykułów
spożywczych i
napojów

PL34 PODLASKIE

2 183 768,66

1 381 993,88

0,00

2

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

03 Produkcja
artykułów
spożywczych i
napojów

PL62 WARMIŃSKOMAZURSKIE

1 320 082,27

847 038,83

67 092,42

6

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

03 Produkcja
artykułów
spożywczych i
napojów

PL33
ŚWIĘTOKRZYSKIE

10 739,57

9 128,64

0,00

1

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

04 Wytwarzanie
tekstyliów i wyrobów PL31 LUBELSKIE
włókienniczych

31 812,09

27 040,28

31 812,09

2

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

04 Wytwarzanie
tekstyliów i wyrobów PL34 PODLASKIE
włókienniczych

12 677,00

10 775,45

12 677,00

1

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

04 Wytwarzanie
PL62 WARMIŃSKOtekstyliów i wyrobów
MAZURSKIE
włókienniczych

27 745,89

23 584,00

27 745,89

1

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

05 Produkcja sprzętu
PL31 LUBELSKIE
transportowego

2 730 338,69

1 637 007,27

0,00

2

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

05 Produkcja sprzętu PL32
transportowego
PODKARPACKIE

4 877 344,05

3 103 661,98

2 409 684,31

4

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

06 Produkcja
komputerów,
wyrobów
elektronicznych i
optycznych

PL32
PODKARPACKIE

11 457,14

9 738,57

11 457,14

1

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

06 Produkcja
komputerów,
wyrobów
elektronicznych i
optycznych

PL34 PODLASKIE

15 236,32

12 950,87

15 236,32

1

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

06 Produkcja
komputerów,
wyrobów
elektronicznych i
optycznych

PL62 WARMIŃSKOMAZURSKIE

8 993,49

7 644,47

0,00

1

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

07 Pozostałe
nieokreślone branże
przemysłu
wytwórczego

PL31 LUBELSKIE

27 987 992,73

18 211 860,17

5 004 978,92

46

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

07 Pozostałe
nieokreślone branże
przemysłu
wytwórczego

PL32
PODKARPACKIE

44 231 321,76

28 826 153,37

11 201 766,05

49

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

07 Pozostałe
nieokreślone branże
przemysłu
wytwórczego

PL34 PODLASKIE

14 196 804,44

9 040 040,18

4 174 653,36

19

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

07 Pozostałe
nieokreślone branże
przemysłu
wytwórczego

PL62 WARMIŃSKOMAZURSKIE

15 451 575,66

9 621 421,62

1 913 976,56

41

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

07 Pozostałe
nieokreślone branże
przemysłu
wytwórczego

PL33
ŚWIĘTOKRZYSKIE

6 285 208,57

3 323 282,63

75 081,32

10

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)
064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)
064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)
064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)
064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)
064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)

Regiony
słabiej
rozwinięte

064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)

Regiony
słabiej
rozwinięte

064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)

Regiony
słabiej
rozwinięte

064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)

Regiony
słabiej
rozwinięte

064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)

Regiony
słabiej
rozwinięte

064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

EFRR

EFRR

EFRR

EFRR

EFRR

064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)
064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)
064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)
064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

08 Budownictwo

PL31 LUBELSKIE

7 963 260,62

4 779 660,59

280 687,91

4

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

08 Budownictwo

PL32
PODKARPACKIE

12 981 559,14

8 133 377,94

4 990 324,04

13

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

08 Budownictwo

PL34 PODLASKIE

7 512 308,65

4 963 220,44

467 075,68

6

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

08 Budownictwo

PL62 WARMIŃSKOMAZURSKIE

6 192 690,39

3 381 511,91

3 292 017,40

4

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

08 Budownictwo

PL33
ŚWIĘTOKRZYSKIE

1 172 730,10

552 934,25

50 346,35

5

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

09 Górnictwo i
kopalnictwo (w tym
PL33
wydobycie surowców ŚWIĘTOKRZYSKIE
energetycznych)

2 949 196,33

1 622 057,98

1 965 319,32

1

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

55 874,47

47 493,30

55 874,47

2

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

16 264,83

13 825,11

16 264,83

1

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

10 Energia
elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna,
PL34 PODLASKIE
gorąca woda i
powietrze do
układów
klimatyzacyjnych
10 Energia
elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna,
PL33
gorąca woda i
ŚWIĘTOKRZYSKIE
powietrze do
układów
klimatyzacyjnych

-

11 Dostawa wody,
gospodarowanie
ściekami i odpadami
oraz działalność
związana z
rekultywacją

PL31 LUBELSKIE

464 743,59

325 320,51

174 727,32

1

-

13 Działania
informacyjnokomunikacyjne, w
tym telekomunikacja,
PL31 LUBELSKIE
usługi informacyjne,
programowanie,
doradztwo i
działalność pokrewna

402 458,86

304 477,61

27 745,89

3

-

13 Działania
informacyjnokomunikacyjne, w
tym telekomunikacja, PL32
usługi informacyjne, PODKARPACKIE
programowanie,
doradztwo i
działalność pokrewna

27 985,07

23 787,31

27 985,07

1

-

13 Działania
informacyjnokomunikacyjne, w
tym telekomunikacja,
PL34 PODLASKIE
usługi informacyjne,
programowanie,
doradztwo i
działalność pokrewna

33 079,79

28 117,82

33 079,79

2

-

13 Działania
informacyjnokomunikacyjne, w
tym telekomunikacja, PL62 WARMIŃSKOusługi informacyjne, MAZURSKIE
programowanie,
doradztwo i
działalność pokrewna

193 742,82

141 432,26

27 745,89

3

51 425,56

43 711,73

26 310,75

2

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

13 Działania
informacyjnokomunikacyjne, w
tym telekomunikacja, PL33
usługi informacyjne, ŚWIĘTOKRZYSKIE
programowanie,
doradztwo i
działalność pokrewna

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

14 Handel hurtowy i PL32
detaliczny
PODKARPACKIE

21 407,39

18 196,28

21 407,39

1

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

14 Handel hurtowy i PL62 WARMIŃSKOdetaliczny
MAZURSKIE

61 662,84

52 413,41

17 173,75

3

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

15 Turystyka oraz
działalność związana z
zakwaterowaniem i
PL31 LUBELSKIE
usługami
gastronomicznymi

11 616 474,50

8 126 748,38

0,00

1

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

15 Turystyka oraz
działalność związana z
PL32
zakwaterowaniem i
PODKARPACKIE
usługami
gastronomicznymi

11 644 220,39

8 150 332,38

0,00

2

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)
064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)
064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)
064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)
064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)
064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)
064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)
064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)
064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)
064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)
064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)
064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)
064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)
064 Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w tym
systemy bonów, innowacje
procesowe, projektowe,
innowacje w obszarze usług i
innowacje społeczne)

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

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

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

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

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

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

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

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

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

15 Turystyka oraz
działalność związana z
PL62 WARMIŃSKOzakwaterowaniem i
MAZURSKIE
usługami
gastronomicznymi

6 816,88

5 794,35

0,00

1

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

16 Działalność
finansowa i
ubezpieczeniowa

27 745,89

23 584,00

27 745,89

1

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

20 Opieka zdrowotna PL31 LUBELSKIE

2 415 805,59

1 674 153,27

0,00

1

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

20 Opieka zdrowotna

4 578 080,75

2 855 246,36

32 610,98

4

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

20 Opieka zdrowotna PL34 PODLASKIE

4 448,91

3 781,57

0,00

1

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

20 Opieka zdrowotna

PL62 WARMIŃSKOMAZURSKIE

27 745,89

23 584,00

27 745,89

1

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

22 Działalność
związana ze
środowiskiem
naturalnym i
zmianami klimatu

PL31 LUBELSKIE

475 267,89

332 687,52

474 991,87

1

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

23 Sztuka, rozrywka,
sektor kreatywny i
PL31 LUBELSKIE
rekreacja

23 292 819,54

16 249 960,28

0,00

3

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

23 Sztuka, rozrywka,
PL32
sektor kreatywny i
PODKARPACKIE
rekreacja

8 371,60

7 115,86

0,00

1

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

23 Sztuka, rozrywka,
PL62 WARMIŃSKOsektor kreatywny i
MAZURSKIE
rekreacja

15 582 329,94

10 876 536,43

0,00

1

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

24 Inne
niewyszczególnione
usługi

PL31 LUBELSKIE

3 145 653,94

2 216 747,99

114 547,46

6

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

24 Inne
niewyszczególnione
usługi

PL32
PODKARPACKIE

9 990 409,39

6 868 450,42

2 273 386,50

16

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

24 Inne
niewyszczególnione
usługi

PL34 PODLASKIE

2 956 993,88

2 018 946,13

554 284,10

5

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

24 Inne
niewyszczególnione
usługi

PL62 WARMIŃSKOMAZURSKIE

2 013 863,38

1 417 581,80

45 340,60

4

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

01 Rolnictwo i
leśnictwo

PL31 LUBELSKIE

492 776,50

405 476,22

13 155,38

4

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

02 Rybołówstwo i
akwakultura

PL32
PODKARPACKIE

225 040,66

191 284,56

0,00

1

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

03 Produkcja
artykułów
spożywczych i
napojów

PL31 LUBELSKIE

235 696,52

199 799,08

10 859,17

3

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

03 Produkcja
artykułów
spożywczych i
napojów

PL34 PODLASKIE

216 035,21

172 828,17

5 142,56

3

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

03 Produkcja
artykułów
spożywczych i
napojów

PL33
ŚWIĘTOKRZYSKIE

107 563,15

86 050,52

2 916,93

1

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

04 Wytwarzanie
tekstyliów i wyrobów PL31 LUBELSKIE
włókienniczych

4 759,85

3 807,88

4 759,85

1

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

04 Wytwarzanie
PL32
tekstyliów i wyrobów
PODKARPACKIE
włókienniczych

5 190,39

4 152,32

5 190,39

1

PL62 WARMIŃSKOMAZURSKIE

PL32
PODKARPACKIE

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Regiony
słabiej
rozwinięte

067 Rozwój działalności MŚP,
wsparcie przedsiębiorczości i
tworzenia przedsiębiorstw (w
tym wsparcie dla
przedsiębiorstw typu spin-off i
spin-out)

EFRR

01 Dotacja
bezzwrotna

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

05 Produkcja sprzętu PL62 WARMIŃSKOtransportowego
MAZURSKIE

462 483,26

382 655,83

0,00

2

-

06 Produkcja
komputerów,
wyrobów
elektronicznych i
optycznych

PL31 LUBELSKIE

441 733,64

375 473,59

11 267,56

2

-

06 Produkcja
komputerów,
wyrobów
elektronicznych i
optycznych

PL32
PODKARPACKIE

874 956,95

743 031,72

13 633,75

5

-

06 Produkcja
komputerów,
wyrobów
elektronicznych i
optycznych

PL34 PODLASKIE

443 240,53

376 749,67

0,00

2

-

06 Produkcja
komputerów,
wyrobów
elektronicznych i
optycznych

PL62 WARMIŃSKOMAZURSKIE

321 942,69

268 807,74

2 989,86

3

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

06 Produkcja
komputerów,
wyrobów
elektronicznych i
optycznych

PL33
ŚWIĘTOKRZYSKIE

437 977,18

372 280,60

0,00

2

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

07 Pozostałe
nieokreślone branże
przemysłu
wytwórczego

PL31 LUBELSKIE

1 807 668,39

1 490 877,34

43 723,69

14

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

07 Pozostałe
nieokreślone branże
przemysłu
wytwórczego

PL32
PODKARPACKIE

2 903 018,17

2 355 904,30

196 142,92

38

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

07 Pozostałe
nieokreślone branże
przemysłu
wytwórczego

PL34 PODLASKIE

1 103 582,32

921 433,90

34 443,17

10

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

07 Pozostałe
nieokreślone branże
przemysłu
wytwórczego

PL62 WARMIŃSKOMAZURSKIE

1 119 566,01

939 351,06

8 969,58

7

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

07 Pozostałe
nieokreślone branże
przemysłu
wytwórczego

PL33
ŚWIĘTOKRZYSKIE

1 146 646,81

920 645,57

57 619,92

8

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

08 Budownictwo

PL31 LUBELSKIE

498 636,62

410 160,73

11 481,06

4

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

08 Budownictwo

PL32
PODKARPACKIE

156 836,01

125 468,81

11 481,06

3

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

08 Budownictwo

PL34 PODLASKIE

69 594,34

55 675,47

0,00

1

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

08 Budownictwo

PL62 WARMIŃSKOMAZURSKIE

446 893,90

379 859,81

0,00

2

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

225 459,24

191 329,41

6 218,91

2

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

5 379,35

4 303,48

5 379,35

1

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

3 219 702,93

2 650 738,36

28 467,77

16

-

10 Energia
elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna,
PL32
gorąca woda i
PODKARPACKIE
powietrze do
układów
klimatyzacyjnych
10 Energia
elektryczna, paliwa
gazowe, para wodna,
PL34 PODLASKIE
gorąca woda i
powietrze do
układów
klimatyzacyjnych
13 Działania
informacyjnokomunikacyjne, w
tym telekomunikacja,
PL31 LUBELSKIE
usługi informacyjne,
programowanie,
doradztwo i
działalność pokrewna

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Regiony
słabiej
rozwinięte

067 Rozwój działalności MŚP,
wsparcie przedsiębiorczości i
tworzenia przedsiębiorstw (w
tym wsparcie dla
przedsiębiorstw typu spin-off i
spin-out)

Regiony
słabiej
rozwinięte

067 Rozwój działalności MŚP,
wsparcie przedsiębiorczości i
tworzenia przedsiębiorstw (w
tym wsparcie dla
przedsiębiorstw typu spin-off i
spin-out)

Regiony
słabiej
rozwinięte

067 Rozwój działalności MŚP,
wsparcie przedsiębiorczości i
tworzenia przedsiębiorstw (w
tym wsparcie dla
przedsiębiorstw typu spin-off i
spin-out)

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

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

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

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

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

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

067 Rozwój działalności MŚP,
wsparcie przedsiębiorczości i
tworzenia przedsiębiorstw (w
tym wsparcie dla
przedsiębiorstw typu spin-off i
spin-out)

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

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

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

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

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

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

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

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

067 Rozwój działalności MŚP,
wsparcie przedsiębiorczości i
tworzenia przedsiębiorstw (w
tym wsparcie dla
przedsiębiorstw typu spin-off i
spin-out)

EFRR

EFRR

EFRR

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

-

13 Działania
informacyjnokomunikacyjne, w
tym telekomunikacja, PL32
usługi informacyjne, PODKARPACKIE
programowanie,
doradztwo i
działalność pokrewna

2 511 921,78

2 125 099,55

98 952,35

13

-

13 Działania
informacyjnokomunikacyjne, w
tym telekomunikacja,
PL34 PODLASKIE
usługi informacyjne,
programowanie,
doradztwo i
działalność pokrewna

1 401 133,68

1 157 512,86

24 124,47

8

-

13 Działania
informacyjnokomunikacyjne, w
tym telekomunikacja, PL62 WARMIŃSKOusługi informacyjne, MAZURSKIE
programowanie,
doradztwo i
działalność pokrewna

905 113,85

762 441,64

0,00

4

1 012 212,24

847 525,69

0,00

5

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

13 Działania
informacyjnokomunikacyjne, w
tym telekomunikacja, PL33
usługi informacyjne, ŚWIĘTOKRZYSKIE
programowanie,
doradztwo i
działalność pokrewna

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

14 Handel hurtowy i PL32
detaliczny
PODKARPACKIE

161 213,16

128 970,53

12 557,41

2

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

14 Handel hurtowy i PL33
detaliczny
ŚWIĘTOKRZYSKIE

74 602,95

59 682,36

8 371,60

2

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

15 Turystyka oraz
działalność związana z
zakwaterowaniem i
PL31 LUBELSKIE
usługami
gastronomicznymi

57 086,36

45 669,08

0,00

1

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

15 Turystyka oraz
działalność związana z
PL33
zakwaterowaniem i
ŚWIĘTOKRZYSKIE
usługami
gastronomicznymi

149 181,97

119 345,58

0,00

1

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

17 Obsługa
nieruchomości,
wynajem i usługi
związane z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej
17 Obsługa
nieruchomości,
wynajem i usługi
związane z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej
17 Obsługa
nieruchomości,
wynajem i usługi
związane z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej

PL31 LUBELSKIE

843 904,28

843 904,28

647 507,45

1

PL32
PODKARPACKIE

1 518 798,12

1 518 798,12

1 097 699,69

2

PL33
ŚWIĘTOKRZYSKIE

912 570,84

912 570,84

632 556,08

1

-

18 Administracja
publiczna

PL34 PODLASKIE

642 625,60

642 625,60

520 406,49

1

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

18 Administracja
publiczna

PL62 WARMIŃSKOMAZURSKIE

1 102 762,80

1 102 762,80

893 031,53

1

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

19 Edukacja

PL31 LUBELSKIE

13 592,14

10 873,52

13 592,14

1

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

19 Edukacja

PL32
PODKARPACKIE

6 577,69

5 262,15

6 577,69

1

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

19 Edukacja

PL33
ŚWIĘTOKRZYSKIE

223 808,84

190 237,51

0,00

1

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

20 Opieka zdrowotna

PL32
PODKARPACKIE

6 697,28

5 357,83

6 697,28

1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 2

Oś priorytetowa 2

Oś priorytetowa 2

Oś priorytetowa 2

Oś priorytetowa 2

Oś priorytetowa 2

Oś priorytetowa 2

Oś priorytetowa 2

Oś priorytetowa 2

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

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

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

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

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

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

EFRR

EFRR

EFRR

EFRR

EFRR

EFRR

EFRR

EFRR

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

Regiony
słabiej
rozwinięte

Regiony
słabiej
rozwinięte

Regiony
słabiej
rozwinięte

Regiony
słabiej
rozwinięte

Regiony
słabiej
rozwinięte

Regiony
słabiej
rozwinięte

Regiony
słabiej
rozwinięte

Regiony
słabiej
rozwinięte

030 Drugorzędne połączenia
drogowe z siecią drogową i
węzłami TEN-T (nowo
budowane)

030 Drugorzędne połączenia
drogowe z siecią drogową i
węzłami TEN-T (nowo
budowane)

030 Drugorzędne połączenia
drogowe z siecią drogową i
węzłami TEN-T (nowo
budowane)

030 Drugorzędne połączenia
drogowe z siecią drogową i
węzłami TEN-T (nowo
budowane)

030 Drugorzędne połączenia
drogowe z siecią drogową i
węzłami TEN-T (nowo
budowane)

034 Inne drogi przebudowane
lub zmodernizowane
(autostrady, drogi krajowe,
regionalne lub lokalne)

034 Inne drogi przebudowane
lub zmodernizowane
(autostrady, drogi krajowe,
regionalne lub lokalne)

034 Inne drogi przebudowane
lub zmodernizowane
(autostrady, drogi krajowe,
regionalne lub lokalne)

034 Inne drogi przebudowane
lub zmodernizowane
(autostrady, drogi krajowe,
regionalne lub lokalne)

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

22 Działalność
związana ze
środowiskiem
naturalnym i
zmianami klimatu

PL32
PODKARPACKIE

452 210,10

382 345,48

0,00

2

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

24 Inne
niewyszczególnione
usługi

PL31 LUBELSKIE

1 195 135,95

1 009 675,72

13 753,34

7

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

24 Inne
niewyszczególnione
usługi

PL32
PODKARPACKIE

1 059 978,67

808 736,96

30 376,96

11

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

24 Inne
niewyszczególnione
usługi

PL34 PODLASKIE

448 153,46

380 930,44

0,00

2

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

24 Inne
niewyszczególnione
usługi

PL62 WARMIŃSKOMAZURSKIE

927 729,14

786 570,15

89 205,54

5

07 – Nie dotyczy

03 Wzmacnianie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw
(MŚP)

-

24 Inne
niewyszczególnione
usługi

PL33
ŚWIĘTOKRZYSKIE

722 852,09

608 669,39

0,00

4

07 – Nie dotyczy

07 Promowanie
zrównoważonego
transportu i usuwanie
niedoborów
przepustowości w
działaniu
najważniejszej
infrastruktury
sieciowej

12 Transport i
składowanie

PL31 LUBELSKIE

75 960 161,04

75 960 161,04

33 634 979,57

4

07 – Nie dotyczy

07 Promowanie
zrównoważonego
transportu i usuwanie
niedoborów
przepustowości w
działaniu
najważniejszej
infrastruktury
sieciowej

12 Transport i
składowanie

PL32
PODKARPACKIE

53 654 962,15

53 654 962,15

19 637 331,84

5

07 – Nie dotyczy

07 Promowanie
zrównoważonego
transportu i usuwanie
niedoborów
przepustowości w
działaniu
najważniejszej
infrastruktury
sieciowej

12 Transport i
składowanie

PL34 PODLASKIE

187 060 288,46

187 060 288,46

42 649 621,35

4

07 – Nie dotyczy

07 Promowanie
zrównoważonego
transportu i usuwanie
niedoborów
przepustowości w
działaniu
najważniejszej
infrastruktury
sieciowej

12 Transport i
składowanie

PL62 WARMIŃSKOMAZURSKIE

40 108 602,76

40 108 602,76

21 912 535,73

2

07 – Nie dotyczy

07 Promowanie
zrównoważonego
transportu i usuwanie
niedoborów
przepustowości w
działaniu
najważniejszej
infrastruktury
sieciowej

12 Transport i
składowanie

PL33
ŚWIĘTOKRZYSKIE

16 795 648,61

16 795 648,61

5 474 083,80

2

07 – Nie dotyczy

07 Promowanie
zrównoważonego
transportu i usuwanie
niedoborów
przepustowości w
działaniu
najważniejszej
infrastruktury
sieciowej

12 Transport i
składowanie

PL31 LUBELSKIE

38 239 104,38

38 239 104,38

0,00

1

07 – Nie dotyczy

07 Promowanie
zrównoważonego
transportu i usuwanie
niedoborów
przepustowości w
działaniu
najważniejszej
infrastruktury
sieciowej

12 Transport i
składowanie

PL32
PODKARPACKIE

28 829 573,69

28 829 573,69

16 411 240,46

3

07 – Nie dotyczy

07 Promowanie
zrównoważonego
transportu i usuwanie
niedoborów
przepustowości w
działaniu
najważniejszej
infrastruktury
sieciowej

12 Transport i
składowanie

PL34 PODLASKIE

36 317 756,31

36 317 756,31

10 170 994,65

2

07 – Nie dotyczy

07 Promowanie
zrównoważonego
transportu i usuwanie
niedoborów
przepustowości w
działaniu
najważniejszej
infrastruktury
sieciowej

12 Transport i
składowanie

PL62 WARMIŃSKOMAZURSKIE

8 167 282,66

8 167 282,66

3 137 974,37

1

Oś priorytetowa 2

Oś priorytetowa 2

Oś priorytetowa 2

Oś priorytetowa 2

Oś priorytetowa 2

Oś priorytetowa 2

Oś priorytetowa 2

Oś priorytetowa 3

Oś priorytetowa 3

Oś priorytetowa 3

Oś priorytetowa 3

Oś priorytetowa 3

Oś priorytetowa 3

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

034 Inne drogi przebudowane
lub zmodernizowane
(autostrady, drogi krajowe,
regionalne lub lokalne)

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

043 Infrastruktura na potrzeby
czystego transportu miejskiego i 01 Dotacja
jego promocja (w tym
bezzwrotna
wyposażenie i tabor)

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

043 Infrastruktura na potrzeby
czystego transportu miejskiego i 01 Dotacja
jego promocja (w tym
bezzwrotna
wyposażenie i tabor)

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

043 Infrastruktura na potrzeby
czystego transportu miejskiego i 01 Dotacja
jego promocja (w tym
bezzwrotna
wyposażenie i tabor)

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

043 Infrastruktura na potrzeby
czystego transportu miejskiego i 01 Dotacja
jego promocja (w tym
bezzwrotna
wyposażenie i tabor)

Regiony
słabiej
rozwinięte

043 Infrastruktura na potrzeby
czystego transportu miejskiego i 01 Dotacja
jego promocja (w tym
bezzwrotna
wyposażenie i tabor)

Regiony
słabiej
rozwinięte

044 Inteligentne systemy
transportowe (w tym
wprowadzenie zarządzania
01 Dotacja
popytem, systemy poboru opłat,
bezzwrotna
informatyczne systemy
monitorowania, kontroli i
informacji)

EFRR

EFRR

EFRR

EFRR

EFRR

EFRR

EFRR

EFRR

EFRR
Oś priorytetowa 4
EFRR
Ogółem

EFRR

Regiony
słabiej
rozwinięte

Regiony
słabiej
rozwinięte

Regiony
słabiej
rozwinięte

Regiony
słabiej
rozwinięte

Regiony
słabiej
rozwinięte

Regiony
słabiej
rozwinięte

Regiony
słabiej
rozwinięte
Regiony
słabiej
rozwinięte
słabiej
rozwinięty

025 Kolej (sieć kompleksowa
TEN-T)

026 Inne koleje

026 Inne koleje

026 Inne koleje

026 Inne koleje

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

01 Dotacja
bezzwrotna

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

07 Nie dotyczy

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

61 948 662,79

61 948 662,79

3 551 352,20

3

07 – Nie dotyczy

04 Wspieranie
przejścia na
gospodarkę
niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

12 Transport i
składowanie

PL31 LUBELSKIE

123 432 912,39

123 432 912,39

11 471 665,71

4

07 – Nie dotyczy

04 Wspieranie
przejścia na
gospodarkę
niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

12 Transport i
składowanie

PL32
PODKARPACKIE

54 501 855,72

54 501 855,72

1 715 823,52

2

07 – Nie dotyczy

04 Wspieranie
przejścia na
gospodarkę
niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

12 Transport i
składowanie

PL34 PODLASKIE

94 165 033,15

94 165 033,15

7 165 672,45

3

07 – Nie dotyczy

04 Wspieranie
przejścia na
gospodarkę
niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

12 Transport i
składowanie

PL62 WARMIŃSKOMAZURSKIE

74 111 823,78

74 111 823,78

2 730 651,10

2

07 – Nie dotyczy

04 Wspieranie
przejścia na
gospodarkę
niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

12 Transport i
składowanie

PL33
ŚWIĘTOKRZYSKIE

65 217 185,33

65 217 185,33

14 453 975,77

2

07 – Nie dotyczy

04 Wspieranie
przejścia na
gospodarkę
niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

12 Transport i
składowanie

PL32
PODKARPACKIE

42 433 046,59

42 433 046,59

0,00

1

07 – Nie dotyczy

07 Promowanie
zrównoważonego
transportu i usuwanie
niedoborów
przepustowości w
działaniu
najważniejszej
infrastruktury
sieciowej

12 Transport i
składowanie

PL32
PODKARPACKIE

516 647,54

516 647,54

0,00

1

07 – Nie dotyczy

07 Promowanie
zrównoważonego
transportu i usuwanie
niedoborów
przepustowości w
działaniu
najważniejszej
infrastruktury
sieciowej

12 Transport i
składowanie

PL31 LUBELSKIE

55 324 143,28

55 324 143,28

5 849 650,08

1

07 – Nie dotyczy

07 Promowanie
zrównoważonego
transportu i usuwanie
niedoborów
przepustowości w
działaniu
najważniejszej
infrastruktury
sieciowej

12 Transport i
składowanie

PL32
PODKARPACKIE

56 960 383,13

56 960 383,13

5 849 650,09

2

07 – Nie dotyczy

07 Promowanie
zrównoważonego
transportu i usuwanie
niedoborów
przepustowości w
działaniu
najważniejszej
infrastruktury
sieciowej

12 Transport i
składowanie

PL34 PODLASKIE

84 064 476,32

82 875 928,20

0,00

3

07 – Nie dotyczy

07 Promowanie
zrównoważonego
transportu i usuwanie
niedoborów
przepustowości w
działaniu
najważniejszej
infrastruktury
sieciowej

12 Transport i
składowanie

PL62 WARMIŃSKOMAZURSKIE

99 860 935,73

98 524 554,43

0,00

1

07 – Nie dotyczy

07 Promowanie
zrównoważonego
transportu i usuwanie
niedoborów
przepustowości w
działaniu
najważniejszej
infrastruktury
sieciowej

12 Transport i
składowanie

PL33
ŚWIĘTOKRZYSKIE

89 432 896,38

88 920 100,32

0,00

2

01 Dotacja
bezzwrotna

07 Nie dotyczy

121 Przygotowanie, wdrażanie, 01 Dotacja
monitorowanie i kontrola
bezzwrotna

07 Nie dotyczy

07 – Nie dotyczy

PT Nie dotyczy (tylko
Pomoc techniczna)

18 Administracja
publiczna

Cały Kraj

5 335 219,06

5 335 219,06

2 418 030,70

7

01 Dotacja
bezzwrotna

07 Nie dotyczy

07 – Nie dotyczy

PT Nie dotyczy (tylko
Pomoc techniczna)

18 Administracja
publiczna

Cały Kraj

951 683,89

951 683,89

582 102,56

3

026 Inne koleje

123 Informacja i komunikacja

Suma całkowita
1

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

1 678 564 150,85

1 583 008 907,47

254 150 842,01

577

1 678 564 150,85

1 583 008 907,47

254 150 842,01

577

Tabela 8
Wykorzystanie finansowania krzyżowego1
1.
Wykorzystanie finansowania
krzyżowego

Finansowanie krzyżowe:
koszty kwalifikujące się do
wsparcia w ramach EFS, ale
objęte wsparciem w ramach
EFRR3

1

2.
Oś priorytetowa

I oś priorytetowa
Przedsiębiorcza Polska
Wschodnia
II oś priorytetowa
Nowoczesna
Infrastruktura
Transportowa

3.
4.
5.
Kwota wsparcia UE, jaką
Jako część wsparcia UE na oś Kwota wsparcia UE w ramach
priorytetową (w %)
finansowania krzyżowego w
przewiduje się wykorzystać w
oparciu o wydatki
celu finansowania krzyżowego
(3/wsparcie UE na oś
priorytetową*100)
kwalifikowalne zadeklarowane
na podstawie wybranych
przez beneficjentów instytucji
operacji2 (w EUR)
zarządzającej (w EUR)

6.
Jako część wsparcia UE na oś
priorytetową (w %) (5/wsparcie UE
na oś priorytetową*100)

0

0

0

0

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

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.

Tabela 12
Duże projekty

Projekt

Prace na liniach kolejowych nr
68, 565 na odcinku Lublin –
Stalowa Wola Rozwadów
wraz z elektryfikacją

1

CCI

Data udzielenia
Status dużego projektu
Planowana data
milczącej zgody
1.zakończony
powiadomienia/data
przez
Całkowite
2.zatwierdzony
Inwestycje ogółem
przedłożenia projektu Komisję/data
kwalifikowalne koszty
3.przedłożony
[EUR]
(w stosownych
zatwierdzenia
[EUR]
4.planowane powiadomienie
przypadkach) (rok, przez Komisję (w
stosownych
Komisji/przedłożenie projektu Komisji
kwartał)
przypadkach)

2

136097392,00

110648286,57

3Q 2017

nd

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)

2Q 2016

4Q 2019

III oś/PI 7D

10,57%

3

Całkowita długość
przebudowanych lub
zmodernizowanych linii
kolejowych: 105,33 km

8.08.2017

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).

Uwagi (w razie potrzeby)

Tabela 14
Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie ogólnych warunków wstępnych

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 Inwestycji i
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 Inwestycji i
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 Inwestycji i
Rozwoju

N

T

nd

Data akceptacji spełnienia
warunku przez Komisję
Europejską: 4/08/2015
ARES(2015)3265958

Tabela 15
Działania mające na celu spełnienie mających zastosowanie tematycznych warunków wstępnych

Tematyczne warunki wstępne

Niespełnione kryteria

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
T03.1 - Przeprowadzono konkretne
działania wspierające promowanie przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem
celów programu "Small Business Act";
przedsiębiorczosci z
uwzględnieniem programu "Small
3 - Konkretne działania:
Business Act"
wprowadzono mechanizm
monitorowania wdrażania działań
programu "Small Business Act" i
oceny wpływu prawodawstwa na
MŚP.

1 - Istnienie kompleksowego
planu/planów transportu lub ram w
zakresie inwestycji transportowych
spełniających wymogi prawne
dotyczące strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko i
określających:

2 - wkład w jednolity europejski
obszar transportu zgodnie z art. 10
T07.1 - Transport: istnienie
rozporządzenia Parlamentu
kompleksowego planu/planów lub
Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013,
kompleksowych ram w zakresie
w tym priorytetów w zakresie
inwestycji transportowych zgodnie z
inwestycji w:
instytucyjną strukturą państw
członkowskich (z uwzględnieniem 3 - bazową i kompleksową sieć TEN-T,
transportu publicznego na szczeblu w których przewiduje się inwestycje w
regionalnym i lokalnym), które
ramach EFRR i Funduszu Spójności,
wspierają rozwój infrastruktury i
oraz
poprawiają łączność z kompleksową
i bazową siecią TEN-T
4 - wtórną łączność,

Podjęte działania

Wejście w życie ustawy o
zmianie ustaw regulujących
warunki dostępu do
wykonywania niektórych
zawodów - III transza
deregulacji

Termin (data)

2015-05-01

Odpowiedzialne podmioty

Ministerstwo Sprawiedliwości

Działanie zakończone w
terminie (T/N)

N

Kryteria spełnione (T/N)

T

Oczekiwana data pełnej
realizacji pozostałych
działań, w stosownych
przypadkach

nd

Uwagi (w odniesieniu do
każdego działania)

Data akceptacji spełnienia
warunku przez Komisję
Europejską: 11/07/2016
ARES(2016)3309179

Wdrożenie elektronicznej
platformy konsultacyjnej
Wytyczne do
przeprowadzania Oceny
Wpływu
Zakończenie pilotażu w
zakresie testu MŚP

2015-12-31

Ministerstwo Gospodarki

N

T

nd

Przygotowanie planu w
zakresie inwestycji
transportowych (drogi) POPW
wraz z listą projektów.

2016-09-30

Ministerstwo Inwestycji i
Rozwoju

T

T

nd

Data akceptacji spełnienia
warunku przez Komisję
Europejską: 29/09/2016
Ares(2016)5652672

Przygotowanie planu w
zakresie inwestycji
transportowych (drogi) POPW
wraz z listą projektów.

2016-09-30

Ministerstwo Inwestycji i
Rozwoju

T

T

nd

Data akceptacji spełnienia
warunku przez Komisję
Europejską: 29/09/2016
Ares(2016)5652672

Przygotowanie planu w
zakresie inwestycji
transportowych (drogi) POPW
wraz z listą projektów.

2016-09-30

Ministerstwo Inwestycji i
Rozwoju

T

T

nd

Data akceptacji spełnienia
warunku przez Komisję
Europejską: 29/09/2016
Ares(2016)5652672

2016-09-30

Ministerstwo Inwestycji i
Rozwoju

nd

Data akceptacji spełnienia
warunku przez Komisję
Europejską: 29/09/2016
Ares(2016)5652672

Przygotowanie planu w
zakresie inwestycji
transportowych (drogi) POPW
wraz z listą projektów.

T

T

Data akceptacji spełnienia
warunku przez Komisję
Europejską: 11/07/2016
ARES(2016)3309179

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.

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 Inwestycji i
Rozwoju

T

T

nd

Data akceptacji spełnienia
warunku przez Komisję
Europejską: 29/09/2016
Ares(2016)5652672

2016-09-30

Ministerstwo Inwestycji i
Rozwoju

T

T

nd

Data akceptacji spełnienia
warunku przez Komisję
Europejską: 29/09/2016
Ares(2016)5652672

