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1. Realizacja i analiza postępów 

1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego1 

Do końca czerwca 2015 r. w ramach PO RPW zostało zakontraktowanych prawie 104% środków EFRR. 
Zakończyła się realizacja 1362 spośród 308 podpisanych umów o dofinansowanie3. 

Jednymi z głównych rodzajów wspieranych w ramach PO RPW działań są projekty z zakresu 
infrastruktury dydaktycznej i naukowo-badawczej, realizowane przez uczelnie, które kształcą 
studentów i prowadzą badania naukowe, przede wszystkim w obszarze nauk technicznych  
i matematyczno-przyrodniczych. Ponadto, wspierane są projekty infrastrukturalne uczelni polegające 
m.in. na budowie i przebudowie oraz wyposażeniu w sprzęt naukowo-badawczy obiektów 
dydaktycznych, laboratoriów, pracowni komputerowych i  bibliotek. W sumie 21 szkół wyższych 
zrealizowało 42 projekty, z czego: 
- 20 projektów dotyczyło wsparcia infrastruktury dydaktycznej, z których skorzystało już ponad 90 

tys. studentów, 
- 22 projekty polegały na zakupie specjalistycznego wyposażenia dydaktycznego i badawczego  

o wartości ok. 723 mln zł, co w efekcie przyczyniło się do utworzenia 107,13 nowych etatów 
badawczych.  

W celu stworzenia warunków dla wzrostu gospodarczego, w makroregionie Polski Wschodniej 
wsparto działania wpływające na rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości. Polegały one m.in. na 
uzbrojeniu ponad 283 ha terenów inwestycyjnych w 16 miejscowościach4. Na terenach tych 
ulokowało się już blisko 100 inwestorów, którzy  prowadzą działalność o charakterze innowacyjnym  
i tworzą nowe miejsca pracy. PO RPW dał przedsiębiorcom także możliwość prowadzenia 
innowacyjnej działalności gospodarczej poprzez m.in. tworzenie zaplecza B+R  
w przedsiębiorstwach.  

Ze środków Programu doposażono infrastrukturę 11 parków naukowo-technologicznych. Z ich 
wsparcia skorzystało dotychczas ponad 330 podmiotów gospodarczych, którzy dzierżawili lub 
wynajmowali ok. 70% dostępnej powierzchni parków. Przedsiębiorcy najczęściej korzystali  
z aparatury naukowo-badawczej znajdującej się w ww. parkach w celu realizacji prac naukowych  
i rozwojowych w dziedzinach: medycyna i zdrowie, nauki rolnicze i techniczne, które wpisują się  
w inteligentne specjalizacje gospodarcze Polski Wschodniej. Lokalizacja przedsiębiorstw w parku 
pozytywnie wpłynęła także na zwiększenie rozpoznawalności marki oraz umocnienie pozycji firmy na 
głównym rynku jej działalności5. 

PO RPW zapewnił możliwości inwestycyjne przedsiębiorstwom, szczególnie tych na wczesnym etapie 
działalności. Do końca czerwca 2015 r., ponad 2,5 tys. przedsiębiorców, w tym ponad 2 tys. 
mikroprzedsiębiorców, otrzymało wsparcie w postaci pożyczek lub poręczeń na łączną kwotę ponad 
192 mln zł. Przedsiębiorcy ci stworzyli ponad 2 tys. miejsc pracy. Pozyskane środki przedsiębiorstwa 
przeznaczają na wyposażenie, zakup, budowę lub modernizację obiektów produkcyjnych, 

                                                 
1
 W niniejszej analizie odwołano się do wartości wskaźników pochodzących z Programu zaakceptowanego przez Komisję 

Europejską w dniu 28 czerwca 2012 r. 
2
 136 umów (z zatwierdzonym wnioskiem o płatność końcową) w ramach PO RPW, w tym w ramach osi priorytetowych I-V 
PO RPW - 120 projektów. 

3
 308 umów o dofinansowanie, w tym w ramach osi priorytetowych I-V PO RPW - 290 umów. W porównaniu z poprzednim 

okresem sprawozdawczym liczba umów zmniejszyła się – rozwiązano 3 umowy na projekty konkursowe w ramach 
działania II.1. 

4
 W Ełku, Elblągu, Kolnie, Zambrowie, Łukowie, Lubartowie, Międzyrzecu Podlaskim, Janowie Lubelskim, Lublinie, Czarnej 
Białostockiej, Kielcach, Krośnie, Szczepańcowej k/Krosna, Łańcucie, Olsztynie i Puławach). 

5
 Wniosek z ewaluacji „Wsparcie ośrodków innowacyjności w Polsce Wschodniej – ocena pierwszych efektów”, PARP, 

Warszawa 2014 r. 
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usługowych bądź handlowych, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych oraz 
tworzenie nowych miejsc pracy. 

Rozwój przedsiębiorczości w makroregionie  nastąpił także dzięki tworzeniu sieci współpracy 
zorientowanej na prowadzenie innowacyjnej działalności gospodarczej poprzez tworzenie klastrów. 
W efekcie powstało 15 klastrów m.in. z obszaru budownictwa, branży metalowej, turystyki,  
e-usług, energetyki6. Powstanie klastrów jest wynikiem współpracy przedsiębiorstw z jednostkami 
badawczymi. Dzięki realizacji projektów klastrowych możliwe było zintensyfikowanie współpracy 
partnerów obejmujące m.in. wymianę wiedzy o sposobach produkcji oraz wypracowanie wspólnych 
produktów klastra. 

Przedsiębiorcy z makroregionu Polski Wschodniej, dzięki wsparciu z Programu,  mieli też możliwość 
promowania oferty eksportowej i pozyskiwania nowych kontraktów handlowych poprzez 
uczestnictwo w imprezach targowo-wystawienniczych, co przełożyło się na wzrost zainteresowania 
ofertą gospodarczą makroregionu. Dzięki licznym targom i misjom wyjazdowym zawarto kontrakty 
na łączną kwotę ponad 407 mln zł. Najczęściej były to firmy z sektora spożywczego, następnie  
z branży technologii informatycznych i komunikacyjnych, przemysłu morskiego oraz sektora 
meblowego i lotniczego. 

PO RPW odpowiedział także na szczególne potrzeby miast wojewódzkich jako regionalnych ośrodków 
rozwoju: głównych rynków pracy i centrów świadczenia usług publicznych (edukacja, zdrowie, 
kultura). Z uwagi na wzmożoną mobilność, w celu podniesienia komfortu funkcjonowania i życia 
w miastach, Program współfinansował tworzenie zintegrowanych systemów transportu zbiorowego. 
Do końca czerwca 2015 r. w projektach z zakresu transportu miejskiego7 zakupiono 423 szt. 
ekologicznego taboru pasażerskiego, w tym zakupiono 70 trolejbusów i rozpoczęto dostawę 15 
tramwajów w Olsztynie. Ponadto wdrożono 12 systemów ITS, w tym zarządzania ruchem  
i informacji pasażerskiej. W Olsztynie trwa budowa 11 km nowej sieci tramwajowej, a w Lublinie 
wybudowano prawie 28 km nowej sieci trolejbusowej. 

Profesjonalnie zorganizowane centra wystawienniczo-konferencyjne są doskonałym miejscem na 
promowanie regionu oraz kraju, zarówno pod względem gospodarczym jak i turystycznym. Tego typu 
obiekty zostały dofinansowane ze środków PO RPW. Spośród 6 realizowanych inwestycji, zakończono 
budowę 3 obiektów wystawienniczo-konferencyjnych dysponujących powierzchnią ponad 112 tys. 
m2. Do końca czerwca 2015 r. w tych obiektach zorganizowano 93 imprezy targowo-wystawiennicze, 
w tym 37 wydarzeń o charakterze międzynarodowym oraz 34 imprezy o znaczeniu krajowym.  
W zorganizowanych wydarzeniach uczestniczyło ponad 334 tys. osób podczas, których 
zaprezentowało się blisko 7 tys. wystawców działających m.in. w branżach: motoryzacyjnej, 
sportowo-rekreacyjnej, budowlanej, energetycznej, obróbki drewna, technologii laserowych, 
przemysłu obronnego. 

Dla rozwoju gospodarczego i poprawy warunków życia mieszkańców istotne jest także zwiększenie 
dostępności transportowej makroregionu. Dlatego blisko 1/3 alokacji na Program przeznaczono na 
wsparcie projektów infrastruktury drogowej. Wybudowano i przebudowano łącznie ponad  138 km 
dróg w makroregionie, w tym ukończono budowę 9 obwodnic8. Realizacja inwestycji w zakresie 
obwodnic miast w ciągu dróg krajowych i wojewódzkich zapewniła usunięcie tzw. „wąskich gardeł”  
w sieci drogowej Polski Wschodniej. Ponadto, w ramach Programu wsparto 2 inwestycje mostowe 
na Wiśle tj. most w Kamieniu łączący województwo mazowieckie i lubelskie oraz most w Połańcu, 
stanowiący połączenie województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego. 

                                                 
6
 Na koniec czerwca 2015 r. zakończono realizację 12 projektów. 

7
 Biorąc pod uwagę także projekty niezakończone. 

8
 Frampola, Jarosławia, Przemyśla, Kolbuszowej, Mielca, Stawisk, Jędrzejowa, Osieka i Mrągowa. 
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Dzięki zakończonym inwestycjom drogowym wykazano oszczędność czasu w przewozach 
(towarowych i pasażerskich) w wysokości ok. 52 mln euro. Inwestycje te zwiększyły dostępność do 
sieci dróg krajowych oraz międzynarodowych, a także do terenów inwestycyjnych, przedsiębiorstw, 
atrakcji turystycznych, przejść granicznych. Ww. projekty przyczyniają się także do lepszej drożności 
komunikacyjnej wewnątrz regionu, a ponadto pozytywnie wpłynęły na komfort życia mieszkańców 
redukując ruch w miastach i tym samym poprawiając bezpieczeństwo.  

W PO RPW przeznaczono także środki na promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki w celu 
wzrost zainteresowania ofertą turystyczną województw Polski Wschodniej. W tym celu zrealizowano 
kampanię skierowaną do turystów krajowych (w tym mieszkańców Polski Wschodniej)  
i zagranicznych (Niemcy, Ukraina). Skupiała się przede wszystkim na prezentacji wybranych 
produktów turystyki aktywnej i specjalistycznej. Ponadto, na wzrost rozwoju turystyki mają mieć 
wpływ budowane (430 km) i oznakowywane (2 tys. km) trasy rowerowe w makroregionie, które 
umożliwią turystom aktywne zwiedzanie ciekawych miejsc i zabytków Polski Wschodniej. 

Efektem zakończonych dotychczas projektów było utworzenie u beneficjentów blisko 1,6 tys. 
nowych etatów9. Dotyczy to stanowisk utworzonych wyłącznie w oparciu o umowę o pracę, 
z gwarancją zatrudnienia przez minimum 2 lata i nie związanych wyłącznie z obsługą projektu10. 
Nie jest to ostateczna liczba nowych miejsc pracy, która powstała w ramach dotychczas 
zakończonych projektów, ponieważ dodatkowe etaty mogą powstać w kolejnych latach 
po zakończeniu realizacji projektów.  

Analiza wskaźnikowa 

Do końca czerwca 2015 r. zakończono realizację 136 umów wykorzystując 35% alokacji z PO RPW  
i osiągając wartości wskaźników w przedziale od 12% do 419%. Zakończenie realizacji pozostałych 
projektów przewidywane jest na trzeci i czwarty kwartał 2015 r. Uwzględniając  czas trwania procesu 
rozliczania projektów, należy mieć na uwadze fakt, że wnioski o płatność końcową mogą zostać 
zatwierdzone i wprowadzone do systemu KSI SIMIK dopiero w 2016 r. Oznacza to, że formalnie 
wartości docelowe wskaźników zostaną osiągnięte w 2016 r. Prognozuje się, że w przypadku 
wszystkich wskaźników programowych (z wyjątkiem jednego11) zostaną osiągnięte ich zakładane 
wartości docelowe powyżej 75%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Dotyczy wskaźnika liczba utworzonych miejsc pracy brutto. 

10
 Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej: The Programming Period 2007-2013. Indicative Guidelines on Evaluation 
Methods: Reporting on Core Indicators for the European Regional Development Fund and the Cohesion Fund. Working 
Document No. 7. 

11
 W analizie odniesiono się do wartości docelowych wskaźników PO RPW zaplanowanych do osiągnięcia w 2015 r. Poniżej 
75% wartości docelowej w 2015 r. może osiągnąć tylko wskaźnik rezultatu dla osi IV PO RPW oszczędność czasu na 
nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych.  
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Oś I Nowoczesna gospodarka 

Wykres 1. Osiągnięta i szacowana na koniec 2015 r. realizacja wskaźników produktu w osi I 

 

 

Wykres 2. Osiągnięta i szacowana na koniec 2015 r. realizacja wskaźników rezultatu w osi I 
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Zgodnie z szacunkami w przypadku I osi priorytetowej Nowoczesna gospodarka wartości wskaźników 
powinny wynieść w 2015 r. od 98% do 438% wartości docelowej. W przypadku pięciu wskaźników ich 
wartości docelowe zostaną osiągnięte powyżej 125%. Spowodowane jest to : 

 większym niż zakładano zainteresowaniem beneficjentów określonymi formami wsparcia 
(środki na wyposażenie uczelni i utworzenie terenów inwestycyjnych, korzystanie z pożyczek 
i poręczeń przez przedsiębiorców, usługi świadczone  przez instytucje otoczenia biznesu dla 
przedsiębiorców) 

 weryfikacją i uzupełnieniem wartości wskaźników w KSI SIMIK 07-13.  
 
Tabela 1. Wskaźniki w osi I wg osiągniętego i szacowanego poziomu realizacji wartości docelowej 

Oś priorytetowa I 
Nowoczesna gospodarka 

Wartość wskaźnika 
Realizacja na koniec VI 

2015 r. (liczba 
wskaźników) 

Szacowana realizacja na 
koniec 2015 r. (liczba 

wskaźników) 

Poniżej 75% 5 0 

75-100% 5 4 

101-125% 0 2 

Powyżej 125% 1 5 

 

Oś II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 

Wartości wskaźników dla II osi priorytetowej Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego powinny 
wynieść w 2015 r. powyżej 100% wartości docelowej. W przypadku dwóch wskaźników szacowane 
wartości będą wyższe niż 125% ich wartości docelowej. Jest to spowodowane rozszerzeniem zakresu 
osi II o projekty konkursowe dotyczące budowy sieci dostępowej tzw. „ostatniej mili” i podpisaniem 
na nie 8512 umów o dofinansowanie w 2014 r. w ramach dwóch rozstrzygniętych naborów.  

 
Tabela 2. Wskaźniki w osi II wg osiągniętego i szacowanego poziomu realizacji wartości docelowej 

Oś priorytetowa II 
Infrastruktura 
społeczeństwa 
infromacyjnego 

Wartość wskaźnika 
Realizacja na koniec VI 

2015 r. (liczba 
wskaźników) 

Szacowana realizacja na 
koniec 2015 r. (liczba 

wskaźników) 

Poniżej 75% 4 0 

75-100% 0 1 

101-125% 0 1 

Powyżej 125% 0 2 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 W związku z rozwiązaniem 7 umów, na koniec I półrocza 2015 r. realizowano 78 projektów konkursowych. 
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Oś III Wojewódzkie ośrodki wzrostu 

Wykres 3. Osiągnięta i szacowana na koniec 2015 r. realizacja wskaźników produktu i rezultatu w osi III 

 

 

Wartości wskaźników dla III osi priorytetowej Wojewódzkie ośrodki wzrostu powinny zostać 
zrealizowane w 2015 r. na poziomie od 109% do 214%. Prognozuje się, że znacznie wyższe wartości 
od zakładanych (powyżej 125%) mogą osiągnąć cztery wskaźniki.  Wyższe niż zakładane wartości 
wskaźników dot. projektów transportu miejskiego i obiektów wystawienniczych są skutkiem 
pojawienia się oszczędności. Dzięki temu możliwa była realizacja większej liczby projektów, niż to 
początkowo zakładano. 

 
Tabela 3. Wskaźniki w osi III wg osiągniętego i szacowanego poziomu realizacji wartości docelowej 

Oś priorytetowa III 
Wojewódzkie ośrodki 

wzrostu 

Wartość wskaźnika 
Realizacja na koniec VI 

2015 r. (liczba 
wskaźników) 

Szacowana realizacja na 
koniec 2015 r. (liczba 

wskaźników) 

Poniżej 75% 4 0 

75-100% 1 0 

101-125% 0 2 

Powyżej 125% 1 4 
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Oś IV Infrastruktura transportowa 

Wykres 4. Osiągnięta i szacowana na koniec 2015 r. realizacja wskaźników produktu i rezultatu  
w osi IV 

 

 

W przypadku IV osi priorytetowej Infrastruktura transportowa wartość wskaźników produktu zostaną 
osiągnięte między 101% a 142% ich wartości docelowej. Wartość powyżej 125% mogą osiągnąć dwa 
wskaźniki. Środki powstałe w wyniku oszczędności po przetargowych  zostały przeznaczone na 
realizację dodatkowych projektów tym samym wpływając na długości przebudowanych dróg  
w makroregionie. 
Wskaźnik rezultatu oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych powinien zostać 
zrealizowany w 2015 r. na poziomie 64% wartości docelowej. Realizacja wartości docelowej  
wskaźnika na takim poziomie wynika ze specyfiki projektów drogowych. Rezultat ich realizacji można 
w pełni ocenić po roku od oddania do użytkowania inwestycji tj.: 

 po ustabilizowaniu się ruchu, 

 po przyzwyczajeniu się użytkowników do nowej drogi, 

 po zaniku efektu euforii po otwarciu nowej inwestycji. 
Z analizy otrzymywanych danych w zakresie natężenia ruchu można zaobserwować tendencję, że  
wraz z długością okresu użytkowania inwestycji rosną uzyskane w wyniku ich realizacji wartości 
wskaźnika rezultatu, stąd zakłada się, że wartość docelowa wskaźnika zostanie osiągnięta w 2018 r. 
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Tabela 4. Wskaźniki w osi IV wg osiągniętego i szacowanego poziomu realizacji wartości docelowej 

Oś priorytetowa IV 
Infastruktura 
transportowa 

Wartość wskaźnika 
Realizacja na koniec VI 

2015 r. (liczba 
wskaźników) 

Szacowana realizacja na 
koniec 2015 r. (liczba 

wskaźników) 

Poniżej 75% 5 1 

75-100% 0 0 

101-125% 0 2 

Powyżej 125% 0 2 

 

Oś V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne 

Wartości wskaźników produktu dla V osi priorytetowej Zrównoważony rozwój potencjału 
turystycznego opartego o warunki naturalne powinny zostać osiągnięte w blisko 100%. Wartość 
wskaźnika  rezultatu liczba udostępnionych atrakcji turystycznych może być nawet dwukrotnie wyższa 
od zakładanej ze względu na fakt, że jego wartość nie była możliwa do oszacowania bez znajomości 
przebiegu trasy rowerowej. Przebieg trasy zostały określony wstępnie w studium wykonalności 
odebranym w 2012 r., a następnie zweryfikowany w trakcie przygotowania dokumentacji 
projektowej (w latach 2013-2014). 

 
Tabela 5. Wskaźniki w osi V wg osiągniętego i szacowanego poziomu realizacji wartości docelowej 

Oś priorytetowa V 
Zrównoważony rozwój 

potencjału turystycznego 
opartego o warunki 

naturalne 

Wartość wskaźnika 
Realizacja na koniec VI 

2015 r. (liczba 
wskaźników) 

Szacowana realizacja na 
koniec 2015 r. (liczba 

wskaźników) 

Poniżej 75% 3 0 

75-100% 1 3 

101-125% 0 0 

Powyżej 125% 0 1 
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Oś VI Pomoc techniczna 

Wykres 5. Osiągnięta i szacowana na koniec 2015 r. realizacja wskaźników produktu i rezultatu w osi VI 

 

W przypadku wskaźników z VI osi priorytetowej Pomoc techniczna ich wartości docelowe zostaną 
osiągnięte na poziomie od 101% do 240%. Wysoka szacowana na 2015 r. wartość wskaźnika liczba 
wykonanych ekspertyz, analiz, badań, studiów i ocen (240%) wynika z faktu, że IP zlecała ekspertom 
zewnętrznym oceny wniosków o dofinansowanie projektów, które były wliczane do wartości tego 
wskaźnika. 

 
Tabela 6. Wskaźniki w osi VI wg osiągniętego i szacowanego poziomu realizacji wartości docelowej 

Oś priorytetowa VI 
Pomoc techniczna 

Wartość wskaźnika 
Realizacja na koniec VI 

2015 r. (liczba 
wskaźników) 

Szacowana realizacja na 
koniec 2015 r. (liczba 

wskaźników) 

Poniżej 75% 0 0 

75-100% 2 1 

101-125% 1 1 

Powyżej 125% 2 1 

Szczegółowe informacje na temat realizacji wartości docelowych poszczególnych wskaźników oraz 
szacowanej ich realizacji w 2015 r. znajdują się w Tabeli 1. 
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Tabela 7. Postęp rzeczowy programu operacyjnego
13

 

                                                 
13

 W Tabeli 7. nie są powtarzane informacje zawarte w tabeli wskaźnikowej formularza sprawozdawczego dotyczącego promocji i informacji (wg wzoru z Załącznika II c do Wytycznych w 
zakresie sprawozdawczości), załączonego do sprawozdania (wskaźniki dot. informacji, promocji i szkoleń). 

Wskaźniki a) 
Jednos
tka 

Kod 
odpowiadając
ego 
wskaźnika 
kluczowego 
KSI (SIMIK 07-
13) 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II 

Liczba utworzonych 
miejsc pracy netto 
 

osoby 

 
Realizacja b) 

Wartość docelowa wskaźnika na 2013 r. została oszacowana ex-ante w 2006 r. i IZ PO RPW planuje jej weryfikację ex post na zakończenie realizacji Programu po 
2015 r. 

Wart. docelowa c) - - - - - - 13 610 - 
zostanie 

oszacowana po 
2015 r. 

Wart. bazowa 0 

Szacowana 
realizacja d) 

- - - - - bd bd bd bd 

Liczba utworzonych 
miejsc pracy brutto  
(w tym na obszarach 
wiejskich) 

osoby 

P.100 
R.100 
 
(core 
indicator: 01 
jobs created) 

Realizacja  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 
(0) 

50,5 
(5,7) 

83,5 
(9,4) 

148,4 
(16,6) 

317,4 
(23) 

836,4 
(274) 

1362,2 
(274) 

1582,74 
(299)e)  

Wart. docelowa - - - - - - 
2200 
(200) 

- 
2500 
(280) 

Wart. bazowa 0 

Szacowana 
realizacja 

        
4054 

(420,8) 

Wpływ 
zaangażowanych 
środków PO RPW na 
wzrost PKB w 
stosunku do roku 
bazowego 

% 

 
Realizacja  

Wartość docelowa wskaźnika na 2013 r. została oszacowana ex-ante w 2006 r. i IZ PO RPW planuje jej weryfikację ex post na zakończenie realizacji Programu po 
2015 r. 

Wart. docelowa - - - - - - 1,38 - 
zostanie 

oszacowana po 
2015 r. 

Wart. bazowa 0 

Szacowana 
realizacja 

- - - - - bd bd bd bd 

I oś priorytetowa– wskaźniki produktu 

Liczba projektów z 
zakresu 
infrastruktury 
szkolnictwa 
wyższego 

szt. nd Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 6 7 8 13 17 21  

Wart. docelowa - - - - - - 25 - 26 

Wart. bazowa 0 

Szacowana 
realizacja 

        26 
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Wskaźniki 
Jedn
ostka 

Kod 
odpowiadające
go wskaźnika 
kluczowego KSI 
(SIMIK 07-13) 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II 

I oś priorytetowa– wskaźniki produktu 

Wartość 
wyposażenia 
dydaktycznego i 
naukowego 
zainstalowanego w 
szkołach wyższych 

mln 
zł 

 
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 11,2 29 103,8 160 346,8 410,8 611,4 666,8 722,96  

Wart. docelowa - - - - - - 600  900 

Wart. bazowa 0 

Szacowana 
realizacja 

        1200,24 

Liczba projektów z 
zakresu BRT 

szt. (core indicator: 
04 number of 
RTD projects) 

Realizacja  0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 9 18 25 28 31 35  

Wart. docelowa  - - - - - - 46  65 

Wart. bazowa 0 

Szacowana 
realizacja 

        64 

Liczba projektów 
współpracy między 
instytucjami 
badawczymi a 
przedsiębiorstwami 

szt. (core indicator: 
05 number of 
cooperation 
project 
enterprises-
research 
institutions) 

Realizacja  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 7 9 12  

Wart. docelowa - - - - - - 5 - 16 

Wart. bazowa 0 

Szacowana 
realizacja 

        17 

Liczba wspartych 
instytucji otoczenia 
biznesu (parków 
technologicznych, 
inkubatorów 
przedsiębiorczości 
itd.), w tym 
nowopowstałych 

szt.  
Realizacja  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 
 

1 
(1) 

1 
(1) 

1 
(1) 

4 
(3) 

4 
(3) 

6 
(5) 

6 
(5) 

 

Wart. docelowa - - - - - - 
11 
(7) 

- 
11 
(7) 

Wart. bazowa 0 

Szacowana 
realizacja 

        
11 
(7) 

Liczba projektów 
promujących biznes 
przedsiębiorczość, 
nowe technologie 

szt. (core indicator: 
40 number of 
proces seeking 
to promote 
business, 
enterpreneurshi
p, new 
technology)  

Realizacja  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Wart. docelowa - - - - - - 1 - 1 

Wart. bazowa 0 

Szacowana 
realizacja 

       0 1 
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Wskaźniki 
Jednos
tka 

Kod 
odpowiadając
ego 
wskaźnika 
kluczowego 
KSI (SIMIK 07-
13) 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II 

I oś priorytetowa– wskaźniki produktu 

Powierzchnia 
terenów 
inwestycyjnych 
wspartych w wyniku 
realizacji projektów 
(w tym parków 
naukowo-
technologicznych) 

ha P.8.1.2 
P.9.2.2 Realizacja  0 0 0 0 0 0 0 

19,01 
(0) 

42,2 
(0) 

95,3 
(4,65) 

115,6 
(4,65) 

115,6 
(4,65) 

144,2 
(4,65) 

197,4 
(11,4) 

205,8 
(11,4) 

281,22 
(42,9) 

283,45 
(38,32)f)  

Wart. docelowa - - - - - - 
330 

(180) 
- 

360 
(189) 

Wart. bazowa 0 

Szacowana 
realizacja 

        
537,33 

(183,76) 

I oś priorytetowa – wskaźniki rezultatu 

Liczba studentów 
korzystających z 
efektów realizacji 
projektów w ciągu 
roku, z tego: 
- kobiety 
- mężczyźni 

osoby R.75.1.1. lub 
R.75.1.2 lub 
R.75.2.2. lub 
R.75.2.1 
(core 
indicator: 37 
number of 
benefiting 
students) 

Realizacja  0 0 0 0 0 0 0 0 
164

8 
164

8 
4249 

848
4 

14059 15363 24 367 47 484 90 598  

Wart. docelowa - - - - - - 95 400  96 900 

Wart. bazowa 0 

Szacowana 
realizacja 

        102 395 

Liczba podmiotów 
gospodarczych 
korzystających z 
usług instytucji 
otoczenia biznesu 
(parków naukowo-
technologicznych, 
inkubatorów 
przedsiębiorczości) 

szt. R. 2.1.2 
R. 2.1.3  
R. 5.1.1 

Realizacja  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 58 58 61 89 262 333  

Wart. docelowa - - - - - - 155 - 155 

Wart. bazowa 0 

Szacowana 
realizacja 

        503 

Liczba utworzonych 
miejsc pracy w 
zakresie BRT – tylko 
etaty badawcze 

szt. R.101. 
(core 
indicator: 06 
research jobs 
created) 

Realizacja  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 20 36 53 93,8 99,3 97,13g)  

Wart. docelowa - - - - - - 67 - 112 

Wart. bazowa 0 

Szacowana 
realizacja 

        285,33 
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Wskaźniki 
Jedn
ostka 

Kod 
odpowiadające
go wskaźnika 
kluczowego KSI 
(SIMIK 07-13) 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II 

I oś priorytetowa – wskaźniki rezultatu 

Liczba 
przedsiębiorstw 
wspartych przez 
fundusze 
pożyczkowe i 
poręczeniowe 

szt. R. 5.8.1                 
R. 5.8.3 

Realizacja  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0h) 0 0  

Wart. docelowa - - - - - - 0 - 600 

Wart. bazowa 0 

Szacowana 
realizacja 

        2 630 

II oś priorytetowa – wskaźniki produktu 

Liczba projektów 
realizowanych z 
zakresu 
społeczeństwa 
informacyjnego 

szt. (core indicator: 
11 number of 
projects 
(Information 
society)) 

Realizacja  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Wart. docelowa - - - - - - 0 - 5 

Wart. bazowa 0 

Szacowana 
realizacja 

        83 

Długość 
zainstalowanej sieci 
Internetu 
szerokopasmowego 

km P.10.1.1. Realizacja  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Wart. docelowa - - - - - - 0 - 10 435 

Wart. bazowa 0 

Szacowana 
realizacja 

        14 982 

Liczba 
zainstalowanych 
węzłów 

szt.  Realizacja  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Wart. docelowa - - - - - - 0  1 062 

Wart. bazowa 0 

Szacowana 
realizacja 

        1 062 

II oś priorytetowa – wskaźniki rezultatu 

Obszar, na którym 
stworzono 
możliwość dostępu 
do Internetu 
szerokopasmowego 

%  Realizacja  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Wart. docelowa - - - - - - 0 - 49,67 

Wart. bazowa 0 

Szacowana 
realizacja 

       0 51,53 
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Wskaźniki 
Jedn
ostka 

Kod 
odpowiadające
go wskaźnika 
kluczowego KSI 
(SIMIK 07-13) 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II 

III oś priorytetowa – wskaźniki produktu 

Liczba projektów z 
zakresu 
zintegrowanego, 
ekologicznego 
transportu 
miejskiego 

szt. (core indicator: 
13 number of 
projects 
(transport)) 

Realizacja  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1  

Wart. docelowa - - - - - - 3 - 6 

Wart. bazowa 0 

Szacowana 
realizacja 

        8 

Liczba 
uruchomionych/zmo
dernizowanych 
obiektów 
wystawienniczych i 
konferencyjnych 

szt.  Realizacja  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3  

Wart. docelowa - - - - - - 3 - 4 

Wart. bazowa 0 

Szacowana 
realizacja 

        6 

Powierzchnia 
uruchomionych/zmo
dernizowanych 
obiektów 
wystawienniczych i 
konferencyjnych 

m2  

Realizacja  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1
6

 3
3

6 

4
3

 4
9

8 

4
3

 4
9

8 

8
8

 6
2

6 

1
1

2
 6

6
1 

 

Wart. docelowa - - - - - - 62 000 - 74 900 

Wart. bazowa 0 

Szacowana 
realizacja 

        153 062 

Liczba zakupionego 
taboru komunikacji 
miejskiej w tym: 
autobusy, tramwaje, 
pozostałe 

szt. P.25.2.1.  
P.52.2.1. 

Realizacja  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48 48 48 
48 

 (a-48, 
t,p-0) 

48 
 (a-
48, 
t,p-
0) 

48 
 (a-48, 
t,p-0) 

 

Wart. docelowa - - - - - - 245 - 389 

Wart. bazowa 0 

Szacowana 
realizacja 

        
423 

(a-338, t-15, p-
70) 

III oś priorytetowa – wskaźniki rezultatu 

Przyrost ludności 
korzystającej z 
transportu 
zbiorowego 

mln 
osób 

(core indicator: 
22 additional 
population 
server with 
improved urban 
transport) 

Realizacja  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,59 2,59 2,59 2,59  

Wart. docelowa - - - - - - 5 - 8,6 

Wart. bazowa 0 

Szacowana 
realizacja 

        18,41 
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Wskaźniki 
Jedn
ostka 

Kod 
odpowiadające
go wskaźnika 
kluczowego KSI 
(SIMIK 07-13) 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II 

III oś priorytetowa – wskaźniki rezultatu 

Liczba 
zorganizowanych 
imprez 
wystawienniczych i 
konferencyjnych, z 
tego: lokalne, 
krajowe, 
międzynarodowe 

szt./ 
rok 

 

Realizacja  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 36 
29 

(l-5,k-
10,m-14) 

64 
(l-

17,k-
25,
m-
22) 

64 
(l-

17,k-
25,m-

22) 

 

Wart. docelowa - - - - - - 51 - 81 

Wart. bazowa 0 

Szacowana 
realizacja 

        
94 

(l-25,k-35,m-34) 

IV oś priorytetowa – wskaźniki produktu 

Liczba projektów 
realizowanych z 
zakresu  
infrastruktury 
transportowej 

szt. (core indicator: 
13 number of 
projects 
(transport)) 

Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 5 8 9 13 16  

Wart. docelowa - - - - - - 19 - 26 

Wart. bazowa 0 

Szacowana 
realizacja 

        37 

Długość nowych 
dróg  

km  P.22.3.1 
P.23.1.1 
P.22.1.1 
(core indicator: 
14 km of new 
roads) 

Realizacja  0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,59 
10,1

7 
14,9

2 
22,20 27,28 27,28  57,61 65,40  

Wart. docelowa - - - - - - 91,2 - 174,4 

Wart. bazowa 0 

Szacowana 
realizacja 

        176,3 

Długość 
przebudowanych 
dróg 

km P.22.2.1 
P.23.2.1 
(core indicator: 
16 km of 
reconstructed 
roads) 

Realizacja  0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,23 
22,2

3 
22,2

3 
22,94 31,56 33,03 37,56 72,82  

Wart. docelowa - - - - - - 83,9 - 129,7 

Wart. bazowa 0 

Szacowana 
realizacja 

        175,71 

Liczba zbudowanych 
obwodnic 

szt. P.22.3.1 Realizacja  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 4 4 6 9  

Wart. docelowa - - - - - - 17 - 19 

Wart. bazowa 0 

Szacowana 
realizacja 

       15 22 
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Wskaźniki  
Jedn
ostka 

Kod 
odpowiadające
go wskaźnika 
kluczowego KSI 
(SIMIK 07-13) 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II 

IV oś priorytetowa – wskaźniki rezultatu 

Oszczędność czasu w 
euro na nowych i 
zmodernizowanych 
drogach/w 
przewozach 
pasażerskich i 
towarowych 

mln 
euro 

R.22.1.1, 
R.22.2.1; 
R.22.3.1; 
R.22.3.2; 
R.23.1.1; 
R.23.2.1. 
(core indicator: 
20 value for 
time savings in 
euro/year 
stemming from 
new and 
reconstructed  
roads) 

Realizacja  0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,58 8,28   8,70   21,06  29,68 29,68i) 40,39 52,32  

Wart. docelowa - - - - - - 113,4 - 219,1 

Wart. bazowa 0 

Szacowana 
realizacja 

        139,83 

V oś priorytetowa – wskaźniki produktu 

Długość nowych 
utwardzonych 
ścieżek rowerowych 

km P.24.1.1. Realizacja  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Wart. docelowa - - - - - - 0  430 

Wart. bazowa 0 

Szacowana 
realizacja 

        429 

Długość nowych 
wytyczonych i 
oznakowanych tras 
rowerowych 

km nd Realizacja  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Wart. docelowa - - - - - - 0  2000 

Wart. bazowa 0 

Szacowana 
realizacja 

        1 982 

Liczba projektów z 
zakresu promocji 
turystycznej Polski 
Wschodniej 

szt. nd 
(core indicator: 
34 number of 
projects 
(tourism)) 
 
 

Realizacja  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1  

Wart. docelowa - - - - - - 1 - 1 

Wart. bazowa 0 

Szacowana 
realizacja 

     
   1 
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Wskaźniki  
Jedn
ostka 

Kod 
odpowiadające
go wskaźnika 
kluczowego KSI 
(SIMIK 07-13) 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II 

V oś priorytetowa – wskaźniki rezultatu 

Liczba 
udostępnionych 
atrakcji 
turystycznych 

szt. nd Realizacja  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Wart. docelowa - - - - - - 0 - 200 

Wart. bazowa  

Szacowana 
realizacja 

        477 

VI oś priorytetowa – wskaźniki produktu 

Liczba spotkań, 
seminariów, szkoleń 
i konferencji 

szt. P.86.1.2. 
P.86.1.2 

Realizacja  0 0 0 5 24 91 165 165 228 228 285 285 330 330 362 362 376  

Wart. docelowa - - - - - - 350 - 450 

Wart. bazowa 0 

Szacowana 
realizacja 

        462 

Liczba wykonanych 
ekspertyz, analiz, 
badań, studiów i 
ocen 

szt. P.86.1.1. Realizacja  0 0 0 25 29 37 185 185 209 209 363 363 455 455 644 644 662  

Wart. docelowa - - - - - - 350 - 450 

Wart. bazowa 0 

Szacowana 
realizacja 

        1 078 

Liczba stanowisk 
współfinansowanych 
z pomocy 
technicznej 

szt. P.85.1.1. Realizacja  0 0 0 26,8
3 

52,5
3 

52,5
3 

60,2 60,2 62,9 62,9 61,7 61,7 63 63 63,36 63,366 64,4
0 

 

Wart. docelowa - - - - - - 64 - 64 

Wart. bazowa 0 

Szacowana 
realizacja 

        64,40 

Liczba publikacji, 
materiałów 
promocyjnych ze 
środków PO RPW 

szt. nd 

Realizacja  0 0 0 0 0 

4
7

 5
8

8 

5
5

 8
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Wart. docelowa - - - - - - 150 000 - 200 000 

Wart. bazowa 0 

Szacowana 
realizacja 

        252 540 

  



                                                                                                            Sprawozdanie okresowe za I półrocze 2015 r. 

 

 20 

 
 

a) Wiersze zawierające wskaźniki odpowiadające core indicators zaznaczono kolorem szarym. 
b) Wartości podane w wierszu Realizacja są prezentowane w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność końcową, biorąc pod uwagę datę zatwierdzenia wniosku oraz wykazane w nim 

osiągnięte wartości wskaźników. 
c) Wartości w wierszu Wart. docelowa zostały podane na rok 2013 i 2015 zgodnie z obowiązującym Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (aktualizacja 

zaakceptowana przez KE w dniu 11 marca 2014 r.). 
d) Wartości podane w wierszu Szacowana realizacja zostały oszacowane w oparciu o zadeklarowane w umowach o dofinansowanie (stan na dzień 30 czerwca 2015 r.) wartości 

docelowe wskaźników. Przyjęto upraszczające założenie, że wartości docelowe wskaźników w umowach zostaną osiągnięte w roku odpowiadającym dacie zakończenia tych 
projektów.  

e) Wartość wskaźnika Liczba utworzonych miejsc pracy brutto (w tym na obszarach wiejskich) według danych z KSI na koniec czerwca 2015 r. powinna wynosić 1592,74 etatów, gdyż 
omyłkowo wprowadzono do systemu niepoprawną wartość. W lipcu 2015 r. wartość ta została skorygowana w KSI.  

f) Liczba przedsiębiorstw wspartych przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe na koniec czerwca 2015 r. wynosiła 2 515, ale zgodnie z przyjętym założeniem do tabeli w wierszu 
realizacja wpisywane są wskaźniki wykazane w zatwierdzonym wniosku o płatność końcową. W przypadku tego wskaźnika jego całkowita osiągnięta wartość będzie wykazana w na 
koniec 2015 r.  

g) Wartość wskaźnika Liczba utworzonych nowych etatów badawczych według danych z KSI na koniec czerwca 2015 r. powinna wynosić 107,13 etatów, gdyż omyłkowo wprowadzono 
do systemu niepoprawną wartość. W lipcu 2015 r. wartość ta została skorygowana w KSI.   

h) W ramach osi IV PO RPW podpisano 37 umów o dofinansowanie, w tym jeden projekt jest podzielony na 3 umowy, a drugi – na 2 umowy, dlatego łączna liczba projektów jest niższa 
od liczby umów i wynosi 34. 

i) Realizacja wskaźnika Oszczędność czasu na nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych wyrażonego w zł była na takim samym poziomie w II 
półroczu 2011 r., I i II półroczu 2012 r. (35,5, mln zł). Różnica w realizacji wartości tego wskaźnika wyrażonego w euro wynika z innego kursu przyjętego w  tych okresach 
sprawozdawczych (w II półroczu 2011 r. – 4,141, w I półroczu 2012 r. – 4,2872, w II półroczu 2012 r. – 4,0809). Do przeliczenia wartości wskaźnika z zł na euro na koniec I półrocza 
2013 r. przyjęto kurs 4,2449; w II półroczu 2013 r. – 4,1942, w I półroczu 2014 r. – 4,1637, w II półroczu 2014 r. – 4,3103, a w I półroczu 2015 r. – 4,1893. 

j) Wskaźnik średni czas przekazywania środków na rzecz beneficjenta jest monitorowany raz do roku na koniec grudnia, dlatego w tabeli wartość realizacji w I połowie 2015 r. jest 
podany stan z grudnia 2014 r. 

 
 

 

Wskaźniki  
Jedn
ostka 

Kod 
odpowiadające
go wskaźnika 
kluczowego KSI 
(SIMIK 07-13) 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II 

VI oś priorytetowa – wskaźniki rezultatu 

Średni czas 
przekazywania 
środków na rzecz 
beneficjenta 

dni nd Realizacja  0 0 40 40 40 24,5 31,4 31,4j) 31,5 31,5  

Wart. docelowa - - - - - - 37  37 

Wart. bazowa 0 

Szacowana 
realizacja 

        37 
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1.2 Informacje finansowe 

1.2.1. Wnioski o dofinansowanie  

W okresie sprawozdawczym nie złożono wniosków o dofinansowanie projektów. Tym samym liczba 
złożonych wniosków od początku realizacji Programu do dnia 30 czerwca 2015 r. wynosiła 455  
o wartości ogółem wynoszącej 17 573 mln zł.   

1.2.2. Umowy o dofinansowanie 

W okresie sprawozdawczym podpisano 3 umowy o dofinansowanie osiągając liczbę 308 umów od 
początku realizacji Programu. Zwiększyło to wartość kontraktacji środków UE do wysokości 10 297 
mln zł. Tym samym, na koniec czerwca 2015 r. wykorzystanie środków EFRR w ramach PO RPW 
wyniosło 103,55%. W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym nastąpił wzrost 
wydatkowania środków UE o 4,5 punktu procentowego (pp.) alokacji. 

1.2.3. Wnioski o płatność 

Od początku realizacji Programu zatwierdzono wnioski o płatność na łączną kwotę wydatków 
kwalifikowanych równą 10 156 mln zł, w tym środki EFRR wynosiły 7935 mln zł, co stanowiło 79,8% 
alokacji EFRR na Program. W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym nastąpił wzrost 
wydatkowania środków UE o 6,5 pp. alokacji. 

1.2.4. Certyfikacja wydatków 

Od początku realizacji Programu do końca okresu sprawozdawczego IZ PO RPW sporządziła 
111 poświadczeń i deklaracji wydatków do Instytucji Certyfikującej (IC) na łączną kwotę wydatków 
kwalifikowalnych stanowiących podstawę certyfikacji w wysokości ponad 9532 mln zł, w tym środki 
EFRR wyniosły 7701 mln zł, co stanowi 77,4% alokacji EFRR na lata 2007 - 2013. 
 
W okresie sprawozdawczym IZ przedłożyła do IC 5 poświadczeń i deklaracji wydatków na łączną 
kwotę wydatków kwalifikowanych (stanowiących podstawę certyfikacji) w wysokości 533 mln zł. 
Umożliwiło to realizację celu certyfikacji14 na koniec I półrocza 2015 r. na poziomie 113,2%.  
 
Do dnia 30 czerwca 2015 r. IC poświadczyła do Komisji Europejskiej kwotę wydatków stanowiących 
podstawę certyfikacji w wysokości 2282 mln euro15. Wartość kwoty wnioskowanej do Komisji 
Europejskiej wyniosła 1 912 mln euro, co stanowi 80,1% alokacji środków EFRR na Program. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14

 Cel wydatków kwalifikowalnych certyfikowanych do Komisji Europejskiej został określony w dokumencie przyjętym przez 
Radę Ministrów - Plan wydatkowania środków w 2014 r. w programach współfinansowanych z funduszy europejskich  
w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013.  
15

 Wg kursów przyjętych dla poszczególnych poświadczeń od IC do Komisji Europejskiej. 
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Tabela 8 .Poziom realizacji celu certyfikacji na I półrocze 2015 r. 

Program 
operacyjny 

Dysponent 
Rola w 

systemie 
wdrażania 

Program 
operacyjny / 

oś 
priorytetowa 

/ działanie 

Cel wydatków  
kwalifikowalnych 

certyfikowanych do KE  
(w mln. zł) 

Wykonanie 
celu na koniec 

I półrocza 
2015 r. 

(w mln zł) 

% realizacji celu  

na 2015 r. 
na I 

półrocze  
2015 r.  

na 2015 r. 
na I półrocze 

2015 r. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

PO RPW 

Część 34 
budżetu 
państwa 

IZ 

Cały program 
(poza 

projektami 
GDDKiA) 

1344,9 448,3 513,2 38,2 114,5 

Część 39 
budżetu 
państwa  

Dysponent 
nadzorujący 
beneficjenta 

Projekty 
GDDKiA w 

ramach 
działania 4.1 

223,4 22,1 19,5 8,7 88,2 

Razem 1 568,3 470,4 532,7 34,0 113,2 

 

1.2.5. Płatności z Komisji Europejskiej  

W okresie sprawozdawczym kwota refundacji z KE wyniosła 123 mln euro, co stanowi 5,1% alokacji 
EFRR na Program.  
 
W wyniku płatności okresowych zrealizowanych przez KE, od początku realizacji Programu do dnia  
30 czerwca 2015 r. na rachunek programowy PO RPW wpłynęła kwota refundacji w wysokości 
1876 mln euro, co stanowi 78,6% alokacji EFRR na Program. Powyższa kwota refundacji obejmuje 110 
poświadczeń i deklaracji wydatków złożonych przez IZ do IC od początku realizacji Programu, 
obejmujących okres do dnia 31 marca 2015 r. 

1.3 Analiza jakościowa16 

Stopień realizacji PO RPW 

W 4 spośród 6 osi zakontraktowano już wszystkie środki. Poziom kontraktacji  
w II osi priorytetowej kształtował się na poziomie 98%, natomiast w V osi priorytetowej kształtował 
się na poziomie 97% alokacji. 

Analiza stopnia realizacji poszczególnych osi priorytetowych PO RPW pokazuje, że poza VI osią 
priorytetową dedykowaną pomocy technicznej, najbardziej zaawansowany poziom osiągnięto w I, III  
i IV osi priorytetowej. Poziom realizacji mierzony kwotą wydatków kwalifikowanych w części EFRR 
wykazanych we wnioskach o płatność wyniósł w tych osiach odpowiednio:  3 317 mln zł, 1 424 mln zł  
i 2 716 mln zł, co stanowiło 90,6%, 79,9% i 92,7% alokacji przeznaczonej na te osie.  

Natomiast poziom płatności w przypadku V i II osi priorytetowej znacznie wzrósł w stosunku do 
poprzedniego okresu sprawozdawczego odpowiednio o 4,8 i 12,4 pp., ale nadal był stosunkowo niski 
w stosunku do pozostałych osi priorytetowych. Łącznie wydatki kwalifikowane w części EFRR 
wykazane we wnioskach o płatność stanowiły 79,5% alokacji przeznaczonej na program. 

Nadkontraktacja 

W celu pełnego wykorzystania alokacji przyznanej na PO RPW, Minister właściwy do spraw rozwoju 
regionalnego w porozumieniu z Ministrem Finansów wyraził zgodę na zaciąganie zobowiązań ponad 

                                                 
16

 Nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze. 
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dostępny limit alokacji Programu, w ramach tzw. nadkontraktacji. Dodatkowe limity zobowiązań 
docelowo zostały wykorzystane na: 

 Oś I w kwocie 140,7 mln zł 

 Oś III w kwocie 56,7 mln zł 

 Oś IV w kwocie 123,6 mln zł 
Środki w większości zostały wykorzystane na dofinansowanie projektów rezerwowych, które znajdują 
się na Liście Projektów Indywidualnych Programu, projektów rekomendowanych do wsparcia  
w ramach rozstrzygniętych naborów konkursowych oraz na zwiększenie dofinansowania dla obecnie 
realizowanych projektów. Przyjęto, że w końcowej fazie realizacji Programu do jego alokacji zostaną 
zwrócone środki rekompensujące nadkontraktację w wyniku: realizacji projektów po kosztach 
niższych niż pierwotnie zakładano, rozwiązania umów o dofinansowanie, uznania części wydatków za 
niekwalifikowane oraz zwrotów dokonanych w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami. 

 
Wykres 6. Wartość środków EFRR podpisanych umów o dofinansowanie i wniosków o płatność  
w odniesieniu do alokacji na oś priorytetową 

 

Do końca okresu sprawozdawczego, w ramach PO RPW zakończyła się realizacja 136 spośród 
308 podpisanych umów o dofinansowanie. W I półroczu 2015 r. odnotowano przyrost zarówno pod 
względem liczby, jak i wartości zakończonych projektów. Wartość EFRR dla zakończonych projektów 
wyniosła 3 480 mln zł, co stanowi 35% alokacji PO RPW. 
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Wykres 7. Wartość EFRR dla zakończonych projektów w mln zł oraz jako % alokacji przeznaczonej na PO RPW 

 

Przebieg realizacji Programu w ujęciu regionalnym 

Analiza wielkości środków EFRR objętych podpisanymi umowami o dofinansowanie według 
województw  pokazuje, że ponad połowa wszystkich zakontraktowanych w ramach PO RPW środków 
przypadła województwu lubelskiemu i podkarpackiemu. Najwyższy odsetek płatności w stosunku do 
środków zakontraktowanych odnotowano w województwie świętokrzyskim. Należy jednak 
podkreślić, że porównując wartości bezwzględne wykazane we wnioskach o płatność liderami były 
województwo podkarpackie i lubelskie.  
 
Wykres 8. Struktura dofinansowania EFRR według województw w podpisanych umowach  
o dofinansowanie 
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Wykres 9. Struktura dofinansowania EFRR według województw we wnioskach o płatność 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Od początku realizacji Programu do końca czerwca 2015 r. w ramach PO RPW podpisano 30817 umów 
o dofinansowanie projektów. Liczba i wartość dofinansowania EFRR w poszczególnych 
województwach Polski Wschodniej przedstawia się następująco:  

 lubelskie – 88 umów o wartości dofinansowania z EFRR – 2890 mln zł 

 podkarpackie – 71 umów o wartości dofinansowania z EFRR – 2504 mln zł 

 podlaskie – 38 umów o wartości dofinansowania z EFRR – 1725 mln zł 

 świętokrzyskie – 23 umów o wartości dofinansowania z EFRR – 1214 mln zł 

 warmińsko – mazurskie - 29 umów o wartości dofinansowania z EFRR – 1508 mln zł 
Ponadto, podpisano 59 projektów o zasięgu ponadregionalnym o wartości dofinansowania  
z EFRR wynoszącej 455 mln zł.  

Aktualizacja zapisów PO RPW 2007-2013 i Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu 

W okresie sprawozdawczym nie aktualizowano zapisów PO RPW 2007-2013 i  Szczegółowego opisu 
osi priorytetowych dla Programu. 

Aktualizacja Listy Projektów Indywidualnych PO RPW 

Aktualizacja LPI w okresie sprawozdawczym była przeprowadzana tylko raz i  zakończyła się 18 lutego 
2015 r. W jej wyniku przesunięto z listy rezerwowej na listę podstawową 3 projekty, dla których  
w I półroczu 2015 r. zawarto umowę o dofinansowanie: 

a) z działania I.3 Wspieranie innowacji:  

 Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku 
Naukowo-Technologicznego - III etap PPNT 

 Rozszerzenie zaplecza wspierania biznesu o Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości dla małych 
firm (MInP) oraz poprawa dostępności komunikacyjnej Mieleckiego Parku Przemysłowego 
jako kontynuacja projektu zrealizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A.  
w ramach PO RPW 

b) z działania III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego:  

                                                 
17

 W porównaniu do II półrocza 2014 r. rozwiązano sześć umów na projekty konkursowe w działaniu II.1 
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 Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie 
przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie – ul. 
Lubelskiego Lipca '80)  

Ponadto, w związku z wycofaniem się przez beneficjenta z zamiaru realizacji przedsięwzięcia, 
usunięto jeden projekt rezerwowy z działania I.3 – Rozbudowa potencjału Inkubatora 
Technologicznego w Stalowej Woli – zintensyfikowanie rozwoju gospodarczego regionu poprzez 
wzmocnienie jego bazy innowacyjnej.  

Zaktualizowana LPI obejmuje 116 przedsięwzięć o łącznej wartości 12,87 mld zł. Wszystkie projekty 
znajdują się na liście podstawowej. Ogólna wartość dofinansowania dla projektów podstawowych 
objętych indykatywnym wykazem wynosi 8,51 mld zł. 

 

1.3.1 Postęp prac legislacyjnych 

W okresie sprawozdawczym prowadzono prace w przypadku trzech rozporządzeń: 

1. W dniu 9 czerwca 2015 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej  
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz.U. poz. 767). 

2. W dniu 11 czerwca 2015 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na promocję gospodarczą Polski Wschodniej, 
stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora, tworzenie i rozwój klastrów, tworzenie 
polityki rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 
2007-2013 (Dz. U. poz. 786). 

3. Opracowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania 
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, 
tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013, które miało zastąpić dotychczasowe 
przepisy w tym zakresie. Prace prowadzono w celu dostosowania obowiązujących przepisów 
rozporządzenia do wprowadzonych regulacji unijnych w zakresie pomocy publicznej zawartych 
w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/201418 oraz pomocy de minimis zawartych  
w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/201319.  

 

1.3.2. Postęp w realizacji osi priorytetowych PO RPW20 

I Oś Priorytetowa Nowoczesna Gospodarka  

Działanie I.1. Infrastruktura uczelni 

W ramach działania I.1 wspierającego budowę i modernizację infrastruktury dydaktycznej uczelni 
zakontraktowano środki na realizację 26 projektów o wartości EFRR wynoszącej 1349,89 mln zł. Do 
końca okresu sprawozdawczego zakończono realizację 21 projektów i wydatkowano środki  
w wysokości 1311,03 mln zł, co stanowi 97,3% alokacji dostępnej na działanie. W stosunku do 
poprzedniego okresu sprawozdawczego poziom płatności na rzecz beneficjentów wzrósł o 1,8 pp. Do 

                                                 
18

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne  
 z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1). 

19
 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013  z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu  
 o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). 

20
 Informacje na temat problemów we wdrażaniu poszczególnych działań PO RPW znajdują się w pkt. 2 sprawozdania, 
a informacje o realizacji wskaźników i postępie rzeczowym w pkt. 1.1 sprawozdania. 
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końca 2015 r. zostaną dokonane kolejne płatności w ramach 5 projektów pozostających w trakcie 
realizacji. Podsumowanie rezultatów ww. działania nastąpi w ramach realizowanej w okresie lipiec –
październik 2015 r. ewaluacji pt. Ocena efektów realizacji działania I.1 PO RPW. W jej wyniku zostanie 
dokonana przede wszystkim ocena wpływu projektów na poprawę dostępności i jakości usług 
dydaktycznych na uczelniach znajdujących się w Polsce Wschodniej. 

Działanie I.2. Instrumenty inżynierii finansowej 

W działaniu trwa realizacja projektu indywidualnego Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie 
finansowania zewnętrznego MŚP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych  
i pożyczkowych w Polsce Wschodniej, którego beneficjentem jest Bank Gospodarstwa Krajowego 
(BGK). Wartość EFRR projektu wynosi 149,29 mln zł. Do końca okresu sprawozdawczego 
wydatkowano całą tą kwotę, co stanowi 100% alokacji dostępnej na działanie. 

Do końca czerwca 2015 r. fundusze poręczeniowe i pożyczkowe zawarły ponad 2,5 tys. umów  
o wartości wynoszącej 228,66 mln zł na podstawie których udzielono poręczeń  i przyznano pożyczki 
mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z Polski Wschodniej. 

W związku z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców oferowanymi w ramach działania 
instrumentami finansowymi, w maju 2015 r. BGK ogłosił trzeci konkurs na wybór pośredników 
finansowych w produkcie Pożyczka Globalna na kwotę 20 mln zł21. Dostępne środki pochodziły ze 
środków uwolnionych po tzw. pierwszym obiegu i z odsetek. W ramach konkursu przedsiębiorcy 
złożyli 16 wniosków na kwotę 56,5 mln zł stanowiącą 282% alokacji przewidzianej na konkurs. W jego 
wyniku zostało podpisanych 9 umów z pośrednikami finansowymi. 

Zakończenie projektu planowane jest na koniec listopada 2015 r., a jego efekty zostaną ocenione 
m.in. w ramach ewaluacji przewidzianej do realizacji w 2016 r.  

Działanie I.3 Wspieranie innowacji  

W ramach działania I.3 wspierającego poprawę warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej 
(przede wszystkim przedsięwzięć innowacyjnych), zakontraktowano środki na realizację 84 projektów 
o wartości EFRR wynoszącej 2155,05 mln zł, w ramach czterech schematów: 

- wsparcie na rozwój ośrodków innowacyjności - przeznaczone na budowę, rozbudowę, 
modernizację i uruchamianie instytucji otoczenia biznesu, takich jak: parki przemysłowe  
i technologiczne oraz inkubatory technologiczne i przedsiębiorczości  

- wsparcie na wyposażenie – polegające na budowie i wyposażeniu obiektów przeznaczonych 
do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych  

- wsparcie na tworzenie zaplecza B+R –polegające na tworzeniu infrastruktury zaplecza 
badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach 

- wsparcie na przygotowanie terenów inwestycyjnych – polegające na przygotowaniu terenów 
do działalności inwestycyjnej związane z parkami i inkubatorami. 

Do końca okresu sprawozdawczego w ramach projektów wydatkowano kwotę w wysokości 1697,93 
mln zł, co stanowi 84,8% alokacji dostępnej na działanie. W stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego poziom płatności na rzecz beneficjentów wzrósł o 8,8 pp. 
 
Do końca czerwca 2015 r. zwiększono dofinansowanie dla 11 projektów, co związane było  
z rozszerzeniem zakresu rzeczowego inwestycji. Ponadto, zawarto 2 umowy o dofinansowanie  
dla projektów rezerwowych z LPI PO RPW 2007-2013 na kwotę EFRR wynoszącą 30,76 mln zł.  
Do końca 2015 r. powinna zostać zakończona realizacja działania, w tym będących w trakcie realizacji  
27 projektów. W związku z tym zaplanowano realizację badania ewaluacyjnego  pt. Ocena efektów 
realizacji projektów działania I.3 PO RPW22. W jej wyniku zostanie dokonana przede wszystkim ocena 

                                                 
21

 Poprzednie konkursy odbyły się w 2012 r. i 2014 r. 
22

 Planowany termin realizacji badania – IV kwartał 2015 r –II kwartał 2016 r. 
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efektów i trwałości projektów w odniesieniu do poprawy dostępności i jakości infrastruktury 
badawczej na terenie Polski Wschodniej. 

Działanie 1.4. Promocja i współpraca 

W ramach działania I.4 wspierającego przedsiębiorstwa w Polsce Wschodniej w zakresie promocji 
zagranicznej oraz rozwoju inicjatyw klastrowych w makroregionie, zakontraktowano środki na 
realizację 38 projektów o wartości EFRR wynoszącej 169,59 mln zł. Realizowane projekty polegają na: 

 tworzeniu sieci centrów obsługi inwestora (2 projekty) na rzecz których ponoszono wydatki 
związane z funkcjonowaniem centrów, działaniami informacyjnymi i promującymi realizację 
projektu (spotkania, konferencje, misje gospodarcze) 

 tworzeniu i rozwoju klastrów (1723 projektów). W ramach projektów finansowano działania 
promujące klastry (realizacja strategii marketingowych klastrów oraz organizacja konferencji, 
spotkań i seminariów) oraz działania o charakterze technicznym (prowadzenie biur klastrów, 
tworzenie i obsługę platform internetowych, zakup usług związanych z organizacją wyjazdowych 
misji branżowych). W sumie w klastrach zrzeszonych jest ponad 500 podmiotów,  
tj. mikroprzedsiębiorstwa, firmy małe, średnie i duże oraz jednostki naukowe. Według deklaracji 
uczestników klastrów liczba nowych miejsc pracy od momentu udzielenia wsparcia wzrosła  
o blisko 120 etatów 

 tworzeniu polityki rozwoju regionalnego (18 projektów). Ich celem jest  budowanie stałej 
współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego poprzez opracowanie i dystrybucję 
materiałów promocyjno-informacyjnych dotyczących potencjału gospodarczego, turystycznego  
i kulturowego Polski Wschodniej, tworzenie i obsługą serwisów internetowych oraz organizowanie 
konferencji 

 Promocji Gospodarczej Polski Wschodnie (1 projekt), którego  realizacja  rzeczowa zakończyła się 
30 czerwca 2015 r. Zgodnie z deklaracjami przedsiębiorców z Polski Wschodniej, do których 
przedsięwzięcie było skierowane, dzięki jego realizacji udało się podpisać prawie tysiąc 
kontraktów na kwotę ponad 407 mln zł. Ponadto odnotowano wzrost eksportu o 45%, sprzedaży 
o 20%, a produkcji o 17 %. Firmy zatrudniły ponad 430 osób (w tym blisko 420 to mieszkańcy 
Polski Wschodniej).  

Do końca okresu sprawozdawczego z 38 projektów zakończono realizację 29. Wydatkowano środki 
EFRR w wysokości 159,19 mln zł, co stanowi 96,7 % alokacji dostępnej na działanie. W stosunku do 
poprzedniego okresu sprawozdawczego poziom płatności na rzecz beneficjentów wzrósł o 10,2 pp.  
W kolejnym okresie sprawozdawczym zostaną dokonane płatności w ramach 9 pozostających  
w trakcie realizacji projektów, co oznacza zakończenie realizacji działania wraz z końcem 2015 roku. 
 
II oś priorytetowa – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 

Działanie II.1. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) 

W ramach działania II.1 realizowanych jest 5 projektów indywidualnych dotyczących budowy 
regionalnych sieci szerokopasmowych, których beneficjentami są województwa Polski Wschodniej 
oraz 7824 projektów konkursowych polegających na budowie sieci dostępowej tzw. „ostatniej mili”, 
wdrażanych przez operatorów telekomunikacyjnych. Wartość EFRR wszystkich ww. projektów wynosi  
1214,67 mln zł, z czego do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę w wysokości  
357,9 mln zł, co stanowi 29% alokacji dostępnej na działanie. W stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego poziom płatności na rzecz beneficjentów wzrósł o 12,4 pp. 

W okresie sprawozdawczym 

 Kontynuowano prace budowlane w ramach ww. projektów. Na koniec czerwca 2015 r.  
z planowanych do wybudowania ponad 10,5 tys. km sieci telekomunikacyjnych: 

                                                 
23

 15 klastrów realizuje łącznie 17 projektów. 
24

 W 2014 r. zawarto 85 umów o dofinansowanie. Do końca okresu sprawozdawczego, na wniosek beneficjentów 
rozwiązano 7 umów o dofinansowanie.  
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 wybudowano odcinki o długości ponad 6,9 tys. km, 

 w budowie pozostają odcinki o długości prawie 1,9 tys.km, 

 do wybudowania pozostaje około 1,7 tys. km. 

 W czerwcu 2015 r. Komisja Europejska wydała zgodę na zmianę wartości projektów, w tym 
wartości dofinansowania oraz zakresu rzeczowego inwestycji  w województwach warmińsko-
mazurskim i podkarpackim. 

 Zorganizowano dwa posiedzenia Komitetu Sterującego ds. Sieci Szerokopasmowej Polski 
Wschodniej wspierającego realizację projektów indywidualnych. Ich następstwem było 
sformułowanie wobec beneficjentów rekomendacji dotyczących terminu ukończenie prac 
budowlanych, przyspieszenia procedur odbioru wybudowanej sieci, konieczności niezwłocznego 
rozliczenia środków unijnych oraz opracowania ofert świadczenia usług związanych  
z udostępnieniem sieci (przy ścisłej współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej). 

 W trzech z pięciu województw trwały prace w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór Operatora Infrastruktury 
(OI) wraz z dostawą infrastruktury aktywnej w projektach. W ich w wyniku, województwo 
lubelskie podpisało umowę z OI, województwo podlaskie wybrało OI25, a województwo 
świętokrzyskie wysłało zaproszenia do składania ofert wyznaczając termin ich składania na dzień 
13 lipca 2015 r. 

 Zakończono szkolenia osób zagrożonych tzw. "wykluczeniem cyfrowym" w województwach 
warmińsko-mazurskim, podkarpackim i lubelskim. W pozostałych dwóch województwach są one 
nadal realizowane. W sumie do końca czerwca 2015 r. przeszkolono ponad 6,8 tys. osób. 

 Beneficjenci projektów indywidualnych prowadzili działania informacyjno-promocyjne 
skierowane do mieszkańców i samorządów w makroregionie poprzez udostępnianie informacji 
w prasie, telewizji, Internecie.  

Planowany przebieg realizacji działania 

W kolejnym okresie sprawozdawczym planuje się zakończyć realizację rzeczową projektów 
indywidualnych i konkursowych co będzie skutkować złożeniem kolejnych wniosków o płatność 
końcową. Ponadto, w przypadku projektów indywidualnych nastąpi: 

 rozstrzygnięcie postępowań i podpisanie umów26 na wybór Operatora Infrastruktury  
w przypadku województwa podlaskiego i świętokrzyskiego, 

 zakończenie prac  budowlanych i zainstalowanie sprzętu aktywnego w węzłach, 

 przekazanie wybudowanej sieci szerokopasmowej do zarządzania Operatorom Infrastruktury, 
którzy będą sprzedawali hurtowe usługi dostawcom telekomunikacyjnym dostarczającym 
Internet mieszkańcom makroregionu,  

 zatwierdzenie przez Urząd Komunikacji Elektronicznej oferty świadczenia usług przez 
Operatorów Infrastruktury. 

 

III oś priorytetowa – Wojewódzkie ośrodki wzrostu 

Działanie III.1. Systemy miejskiego transportu zbiorowego27 

W ramach działania III.1 wspierającego budowę zintegrowanych systemów miejskiego transportu 
publicznego w pięciu miastach wojewódzkich Polski Wschodniej zakontraktowano środki na 
realizację 8 projektów o wartości EFRR wynoszącej 1592,93 mln zł. Spośród nich zakończono 
realizację projektów miasta Białegostoku i Rzeszowa.  

                                                 
25

 Postępowanie zostało unieważnione  
26

 w III kwartale 2015 r. 
27

 Projekty Miasta Lublina, Gminy Miasta Rzeszowa, Gminy Miejskiej Kielce oraz Gminy Olsztyn objęte są definicją dużego 
projektu, zgodnie z art. 39 rozporządzenia 1083/2006 dlatego bardziej szczegółowe informacje znajdują się w pkt. 5 
sprawozdania.  
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Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano środki EFRR w wysokości 1222,39 mln zł, co 
stanowiło 79,7% alokacji dostępnej na działanie. W stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego poziom płatności na rzecz beneficjentów wzrósł o 10,7 pp. Do końca 2015 r. 
zostaną dokonane kolejne płatności w ramach 6 pozostałych projektów, których realizacja powinna 
zakończyć się w kolejnym okresie sprawozdawczym. 

Działanie III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej 

W ramach działania III.2 wspierającego prace polegające na budowie i modernizacji  infrastruktury 
umożliwiającej organizację kongresów, konferencji, wystaw i targów w Polsce Wschodniej 
zakontraktowano środki na realizację 6 projektów w wysokości EFRR wynoszącej 247,30 mln zł. 
Spośród nich zakończono realizację 3 projektów w Kielcach, Ostródzie i Lublinie.  
Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano środki EFRR w wysokości 202,04 mln zł, co stanowi 
81,5% alokacji dostępnej na działanie. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego 
poziom płatności na rzecz beneficjentów wzrósł o 4,3 pp. Do końca 2015 r. zostaną dokonane kolejne 
płatności w ramach 3 pozostałych projektów, których realizacja powinna zakończyć się w kolejnym 
okresie sprawozdawczym. 

 

IV oś Priorytetowa Infrastruktura transportowa 

Działania IV.1. Infrastruktura drogowa 

W ramach działania IV.1 dofinansowywanych jest 34 projektów28 polegających na budowie  
i przebudowie dróg wojewódzkich Polski Wschodniej oraz obwodnic w ciągach dróg krajowych. 
Wśród niż są projekty duże, których liczba w okresie sprawozdawczym wzrosła o jeden w związku 
z faktem, że dotychczas realizowany projekt Budowa obwodnicy m. Hrubieszowa w ciągu DK nr 74 
Janów Lubelski - granica państwa zmienił swój status. Dnia 29 czerwca 2015 r. IZ przesłała do KE 
dokumentację tego projektu celem potwierdzenia jego wkładu finansowego. 

Na rzecz realizowanych projektów zakontraktowano środki w wysokości EFRR wynoszącej 3045,23 
mln zł. Spośród nich zakończono realizację 16 projektów, w tym budowę dwóch mostów na Wiśle  
w miejscowościach Połaniec i Kamień. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano środki EFRR  
w wysokości 2716,5 mln zł, co stanowi 92,7% alokacji dostępnej na działanie. W stosunku do 
poprzedniego okresu sprawozdawczego poziom płatności na rzecz beneficjentów wzrósł o 3,6 pp. Do 
końca 2015 r. zostaną dokonane kolejne płatności w ramach pozostałych 18 projektów, których 
realizacja powinna zakończyć się w kolejnym okresie sprawozdawczym.   

 

V oś priorytetowa - Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne 

Działanie V.1. Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki 

W ramach działania zrealizowano jeden kompleksowy projekt indywidualny polegający na promocji 
Polski Wschodniej jako miejsca aktywnego wypoczynku oraz miejsca atrakcyjnego do pracy 
i zamieszkania. Wartość dofinansowania EFRR projektu wyniosła 19,37 mln zł. Projekt został 
zakończony w 2012 r. 

Działanie V.2. Trasy Rowerowe 

W ramach działania realizowanych jest 6 projektów w ramach dwóch komponentów.  

 

                                                 
28

 W ramach działania realizowane są 34 projekty, na które podpsanych jest 37 umów, ponieważ jeden projekt jest 
podzielony na 3 umowy, a drugi – na 2 umowy, dlatego łączna liczba projektów jest niższa od liczby umów 
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Komponent budowa tras rowerowych 
 
W jego ramach dofinansowano 5 projektów polegających na budowie i oznakowaniu tras 
rowerowych. Na ich rzecz zakontraktowano środki w wysokości EFRR 257,72 mln zł. Do końca okresu 
sprawozdawczego wydatkowano środki EFRR w wysokości 24,73 mln zł, co stanowi 9,6% alokacji 
dostępnej na działanie. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego poziom płatności na 
rzecz beneficjentów wzrósł o 3,76 pp. 
Trwa budowa i znakowanie tras rowerowych Polski Wschodniej. Do końca czerwca 2015 r. 
zakończono budowę pierwszych odcinków trasy w województwach: warmińsko-mazurskim  
i lubelskim. Realizacja postępu rzeczowo-finansowego projektów jest monitorowana w cyklu 
miesięcznym i dwutygodniowym. Do końca 2015 r. zostaną dokonane kolejne płatności w ramach 
projektów, których realizacja powinna zakończyć się w kolejnym okresie sprawozdawczym. 
 
Komponent promocja tras rowerowych 
 
W ramach działania V.2 dofinansowano projekt promujący trasy rowerowe w Polsce Wschodniej, na 
który zakontraktowano środki EFRR w wysokości 21,14 mln zł. Do końca okresu sprawozdawczego 
wydatkowano środki w wysokości 3,4 mln zł, co stanowi 1,33% alokacji na działanie. W stosunku do 
poprzedniego okresu sprawozdawczego poziom płatności na rzecz beneficjenta wzrósł o 0,74 pp. 
Środki te przeznaczono na: 

 organizację udziału marki Green Velo w targach turystycznych i rowerowych (w tym w ramach 
Expo w Mediolanie),  

 organizację cyklu spotkań informacyjnych m.in. dla przedsiębiorców i środowisk lokalnych 
zlokalizowanych w korytarzu trasy oraz dziennikarzy krajowych i zagranicznych, 

 kontynuację działań promocyjnych w mediach,  

 tworzenie bazy Miejsc Przyjaznych Rowerzyście,  

 prowadzenie prac nad uruchomieniem docelowej wersji portalu internetowego.  
W kolejnym okresie sprawozdawczym kontynuowany będzie monitoring stanu realizacji projektu,  
w tym koordynacja działań promocyjnych z postępem prac w ramach projektów infrastrukturalnych.  

 

VI oś priorytetowa - Pomoc techniczna 

Działanie VI.1. Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja Programu 

W ramach działania od początku realizacji PO RPW dofinansowano ze środków pomocy technicznej  
18 projektów o wartość EFRR wynoszącej 95,64 mln zł. Spośród nich zakończono realizację 16 
projektów. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano środki EFRR w wysokości 71,79 mln zł, 
co stanowi 89,6% alokacji dostępnej na działanie. W stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego poziom płatności na rzecz beneficjentów wzrósł o 1,9 pp. 

W okresie sprawozdawczym realizowane były dwa projekty: 
- Roczny Plan Działania IZ PO RPW na 2015 rok o wartości EFRR wynoszącej 2 306 050,00 zł, 
- Roczny Plan Działania IP PO RPW na 2015 rok o wartości z EFRR wynoszącej 2 701 000,00 zł. 
Szczegółowe informacje o realizacji projektów w ramach pomocy technicznej znajdują się w pkt. 6 
sprawozdania. 

2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych 

W okresie sprawozdawczym podczas wdrażania PO RPW zostały zidentyfikowane problemy  
w przypadku projektów dofinansowywanych z trzech działań: II.1, III.1 i V.2. 
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Działanie II.1 – Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej 

W ramach działania zidentyfikowano problem przedłużania terminów zakończenia realizacji 
projektów do końca 2015 r. i związany z tym niski poziom wydatkowania środków. Zostało to 
spowodowane opóźnieniem w rozpoczęciu prac  budowlanych sieci szerokopasmowych. Beneficjenci 
uzasadniali to koniecznością uzyskania akceptacji przez powiatowe ośrodki geodezyjne dokumentacji 
powykonawczej dla budowy sieci, a także trybem ich odbiorów.  
Na wydłużenie terminu realizacji projektów wpływ miała także przedłużająca się procedura wyboru 
Operatora Infrastruktury w przypadku projektów województwa podlaskiego i świętokrzyskiego. 
Wynikało to z trudności w merytorycznym opracowaniu dokumentacji przetargowej w związku ze 
stosowaniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz procedurą odwoławczą w Krajowej Izbie 
Odwoławczej.  
Natomiast niski poziom wydatkowania środków w działaniu jest także spowodowany 
niezadawalającym stopniem zaawansowania robót budowlanych w projekcie województwa 
podkarpackiego. Do końca okresu sprawozdawczego w budowie pozostawało 50% sieci 
szerokopasmowej. 
W związku z powstałymi problemami w realizacji projektów zostały one objęte szczególnym 
monitorowaniem ze strony IP i IZ PO RPW oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. IZ organizuje 
cykliczne spotkania z beneficjentem poświęcone realizacji projektu w formie posiedzeń Komitetu 
Sterującego ds. projektu SSPW. Ich efektem są rekomendacje związane z przyśpieszeniem tempa 
robót budowlanych i rozliczaniem projektu w zaplanowanym terminie. 
 

Działanie III.1 – Systemy miejskiego transportu zbiorowego 

W działaniu pojawiło się opóźnienie w realizacji dużego projektu transportu miejskiego miasta 
Olsztyna na etapie prac projektowych, które miały wpływ na rozpoczęcie robót budowlanych. 
Spowodowane było to odstąpieniem w 2013 r. przez beneficjenta od umowy z wykonawcą linii 
tramwajowej ze względu na znaczące opóźnienia w realizacji kontraktu. W związku z tym beneficjent 
musiał ogłosić ponownie postępowania przetargowe na dokończenie prac projektowych oraz na 
realizację prac budowlanych (linii tramwajowej, ulicy Obiegowej, zajezdni postojowej dla autobusów  
i zajezdni tramwajowej), których realizacja trwa nadal Opóźnienia w budowie linii tramwajowej 
skutkowały przesunięciem terminów realizacji pozostałych, skorelowanych zadań dotyczących 
dostawy taboru tramwajowego oraz wdrożenia systemu ITS. 

W celu zakończenia realizacji projektu w zaplanowanym terminie tj. do końca 2015 r., IZ oraz IP 
monitorują postęp rzeczowy projektu i zidentyfikowane w jego ramach kamienie milowe na 
podstawie informacji przekazywanych raz na tydzień przez beneficjenta. 

 

Działanie V.2 – Trasy rowerowe 

W działaniu zidentyfikowano niski poziom wydatkowania środków wynoszący 10,5% alokacji na 
działanie na koniec czerwca 2015 r.. Tak stan rzeczy został spowodowany wielomiesięcznymi 
opóźnieniami w przygotowaniu projektów. W związku z tym, IZ zobowiązała IP do monitorowania 
realizacji projektów i przedkładania w cyklu miesięcznym i dwutygodniowym szczegółowej informacji 
o stanie realizacji poszczególnych projektów, w tym kamieni milowych  oraz o pojawiających się 
problemach. Ponadto, IZ organizuje cykliczne spotkania z beneficjentami projektów, w trakcie 
których omawiane są wszelkie problemy towarzyszące realizacji projektów. 
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3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu29  

4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji 
programu 

Oświadczam, iż informacje zawarte w 
sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z 
moją wiedzą, program realizowany jest w zgodzie 
z przepisami prawa wspólnotowego, w tym w 
następujących obszarach: 

1) polityka konkurencji; 

2) polityka zamówień publicznych; 

3) polityka ochrony środowiska; 

4) polityka równych szans. 

Data i miejsce: 

            14 września 2015 r., Warszawa 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
do  zatwierdzenia sprawozdania i wydania 
oświadczenia w ramach instytucji 
zarządzającej: 

Monika Pałasz 

Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania 
sprawozdania: 

 ............................................................................  

4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych30 

W okresie sprawozdawczym wystąpiły problemy związane ze stosowaniem prawa zamówień 
publicznych (np. dokonywanie wyboru wykonawcy bez zachowania zasad uczciwej konkurencji  
i równego traktowania wykonawców, a ponadto stosowanie dyskryminacyjnych warunków udziału  
w postępowaniu lub kryteriów oceny ofert). Niemniej jednak nie spowodowało to problemów  
z prawidłowym wdrażaniem poszczególnych osi priorytetowych PO RPW. 

4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej 

W PO RPW pomoc publiczna udzielana jest beneficjentom w ramach działań:  
I.3, II.1 i III.2. W ramach działania I.3  pomoc publiczna stanowi: 

- regionalną pomoc inwestycyjną – udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 
Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne 
ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie 
wyłączeń blokowych), Dz. Urz. UE L 214 z 9 sierpnia 2008 r.  

- pomoc de minimis – udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) 
nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy 
„de minimis” (Dz. Urz. WE L 379 z 28 grudnia 2006 r., str. 5). 

Zasady przyznawania pomocy publicznej w ramach działania I.3 są zgodne z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lutego 2009 r.  
w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na 
wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach 
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. Nr 34, poz. 271).  

                                                 
29

 Nie dotyczy sprawozdania okresowego za I półrocze. Część ta powinna być wypełniana i przekazywana w ramach 
sprawozdania opracowywanego za II półrocze a ujęte w niej informacje powinny obejmować dane dotyczące obydwu 
okresów sprawozdawczych danego roku. 

30
  Nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze. 
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W okresie sprawozdawczym w zakresie działania I.3 nie udzielono regionalnej pomocy inwestycyjnej 
ani pomocy „de minimis”z powodu wygaśnięcia podstawy prawnej udzielania pomocy, na której 
oparty został wskazany program pomocowy.Ponadto, kkontynuowano prace rozpoczęte w IV 
kwartale 2014 r. zmierzające do dostosowanie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie 
terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 do 
nowych regulacji UE w zakresie pomocy publicznej i pomocy „de minimis”.  

 
W przypadku działania II.1 pomoc publiczna stanowi regionalną pomoc inwestycyjną udzielaną 
zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia  
2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87  
i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), Dz. Urz. UE L 214 z 9 sierpnia 
2008 r. 
Zasady przyznawania pomocy publicznej w ramach działania II.1 reguluje rozporządzenie Ministra 
Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i umożliwienie dostępu do sieci 
szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 (Dz. U. 
2013, poz. 423, z późn. zm.). W grudniu 2013 r. ww. rozporządzenie zostało znowelizowane 
umożliwiając przyznawanie przez PARP regionalnej pomocy inwestycyjnej do dnia określonego  
w art. 44 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, tj. do dnia 30 czerwca 2014 r. 
W okresie sprawozdawczym w ramach działania II.1 nie udzielono regionalnej pomocy inwestycyjnej. 
 
W ramach działania III.2 pomoc publiczna stanowi regionalną pomoc inwestycyjną i pomoc „de 
minimis”, udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności określonymi w programie pomocowym, 
ustanowionym przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia  
3 lutego 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy 
finansowej na tworzenie i rozwój infrastruktury turystyki kongresowej i targowej w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. Nr 21, poz. 117). W związku z tym, że 
przepisy ww. rozporządzenia utraciły moc obowiązującą z dniem 1 lipca 2014 r., w okresie 
sprawozdawczym nie udzielono nowej pomocy publicznej w ramach tego działania. 
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Tabela 9. Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wypłaconej) pomocy publicznej oraz pomocy „de minimis” od uruchomienia programu  w podziale na działania 
i podstawę udzielenia pomocy 

Działanie  
(nr i nazwa) 

Program pomocowy/ inna 
podstawa udzielenia pomocy  

Liczba projektów objętych 
pomocą publiczną oraz pomocą 

„de minimis” 

Wartość projektów objętych 
pomocą publiczną oraz pomocą  

„de minimis” 
Wielkość przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy „de minimis” 

wg 
podpisanych 

umów / 
wydanych 

decyzji 

wg 
zrealizowanych  

wniosków o 
płatność 

wg podpisanych 
umów / 

wydanych 
decyzji 
(w zł) 

wg 
zrealizowanych  

wniosków o 
płatność 

(w zł) 

kwota 
ogółem 
(w zł) 

dofinansowanie ze 
środków publicznych w 
części odpowiadającej 

środkom UE 

dofinansowanie ze środków 
publicznych w części 

odpowiadającej środkom 
krajowym 

kwota 
(w zł) 

% 
kwota 
(w zł) 

% 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.=8.+10. 8. 
9.=8./7. 

*100 
10. 

11.=10./7. 
*100 

I.3 Wspieranie 
innowacji 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 18 lutego 2009 roku 

w sprawie udzielania przez Polską 
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 
pomocy finansowej na wyposażenie, 

tworzenie zaplecza B+R oraz 
przygotowanie terenów inwestycyjnych 

w ramach Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  

(Dz. U. Nr 34, poz. 271). 

11 
11 

(135 wniosków 
o płatność) 

710 645 343,23  
(kwalifikowalne 
542 484 841,38) 

343 208 599,82  208 115 458,95 171 023 543,41 82,18% 37 091 915,54 17,82% 

II.1*  
Sieć 

Szerokopasmowa 
Polski Wschodniej 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w 
sprawie udzielania przez Polską Agencję 

Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy 
finansowej na tworzenie 

i umożliwienie dostępu do sieci 
szerokopasmowej w ramach Programu 

Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 
2007-2013 (Dz. U. 2013, poz. 423). 

77 
55 

(243 wnioski o 
płatność) 

400 711 982,80 
(kwalifikowalne: 
321 364 249,06) 

51 110 843,29 35 402 332,98 32 303 196,56 91,25% 3 099 136,42 8,75% 

III.2 Infrastruktura 
turystyki 

kongresowej i 
targowej 

Rozporządzenie w sprawie udzielania 
przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości pomocy finansowej 
na tworzenie i rozwój infrastruktury 
turystyki kongresowej i targowej w 

ramach Programu Operacyjnego Rozwój 
Polski Wschodniej 2007 – 2013  

(Dz. U. 2009 nr 21 poz. 117) 

6 
6  

(80 wniosków o 
płatność) 

649 317 207,52 
(kwalifikowalne: 
544 752 116,19) 

380 675 316,72 253 627 410,82 215 718 523,69 85,05% 37 908 887,13 14,95% 

*W tabeli nie zostały uwzględnione projekty, dla których umowy o dofinansowanie zostały rozwiązane. 
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Liczba projektów MŚP objętych 
pomocą publiczną oraz pomocą 

„de minimis” 

Wartość projektów MŚP objętych 
pomocą publiczną oraz pomocą „de 

minimis” 

Udział pomocy dla MŚP w przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy „de minimis” 

ogółem MŚP w tym wg wielkości przedsiębiorstwa 
31)

 

wg 
podpisanych 

umów / 
wydanych 

decyzji 

wg  
zrealizowanych 

wniosków o 
płatność 

wg podpisanych 
umów / 

wydanych decyzji 
(w zł) 

wg 
zrealizowanych 

wniosków o 
płatność 

(w zł) 

 
kwota 
(w zł) 

 

% 

mikro małe średnie 

kwota 
(w zł) 

% 
kwota 
(w zł) 

% 
kwota 
(w zł) 

% 

12. 13. 14. 15. 
16.= 

18.+20.+22. 
17.= 

16./7.*100 
18. 

19.= 
18./16.*

100 
20. 

21.= 
20./16.*100 

22. 
23.= 

22./16.*100 

4 
4 

(35 wniosków o 
płatność) 

163 270 378,35 
(kwalifikowalne 
120 568 853,74) 

63 353 943,22 55 765 326,99 26,80% 0,00 0% 16 587 732,18 29,75% 39 177 594,81 70,25% 

68 
54 

(201 wniosków o 
płatność) 

374 193 621,91 
(kwalifikowalne: 
302 107 262,38) 

51 110 843,29 35 402 332,98 100% 
22 536 107,81 

 
63,66% 12 866 225,17 36,34% 0,00 0% 

2 
2 

(22 wnioski o 
płatność) 

194 145 389,42 
(kwalifikowalne: 
148 324 535,51) 

122 117 199,27 90 322 297,68 35,61% 
0,00 

 
0% 90 322 297,68 100% 0,00 0% 

                                                 
31

 Podział zgodny z  Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu 
art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie o wyłączeniach blokowych) (DZ. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3). 
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5. Informacja o realizacji dużych projektów32, 33 

Zgodnie z art. 39 rozporządzenia 1083/2006 w PO RPW przewidziano do realizacji 17 dużych 
projektów: 
- 5 w ramach działania II.1 
- 4 w ramach działania III.1 
- 8 w ramach działania IV.134 
W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego liczba projektów wzrosła o jeden ponieważ 
projekt Budowa obwodnicy m. Hrubieszowa w ciągu DK nr 74 Janów Lubelski – granica pierwotnie nie 
był zgłaszany jako „duży”. W związku ze zwiększeniem kosztu całkowitego projektu (zmiana 
wykonawcy), zmienił się jego status. Wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego dla dużego 
projektu został przesłany do akceptacji KE w czerwcu 2015 r. 
Do końca czerwca 2015 r. zakończyła się realizacja 3 dużych projektów  z działania IV.1. 

Tabela 10. Informacja dotycząca podpisanych umów o dofinansowanie dla dużych projektów  

Działanie 
PO RPW 

Liczba podpisanych 
umów 

Wartość EFRR podpisanych umów  
(w mln PLN) 

Wartość EFRR złożonych wniosków o 
płatność (w mln PLN) 

do końca 
poprzedni

ego 
okresu 

spr. 

do końca 
bieżącego 

okresu 
spr. 

do końca 
poprzedniego 

okresu spr. 

do końca 
bieżącego okresu 

spr. 

do końca 
poprzedniego 

okresu spr. 

do końca 
bieżącego okresu 

spr. 

Działanie 
II.1. 

5 5 1 029,68 1 029,68 200,09 325,59 

Działanie 
III.1. 

4 4 1 165,77 1 165,77 776,02 864,40 

Działanie 
IV.1. 

9 10 1 216,16 1 439,10 1 124,77 1 161,93 

Razem  18 19 3 411,61 3 634,54 2 100,89 2 351,92 

 
Tabela 11. Przebieg realizacji dużych projektów w kolejnym okresie sprawozdawczym 

Działanie PO RPW 
Wartość EFRR planowanych do 
złożenia wniosków o płatność   

(w mln PLN) 

Przewidywana liczba 
zakończonych 

projektów 

Wartość EFRR planowanych 
do zakończenia projektów                 

(w mln PLN) 

Działanie II.1. 285,00 5 1 029,68 

Działanie III.1. 176,89 3 915,21 

Działanie IV.1. 81,38 4 696,05 

Razem 543,27 12 2 640,94 

W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest złożenie wniosków o płatność  
o wartości EFRR wynoszącej 543,29 mln PLN. Przewiduje się zakończenie realizacji 12 projektów  
o wartości EFRR wynoszącej 2640,94 mln PLN.  
 
Działanie II.1. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej 

Projekt województwa lubelskiego 
Data podpisania umowy - 

21 stycznia 2011 r. 

Stan zaawansowania projektu 

 13 maja 2015 r. podpisano umowę z Operatorem Infrastruktury na operowanie i dostawę 
urządzeń aktywnych 

 zakończono realizację komponentu szkoleniowego (przeszkolono 1912 osób) 

                                                 
32

 Jeżeli ma zastosowanie. 
33

 Nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze. 
34

W ramach działania IV.1 PO RPW realizowanych jest 8 dużych projektów, dla których podpisano 10 umów 
o dofinansowanie (projekt pn. Likwidacja barier

  
rozwojowych… - 3 umowy).
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 wybudowano 2747 km sieci z planowanych do wybudowania 2908 km, a w trakcie budowy 
pozostaje 161 km sieci 

Działania w kolejnym okresie sprawozdawczym 

 monitorowanie postępu realizacji rzeczowej i finansowej projektu 

 zakończenie prac budowlanych i odbiór wbudowanej sieci 
Planowana data zakończenia realizacji projektu – 31 października 2015 r.  

Projekt województwa podkarpackiego 
Data podpisania umowy - 

11 marca 2011 r. 

Stan zaawansowania projektu 

 w 2013 r. podpisano umowę z Operatorem Infrastruktury 

 zakończono realizację komponentu szkoleniowego (przeszkolono 1548 osób) 

 wybudowano 268,16 km sieci z planowanych do wybudowania 2013 km, w trakcie budowy jest 
1050,66 km sieci, a do wybudowania pozostaje 694,18 km 

Działania w kolejnym okresie sprawozdawczym 

 monitorowanie postępu realizacji rzeczowej i finansowej projektu 

 podjęcie działań naprawczych przez beneficjenta w związku z niskim stanem zaawansowania 
odbiorów i postępu finansowego 

 zakończenie prac budowlanych i odbiór wbudowanej sieci 
Planowana data zakończenia realizacji projektu – 31 października 2015 r. 

Projekt województwa warmińsko- mazurskiego 
Data podpisania umowy - 

16 listopada 2010 r. 

Stan zaawansowania projektu 

 w 2013 r. podpisano umowę z Operatorem Infrastruktury 

 zakończono realizację komponentu szkoleniowego (przeszkolono 1860 osób) 

 wybudowano 1853,97 km sieci z planowanych do wybudowania 2241 km, w trakcie budowy jest 
25,93 km, a do wybudowania pozostaje 361,1 km 

Działania w kolejnym okresie sprawozdawczym 

 monitorowanie postępu realizacji rzeczowej i finansowej projektu 

 zakończenie prac budowlanych i odbiór wbudowanej sieci 
Planowana data zakończenia realizacji projektu – 31 listopada 2015 r. 

Projekt województwa podlaskiego  
Data podpisania umowy - 

15 kwietnia 2011 r. 

Stan zaawansowania projektu 

 27 czerwca 2015 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę na Operatora Infrastruktury, jednak  
w kolejnym okresie sprawozdawczym postępowanie unieważniono  

 przeszkolono 1077 osób 

 wybudowano 1298,44 km sieci z planowanych do wybudowania 1852 km, w trakcie budowy jest 
557 km, a do wybudowania pozostaje 31,56 km 

Działania w kolejnym okresie sprawozdawczym 

 podpisanie umowy z Operatorem Infrastruktury 

 monitorowanie postępu realizacji rzeczowej i finansowej projektu 

 zakończenie prac budowlanych i odbiór wbudowanej sieci 

 zakończenie komponentu szkoleniowego 
Planowana data zakończenia realizacji projektu – 31 października 2015 r. 

Projekt województwa świętokrzyskiego 
Data podpisania umowy – 

27 stycznia 2011 r. 

Stan zaawansowania projektu 

 rozstrzygnięcie postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór Operatora 
Infrastruktury wraz z dostawą sprzętu aktywnego  

 przeszkolono 491 osób 
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 wybudowano 750 km sieci z planowanych do wybudowania 1414 km, w trakcie budowy jest 40 
km, a do wybudowania pozostaje 624 km 

Działania w kolejnym okresie sprawozdawczym 

 podpisanie umowy z Operatorem Infrastruktury  

 monitorowanie postępu realizacji rzeczowej i finansowej projektu 

 zakończenie prac budowlanych i odbiór wbudowanej sieci 

 zakończenie komponentu szkoleniowego 
Planowana data zakończenia realizacji projektu – 31 października 2015 r. 

 
Działanie III.1. Systemy miejskiego transportu zbiorowego 

Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze 
Metropolitarnym 

Data podpisania umowy 
12 listopada 2009 r. 

Stan zaawansowania projektu 
Zakończono realizację następujących zadań:  

 budowę ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów 

Kielce), pętli i zatok autobusowych, węzła drogowego wraz z przebudową ronda oraz buspasa 

 zakupiono 40 autobusów wraz z automatami mobilnymi i stacjonarnymi do sprzedaży biletów 

 zainstalowano 36 elektronicznych tablic przystankowych  

 wyposażono wszystkie autobusy w monitoring wizyjny 

 wprowadzono System Kieleckiej Karty Miejskiej 

Trwa realizacja następujących zadań: 

 budowa buspasów, zintegrowanych peronów przystankowych oraz pętli autobusowej wraz  

z przebudową ulicy na potrzeby buspasów i ścieżki rowerowej 

Działania w kolejnym okresie sprawozdawczym: 

 realizacja zadań w projekcie zgodnie z przyjętym harmonogramem 

Planowana data zakończenia realizacji projektu – 31 grudnia 2015 r. 

Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu 
zbiorowego w Olsztynie 

Data podpisania umowy  
12 listopada 2012 r. 

Stan zaawansowania projektu 
Zakończono realizację następujących zdań: 

 budowę zajezdni tramwajowej oraz zajezdni autobusowej, budowę ul. Obiegowej, ciągów 

pieszych i pieszo-rowerowych oraz buspasów 

Trwa realizacja następujących zadań:  

 budowa linii tramwajowej 

 dostawa taboru tramwajowego 

 wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego 

Działania w kolejnym okresie sprawozdawczym: 

 realizacja zadań w projekcie zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz dalsze monitorowanie 

postępu prac w ramach inwestycji 

Planowana data zakończenia realizacji projektu – 31 grudnia 2015 r. 

Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i 
okolic 

Data podpisania umowy  
30 lipca 2012 r. 

Stan zaawansowania projektu: 
Realizacja projektu została zakończona. W dniu 30 czerwca 2015 r. beneficjent złożył wniosek  
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o płatność końcową. 

Działania w kolejnym okresie sprawozdawczym: 

 kontrola na zakończenie realizacji projektu na przełomie lipca i sierpnia 2015 r.  

Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie 
Data podpisania umowy  

1 września 2011 r. 

Stan zaawansowania projektu 
Zakończono realizację następujących zadań: 

 budowę trakcji trolejbusowych wraz z systemami zasilania, Systemu Zarządzania Transportem 
Publicznym, w tym: wyposażenie pojazdów, tablice systemu informacji przystankowej i Centrum 
Obsługi 

 przebudowę ulic i skrzyżowań 

 zakupiono i dostarczono 100 autobusów i 70 trolejbusów 
Trwa realizacja następujących zadań: 

 Budowa Systemu Zarządzania Ruchem 

 dostawa samochodu specjalnego z podnośnikiem koszowym 

Działania w kolejnym okresie sprawozdawczym: 

 realizacja zadań w projekcie zgodnie z przyjętym harmonogramem 

Planowana data zakończenia realizacji projektu – 31 grudnia 2015 r. 

 
Działanie IV.1. Infrastruktura drogowa 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 747 Iłża – Konopnica na odcinku 
Konopnica – Kamień 

Data podpisania umowy  
3 października 2012 r. 

Stan zaawansowania projektu: 

 roboty budowlane na wszystkich odcinkach zostały zakończone i uzyskano pozwolenia na ich 
użytkowanie 

Działania w kolejnym okresie sprawozdawczym: 

 rozliczenie projektu 
Planowana data zakończenia realizacji projektu – 30 września 2015 r. 

Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budową dróg 
dojazdowych 

Data podpisania umowy 
3 października 2012 r. 

Stan zaawansowania projektu: 

 roboty budowlane w ramach projektu  zostały zakończone, trwa ich odbiór 

Działania w kolejnym okresie sprawozdawczym:  

 rozliczenie projektu 
Planowana data zakończenia realizacji projektu – 30 września 2015 r. 

Budowa obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi 
krajowej nr 61 

Data podpisania umowy  
12 listopada 2012 r. 

Stan zaawansowania projektu: 

 trwa realizacja robót budowlanych 

 trwa procedura aneksowania umowy o dofinansowanie (wydłużenie terminu realizacji projektu  
z 30 kwietnia 2015 r. na 30 listopada 2015 r.) 

Działania w kolejnym okresie sprawozdawczym:  

 monitorowanie postępu realizacji rzeczowej i finansowej projektu 
Planowana data zakończenia realizacji projektu – 30 listopada 2015 r. 
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Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z przebudową dogi 
wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 

Data podpisania umowy 
24 października 2012 r. 

Stan zaawansowania projektu: 

 w listopadzie 2014 r. droga została przekazana do użytkowania 

 złożono wniosek o płatność końcową, przeprowadzono kontrolę na zakończenie projektu, 
wdrożono zalecenia pokontrolne 

 trwa weryfikacja wniosku o płatność końcową  

Działania w kolejnym okresie sprawozdawczym:  

 rozliczenie projektu 

Budowa obwodnicy m. Hrubieszowa w ciągu DK nr 74 Janów Lubelski 
– granica państwa 

Data podpisania umowy 
27 grudnia 2010 r. 

Stan zaawansowania projektu 

 projekt pierwotnie nie był zgłaszany jako „duży”, lecz w związku ze zwiększeniem kosztu 
całkowitego projektu (zmiana wykonawcy), zmienił się jego status  

 wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego dla dużego projektu został przesłany do akceptacji 
KE w czerwcu 2015 r. 

 w maju 2015 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych 

 obecnie prowadzone są roboty budowlane 

Działania w kolejnym okresie sprawozdawczym 

 monitorowanie postępu realizacji rzeczowej i finansowej 
Planowana data zakończenia realizacji projektu – 31 grudnia 2015 r. 

 
Projekty zakończone 

Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej 
drogę krajowa nr 77 z drogą krajową nr 28 

Data zakończenia 
realizacji projektu 
 31 grudnia 2012 r. 

Efekty projektu  wybudowano obwodnicę o długości 3,84 km oraz drogi krajowe o długości 
3,44 km  

 przebudowano 0,71 km dróg krajowych 

 oszczędność czasu w przewozach pasażerskich wyniosła 25 mln zł/rok, a w 
towarowych 9,6 mln zł/rok 

Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 
Jędrzychowice – Korczowa 

Data zakończenia 
realizacji projektu 
 31 grudnia 2013 r. 

Efekty projektu  wybudowano obwodnicę o długości 11,31 km 

 oszczędność czasu w przewozach towarowych i pasażerskich wyniosła 40 
mln zł/rok 

Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa  
w ciągu drogi krajowej nr 78 

Data zakończenia 
realizacji projektu 

 30 czerwca 2013 r. 

Efekty projektu  wybudowano obwodnicę o długości 7,86 km 

 oszczędność czasu w przewozach pasażerskich wyniosła 8,8 mln zł/rok,  
a w towarowych  8,4 mln zł/rok 

 
Zmiany na Indykatywnej liście dużych projektów PO RPW 

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły żadne zmiany na Indykatywnej liście dużych projektów PO 
RPW. 
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6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej 

W okresie objętym sprawozdaniem ze środków pomocy technicznej w ramach PO RPW korzystały IZ  
i IP PO RPW. Działania realizowano na podstawie 2 projektów:  

1) Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej 2007-2013 na rok 2015 dla Instytucji Zarządzającej - okres realizacji od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2015 r.  

2) Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej 2007-2013 na rok 2015 dla Instytucji Pośredniczącej – okres realizacji od  
1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.  

Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO RPW 2007-2013 na 2015 r. dla Instytucji 
Zarządzającej 

Całkowita wartość projektu wynosi 2 713 000,00 zł, w tym EFRR 2 306 050,00 zł. W okresie od  
1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. z kwoty przeznaczonej na I półrocze, tj. 1 598 971,50 zł 
wydatkowano kwotę 286 527,21 zł, co stanowiło 17,92% zaplanowanych środków.  

Wsparcie wdrażania i zarządzania PO RPW ze środków pomocy technicznej PO RPW realizowane było 
poprzez: 

1) podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników wykonujących zadania w ramach PO RPW, 
na co zarezerwowano na I półrocze 2015 r. kwotę w wysokości  20 000,00 zł, z której 
wydatkowano kwotę 590,00 zł, co stanowiło 2,95% zaplanowanych środków. Dofinansowano 
koszt szkolenia pracownika. 

2) pokrycie wydatków na funkcjonowanie Instytucji Zarządzającej, na które zarezerwowano na  
I półrocze 2015 r. kwotę w wysokości 195 000,00 zł, z której wydatkowano 21 903,38 zł, co 
stanowiło 11,23% zaplanowanych środków. Dofinansowano koszty: 

 delegacji krajowych i zagranicznych pracowników 

 abonamentu i połączeń telefonicznych 

 usług pocztowych i kurierskich 

 wykonania kopii/wydruków dokumentów związanych z PO RPW 

3) pokrycie kosztów realizacji PO RPW, na które na I półrocze 2015 roku zarezerwowano kwotę  
w wysokości 890 003,50 zł, a wydatkowano kwotę 207 835,30zł, co stanowiło 23,35% 
zaplanowanych środków. Dofinansowano koszty: 

 obsługi cateringowej spotkania poświęconego planowanemu do realizacji w ramach POPW 
2014-2020 działaniu Platformy startowe dla nowych pomysłów 

 obsługi cateringowej spotkania rocznego dla PO RPW 2007-2013 z Komisją Europejską 

 obsługi cateringowej spotkania Grupy Roboczej KM POPW ds. Transportu i przedsiębiorczości 

 obsługi cateringowej II posiedzenia Komitetu Monitorującego POPW 

 obsługi caterignowej Komitetu Monitorującego PORPW 

 organizacji i obsługi I posiedzenia Grupy Sterującej ds. Polski Wschodniej 

 organizacji i obsługi spotkania dot. omówienia wyników negocjacji z Komisją Europejską  
w zakresie ostatecznego kształtu programów planowanych do realizacji na obszarze 
makroregionu Polski Wschodniej w perspektywie finansowej 2014-2020 

 usług zastępstwa procesowego, nadzoru nad prowadzonymi postępowaniami 
administracyjnymi, doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego w odniesieniu do 
spraw wnoszonych po wyczerpaniu procedury odwoławczej wynikającej z systemu realizacji PO 
RPW 

 usług doradztwa prawnego w zakresie przygotowania do wdrażania POPW 2014-2020 

 usług zastępstwa prawnego na etapie postępowania administracyjnego przed WSA oraz 
nadzorowanie postępowań administracyjnych 
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 usług zastępstwa procesowego, nadzoru nad prowadzonymi postępowaniami 
administracyjnymi doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego w odniesieniu do 
spraw wnoszonych po wyczerpaniu procedury odwoławczej wynikającej z systemu realizacji  
PO RPW 

 opinii prawnej dot. występowania pomocy publicznej w komponencie promocyjnym projektu 
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej 

 ekspertyzy w zakresie przeglądu i uzupełnienia procedur systemu kontroli PO RPW 2007-2013 
w kontekście działań antykorupcyjnych i zwalczania nadużyć finansowych oraz przygotowania 
założeń systemu kontroli POPW na lata 2014-2020 

  opinii prawnej dot. interpretacji art. 1 ust. 5 lit. a) Rozporządzenia KE nr 651/2014  
w kontekście planowanych przez MIiR kryteriów selekcji wniosków o dofinansowanie działań 
realizowanych w ramach Osi Priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia 

 tłumaczeń pisemnych i ustnych 

 podróży członków Komitetu Monitorującego PO RPW 2007-2013 i POPW 2014-2020 

4) realizację działań informacyjno-promocyjnych, na które na I półrocze 2015 r. zarezerwowano 
kwotę w wysokości 170 573,50 zł, z której wydatkowano środki w wysokości 16 309,63 zł, co 
stanowiło 9,56% zaplanowanych środków. Dofinansowano koszty: 

 składu i druku teczek konferencyjnych i notatników A4, Programu Operacyjnego Polska 
Wschodnia 2014-2020 oraz  ulotek dot. POPW 2014-2020 

 streszczenia POPW 2014-2020 

5) realizację działań kontrolnych, na które w 2015 r. nie rezerwowano żadnych środków. W okresie 
od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. nie dofinansowano żadnych wydatków. 

6) realizację działań ewaluacyjnych, na które zarezerwowano w I półroczu 2015 r. kwotę  
w wysokości 323 394,50 zł, z której wydatkowano 39 888,90 zł, co stanowiło 12,33% 
zaplanowanych środków. W tym obszarze dofinansowano koszty: 

 wykonania IV etapu badania ewaluacyjnego pt.: "Ewaluacja ex-ante projektu Programu  
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020" 

 usług doradczych w zakresie wskaźników w ramach PO RPW i POPW. 
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Tabela 12. Wskaźniki realizacji projektu dla RPD IZ PO RPW  

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
wskaźnika 

Wartość bazowa 
mierzona przed 
rozpoczęciem 

realizacji 
projektu 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

Wartość 
wskaźnika 

osiągnięta od 
początku 
realizacji 
projektu 

Stopień realizacji 
wskaźnika 

(%) 

1 2 3 4 5 6=(5/4)*100 

Wskaźniki produktu 

Liczba spotkań, 
seminariów, 

szkoleń i 
konferencji 

szt. 0 46 8 17,39 

Liczba wykonanych 
ekspertyz, analiz, 
badań, studiów i 

ocen 

szt. 0 8 2 25,00 

Liczba publikacji i 
materiałów 

promocyjnych 
szt. 0 22 250 21 501 96,63 

Delegacje 
zagraniczne 

szt. 0 16 3 18,75 

Delegacje krajowe szt. 0 35 41 117,14 

Tłumaczenia szt. 0 10 6 60,00 

 
Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 
2007-2013 na rok 2015 dla Instytucji Pośredniczącej 

Całkowita wartość projektu wynosi 3 177 909,54 zł, w tym EFRR 2 701 000,00 zł. W okresie od  
1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. z kwoty przeznaczonej na I półrocze, tj. 1 735 765,62 zł 
wydatkowano kwotę 1 043 876,54 zł, co stanowiło 60,14% zaplanowanych środków. Niski poziom 
wydatkowania środków w I półroczu (z wyjątkiem działań kontrolnych) jest związany  
z planowanym przeniesieniem ich wydatkowania na IV kwartał 2015 roku. 

Wsparcie działań Instytucji Pośredniczącej ze środków pomocy technicznej PO RPW realizowane było 
poprzez: 

1) podnoszenie kwalifikacji, na które zarezerwowano na I półrocze 2015 r. kwotę w wysokości 
48 450,00 zł, z której wydatkowano kwotę 11 301,82  zł, co stanowiło 23,33% zaplanowanych 
środków. W ramach kategorii dofinansowano koszty szkoleń dla pracowników IP PO RPW.  

2) pokrycie wydatków na funkcjonowanie IP, na które zarezerwowano na I półrocze 2015 r. kwotę 
w wysokości 1 047 799,56 zł, z czego wydatkowano kwotę 689 896,09 zł, co stanowiło 65,84% 
zaplanowanych środków. Dofinansowano koszty: 

 wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umowy zlecenia 

 delegacji krajowych 

 wynajmu powierzchni biurowej 

 usług telekomunikacyjnych 

 leasingu operacyjnego samochodów służbowych 

3) pokrycie kosztów realizacji PO RPW, na które zarezerwowano na I półrocze 2015 r. kwotę  
w wysokości 203 711,26 zł, z czego wydatkowano kwotę 102 464,40 zł, co stanowiło 50,30% 
zaplanowanych środków. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. dofinansowano koszty 
usług cateringowych oraz usług doradczych w zakresie projektów PO RPW. 
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4) realizację działań informacyjno-promocyjnych, na które zarezerwowano na I półrocze 2015 r. 
kwotę w wysokości 230 000,00 zł, a wydatkowano kwotę 14 391,00 zł, co stanowiło 6,26% 
zaplanowanych środków. W ramach działań informacyjno-promocyjnych dofinansowano koszty 
opracowania projektów graficznych, składu, produkcji i dystrybucji materiałów promocyjnych 
dotyczących PO RPW. 

5) realizację działań ewaluacyjnych, na które nie rezerwowano żadnych środków na I półrocze  
2015 r. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. nie dofinansowano żadnych wydatków. 
Wszystkie wydatki są zaplanowane na II półrocze 2015 r.  

6) realizację działań kontrolnych, na które zarezerwowano na I półrocze 2015 r. kwotę w wysokości 
205 804,80 zł, z czego wydatkowano kwotę 225 823,23 zł, co stanowiło 109,73% zaplanowanych 
środków. Dofinansowano koszty kontroli projektów. 

 

Tabela 13. Wskaźniki realizacji projektu dla RPD IP PO RPW  

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
wskaźnika 

Wartość 
bazowa 

mierzona przed 
rozpoczęciem 

realizacji 
projektu 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

Wartość 
wskaźnika 
osiągnięta 

od początku 
realizacji 
projektu 

Stopień realizacji 
wskaźnika 

(%) 

1 2 3 4 5 6=(5/4)*100 

Wskaźniki produktu 

Liczba stanowisk 
współfinansowanych z 

pomocy technicznej 
szt. 0 64,40 67,92 105,46 

Liczba spotkań, 
seminariów, szkoleń i 

konferencji 
szt. 0 3,00 0 0 

Liczba wykonanych 
ekspertyz, analiz, badań, 

studiów i ocen 
szt. 0 171,00 26,00 15,20 

Liczba publikacji i 
materiałów 

promocyjnych ze 
środków PO RPW 

szt. 0 2 000,00 0 0 

Od rozpoczęcia realizacji PO RPW dofinansowano ze środków pomocy technicznej 18 projektów. Ich 
łączna wartość wyniosła 112 521 455,17 zł, z czego dofinansowanie EFRR wyniosło 95 643 013,37 zł. 
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Tabela 14. Liczba i wartość wszystkich projektów/planów działań w ramach programu dofinansowanych ze 
środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami  
o dofinansowanie)  

Lp. Typ projektu 

Liczba projektów 
objętych decyzjami/ 

umowami od 
uruchomienia programu 

Wartość projektów objętych 
decyzjami/ umowami  

(w części dofinansowania ze 
środków UE) 

od uruchomienia programu w 
zł 

1. Szkolenia --- 2 839 463,50 

2. Promocja i informacja --- 18 469 521,16 

3. Zatrudnienie --- 30 882 513,01 

4. Sprzęt komputerowy --- 2 065 594,39 

5. 
Wyposażenie/remont/wynajem 
powierzchni biurowych 

--- 7 163 750,93 

6. Ekspertyzy/doradztwo --- 23 714 336,15 

7. Ewaluacje --- 2 358 095,08 

8. Kontrola/audyt --- 2 489 032,32 

9. Organizacja procesu wyboru projektów --- 495 052,08 

10. 
Organizacja komitetów monitorujących 
i podkomitetów 

--- 260 111,17 

11. Inne --- 4 905 543,58 

12. Razem 18 95 643 013, 37  
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7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji35 

Wszystkie działania w zakresie informacji i promocji PO RPW w okresie sprawozdawczym 
prowadzone przez IZ i IP PO RPW były zgodne z Planem Komunikacji PO RPW. 
 
Szczegółowe informacje na temat działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO RPW 
zrealizowanych w I półroczu 2015 r. znajdują się w załączniku 2 do sprawozdania zgodnym  
z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości. 

                                                 
35

 Nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze. 
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8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej 

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie Imię i nazwisko osoby sporządzającej 
sprawozdanie: 

Anna Jaworska 

Dane kontaktowe osoby sporządzającej 
sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax): 

Tel. 22 273 82 16 

E-mail: Anna.Jaworska@mir.gov.pl 

Oświadczam, iż informacje zawarte  
w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą  

Data i miejsce: 

14 września   2015 r., Warszawa 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do 
zatwierdzenia sprawozdania: 

Monika Pałasz  

Dane kontaktowe osoby upoważnionej do 
zatwierdzania sprawozdania (telefon, adres e-
mail, fax): 

Tel. 22 273 82 01 

Fax. 22 273 89 14 

E-mail: Monika.Palasz@mir.gov.pl 

Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania 
sprawozdania: 

 

 ...............................................................................  

 
 
 
 

 


