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CZĘŚĆ A1 

1.   IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA 

CCI 2014PL16RFOP003 

Nazwa programu Polska Wschodnia 2014-2020 

Wersja 2017.0 

Rok sprawozdawczy 2017 

Data zatwierdzenia sprawozdania 

przez Komitet Monitorujący 
17 maja 2018 r. 

 

2.   PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)  

2.1. SYSTEM REALIZACJI POPW 

Dokumenty wdrożeniowe POPW2 

POPW 2014-2020 – w marcu 2017 r. została wprowadzona zmiana w rozdz. 8. System koordynacji 

w zakresie możliwości finansowania inwestycji dotyczących dróg wojewódzkich z RPO. Zmiana 

przyjęta była decyzją ministra właściwego ds. rozwoju i wymagała jedynie notyfikacji 

(poinformowania) Komisji Europejskiej. W 2017 r. procedowano dwie kolejne zmiany POPW, które 

zostaną wprowadzone w 2018 r. 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu był trzykrotnie aktualizowany w 2017 r., przede 

wszystkim ze względu na: 

 zatwierdzanie przez KM POPW kryteriów wyboru projektów oraz ich aktualizacje, 

 aktualizację wykazu projektów zidentyfikowanych, 

 aktualizację opisu działań i poddziałań, 

 potrzebę wprowadzenia zmian doprecyzowujących i porządkowych. 

Kryteria wyboru projektów 

W 2017 r. zmianom podlegały kryteria wyboru projektów wszystkich PI (działań i podziałań) 

z wyjątkiem PI3a. Zmiany PI 3b, PI3c PI7d wynikały z dotychczasowych doświadczeń i miały na celu 

zwiększenie efektywności wdrażania. W drugiej połowie roku przeprowadzono zmianę kryteriów 

wynikającą m.in z konieczności dostosowania zapisów do zmian prawnych3 (PI3b, PI3c, PI4e, 

PI7b, PT). 

                                                           
1 Dane wymagane co roku („Sprawozdania podstawowe”) (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 
2 Wykaz wszystkich skrótów zawartych w sprawozdaniu znajduje się w załączniku 2 
3 Nowelizacja tzw. ustawy wdrożeniowej Dz.U.2014 poz. 1146 z późn. zm. 
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Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w POPW 2014-2020 zostały zniesione wraz 

z nowelizacją tzw. ustawy wdrożeniowej, kwestie te regulują Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach EFRR, EFS i FS. 

Rozporządzenie w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach osi 

I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia POPW zostało zmienione w marcu 2017 r. 

Dokumenty kluczowe dla realizacji POPW 

Porozumienia Instytucji Zarządzającej z Instytucjami Pośredniczącymi POPW zawarto w 2015 r. 

W listopadzie 2017 r. podpisano aneks do porozumienia z IP POPW – CUPT. 

Instrukcje Wykonawcze Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczących POPW 2014-2020 

zaktualizowano w 2017 r. 

Opis funkcji i procedur Instytucji Zarządzającej POPW 2014-2020 zatwierdzono w 2015 r. 

i w kwietniu 2017 r. uległ zmianie. 

Podmioty pełniące funkcje doradczo-opiniodawcze  

Komitet Monitorujący POPW 2014-2020 (KM POPW) 

W 2017 r. odbyły się 3 posiedzenia KM PO PW (styczeń, czerwiec, grudzień) na których przyjęto 

m.in. uchwały ws.: 

- zmiany metodyki i kryteriów wyboru projektów dla PI3b, dwóch działań z PI3c oraz PI7d 

(dwukrotnie w ciągu roku) oraz dla PI4e i 7b; 

- zmian Programu; 

- zmian Planu ewaluacji; 

- zatwierdzenia sprawozdania rocznego POPW za 2016 r. 

Dodatkowo odbyły się 3 posiedzenia w trybie obiegowym, na których przyjęto 3 uchwały 

dotyczące zmiany kryteriów wyboru projektów dla jednego z działań PI3c oraz PI7d i osi 

IV Pomoc Techniczna. 

Przy KM POPW działają dwie grupy robocze KM POPW: 

 Grupa robocza ds. przedsiębiorczości (2 spotkania: w styczniu i marcu 2017 r. oraz prace w trybie 

obiegowym w listopadzie 2017 r.) 

 Grupa robocza ds. transportu (prace w trybie obiegowym w: lipcu i listopadzie 2017 r.). 

Na spotkaniach ww. Grup m.in. opiniowano proponowane zmiany kryteriów, które następnie były 

przyjmowane uchwałami KM POPW. 

Grupa Sterująca do spraw Polski Wschodniej (GSPW) 

W 2017 r. odbyły się 4 posiedzenia GSPW (3 spotkania – styczeń, marzec i listopad oraz prace 

w trybie obiegowym - czerwiec). Przedmiotem prac Grupy była przede wszystkim konsultacja zmian 

kryteriów wyboru projektów dla POPW, harmonogram naborów projektów oraz zmiany POPW. 
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2.2. ANALIZA POSTĘPU FINANSOWEGO I RZECZOWEGO4 

Od rozpoczęcia realizacji POPW: 

 złożono 1145 wniosków o dofinansowanie poprawnych formalnie o wartości 

€ 2 024,0 mln EFRR (101% alok.5), w tym w 2017 r. złożono 532 o wartości € 852,4 mln EFRR; 

 zatwierdzono 608 wniosków o dofinansowanie o wartości € 1 569,4 mln EFRR (78% alok.), 

w tym w 2017 r. zatwierdzono 406 o wartości € 1 088,5 mln EFRR; 

 podpisano 564 umowy o dofinansowanie o wartości € 1 348,8 mln EFRR (67% alok.), w tym 

w 2017 r. podpisano 402 o wartości € 993,6 mln EFRR; 

 zatwierdzono wnioski o płatność o wartości € 220,9 mln EFRR (11% alok.), w tym w 2017 r. 

zatwierdzono o wartości € 203,4 mln EFRR; 

 zatwierdzono deklaracje o wartości wydatków kwalifikowalnych € 250,4 mln, w tym 

€ 212,9 mln EFRR (11% alok.), a w 2017 r. zatwierdzono o wartości € 229,4 mln, w tym 

€ 95,1 mln EFRR. 

Od rozpoczęcia realizacji POPW uruchomiono 19 naborów dla wszystkich działań POPW na łączną 

kwotę € 1 205,3 mln. W ich wyniku podpisano 532 UoD o wartości € 633,9 mln EFRR (53% alok. na 

projekty konkursowe). W 2017 r. uruchomiono 7 naborów na łączną kwotę € 462,8 mln. 

Zidentyfikowanych i ujętych w zapisach SZOOP było 32 projektów o wartości € 725,4 mln EFRR, 

z czego podpisanych UoD (89% alok. na projekty pozakonkursowe):  

 14 w II osi POPW (wartość € 357,1 mln EFRR), dla 14 podpisano UoD (wartość € 381,3 mln 

EFRR); 

 10 w III osi POPW (wartość € 364,2 mln EFRR), dla 8 podpisano UoD (wartość € 328,2 mln 

EFRR); 

 8 w osi IV (wartość € 4,1 mln EFRR), podpisano 10 UoD (wartość € 5,3 mln EFRR). 

Beneficjenci w podziale na sektory gospodarki (sekcje PKD) 

Beneficjenci korzystający ze wsparcia POPW należą głównie do sektora przetwórstwa 

przemysłowego (57%). Inne sektory to informacja i komunikacja (10%), handel (8%), administracja 

publiczna (7%), oraz działalność naukowa i techniczna i budownictwo - po 6%6. 

Beneficjentami POPW są: przedsiębiorcy (90 %); jst (8%); administracja rządowa (2%). 

Udzielone wsparcie w POPW przypada w: 62% jst; 37% przedsiębiorcom, a 1% administracji 

rządowej. 

Rozkład terytorialny udzielonego wsparcia 

W makroregionie udzielone wsparcie w oparciu o UoD rozłożyło się następująco:  

 podlaskie 26% (€ 355,3 mln EFRR), 

 lubelskie 22% (€ 288,3 mln EFRR), 

 podkarpackie 20% (€ 256,6 mln EFRR), 

 warmińsko-mazurskie 16% (€ 220,3 mln EFRR), 

                                                           
4 Przyjęty kurs EUR 4,1808 PLN w całym dokumencie 
5 Alokacji tj. €2 000 mln (z rezerwą wykonania) 
6 Dane dotyczą liczby beneficjentów 
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 świętokrzyskie 15% (€ 200,4 mln EFRR), 

 projekty realizowane w całym kraju poniżej 1% (€ 5,3 mln EFRR).  

Środki UE wg UoD przyznano w 51% na tereny miejskie, 37% na tereny wiejsko-miejskie i 12% na 

tereny wiejskie.  

W ramach POPW nie przewidziano stosowania instrumentów inżynierii finansowej. 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)  

Na koniec 2017 r. podpisano UoD dla wszystkich 14 zidentyfikowanych projektów, realizowanych ze 

środków POPW, komplementarnych do projektów realizowanych w formule ZIT ze środków RPO 

i ujętych ramach Strategii ZIT 5 miast wojewódzkich Polski Wschodniej. 

Ocena tempa wdrażania  

W 2017 r. nastąpiło znaczące przyśpieszenie tempa wdrażania POPW, co przełożyło się na wysoki 

poziom kontraktacji oraz alokacji uruchomionej w naborach, a także znaczący wzrost poziomu 

certyfikacji w stosunku do 2016 r. Na koniec 2017 r. można mówić o zakontraktowaniu całości 

środków dostępnych w ramach II i III osi (projekty infrastrukturalne).  

Program jest wdrażany w sposób sprawny i w 2017 r. nie wystąpiły znaczące problemy w jego 

wdrażaniu. 
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3.   WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

3.1   Przegląd wdrażania 

Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, 

znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów 

I oś priorytetowa Przedsiębiorcza Polska Wschodnia 

Od początku realizacji POPW: 

 złożono 1082 WoD poprawnych formalnie o wart. ogół. € 1 031,1 mln, € 569,5 mln EFRR 

(79% alok. I oś), w tym 511 WoD w 2017 r. (ogół. € 487,9 mln, € 269,8 mln EFRR); 

 zatwierdzono 548 WoD o wart. ogół. € 398,5 mln, € 226,1 mln EFRR (31% alok. I oś), w tym 

369 WoD w 2017 r. (ogół. € 269,3 mln, € 156,8 mln EFRR); 

 podpisano 505 UoD o wart. ogół. € 335,7 mln, € 191,9 mln EFRR (27% alok. I oś), w tym 365 UoD 

w 2017 r. (ogół. € 273,1 mln, € 157,6 mln EFRR); 

 zatwierdzono WoP o wart. ogół. € 53,2 mln, € 30,1 mln EFRR (4% alok. I oś), w tym w 2017 r. 

o wart. ogół. € 48,3 mln, € 27,1 mln EFRR; 

 zatwierdzono deklaracje o wart. wydatków kwalifikowalnych € 54,1 mln, € 46,0 mln EFRR 

(8% alok. I oś), w tym w 2017 r. o wart. € 48,1 mln, € 40,9 mln EFRR. 

Od rozpoczęcia realizacji POPW uruchomiono 16 (6 w 2017 r.) naborów na łączną kwotę € 533,5 mln 

(€ 265,5 mln w 2017 r.), co stanowiło 74% alok. I oś. 

Beneficjenci korzystający ze wsparcia I osi należeli głównie do sektora przetwórstwa przemysłowego 

(63%). Inne sektory to informacja i komunikacja (11%) handel (9%), oraz działalność naukowa 

i techniczna (6%). Pozostałe 11% to różne sektory, np. budownictwo, edukacja, opieka zdrowotna. 

Beneficjentami byli przedsiębiorcy (99%), pozostali to m.in. ośrodki innowacji. 

Wsparcie wg UoD trafiło do województw: podkar. (35%), lub. (33%), warm-maz. (16%), podl. (11%), 

święt. (5%), z czego na tereny miejskie 50%, wiejskie 36%, a  na miejsko-wiejskie 14%. 

Na koniec 2017 r. w oparciu o UoD zostało wspartych 542 przedsiębiorców, spośród nich 

395 zakończyło realizację projektów. 

W 2017 r. nie wystąpiły znaczące problemy z wdrażaniem osi I. 
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II oś priorytetowa Nowoczesna Infrastruktura Transportowa  

Od początku realizacji POPW: 

 złożono 45 WoD poprawnych formalnie o wart. ogół. € 1 382,4 mln, w tym € 1 082,3 mln EFRR 

(118% alok. II oś), w tym 12 WoD w 2017 r. (ogół. € 402,8 mln, € 318,3 mln EFRR); 

 zatwierdzono 42 WoD o wart. ogół. € 1 250,5 mln, w tym € 971,2 mln EFRR (106% alok. II oś), 

w tym 27 WoD w 2017 r. (ogół. € 880,5 mln, € 667,3 mln EFRR); 

 podpisano 41 UoD o wart. ogół. € 1 099,1 mln, w tym € 823,4 mln EFRR (90% alok. II oś), w tym 

26 UoD w 2017 r. (ogół. € 813,7 mln, € 598,7 mln EFRR); 

 zatwierdzono WoP o wart. ogół. € 212,8 mln, w tym € 178,3 mln EFRR (19% alok. II oś), w tym 

w 2017 r. o wart. ogół. € 195,3 mln, € 164,9 mln EFRR; 

 zatwierdzono deklaracje o wart. wydatków kwalifikowalnych € 181,8 mln (€ 154,5 mln EFRR, 

20% alok. II oś) w tym w 2017 o wart. ogół. € 167,9 mln, € 142,8 mln EFRR. 

Od rozpoczęcia realizacji POPW uruchomiono 3 konkursy (1 w 2017 r.) w osi II (PI7b) na € 671,9 mln 

(w 2017 r. € 197,3 mln) – podpisano 27 UoD o wart. ogół. € 582,2 mln, w tym € 442,0 mln EFRR 

(93% alok. PI7b). 

W PI4e ze zidentyfikowanych 14 projektów o wart. ogół. € 493,7 mln, w tym € 357,1 mln EFRR – do 

końca 2017 r. na wszystkie 14 podpisano UoD o wart. ogół. € 516,9 mln, w tym € 381,3 mln EFRR 

(87% alok. PI4e). 

Beneficjenci korzystający ze wsparcia II osi to jst, należące do sektora administracji publicznej 

(100%). Wsparcie w oparciu o UoD trafiło do województw: podl. (32%), lub. (23%), podkar. (18%), 

święt. (14%), warm.-maz. (13%), z czego na tereny miejskie 72%, wiejskie 11%, a  na miejsko-wiejskie 

17%.  

Zgodnie z UoD planowane jest wybudowanie 50,67 km i przebudowanie/zmodernizowanie 96,37 km 

dróg. 

W 2017 r. nie wystąpiły znaczące problemy z wdrażaniem osi II.  
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III oś priorytetowa Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa 

Do końca 2017 r. w ramach osi III zidentyfikowanych było 10 projektów o wartości ogółem 

€ 657,6 mln, w tym € 364,2 mln EFRR (ok. 110% alok. III oś).  

Od początku realizacji POPW: 

 złożono i zatwierdzono 8 WoD o wart. ogół. € 542,9 mln, w tym € 366,0 mln EFRR (111% alok. 

III oś), w tym 7 WoD w 2017 r. (ogół. € 393,2 mln, € 262,6 mln EFRR); 

 podpisano 8 UoD o wart. ogół. € 494,1 mln, w tym € 328,2 mln EFRR (99% alok. III oś), w tym 

7 UoD w 2017 r. (ogół. € 358,0 mln, € 234,2 mln EFRR); 

 zatwierdzono WoP o wart. ogół. € 14,4 mln, w tym € 9,9 mln EFRR (3% alok. III oś) – całość 

w 2017 r.; 

 zatwierdzono deklaracje o wart. wydatków kwalifikowalnych € 11,6 mln (€ 9,9 mln EFRR, 

3% alok. III oś), całość w 2017 r. 

Beneficjenci korzystający ze wsparcia III osi należą do sektora budownictwa7. Wsparcie w oparciu 

o UoD trafiło do województw: warm.-maz. (26%), święt. (23%), podl. (22%), podkar. (15%), 

lub. (14%). Wszystkie projekty są realizowane na terenach wiejsko-miejskich. 

W oparciu o UoD planowane jest przebudowanie/zmodernizowanie 430,37 km linii kolejowych. 

W 2017 r. nie wystąpiły znaczące problemy z wdrażaniem osi III.  

                                                           
7 Podział w oparciu o sekcje PKD – zgodnie z UoD beneficjent wskazał klasyfikację PKD  F.42.12 (tj. Sekcja F: budownictwo, podgrupa 42.12: 
Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej). Jedynym beneficjentem osi III są PKP PLK S.A. 
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IV oś priorytetowa Pomoc Techniczna 

Do końca 2017 r. w ramach osi IV zidentyfikowanych było 8 projektów o wartości ogółem € 5,0 mln, 

w tym € 4,1 mln EFRR (12% alok. IV oś).  

Od początku realizacji POPW: 

 złożono i zatwierdzono 10 WoD o wart. ogół. € 7,3 mln (€ 6,2 mln EFRR, 18% alok. IV oś), w tym 

2 WoD w 2017 r. o wart. ogół. € 1,9 mln (€ 1,6 mln EFRR); 

 podpisano 10 UoD o wart. ogół. € 6,3 mln (€ 5,3 mln EFRR, 16% alok. VI oś), w tym 4 UoD 

w 2017 r. o wart. ogół. € 3,8 mln (€ 3,2 mln EFRR); 

 zatwierdzono WoP o wart. ogół. € 3,0 mln (€ 2,55 mln EFRR, 8% alok. VI oś), w tym w 2017 r. 

o wart. ogół. € 1,8 mln (€ 1,5 mln EFRR); 

 zatwierdzono deklaracje o wart. wydatków kwalifikowalnych € 2,9 mln (€ 2,47 mln EFRR, 

7% alok. VI oś), w tym w 2017 o wart. ogół. € 1,8 mln, € 1,5 mln EFRR. 

Beneficjentami projektów są IZ i IP będące jednostkami administracji rządowej (instytucje szczebla 

centralnego) działające na terenie całego kraju. 

We wrześniu 2017 r. nowelizacja tzw. ustawy wdrożeniowej8 zniosła konieczność identyfikacji 

projektów Pomocy Technicznej. 

W 2017 r. nie wystąpiły znaczące problemy z wdrażaniem osi IV. 

                                                           
8 Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Dz.U.2014 
poz. 1146 z późn. zm. 
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3.2   Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

I OŚ PRIORYTETOWA PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA 

Priorytet inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz 

sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości 

 

Tabela 1.9 Specyficzne dla POPW wskaźniki rezultatu PI3a10 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Wartość 
bazowa 

Rok bazowy 
Wartość 

docelowa  
(2023 r.) 

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

I oś priorytetowa Przedsiębiorcza Polska Wschodnia 

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

Udział przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie w 
Polsce Wschodniej 

% 16, 0 2013 17,7 bd 17,7 14,9 16,3 

 

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

 

                                                           
9 Numer tabeli zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207. 
10 Pełne zestawienie tabel wypełnionych zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 znajduje się w załączniku 3 do Sprawozdania POPW za rok 2017. 
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Tabela 3A.11 Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla PI 3a12 

  
  

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 

Wartość 
docelowa

 

(2023 r.) 
2017 r . 2016 r. 2015 r. 2014 r. 

I oś priorytetowa Przedsiębiorcza Polska Wschodnia 

Priorytet inwestycyjny 3A 

Wartość skumulowana — produkty,  które mają być  
zrealizowane  poprzez wybrane operacje [prognoza 
przedstawiona przez beneficjentów]13 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie  
szt. 1820 

190 190 0 0 

Wartość skumulowana — produkty zrealizowane 
poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]14 

210 0 0 0 

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

Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw szt. 1820 

190 190 0 0 

Wartość skumulowana — produkty zrealizowane 
poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] 

210 0 0 0 

Wartość skumulowana — produkty,  które mają być  
zrealizowane  poprzez wybrane operacje [prognoza 
przedstawiona przez beneficjentów] Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie niefinansowe 
szt. 1820 

190 190 0 0 

Wartość skumulowana — produkty zrealizowane 
poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] 

210 0 0 0 

Wartość skumulowana — produkty,  które mają być  
zrealizowane  poprzez wybrane operacje [prognoza 
przedstawiona przez beneficjentów] Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

dotacje 
szt. 910 

95 0 0 0 

Wartość skumulowana — produkty zrealizowane 
poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] 

8 0 0 0 

                                                           
11 Numer tabeli zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207. 
12 Pełne zestawienie tabel wypełnionych zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 znajduje się w załączniku 3 do Sprawozdania POPW za rok 2017. 
13 Nazwa nagłówka wiersza stosowana w poprzednich sprawozdaniach rocznych: Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]. Zmiana nazwy nagłówka nastąpiła na 
podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/277 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207. Sposób prezentacji danych nie uległ jednak zmianie - wartości 
wskaźników są wykazywane w oparciu o podpisane umowy  o dofinansowanie. 
14 Nazwa wiersza stosowana w poprzednich sprawozdaniach rocznych: Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje [rzeczywiste wykonanie]. Zmiana nazwy nagłówka nastąpiła na podstawie 
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/277 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207. Sposób prezentacji danych uległ zmianie. Wartości wskaźników 
w poprzednich sprawozdaniach podawano w odniesieniu do projektów zakończonych (wnioski o płatność końcową), a obecnie (od 2017 r.) w odniesieniu do wartości wskaźników wykazanych w ostatnich 
zatwierdzonych wnioskach o płatność (niekoniecznie końcowych). 
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I OŚ PRIORYTETOWA PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA 

Priorytet inwestycyjny 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia 

 

Tabela 1.15 Specyficzne dla POPW wskaźniki rezultatu PI3b16 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Wartość 
bazowa 

Rok bazowy 
Wartość 

docelowa  
(2023 r.) 

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

I oś priorytetowa Przedsiębiorcza Polska Wschodnia 

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

Wartość przychodów MŚP z Polski Wschodniej ze 
sprzedaży produktów, towarów i materiałów na 

eksport 
(w cenach z 2014 r.) 

mln PLN 15 595 2012 21 460 bd. 15 964,5 19 430,8 18 795,6 

 

Zgodnie z aktualnymi danymi GUS wartość wskaźnika na 2012 r. (bazowa) wynosi 16 526,2 mln PLN, co wynika z aktualizacji danych przez GUS w sierpniu 

2015 r.  

 

                                                           
15 Numer tabeli zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207. 
16 Pełne zestawienie tabel wypełnionych zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 znajduje się w załączniku 3 do Sprawozdania POPW za rok 2017. 
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Tabela 3A.17 Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla PI 3b18 

  
  

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 

Wartość 
docelowa

 

(2023 r.) 
2017 r. 2016 r. 2015 r. 2014 r. 

I oś priorytetowa Przedsiębiorcza Polska Wschodnia 

Priorytet inwestycyjny 3B 

Wartość skumulowana — produkty,  które mają być  
zrealizowane  poprzez wybrane operacje [prognoza 
przedstawiona przez beneficjentów]19 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie  
szt. 870 

90 45 0 0 

Wartość skumulowana — produkty zrealizowane 
poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]20 

52 0 0 0 

Wartość skumulowana — produkty,  które mają być  
zrealizowane  poprzez wybrane operacje [prognoza 
przedstawiona przez beneficjentów] Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

dotacje 
szt. 870 

90 45 0 0 

Wartość skumulowana — produkty zrealizowane 
poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] 

52 0 0 0 

Wartość skumulowana — produkty,  które mają być  
zrealizowane  poprzez wybrane operacje [prognoza 
przedstawiona przez beneficjentów] Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 

publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 
EUR 24 530 000 

3 285 557 152 289 0 0 

Wartość skumulowana — produkty zrealizowane 
poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] 

211 987 0 0 0 

Wartość skumulowana — produkty,  które mają być  
zrealizowane  poprzez wybrane operacje [prognoza 
przedstawiona przez beneficjentów] Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie 

internacjonalizacji działalności 
szt. 870 

90 45 0 0 

Wartość skumulowana — produkty zrealizowane 
poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] 

52 0 0 0 

                                                           
17 Numer tabeli zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207. 
18 Pełne zestawienie tabel wypełnionych zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 znajduje się w załączniku 3 do Sprawozdania POPW za rok 2017. 
19 Nazwa nagłówka wiersza stosowana w poprzednich sprawozdaniach rocznych: Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]. Zmiana nazwy nagłówka nastąpiła na 
podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/277 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207. Sposób prezentacji danych nie uległ jednak zmianie - wartości 
wskaźników są wykazywane w oparciu o podpisane umowy  o dofinansowanie. 
20 Nazwa wiersza stosowana w poprzednich sprawozdaniach rocznych: Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje [rzeczywiste wykonanie]. Zmiana nazwy nagłówka nastąpiła na podstawie 
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/277 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207. Sposób prezentacji danych uległ zmianie. Wartości wskaźników 
w poprzednich sprawozdaniach podawano w odniesieniu do projektów zakończonych (wnioski o płatność końcową), a obecnie (od 2017 r.) w odniesieniu do wartości wskaźników wykazanych w ostatnich 
zatwierdzonych wnioskach o płatność (niekoniecznie końcowych). 
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I OŚ PRIORYTETOWA PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA 

Priorytet inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług 

 

Tabela 1.21 Specyficzne dla POPW wskaźniki rezultatu PI3c22 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Wartość 
bazowa 

Rok bazowy 
Wartość 

docelowa  
(2023 r.) 

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

I oś priorytetowa Przedsiębiorcza Polska Wschodnia 

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

Nakłady na działalność innowacyjną (przedsiębiorstw 
przemysłowych i z sektora usług) w latach 2013-2023 w 

Polsce Wschodniej (w cenach z 2014 r.) 

mln PLN 2 857 2013 34 965 bd. 13 890 10 568 6 647 

 

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

 

                                                           
21 Numer tabeli zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207. 
22 Pełne zestawienie tabel wypełnionych zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 znajduje się w załączniku 3 do Sprawozdania POPW za rok 2017. 
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Tabela 3A.23 Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla PI 3c24 

  
  

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 

Wartość 
docelowa

 

(2023 r.) 
2017 r. 2016 r. 2015 r. 2014 r. 

I oś priorytetowa Przedsiębiorcza Polska Wschodnia 

Priorytet inwestycyjny 3C 

Wartość skumulowana — produkty,  które mają być  
zrealizowane  poprzez wybrane operacje [prognoza 
przedstawiona przez beneficjentów]25 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie  
szt. 598 

285 88 0 0 

Wartość skumulowana — produkty zrealizowane 
poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]26 

166 32 0 0 

Wartość skumulowana — produkty,  które mają być  
zrealizowane  poprzez wybrane operacje [prognoza 
przedstawiona przez beneficjentów] Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

dotacje 
szt. 598 

285 88 0 0 

Wartość skumulowana — produkty zrealizowane 
poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] 

166 32 0 0 

Wartość skumulowana — produkty,  które mają być  
zrealizowane  poprzez wybrane operacje [prognoza 
przedstawiona przez beneficjentów] Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 

publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 
EUR 285 650 000 

132 629 417 23 539 498 0 0 

Wartość skumulowana — produkty zrealizowane 
poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] 

20 733 315 240 434 0 0 

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

Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem 
w celu wprowadzenia produktów nowych 

dla firmy 
 

szt. 185 

166 0 0 0 

Wartość skumulowana — produkty zrealizowane 
poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] 

29 0 0 0 

                                                           
23 Numer tabeli zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207 
24 Pełne zestawienie tabel wypełnionych zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 znajduje się w załączniku 3 do Sprawozdania POPW za rok 2017. 
25 Nazwa nagłówka wiersza stosowana w poprzednich sprawozdaniach rocznych: Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]. Zmiana nazwy nagłówka nastąpiła na 
podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/277 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207. Sposób prezentacji danych nie uległ jednak zmianie - wartości 
wskaźników są wykazywane w oparciu o podpisane umowy  o dofinansowanie. 
26 Nazwa wiersza stosowana w poprzednich sprawozdaniach rocznych: Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje [rzeczywiste wykonanie]. Zmiana nazwy nagłówka nastąpiła na podstawie 
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/277 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207. Sposób prezentacji danych uległ zmianie. Wartości wskaźników 
w poprzednich sprawozdaniach podawano w odniesieniu do projektów zakończonych (wnioski o płatność końcową), a obecnie (od 2017 r.) w odniesieniu do wartości wskaźników wykazanych w ostatnich 
zatwierdzonych wnioskach o płatność (niekoniecznie końcowych). 
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Wartość skumulowana — produkty,  które mają być  
zrealizowane  poprzez wybrane operacje [prognoza 
przedstawiona przez beneficjentów] Wzrost zatrudnienia we wspieranych 

przedsiębiorstwach 
EPC27 142 

653 100 0 0 

Wartość skumulowana — produkty zrealizowane 
poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] 

15 0 0 0 

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

Liczba wprowadzonych innowacji szt. 285 

419 45 0 0 

Wartość skumulowana — produkty zrealizowane 
poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] 

14 1 0 0 

 

                                                           
27 Ekwiwalenty pełnego czasu pracy 
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II OŚ PRIORYTETOWA NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA 

Priorytet inwestycyjny 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym 

wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu 

 

Tabela 1.28 Specyficzne dla POPW wskaźniki rezultatu PI4e29 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość 
docelowa  
(2023 r.) 

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

II oś priorytetowa Nowoczesna Infrastruktura Transportowa 

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

Liczba przewozów pasażerskich komunikacją miejską w 
miastach wojewódzkich Polski Wschodniej 

mln 298,89 2012 330,00 bd. 336,9 326,30 328,40 

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

 

                                                           
28 Numer tabeli zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207. 
29 Pełne zestawienie tabel wypełnionych zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 znajduje się w załączniku 3 do Sprawozdania POPW za rok 2017. 
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Tabela 3A.30 Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla PI 4e31 

  
  

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 

Wartość 
docelowa (2023 

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

II oś priorytetowa Nowoczesna Infrastruktura Transportowa 

Priorytet inwestycyjny 4E 

Wartość skumulowana — produkty,  które mają być  
zrealizowane  poprzez wybrane operacje [prognoza 
przedstawiona przez beneficjentów]32 

Liczba zakupionych jednostek taboru 
pasażerskiego w publicznym transporcie 

zbiorowym komunikacji  
miejskiej 

szt. 270 

314 2 0 0 

Wartość skumulowana — produkty zrealizowane 
poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]33 

25 0 0 0 

Wartość skumulowana — produkty,  które mają być  
zrealizowane  poprzez wybrane operacje [prognoza 
przedstawiona przez beneficjentów] Całkowita długość nowych lub przebudowanych 

linii komunikacji miejskiej 
km 450 

1 108,85 8,76 0 0 

Wartość skumulowana — produkty zrealizowane 
poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] 

1,11 0 0 0 

Wartość skumulowana — produkty,  które mają być  
zrealizowane  poprzez wybrane operacje [prognoza 
przedstawiona przez beneficjentów] Liczba zainstalowanych inteligentnych  

systemów transportowych 
szt. 5 

14 1 0 0 

Wartość skumulowana — produkty zrealizowane 
poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] 

0 0 0 0 

                                                           
30 Numer tabeli zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207. 
31 Pełne zestawienie tabel wypełnionych zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 znajduje się w załączniku 3 do Sprawozdania POPW za rok 2017. 
32 Nazwa nagłówka wiersza stosowana w poprzednich sprawozdaniach rocznych: Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]. Zmiana nazwy nagłówka nastąpiła na 
podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/277 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207. Sposób prezentacji danych nie uległ jednak zmianie - wartości 
wskaźników są wykazywane w oparciu o podpisane umowy  o dofinansowanie. 
33 Nazwa wiersza stosowana w poprzednich sprawozdaniach rocznych: Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje [rzeczywiste wykonanie]. Zmiana nazwy nagłówka nastąpiła na podstawie 
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/277 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207. Sposób prezentacji danych uległ zmianie. Wartości wskaźników 
w poprzednich sprawozdaniach podawano w odniesieniu do projektów zakończonych (wnioski o płatność końcową), a obecnie (od 2017 r.) w odniesieniu do wartości wskaźników wykazanych w ostatnich 
zatwierdzonych wnioskach o płatność (niekoniecznie końcowych). 
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II OŚ PRIORYTETOWA NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA 

Priorytet inwestycyjny 7b Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN‐T, w tym z 

węzłami multimodalnymi 

Tabela 1.34 Specyficzne dla POPW wskaźniki rezultatu PI7b35 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość 
docelowa  
(2023 r.) 

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

II oś priorytetowa Nowoczesna Infrastruktura Transportowa 

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

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

miara 
syntetyczna 

18,36 2013 23,17 20,19 19,71 19,32 19,10 

Wartości wskaźnika podano na podstawie danych zaktualizowanych i opublikowanych na stronie internetowej GUS (kwiecień, 2018), zgodnie z ekspertyzą 

„Oszacowanie oczekiwanych rezultatów interwencji za pomocą miar dostępności transportowej dostosowanych do potrzeb dokumentów strategicznych 

i operacyjnych dot. perspektywy finansowej 2014-2020” (zlecenie Ministerstwa Rozwoju, wykonawca Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania 

im. S. Leszczyckiego Państwowa Akademia Nauk, Warszawa, grudzień 2017). Zaktualizowana wartość bazowa w 2013 r. wynosi 18,40. 

                                                           
34 Numer tabeli zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207. 
35 Pełne zestawienie tabel wypełnionych zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 znajduje się w załączniku 3 do Sprawozdania POPW za rok 2017. 
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Tabela 3A.36 Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla PI 7b37 

                                                           
36 Numer tabeli zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207. 
37 Pełne zestawienie tabel wypełnionych zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 znajduje się w załączniku 3 do Sprawozdania POPW za rok 2017. 
38 Nazwa nagłówka wiersza stosowana w poprzednich sprawozdaniach rocznych: Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]. Zmiana nazwy nagłówka nastąpiła na 
podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/277 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207. Sposób prezentacji danych nie uległ jednak zmianie - wartości 
wskaźników są wykazywane w oparciu o podpisane umowy  o dofinansowanie. 
39 Nazwa wiersza stosowana w poprzednich sprawozdaniach rocznych: Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje [rzeczywiste wykonanie]. Zmiana nazwy nagłówka nastąpiła na podstawie 
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/277 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207. Sposób prezentacji danych uległ zmianie. Wartości wskaźników 
w poprzednich sprawozdaniach podawano w odniesieniu do projektów zakończonych (wnioski o płatność końcową), a obecnie (od 2017 r.) w odniesieniu do wartości wskaźników wykazanych w ostatnich 
zatwierdzonych wnioskach o płatność (niekoniecznie końcowych). 

  
  

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Wartość docelowa 

(2023 r.) 
2017 r. 2016 r. 2015 r. 2014 r. 

II oś priorytetowa Nowoczesna Infrastruktura Transportowa 

Priorytet inwestycyjny 7B 

Wartość skumulowana — produkty,  które mają być  
zrealizowane  poprzez wybrane operacje [prognoza 
przedstawiona przez beneficjentów]38 

Całkowita długość nowych dróg km 12,00 

50,67 20,29 0 0 

Wartość skumulowana — produkty zrealizowane 
poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]39 

0 0 0 0 

Wartość skumulowana — produkty,  które mają być  
zrealizowane  poprzez wybrane operacje [prognoza 
przedstawiona przez beneficjentów] Całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg 
km 70,00 

96,37 22,61 0 0 

Wartość skumulowana — produkty zrealizowane 
poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] 

0 0 0 0 
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III OŚ PRIORYTETOWA PONADREGIONALNA INFRASTRUKTURA KOLEJOWA 

Priorytet inwestycyjny 7d Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz 

propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu 

Tabela 1.40 Specyficzne dla POPW wskaźniki rezultatu PI7d41 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość docelowa 
(2023 r.) 

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

 III oś priorytetowa Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa 

 Cel szczegółowy: Zwiększona dostępność Polski Wschodniej w zakresie infrastruktury kolejowej 

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

miara 
syntetyczna 

15,71 2013 23,75 19,03 18,5 17,24 16,48 

Wartości wskaźnika podano na podstawie danych zaktualizowanych i opublikowanych na stronie internetowej GUS (kwiecień, 2018), zgodnie z ekspertyzą 

„Oszacowanie oczekiwanych rezultatów interwencji za pomocą miar dostępności transportowej dostosowanych do potrzeb dokumentów strategicznych 

i operacyjnych dot. perspektywy finansowej 2014-2020” (zlecenie Ministerstwa Rozwoju, wykonawca Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania 

im. S. Leszczyckiego Państwowa Akademia Nauk, Warszawa, grudzień 2017). Zaktualizowana wartość bazowa w 2013 r. wynosi 15,72. 

                                                           
40 Numer tabeli zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207. 
41 Pełne zestawienie tabel wypełnionych zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 znajduje się w załączniku 3 do Sprawozdania POPW za rok 2017. 
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Tabela 3A.42 Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla PI 7d43 

  
  

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Wartość docelowa 

(2023 r.) 
2017 r. 2016 r. 2015 r. 2014 r. 

III oś priorytetowa Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa 

Priorytet inwestycyjny 7D 

Wartość skumulowana — produkty,  które mają być  
zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza 
przedstawiona przez beneficjentów]44 Całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych linii kolejowych 
km 548,00 

430,37 105,33 0 0 

Wartość skumulowana — produkty zrealizowane 
poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]45 

0 0 0 0 

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

Całkowita długość przebudowanych lub 
zmodernizowanych linii kolejowych w 

sieci 
TEN-T 

km 110,00 

101,23 2,33 0 0 

Wartość skumulowana — produkty zrealizowane 
poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] 

0 0 0 0 

 

                                                           
42 Numer tabeli zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207. 
43 Pełne zestawienie tabel wypełnionych zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 znajduje się w załączniku 3 do Sprawozdania POPW za rok 2017. 
44 Nazwa nagłówka wiersza stosowana w poprzednich sprawozdaniach rocznych: Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]. Zmiana nazwy nagłówka nastąpiła na 
podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/277 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207. Sposób prezentacji danych nie uległ jednak zmianie - wartości 
wskaźników są wykazywane w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie. 
45 Nazwa wiersza stosowana w poprzednich sprawozdaniach rocznych: Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje [rzeczywiste wykonanie]. Zmiana nazwy nagłówka nastąpiła na podstawie 
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/277 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207. Sposób prezentacji danych uległ zmianie. Wartości wskaźników 
w poprzednich sprawozdaniach podawano w odniesieniu do projektów zakończonych (wnioski o płatność końcową), a obecnie (od 2017 r.) w odniesieniu do wartości wskaźników wykazanych w ostatnich 
zatwierdzonych wnioskach o płatność (niekoniecznie końcowych). 
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IV OŚ PRIORYTETOWA POMOC TECHNICZNA 

Tabela 1.46 Specyficzne dla POPW wskaźniki rezultatu Pomoc Techniczna47 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość 
docelowa  
(2023 r.) 

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

IV oś priorytetowa Pomoc Techniczna 

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

Średnioroczna liczba form szkoleniowych na 
jednego pracownika instytucji systemu 

wdrażania FE 

liczba 0,44 2013 2,00 1,47 0,40 0 0 

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

Ocena przydatności form szkoleniowych dla 
beneficjentów 

Skala 1-5 3,92 2013 4,00 4,28 4,28 nd48 nd48 

                                                           
46 Numer tabeli zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207. 
47 Pełne zestawienie tabel wypełnionych zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 znajduje się w załączniku 3 do Sprawozdania POPW za rok 2017. 
48 W 2014 r. i 2015 r. nie przeprowadzono szkoleń finansowanych z 4 osi POPW. 
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Tabela 3A.49 Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla osi IV Pomoc Techniczna50 

 
Wskaźnik 

Jednostka 
miary 

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

IV oś priorytetowa Pomoc Techniczna 
Wartość skumulowana — produkty,  które mają być  
zrealizowane  poprzez wybrane operacje [prognoza 
przedstawiona przez beneficjentów]51 Liczba uczestników form szkoleniowych 

dla instytucji 
os. 

472,13 134,13 38,00 0 

Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez 
operacje [rzeczywiste wykonanie]52 

226,01 8,30 0,00 0 

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

Liczba przeprowadzonych ewaluacji szt. 

12 8 2 0 

Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez 
operacje [rzeczywiste wykonanie] 

7 0 0 0 

Wartość skumulowana — produkty,  które mają być  
zrealizowane  poprzez wybrane operacje [prognoza 
przedstawiona przez beneficjentów] Liczba odwiedzin portalu 

informacyjnego/serwisu internetowego 
szt. 

1 101 015 150 000 50 000 0 

Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez 
operacje [rzeczywiste wykonanie] 

881 645 0 0 0 

Wartość skumulowana — produkty,  które mają być  
zrealizowane  poprzez wybrane operacje [prognoza 
przedstawiona przez beneficjentów] Liczba uczestników form szkoleniowych 

dla beneficjentów 
os. 

3 400 1 000 350,00 0 

Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez 
operacje [rzeczywiste wykonanie] 

2 064 0 0 0 

                                                           
49 Numer tabeli zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207. 
50 Pełne zestawienie tabel wypełnionych zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 znajduje się w załączniku 3 do Sprawozdania POPW za rok 2017. 
51 Nazwa nagłówka wiersza stosowana w poprzednich sprawozdaniach rocznych: Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]. Zmiana nazwy nagłówka nastąpiła na 
podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/277 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207. Sposób prezentacji danych nie uległ jednak zmianie - wartości 
wskaźników są wykazywane w oparciu o podpisane umowy  o dofinansowanie. 
52 Nazwa wiersza stosowana w poprzednich sprawozdaniach rocznych: Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje [rzeczywiste wykonanie]. Zmiana nazwy nagłówka nastąpiła na podstawie 
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/277 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207. Sposób prezentacji danych uległ zmianie. Wartości wskaźników 
w poprzednich sprawozdaniach podawano w odniesieniu do projektów zakończonych (wnioski o płatność końcową), a obecnie (od 2017 r.) w odniesieniu do wartości wskaźników wykazanych w ostatnich 
zatwierdzonych wnioskach o płatność (niekoniecznie końcowych). 
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Wartość skumulowana — produkty,  które mają być  
zrealizowane  poprzez wybrane operacje [prognoza 
przedstawiona przez beneficjentów]53 Liczba działań informacyjno-

promocyjnych o szerokim zasięgu 
szt. 

6 2 1 0 

Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez 
operacje [rzeczywiste wykonanie]54 

4 0 0 0 

 

 

 

 

                                                           
53 Nazwa nagłówka wiersza stosowana w poprzednich sprawozdaniach rocznych: Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów].  Zmiana nazwy nagłówka nastąpiła na 
podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/277 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze  (UE)  2015/207. Sposób prezentacji danych nie uległ jednak zmianie - wartości 
wskaźników są wykazywane w oparciu o podpisane umowy  o dofinansowanie. 
54 Nazwa wiersza stosowana w poprzednich sprawozdaniach rocznych: Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje [rzeczywiste wykonanie]. Zmiana nazwy nagłówka nastąpiła na podstawie 
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/277 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE)  2015/207. Sposób prezentacji danych uległ zmianie. Wartości wskaźników 
w poprzednich sprawozdaniach podawano w odniesieniu do projektów zakończonych (wnioski o płatność końcową), a obecnie (od 2017 r.) w odniesieniu do wartości wskaźników wykazanych w ostatnich 
zatwierdzonych wnioskach o płatność (niekoniecznie końcowych). 
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Tabela 3B. 55Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w POPW56 

 

Nazwa wskaźnika 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego — przy 

czym każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach 
danego przedsiębiorstwa 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 395 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 185 

Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw 210 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
niefinansowe 

210 

 

Wartość wskaźników wykazana w odniesieniu do projektów zakończonych (w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność końcową). 

 

                                                           
55 Numer tabeli zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207. 
56 Pełne zestawienie tabel wypełnionych zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 znajduje się w załączniku 3 do Sprawozdania POPW za rok 2017. 
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3.3.   Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)  

Tabela 5.57 Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania58 

Rodzaj 
wskaźnika59  

Wskaźnik lub kluczowy etap wdrażania 
Jednostka 

miary 
Cel pośredni 

na 2018 r. 
Cel końcowy 

2023 r. 

2017 r. 2016 r. 2015/2014 

rocznie 
wartość 

skumulowana 
rocznie 

wartość 
skumulowana 

wartość 
skumulowana 

rocznie 

I oś priorytetowa Przedsiębiorcza Polska Wschodnia 

wskaźnik  
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie  
szt. 250 2260 363 395 32 32 0 0 

KEW 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
wsparcie w podpisanych umowach o 

dofinansowanie  
szt. 430 - 224 542 318 318 0 0 

wskaźnik 
finansowy  

Całkowita kwota certyfikowanych 
wydatków kwalifikowanych  

EUR 150 987 454 846 399 915  48 104 366,48 54 125 323,98 6 020 957,5 6 020 957,5 0 0 

II oś priorytetowa Nowoczesna Infrastruktura Transportowa 

wskaźnik Całkowita długość nowych dróg  km 0 12 0 0 0 0 0 0 

wskaźnik  
Całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg  
km 0 70 0 0 0 0 0 0 

KEW 

Długość nowych oraz przebudowanych 
lub zmodernizowanych dróg w 

podpisanych umowach o dofinansowanie 
km 40 - 104,14 147,04 42,9 42,9 0 0 

wskaźnik 
finansowy  

Całkowita kwota certyfikowanych 
wydatków kwalifikowanych 

EUR 212 528 934 1 077 830 696 167 947 915,29 181 775 061,09 13 827 145,8 13 827 145,8 0 0 

III oś priorytetowa Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa 

wskaźnik  
Całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych linii kolejowych  
km 0 548 0 0 0 0 0 0 

KEW 

Całkowita długość przebudowanych lub 
zmodernizowanych linii kolejowych w 

podpisanych umowach o dofinansowanie  
km 240 - 325,05 430,38 105,33 105,33 0 0 

wskaźnik 
finansowy  

Całkowita kwota certyfikowanych 
wydatków kwalifikowanych  

EUR 55 259 495 388 713 790 11 621 770,13 11 621 770,13 0 0 0 0 

                                                           
57 Numer tabeli zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207. 
58 Pełne zestawienie tabel wypełnionych zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 znajduje się w załączniku 3 do Sprawozdania POPW za rok 2017. 
59 Kluczowe etapy wdrażania (KEW), produkt finansowy lub, w stosownych przypadkach, wskaźnik rezultatu. 
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3.4.   Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Tabela 6.60 Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej61 

Oś priorytetowa 
Finansowanie 

ogółem 
[EUR] 

Stopa 
dofinansowania 

[%] 

Całkowite koszty 
kwalifikowalne w 
podpisanych UoD 

[EUR] 

Udział wartości całkowitych 
kosztów kwalifikowalnych w 
podpisanych UoD w alokacji 

całkowitych kosztów 
kwalifikowalnych dla danej osi 

priorytetowej 

Publiczne koszty 
kwalifikowalne w 
podpisanych UoD 

[EUR] 

Całkowite wydatki 
kwalifikowalne 

zadeklarowane przez 
beneficjentów62  

Udział wartości całkowitych 
wydatków kwalifikowalnych 

zadeklarowanych przez 
beneficjentów w alokacji 

całkowitych kosztów 
kwalifikowalnych dla danej 

osi priorytetowej 

I Przedsiębiorcza Polska 
Wschodnia 

846 399 915 85,0% 285 173 865,71 33,69% 192 656 347,81 45 333 506,06 5,36% 

II Nowoczesna Infrastruktura 
Transportowa 

1 077 830 696 85,0% 1 000 943 899,81 92,87% 1 000 943 899,81 194 117 902,52 18,01% 

III Ponadregionalna 
Infrastruktura Kolejowa 

388 713 790 85,0% 386 159 482,38 99,34% 383 121 756,90 11 699 300,17 3,01% 

IV Pomoc Techniczna 39 996 778 85,0% 6 286 902,95 15,72% 6 286 902,95 3 000 133,26 7,50% 

Ogółem 2 352 941 179 85,0% 1 678 564 150,85 71,34% 1 583 008 907,47 254 150 842,01 10,80% 

Suma całkowita 2 352 941 179 85,0% 1 678 564 150,85 71,34% 1 583 008 907,47 254 150 842,01 10,80% 

 

 

                                                           
60 Numer tabeli zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207. 
61 Pełne zestawienie tabel wypełnionych zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 znajduje się w załączniku 3 do Sprawozdania POPW za rok 2017. 
62 Dane w oparciu o złożone wnioski o płatność przeliczone po stałym kursie EUR 4,1808 PLN 
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Tabela 7. 63 Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji64  

O
ś 

p
ri

o
ry

te
to

w
a 

  

Rodzaje kategorii Dane finansowe 

Zakres 
interwencji 

Forma 
finansowania 

Wymiar 
terytorialny 

Terytorialny 
mechanizm 
wdrażania 

Cel tematyczny 
EFRR/Fundusz 

Spójności 

Wymiar 
rodzajów 

działalności 
gospodarczej 

Wymiar 
lokalizacji 

Całkowite koszty 
kwalifikowalne 

operacji 
wybranych do 

udzielenia 
wsparcia 
(w EUR) 

Publiczne koszty 
kwalifikowalne 

operacji 
wybranych do 

udzielenia 
wsparcia 
 (w EUR) 

Łączne wydatki 
kwalifikowalne 
zadeklarowane 

przez 
beneficjentów 

instytucji 
zarządzającej 

1 064 01 07 07 03 01 PL32 22 005,36 18 704,55 22 005,36 

1 064 01 07 07 03 01 PL62 11 481,06 9 758,90 0,00 

1 064 01 07 07 03 03 PL31 4 471 034,25 2 702 979,09 750 418,27 

1 064 01 07 07 03 03 PL32 76 564,29 65 079,65 20 929,01 

1 064 01 07 07 03 03 PL33 10 739,57 9 128,64 0,00 

1 064 01 07 07 03 03 PL34 2 183 768,66 1 381 993,88 0,00 

1 064 01 07 07 03 03 PL62 1 320 082,27 847 038,83 67 092,42 

1 064 01 07 07 03 04 PL31 31 812,09 27 040,28 31 812,09 

1 064 01 07 07 03 04 PL34 12 677,00 10 775,45 12 677,00 

1 064 01 07 07 03 04 PL62 27 745,89 23 584,00 27 745,89 

1 064 01 07 07 03 05 PL31 2 730 338,69 1 637 007,27 0,00 

1 064 01 07 07 03 05 PL32 4 877 344,05 3 103 661,98 2 409 684,31 

1 064 01 07 07 03 06 PL32 11 457,14 9 738,57 11 457,14 

1 064 01 07 07 03 06 PL34 15 236,32 12 950,87 15 236,32 

1 064 01 07 07 03 06 PL62 8 993,49 7 644,47 0,00 

1 064 01 07 07 03 07 PL31 27 987 992,73 18 211 860,17 5 004 978,92 

1 064 01 07 07 03 07 PL32 44 231 321,76 28 826 153,37 11 201 766,05 

1 064 01 07 07 03 07 PL33 6 285 208,57 3 323 282,63 75 081,32 

1 064 01 07 07 03 07 PL34 14 196 804,44 9 040 040,18 4 174 653,36 

                                                           
63 Numer tabeli zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207 
64 Pełne zestawienie tabel wypełnionych zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 znajduje się w załączniku 3 do Sprawozdania POPW za rok 2017. 
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Rodzaje kategorii Dane finansowe 

Zakres 
interwencji 

Forma 
finansowania 

Wymiar 
terytorialny 

Terytorialny 
mechanizm 
wdrażania 

Cel tematyczny 
EFRR/Fundusz 

Spójności 

Wymiar 
rodzajów 

działalności 
gospodarczej 

Wymiar 
lokalizacji 

Całkowite koszty 
kwalifikowalne 

operacji 
wybranych do 

udzielenia 
wsparcia 
(w EUR) 

Publiczne koszty 
kwalifikowalne 

operacji 
wybranych do 

udzielenia 
wsparcia 
 (w EUR) 

Łączne wydatki 
kwalifikowalne 
zadeklarowane 

przez 
beneficjentów 

instytucji 
zarządzającej 

1 064 01 07 07 03 07 PL62 15 451 575,66 9 621 421,62 1 913 976,56 

1 064 01 07 07 03 08 PL31 7 963 260,62 4 779 660,59 280 687,91 

1 064 01 07 07 03 08 PL32 12 981 559,14 8 133 377,94 4 990 324,04 

1 064 01 07 07 03 08 PL33 1 172 730,10 552 934,25 50 346,35 

1 064 01 07 07 03 08 PL34 7 512 308,65 4 963 220,44 467 075,68 

1 064 01 07 07 03 08 PL62 6 192 690,39 3 381 511,91 3 292 017,40 

1 064 01 07 07 03 09 PL33 2 949 196,33 1 622 057,98 1 965 319,32 

1 064 01 07 07 03 10 PL33 16 264,83 13 825,11 16 264,83 

1 064 01 07 07 03 10 PL34 55 874,47 47 493,30 55 874,47 

1 064 01 07 07 03 11 PL31 464 743,59 325 320,51 174 727,32 

1 064 01 07 07 03 13 PL31 402 458,86 304 477,61 27 745,89 

1 064 01 07 07 03 13 PL32 27 985,07 23 787,31 27 985,07 

1 064 01 07 07 03 13 PL33 51 425,56 43 711,73 26 310,75 

1 064 01 07 07 03 13 PL34 33 079,79 28 117,82 33 079,79 

1 064 01 07 07 03 13 PL62 193 742,82 141 432,26 27 745,89 

1 064 01 07 07 03 14 PL32 21 407,39 18 196,28 21 407,39 

1 064 01 07 07 03 14 PL62 61 662,84 52 413,41 17 173,75 

1 064 01 07 07 03 15 PL31 11 616 474,50 8 126 748,38 0,00 

1 064 01 07 07 03 15 PL32 11 644 220,39 8 150 332,38 0,00 

1 064 01 07 07 03 15 PL62 6 816,88 5 794,35 0,00 

1 064 01 07 07 03 16 PL62 27 745,89 23 584,00 27 745,89 

1 064 01 07 07 03 20 PL31 2 415 805,59 1 674 153,27 0,00 

1 064 01 07 07 03 20 PL32 4 578 080,75 2 855 246,36 32 610,98 

1 064 01 07 07 03 20 PL34 4 448,91 3 781,57 0,00 

1 064 01 07 07 03 20 PL62 27 745,89 23 584,00 27 745,89 
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Rodzaje kategorii Dane finansowe 

Zakres 
interwencji 

Forma 
finansowania 

Wymiar 
terytorialny 

Terytorialny 
mechanizm 
wdrażania 

Cel tematyczny 
EFRR/Fundusz 

Spójności 

Wymiar 
rodzajów 

działalności 
gospodarczej 

Wymiar 
lokalizacji 

Całkowite koszty 
kwalifikowalne 

operacji 
wybranych do 

udzielenia 
wsparcia 
(w EUR) 

Publiczne koszty 
kwalifikowalne 

operacji 
wybranych do 

udzielenia 
wsparcia 
 (w EUR) 

Łączne wydatki 
kwalifikowalne 
zadeklarowane 

przez 
beneficjentów 

instytucji 
zarządzającej 

1 064 01 07 07 03 22 PL31 475 267,89 332 687,52 474 991,87 

1 064 01 07 07 03 23 PL31 23 292 819,54 16 249 960,28 0,00 

1 064 01 07 07 03 23 PL32 8 371,60 7 115,86 0,00 

1 064 01 07 07 03 23 PL62 15 582 329,94 10 876 536,43 0,00 

1 064 01 07 07 03 24 PL31 3 145 653,94 2 216 747,99 114 547,46 

1 064 01 07 07 03 24 PL32 9 990 409,39 6 868 450,42 2 273 386,50 

1 064 01 07 07 03 24 PL34 2 956 993,88 2 018 946,13 554 284,10 

1 064 01 07 07 03 24 PL62 2 013 863,38 1 417 581,80 45 340,60 

1 067 01 07 07 03 01 PL31 492 776,50 405 476,22 13 155,38 

1 067 01 07 07 03 02 PL32 225 040,66 191 284,56 0,00 

1 067 01 07 07 03 03 PL31 235 696,52 199 799,08 10 859,17 

1 067 01 07 07 03 03 PL33 107 563,15 86 050,52 2 916,93 

1 067 01 07 07 03 03 PL34 216 035,21 172 828,17 5 142,56 

1 067 01 07 07 03 04 PL31 4 759,85 3 807,88 4 759,85 

1 067 01 07 07 03 04 PL32 5 190,39 4 152,32 5 190,39 

1 067 01 07 07 03 05 PL62 462 483,26 382 655,83 0,00 

1 067 01 07 07 03 06 PL31 441 733,64 375 473,59 11 267,56 

1 067 01 07 07 03 06 PL32 874 956,95 743 031,72 13 633,75 

1 067 01 07 07 03 06 PL33 437 977,18 372 280,60 0,00 

1 067 01 07 07 03 06 PL34 443 240,53 376 749,67 0,00 

1 067 01 07 07 03 06 PL62 321 942,69 268 807,74 2 989,86 

1 067 01 07 07 03 07 PL31 1 807 668,39 1 490 877,34 43 723,69 

1 067 01 07 07 03 07 PL32 2 903 018,17 2 355 904,30 196 142,92 

1 067 01 07 07 03 07 PL33 1 146 646,81 920 645,57 57 619,92 

1 067 01 07 07 03 07 PL34 1 103 582,32 921 433,90 34 443,17 
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Rodzaje kategorii Dane finansowe 

Zakres 
interwencji 

Forma 
finansowania 

Wymiar 
terytorialny 

Terytorialny 
mechanizm 
wdrażania 

Cel tematyczny 
EFRR/Fundusz 

Spójności 

Wymiar 
rodzajów 

działalności 
gospodarczej 

Wymiar 
lokalizacji 

Całkowite koszty 
kwalifikowalne 

operacji 
wybranych do 

udzielenia 
wsparcia 
(w EUR) 

Publiczne koszty 
kwalifikowalne 

operacji 
wybranych do 

udzielenia 
wsparcia 
 (w EUR) 

Łączne wydatki 
kwalifikowalne 
zadeklarowane 

przez 
beneficjentów 

instytucji 
zarządzającej 

1 067 01 07 07 03 07 PL62 1 119 566,01 939 351,06 8 969,58 

1 067 01 07 07 03 08 PL31 498 636,62 410 160,73 11 481,06 

1 067 01 07 07 03 08 PL32 156 836,01 125 468,81 11 481,06 

1 067 01 07 07 03 08 PL34 69 594,34 55 675,47 0,00 

1 067 01 07 07 03 08 PL62 446 893,90 379 859,81 0,00 

1 067 01 07 07 03 10 PL32 225 459,24 191 329,41 6 218,91 

1 067 01 07 07 03 10 PL34 5 379,35 4 303,48 5 379,35 

1 067 01 07 07 03 13 PL31 3 219 702,93 2 650 738,36 28 467,77 

1 067 01 07 07 03 13 PL32 2 511 921,78 2 125 099,55 98 952,35 

1 067 01 07 07 03 13 PL33 1 012 212,24 847 525,69 0,00 

1 067 01 07 07 03 13 PL34 1 401 133,68 1 157 512,86 24 124,47 

1 067 01 07 07 03 13 PL62 905 113,85 762 441,64 0,00 

1 067 01 07 07 03 14 PL32 161 213,16 128 970,53 12 557,41 

1 067 01 07 07 03 14 PL33 74 602,95 59 682,36 8 371,60 

1 067 01 07 07 03 15 PL31 57 086,36 45 669,08 0,00 

1 067 01 07 07 03 15 PL33 149 181,97 119 345,58 0,00 

1 067 01 07 07 03 17 PL31 843 904,28 843 904,28 647 507,45 

1 067 01 07 07 03 17 PL32 1 518 798,12 1 518 798,12 1 097 699,69 

1 067 01 07 07 03 17 PL33 912 570,84 912 570,84 632 556,08 

1 067 01 07 07 03 18 PL34 642 625,60 642 625,60 520 406,49 

1 067 01 07 07 03 18 PL62 1 102 762,80 1 102 762,80 893 031,53 

1 067 01 07 07 03 19 PL31 13 592,14 10 873,52 13 592,14 

1 067 01 07 07 03 19 PL32 6 577,69 5 262,15 6 577,69 

1 067 01 07 07 03 19 PL33 223 808,84 190 237,51 0,00 

1 067 01 07 07 03 20 PL32 6 697,28 5 357,83 6 697,28 
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Rodzaje kategorii Dane finansowe 

Zakres 
interwencji 

Forma 
finansowania 

Wymiar 
terytorialny 

Terytorialny 
mechanizm 
wdrażania 

Cel tematyczny 
EFRR/Fundusz 

Spójności 

Wymiar 
rodzajów 

działalności 
gospodarczej 

Wymiar 
lokalizacji 

Całkowite koszty 
kwalifikowalne 

operacji 
wybranych do 

udzielenia 
wsparcia 
(w EUR) 

Publiczne koszty 
kwalifikowalne 

operacji 
wybranych do 

udzielenia 
wsparcia 
 (w EUR) 

Łączne wydatki 
kwalifikowalne 
zadeklarowane 

przez 
beneficjentów 

instytucji 
zarządzającej 

1 067 01 07 07 03 22 PL32 452 210,10 382 345,48 0,00 

1 067 01 07 07 03 24 PL31 1 195 135,95 1 009 675,72 13 753,34 

1 067 01 07 07 03 24 PL32 1 059 978,67 808 736,96 30 376,96 

1 067 01 07 07 03 24 PL33 722 852,09 608 669,39 0,00 

1 067 01 07 07 03 24 PL34 448 153,46 380 930,44 0,00 

1 067 01 07 07 03 24 PL62 927 729,14 786 570,15 89 205,54 

2 030 01 07 07 07 12 PL31 75 960 161,04 75 960 161,04 33 634 979,57 

2 030 01 07 07 07 12 PL32 53 654 962,15 53 654 962,15 19 637 331,84 

2 030 01 07 07 07 12 PL33 16 795 648,61 16 795 648,61 5 474 083,80 

2 030 01 07 07 07 12 PL34 187 060 288,46 187 060 288,46 42 649 621,35 

2 030 01 07 07 07 12 PL62 40 108 602,76 40 108 602,76 21 912 535,73 

2 034 01 07 07 07 12 PL31 38 239 104,38 38 239 104,38 0,00 

2 034 01 07 07 07 12 PL32 28 829 573,69 28 829 573,69 16 411 240,46 

2 034 01 07 07 07 12 PL33 61 948 662,79 61 948 662,79 3 551 352,20 

2 034 01 07 07 07 12 PL34 36 317 756,31 36 317 756,31 10 170 994,65 

2 034 01 07 07 07 12 PL62 8 167 282,66 8 167 282,66 3 137 974,37 

2 043 01 07 07 04 12 PL31 123 432 912,39 123 432 912,39 11 471 665,71 

2 043 01 07 07 04 12 PL32 54 501 855,72 54 501 855,72 1 715 823,52 

2 043 01 07 07 04 12 PL33 65 217 185,33 65 217 185,33 14 453 975,77 

2 043 01 07 07 04 12 PL34 94 165 033,15 94 165 033,15 7 165 672,45 

2 043 01 07 07 04 12 PL62 74 111 823,78 74 111 823,78 2 730 651,10 

2 044 01 07 07 04 12 PL32 42 433 046,59 42 433 046,59 0,00 

3 025 01 07 07 07 12 PL32 516 647,54 516 647,54 0,00 

3 026 01 07 07 07 12 PL31 55 324 143,28 55 324 143,28 5 849 650,08 

3 026 01 07 07 07 12 PL32 56 960 383,13 56 960 383,13 5 849 650,09 
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Rodzaje kategorii Dane finansowe 

Zakres 
interwencji 

Forma 
finansowania 

Wymiar 
terytorialny 

Terytorialny 
mechanizm 
wdrażania 

Cel tematyczny 
EFRR/Fundusz 

Spójności 

Wymiar 
rodzajów 

działalności 
gospodarczej 

Wymiar 
lokalizacji 

Całkowite koszty 
kwalifikowalne 

operacji 
wybranych do 

udzielenia 
wsparcia 
(w EUR) 

Publiczne koszty 
kwalifikowalne 

operacji 
wybranych do 

udzielenia 
wsparcia 
 (w EUR) 

Łączne wydatki 
kwalifikowalne 
zadeklarowane 

przez 
beneficjentów 

instytucji 
zarządzającej 

3 026 01 07 07 07 12 PL33 89 432 896,38 88 920 100,32 0,00 

3 026 01 07 07 07 12 PL34 84 064 476,32 82 875 928,20 0,00 

3 026 01 07 07 07 12 PL62 99 860 935,73 98 524 554,43 0,00 

4 121 01 07 07  18 PL 5 335 219,06 5 335 219,06 2 418 030,70 

4 123 01 07 07  18 PL 951 683,89 951 683,89 582 102,56 

Suma 1 678 564 150,85 1 583 008 907,47 254 150 842,01 
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Opis wartości zawartych w tabeli 7: 

Zakres interwencji: 

025 Kolej (sieć kompleksowa TEN-T) 

026 Inne koleje  

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

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

lokalne)  

043 Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i 

tabor) 

044 Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru 

opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji) 

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe, 

projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)  

067 Rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw (w tym 

wsparcie dla przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out)  

121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola 

123 Informacja i komunikacja 

 

Forma finansowania 

01 Dotacja bezzwrotna 

Wymiar terytorialny/Terytorialny mechanizm wdrażania 

07 Nie dotyczy 

Cel tematyczny EFRR/Fundusz Spójności 

03 Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)  

04 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach  

07 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu 

najważniejszej infrastruktury sieciowej 

Wymiar rodzajów działalności gospodarczej 

01 Rolnictwo i leśnictwo  

02 Rybołówstwo i akwakultura 

03 Produkcja artykułów spożywczych i napojów  

04 Wytwarzanie tekstyliów i wyrobów włókienniczych  

05 Produkcja sprzętu transportowego  

06 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych  

07 Pozostałe nieokreślone branże przemysłu wytwórczego  

08 Budownictwo  

09 Górnictwo i kopalnictwo (w tym wydobycie surowców energetycznych) 

10 Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych  

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

12 Transport i składowanie  

13 Działania informacyjno-komunikacyjne, w tym telekomunikacja, usługi informacyjne, 

programowanie, doradztwo i działalność pokrewna  

14 Handel hurtowy i detaliczny  

15 Turystyka oraz działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 

16 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 

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

18 Administracja publiczna  

19 Edukacja  

20 Opieka zdrowotna  

22 Działalność związana ze środowiskiem naturalnym i zmianami klimatu  

23 Sztuka, rozrywka, sektor kreatywny i rekreacja 

24 Inne niewyszczególnione usługi 

Wymiar lokalizacji 

PL31 LUBELSKIE  

PL32 PODKARPACKIE  

PL33 ŚWIĘTOKRZYSKIE  

PL34 PODLASKIE  

PL62 WARMIŃSKO-MAZURSKIE  

PL Cały kraj 
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Tabela 8.65 Wykorzystanie finansowania krzyżowego66  

Wykorzystanie 
finansowania krzyżowego 

Oś priorytetowa 

Kwota wsparcia UE, jaką 
przewiduje się 

wykorzystać w celu 
finansowania 

krzyżowego na 
podstawie wybranych 

operacji (w EUR) 

Jako część wsparcia UE 
na oś priorytetową (w %) 

(3/wsparcie UE na oś 
priorytetową*100) 

Kwota wsparcia UE w 
ramach finansowania 

krzyżowego w oparciu o 
wydatki kwalifikowalne 

zadeklarowane  
przez beneficjentów 

instytucji zarządzającej 
(w EUR) 

Jako część wsparcia UE 
na oś priorytetową (w %) 

(5/wsparcie UE na oś 
priorytetową*100) 

Finansowanie krzyżowe: 
koszty kwalifikujące się do 

wsparcia w ramach EFS, 
ale objęte wsparciem w 

ramach EFRR
67

 

I oś priorytetowa 
Przedsiębiorcza Polska 

Wschodnia 
0 0 0 0 

II oś priorytetowa Nowoczesna 
Infrastruktura Transportowa 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

III oś priorytetowa 
Ponadregionalna Infrastruktura 

Kolejowa 
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

IV oś priorytetowa Pomoc 
Techniczna 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

 

 

 

                                                           
65 Numer tabeli zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207. 
66 Pełne zestawienie tabel wypełnionych zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 znajduje się w załączniku 3 do Sprawozdania POPW za rok 2017. 
67 Art. 98 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. 
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4.   PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 

1303/2013)  

W 2017 r. zgodnie z Planem Ewaluacji POPW zakończono Ewaluację projektu pilotażowego Platformy 

startowe dla nowych pomysłów. Zrealizowano również Ocenę ex ante wsparcia z instrumentów 

finansowych w ramach POPW 2014-2020, w tym ocena ryzyka dla gwarancji.  

Ponadto opracowano szczegółową koncepcję metodologiczną badania Barometr innowacyjności 

Polski Wschodniej - ewaluacja on-going I osi POPW, w tym narzędzia badawcze, założenia analityczne 

i techniczne dla systemu zbierania danych. W oparciu o nią planowane jest prowadzenie w latach 

2018-2021 ewaluacji on-going wsparcia przedsiębiorstw w ramach POPW. Będzie ona bazowała na 

ankietach wypełnianych przez beneficjentów po podpisaniu umowy o dofinansowanie i rok po 

zakończeniu realizacji projektu. Pozwoli na kompleksowy bieżący pomiar rezultatów wdrażanych 

działań oraz systematyczne gromadzenie informacji dotyczących stopnia realizacji założonych celów 

osi. Zebrane w ramach badania dane - poza dostarczaniem bieżącej wiedzy na temat rezultatów 

projektów (np. na potrzeby sprawozdań z realizacji programu czy prowadzonych analiz ad hoc) - będą 

mogły posłużyć jako wkład do końcowej oceny skuteczności Programu. 

Ewaluacja projektu pilotażowego działania 1.1 POPW 2014-2020 „Platformy startowe dla nowych 

pomysłów” (IV kw. 2016 r. – III kw. 2017) 

W wyniku badania stwierdzono, że pilotaż działania 1.1. POPW zrealizował wszystkie postawione 

przed nim cele: przetestował założenia i model wdrażania interwencji, której celem jest budowa 

systemu wsparcia innowacyjnych startupów opartego na inkubacji innowacyjnego pomysłu 

biznesowego i umożliwienie wejście na rynek w oparciu o zweryfikowany rynkowo model biznesowy. 

W ramach pilotażu została skutecznie wyinkubowana zakładana liczba przedsiębiorstw typu startup. 

W ocenie ewaluatorów wsparcie oferowane w ramach działania 1.1. POPW wypełnia istotną lukę na 

rynku, którego oferta dla przedsiębiorstw na tak wczesnym etapie rozwoju jest bardzo ograniczona. 

Ewaluatorzy zarekomendowali kontynuację wdrażania działania 1.1. POPW w kolejnych latach 

w pełnym zakresie. Sformułowali szczegółowe zalecenia, których wdrożenie przełoży się na 

zwiększenie skuteczności i efektywności interwencji. Propozycje tych modyfikacji zostały 

zaakceptowane przez IZ i IP POPW. Najważniejsze z nich dotyczą:  

o zniesienia limitu wieku (35 r.ż.) dla pomysłodawców, przy pozostawieniu preferencji dla 
pomysłodawców poniżej tego wieku, co umożliwi dotarcie z ofertą Platform startowych do 
nowych grup potencjalnych pomysłodawców i zwiększenie podaży innowacyjnych pomysłów 
biznesowych do objęcia wsparciem, 

o zwiększenia wag kryteriów służących do oceny faktycznego potencjału merytorycznego 
Platform startowych, by w jeszcze większym stopniu zmotywować animatorów Platform 
startowych do przygotowania projektów wysokiej jakości, uwzględniających partnerstwa 
o użytecznych dla procesu inkubacji i komplementarnych wobec siebie kompetencjach, 

o wprowadzenia zachęt do branżowej specjalizacji Platform startowych, co umożliwi lepsze 
wykorzystanie potencjałów ośrodków innowacji i ich partnerów (w tym przedsiębiorców) do 
przyciągania innowacyjnych pomysłów w określonych branżach wpisujących się 
w ponadregionalne inteligentne specjalizacje Polski Wschodniej oraz bardziej efektywne 
budowanie trwałych ekosystemów startupowych. 
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Do wniosków i rekomendacji z ewaluacji odniosła się KE, pozytywnie oceniając zarówno rezultaty 

pilotażu, jak i możliwość oraz zasadność kontynuacji wdrażania działania. Podczas spotkania w dniu 

24 listopada 2017 r. przedstawiciele KE wyrazili zgodę na kontynuację działania 1.1. POPW w pełnym 

zakresie. 

Ocena ex ante wsparcia z instrumentów finansowych w ramach POPW 2014-2020, w tym ocena 

ryzyka dla gwarancji (III kw. 2017 r.) 

Zgodnie z Planem ewaluacji POPW w 2016 r. zrealizowano ewaluację pn. Analiza zasadności 

zastosowania poszczególnych form finasowania projektów w ramach I osi priorytetowej 

„Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” POPW 2014-2020 w której rekomendowano, aby w poddziałaniu 

POPW 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP uzupełnić dotację, preferencyjnymi pożyczkami. 

Zdecydowano się zweryfikować i uszczegółowić tę rekomendację i w 2017 r. przeprowadzono, 

zgodnie z art. 37 Rozporządzenia nr 1303/2013, Ocenę ex ante wsparcia z instrumentów finansowych 

w ramach POPW 2014-2020, w tym ocenę ryzyka dla gwarancji. Oceniono zasadność i zakres 

zastosowania IF o charakterze dłużnym, poręczeniowym (w tym również ocena ryzyka dla gwarancji), 

kapitałowym lub quasi kapitałowym w poddziałaniu 1.3.1. POPW. Badanie miało wykazać czy i jakie 

konkretnie instrumenty finansowe mogłyby być wdrożone w obecnej sytuacji na rynku. W wyniku 

badania zaproponowano utworzenie instrumentu finansowego, który służyłby finansowaniu 

inwestycji w innowacje w Polsce Wschodniej. W odróżnieniu od dotychczasowego wsparcia 

bezzwrotnego, finansowane mogłyby być wszelkie nakłady na innowacje, nie tylko wynikające 

z wdrożeń wyników prac B+R. Zalecono następujące parametry produktu finansowego: wsparcie w 

formie pożyczki w przedziale od 500 tys. zł do 7 mln zł dla projektów inwestycyjnych obejmujących 

innowacje produktowe; preferencyjne oprocentowanie pożyczek inwestycyjnych; określono 

maksymalnie: 10 – letni okres finansowania inwestycji; 18-miesięczny okres karencji spłat rat 

kapitałowych. Potencjalny pożyczkobiorca powinien uczestniczyć w ponadregionalnym powiązaniu 

kooperacyjnym. Ponadto zalecono wdrażanie instrumentu w formule pośredniej z wykorzystaniem 

funduszu funduszy.  

Raporty z zakończonych badań zostały przekazane do KE (przez SFC), członków KM POPW, Grupy 

Sterującej Ewaluacją POPW oraz Grupy sterującej ds. PW, a także zamieszczono je na stronie 

internetowej poświęconej ewaluacji polityki spójności (ewaluacja.gov.pl). Raport końcowy z realizacji 

Barometru będzie przekazany po zakończeniu badania (2021/2022). 

 

 

5.   INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH, 

W STOSOWNYCH PRZYPADKACH (art. 19 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013) 

NIE DOTYCZY POPW 2014-2020 
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6.   KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 ust. 2 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)  

a) Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania 

1. W 2017 r. w skuteczny sposób przeciwdziałano opóźnieniom w przygotowaniu projektów 

infrastrukturalnych do realizacji, czego efektem jest zakontraktowanie wartości zbliżonej do 

całości alokacji POPW przeznaczonej na tego typu projekty (PI4e – 87%, PI7b – 93%, PI7d – 99%). 

Było to możliwe min. ze względu na: 

 wdrożenie monitoringu przygotowania do realizacji projektów zidentyfikowanych 

w ramach PI4e (od listopada 2015 r.); 

 prowadzone monitorowanie postępów w przygotowaniu i rzeczowej realizacji projektów 

oraz cykliczne spotkania z beneficjentem i IP POPW w ramach PI7d. 

2. W 2017 r. podjęto szereg działań w celu przeciwdziałania zidentyfikowanemu już w 2016 r. ryzyku 

niskiej certyfikacji: 

 we wszystkich osiach znacznie zwiększono kontraktację (67% alokacji na koniec 2017 r.), 

co przełoży się na znaczący wzrost certyfikacji w 2018 r. 

W osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia : 

 wydłużono część naborów wniosków i zwiększono budżety części konkursów 

(PI3a poddziałanie Rozwój startupów w Polsce Wschodniej i PI3c poddziałanie Wdrażanie 

innowacji przez MŚP), by zwiększyć kontraktację dostępnej w konkursach alokacji; 

 wprowadzono nabory wniosków w trybie ciągłym, z rundami miesięcznymi, 

co przyspiesza ocenę i kontraktację projektów (wnioskodawcy krócej czekają na decyzję 

i szybciej podpisują umowy); 

 w związku z nowelizacją ustawy wdrożeniowej, w IV kw. 2017 r. zmieniono kryteria 

wyboru projektów wprowadzając bardziej probeneficjenckie podejście w ocenie 

projektów, co od 2018 r. powinno wpłynąć na zwiększenie liczby lepiej przygotowanych 

projektów oraz przyspieszenie procesu kontraktacji i certyfikacji; 

 wprowadzono szereg mniejszych usprawnień na etapie kontraktacji i realizacji projektów, 

zmniejszając obciążenia administracyjne po stronie beneficjentów oraz IP. 

W osi II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa: 

 przyśpieszono kontraktację w PI4e (na koniec 2016 r. podpisana była 1 UoD, zaś na 

koniec 2017 r. jest 14 UoD, tym samym kontraktacja projektów zidentyfikowanych 

została zakończona); 

 wdrożony monitoring przygotowania do realizacji projektów zidentyfikowanych 

(od listopada 2015 r.), przyniósł zaplanowany skutek (pełna kontraktacja w ramach PI4e), 

dlatego zdecydowano o kontynuacji wdrożonej sprawozdawczości w zmodyfikowanej 

formie - aktualnie nacisk położono na monitorowanie udzielania zamówień publicznych; 

 przyspieszono termin ogłoszenia II i III naboru konkursowego w PI7b i udostępniono całą 

wolną alokację dla tego PI. 
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W 2017 r. nastąpił znaczący wzrost wydatków w II osi POPW na poziomie wyróżniającym się 

na tle pozostałych osi POPW, dając na koniec 2017 certyfikację o wartości ok. 20% alokacji na 

oś. Ponadto, ok. połowa wspartych projektów kończy realizację w III kw. 2018 r. 

W osi III Ponadregionalna infrastruktura kolejowa: 

 przyspieszono kontraktację w PI7d (na koniec 2016 r. podpisana była 1 UoD, a na koniec 

2017 r. jest 8 UoD z 10 projektów zidentyfikowanych) – wprowadzony monitoring 

przygotowania projektów do realizacji dał zaplanowany efekt; 

 podjęto decyzję o kontynuacji cyklicznego (miesięcznego i kwartalnego) monitorowania 

projektów w zakresie postępu rzeczowego każdej z inwestycji kolejowych. 

3. W 2017 r. zakończył się projekt pilotażowy Platformy startowe dla nowych pomysłów (PI3a). 

Dzięki przeprowadzonej ewaluacji określono, że pilotaż zrealizował wszystkie postawione przed 

nim cele i rekomendowano kontynuację działania w ramach PI3a w kolejnych latach. Zostały 

również sformułowane szczegółowe zalecenia dla skuteczniejszej realizacji działania. Komisja 

Europejska wyraziła zgodę na kontynuację wdrażania Platform startowych dla nowych pomysłów 

w pełnym zakresie, co umożliwiło odblokowanie pozostałej części alokacji dostępnej w ramach 

działania. Nabory w ramach PI3a są planowane na I połowę 2018 r. 

4. W 2017 r. ze szczególną uwagą monitorowano realizację wskaźników ram wykonania i wszystkie 

działania mające na celu przyśpieszenie kontraktacji. W efekcie na koniec 2017 r. we wszystkich 

osiach wskaźniki produktu i ich kluczowe etapy wdrażania osiągnęły już wartości docelowe na 

2018 r. Natomiast wskaźnik finansowy (Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowanych) jest realizowany zgodnie z założeniami i nie zidentyfikowano zagrożenia 

realizacji celu pośredniego na 2018 r.  

Ponadto w 2017 r. zainicjowana została zmiana POPW mającą na celu obniżenie wartości 

docelowych na 2018 r. wskaźnika finansowego ram wykonania POPW. Zmiana ta wynika 

z nowego podejścia KE i zmiany sposobu kalkulacji minimalnego progu certyfikacji n+3 

(zatwierdzonego podczas spotkania grupy eksperckiej (EGESIF) w dniu 13 lipca 2017 r.). Powyższa 

zmiana POPW została zatwierdzona przez Komitet Monitorujący POPW w grudniu 2017 r. Zakłada 

się, że pod względem formalnym procedura zmiany POPW zakończy się najpóźniej na przełomie 

II/III kwartału 2018 r. W konsekwencji wartości celów pośrednich ram wykonania wskaźnika 

finansowego w omawianych osiach zostaną obniżone i będą wynosić:  

 I oś Przedsiębiorcza Polska Wschodnia : 115 641 051 EUR, 

 II oś Nowoczesna Infrastruktura Transportowa: 162 775 572 EUR,  

 III oś Ponadregionalna infrastruktura kolejowa: 42 323 159 EUR. 
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b) Ocena, czy postępy poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby zapewnić ich 

realizację, wskazanie wszelkich podjętych lub planowanych działań naprawczych (w stosownych 

przypadkach)  

 

Wg stanu na 2017 r. we wszystkich osiach POPW wskaźniki produktu i ich kluczowe etapy wdrażania 

(KEW) zostały zrealizowane na poziomie wartości celu pośredniego na rok 2018. Wskaźnik finansowy 

Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych jest realizowany zgodnie z założeniami 

i nie zidentyfikowano zagrożenia realizacji celu pośredniego na 2018 r. Szczegółowe informacje 

nt. realizacji wskaźników ram wykonania znajdują się poniżej.  

Realizacja wskaźników ram wykonania dla osi I 

Nie zidentyfikowano zagrożenia dla realizacji celów pośrednich ram wykonania (na 2018 r.) 

na obecnym etapie wdrażania POPW.  

Wskaźnik Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie osiągnął wartość 158% celu na 2018 r. 

(395 wspartych przedsiębiorstw z 250 planowanych do 2018 r.). W UoD (KEW) osiągnął 126% 

wartości docelowej na 2018 r. (542 wspartych przedsiębiorstw z 430 planowanych do 2018 r.). 

Wartość KEW uwzględnia sytuacje, gdy ten sam przedsiębiorca korzysta ze wsparcia w ramach 

różnych PI oraz działań.  

Oba wskaźniki osiągnęły wartość celu pośredniego na 2018 r. 

Wskaźnik finansowy Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych osiągnął poziom 

ok. 36% celu na 2018 r. (€ 54,1 mln). Więcej informacji nt. poziomu certyfikacji w I osi 

w rozdz. 6. pkt. a). 

Realizacja wskaźników ram wykonania dla osi II 

Nie zidentyfikowano zagrożenia dla realizacji celów pośrednich ram wykonania (na 2018 r.) 

na obecnym etapie wdrażania POPW.  

W osi II cel na 2018 r. określony został dla KEW jako Długość nowych oraz przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg w podpisanych UoD i dotyczy PI7b. Wartość docelowa KEW na 2018 r. 

została przekroczona w 2016 r., obecnie wynosi 368% celu (147,04 km nowych, przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg w UoD z 40 km planowanych do 2018 r.).  

Wskaźnik finansowy Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych osiągnął poziom 

86% celu na 2018 r. (€167,9 mln).  

Realizacja wskaźników ram wykonania dla osi III 

Nie zidentyfikowano zagrożenia dla realizacji celów pośrednich ram wykonania (na 2018 r.) 

na obecnym etapie wdrażania POPW.  

W przypadku osi III cel na 2018 r. określony został dla KEW jako Całkowita długość przebudowanych 

lub zmodernizowanych linii kolejowych w podpisanych UoD i osiągnął 179% wartości docelowej na 
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2018 r. (430,38 km przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych w UoD z 240 km 

planowanych do 2018 r.).  

Wskaźnik finansowy Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych w 2017 r. osiągnął 

poziom ok. 21% celu na rok 2018 (€ 11,6 mln ). Więcej informacji nt. poziomu certyfikacji w III osi 

w rozdz. 6. pkt. a). 

 

7.   STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ (art. 50 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 

1303/2013) 

W ZAŁĄCZNIKU 1 

8.   SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (art. 46 rozporządzenia (UE) 

nr 1303/2013) 

NIE DOTYCZY POPW 2014-2020 
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9. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), w przypadku gdy mające 

zastosowanie warunki wstępne nie zostały spełnione w momencie przyjmowania PO 

Dla POPW wszystkie warunki wstępne zostały spełnione do końca III Q 2016 r. 

Tabela 14. 68 Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie ogólnych warunków wstępnych69 

Ogólne warunki wstępne Niespełnione kryteria Podjęte działania 
Termin 
(data) 

Odpowiedzialne 
podmioty 

Działanie 
zakończone 
w terminie 

Kryteria 
spełnione  

Przewidywany 
termin 

pełnego 
wdrożenia 

pozostałych 
działań 

Uwagi  

G1 - Istnienie zdolności 
administracyjnych umożliwiających 
wdrożenie i stosowanie unijnych 
przepisów i polityki dotyczących 
niedyskryminacji w odniesieniu do 
EFSI 

2 - Rozwiązania w zakresie szkoleń 
pracowników instytucji 
zaangażowanych w zarządzanie EFSI 
oraz kontrolę nad tymi funduszami z 
dziedziny unijnych przepisów i 
polityki dotyczących 
niedyskryminacji. 

Przyjęcie Agendy działań na 
rzecz równości szans i 
niedyskryminacji w ramach 
funduszy unijnych 2014-
2020 przez Komitet 
Koordynacyjny UP 

2015-03-31 
Ministerstwo 
Inwestycji i 

Rozwoju 
NIE TAK nd 

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

G2 - Istnienie zdolności 
administracyjnych umożliwiających 
wdrożenie i stosowanie unijnych 
przepisów i polityki dotyczących 
równouprawnienia płci w 
odniesieniu do EFSI 

2 - Rozwiązania w zakresie szkolenia 
pracowników instytucji 
zaangażowanych w zarządzanie EFSI 
oraz kontrolę nad tymi funduszami z 
dziedziny unijnych przepisów i 
polityki dotyczących 
równouprawnienia płci i 
uwzględniania aspektu płci. 

Przyjęcie Agendy działań na 
rzecz równości szans i 
niedyskryminacji w ramach 
funduszy unijnych 2014-
2020 przez Komitet 
Koordynacyjny UP 

2015-03-31 
Ministerstwo 
Inwestycji i 

Rozwoju 
NIE TAK nd 

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

                                                           
68 Numer tabeli zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207. 
69 Pełne zestawienie tabel wypełnionych zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 znajduje się w załączniku 3 do Sprawozdania POPW za rok 2017. 
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G3 - Istnienie zdolności 
administracyjnych umożliwiających 
wdrożenie i stosowanie Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o prawach 
osób z niepełnosprawnościami w 
odniesieniu do EFSI zgodnie z 
decyzją Rady 2010/48/WE 

2 - Rozwiązania w zakresie szkoleń 
pracowników instytucji 
zaangażowanych w zarządzanie EFSI 
oraz kontrolę nad tymi funduszami z 
dziedziny obowiązujących unijnych 
przepisów i polityki dotyczących 
niepełnosprawności, w tym 
dostępności i praktycznego 
stosowania Konwencji o prawach 
osób z niepełnosprawnościami, 
zgodnie z przepisami unijnymi i 
prawem krajowym. 

Przyjęcie Agendy działań na 
rzecz równości szans i 
niedyskryminacji w ramach 
funduszy unijnych 2014-
2020 przez Komitet 
Koordynacyjny UP 

2015-03-31 
Ministerstwo 
Inwestycji i 

Rozwoju 
NIE TAK nd 

Data akceptacji 
spełnienia warunku 
przez Komisję 
Europejską: 
4/08/2015 
ARES(2015)3265958 
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Tabela 15. 70 Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie tematycznych warunków wstępnych71 

Tematyczne 
warunki wstępne 

Niespełnione kryteria Podjęte działania Termin  
Odpowiedzialne 

podmioty 

Działanie 
zakończone 
w terminie  

Kryteria 
spełnione  

Uwagi  

T03.1 - 
Przeprowadzono 
konkretne działania 
wspierające 
promowanie 
przedsiębiorczości z 
uwzględnieniem 
programu "Small 
Business Act" 

2 - Konkretne działania: wprowadzono działania mające na 
celu skrócenie czasu potrzebnego na uzyskanie licencji i 
pozwoleń na podjęcie i prowadzenie szczególnego rodzaju 
działalności w ramach przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem 
celów programu "Small Business Act"; 

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

2015-05-01 
Ministerstwo 

Sprawiedliwości 
NIE TAK 

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

3 - Konkretne działania: wprowadzono mechanizm 
monitorowania wdrażania działań programu "Small Business 
Act" i oceny wpływu prawodawstwa na MŚP. 

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

2015-12-31 
Ministerstwo 
Gospodarki 

NIE TAK 

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

T07.1 - Transport: 
istnienie 
kompleksowego 
planu/planów lub 
kompleksowych ram 
w zakresie inwestycji 
transportowych 
zgodnie z 
instytucyjną strukturą 
państw 
członkowskich (z 
uwzględnieniem 
transportu 
publicznego na 
szczeblu regionalnym 
i lokalnym), które 
wspierają rozwój 
infrastruktury i 
poprawiają łączność z 
kompleksową i 
bazową siecią TEN-T 

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

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

2016-09-30 
Ministerstwo 
Inwestycji i 

Rozwoju 
TAK TAK 

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

2 - wkład w jednolity europejski obszar transportu zgodnie z 
art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr .../2013, w tym priorytetów w zakresie inwestycji w: 

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

2016-09-30 
Ministerstwo 
Inwestycji i 

Rozwoju 
TAK TAK 

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

3 - bazową i kompleksową sieć TEN-T, w których przewiduje 
się inwestycje w ramach EFRR i Funduszu Spójności, oraz 

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

2016-09-30 
Ministerstwo 
Inwestycji i 

Rozwoju 
TAK TAK 

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

4 - wtórną łączność, 
Przygotowanie planu w zakresie inwestycji 
transportowych (drogi) POPW wraz z listą 
projektów. 

2016-09-30 
Ministerstwo 
Inwestycji i 

Rozwoju 
TAK TAK 

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

5 - identyfikację odpowiedniej ilości realistycznych i 
zaawansowanych w przygotowaniu projektów, które mają być 
wspierane w ramach EFRR i Funduszu Spójności; 

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

2016-09-30 
Ministerstwo 
Inwestycji i 

Rozwoju 
TAK TAK 

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

6 - działania mające na celu zapewnienie zdolności instytucji 
pośredniczących i beneficjentów do realizacji projektów. 

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

2016-09-30 
Ministerstwo 
Inwestycji i 

Rozwoju 
TAK TAK 

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

 

                                                           
70 Numer tabeli zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207 
71 Pełne zestawienie tabel wypełnionych zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 znajduje się w załączniku 3 do Sprawozdania POPW za rok 2017. 
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10.   POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

10.1.   Duże projekty  

Tabela 12.72 Duże projekty73 
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Prace na liniach 
kolejowych nr 68, 

565 na odcinku 
Lublin – Stalowa 
Wola Rozwadów  

wraz z elektryfikacją 

2 136 097 392,00 110 648 286,57 3Q 2017 nd 2Q2016 4Q 2019 
III oś/PI 

7D 
10,57% 3 

Całkowita długość 
przebudowanych 

lub 
zmodernizowanych 

linii kolejowych: 
105,33 km 

8.03.2017 

Uwagi 

Projekt realizowany w formule projektuj i buduj, objęty był wsparciem doradczym Inicjatywy JASPERS. 

 

                                                           
72 Numer tabeli zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207. 
73 Pełne zestawienie tabel wypełnionych zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/07 znajduje się w załączniku 3 do Sprawozdania POPW za rok 2017. 
74  1 - zakończony; 2 - zatwierdzony; 3 - przedłożony; 4 - planowane powiadomienie Komisji/przedłożenie projektu Komisji 
75 Dane zgodnie z zapisami POPW 2014-2020. 
76 1 - zakończony/w użytkowaniu; 2 - zaawansowany stan prac; 3 - w trakcie budowy; 4- w trakcie udzielania zamówienia publicznego; 5 - w trakcie opracowywania 
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Napotkane znaczące problemy w realizacji dużych projektów oraz podjęte środki zaradcze  

Zgodnie z Programem w 2017 r. był jeden zidentyfikowany duży projekt77 – Prace na liniach 

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

W 2017 r. nie napotkano znaczących problemów w realizacji dużego projektu. Stan jego 

przygotowania oraz realizacji monitorowano poprzez: 

 cykliczny monitoring wykorzystujący mechanizm raportowania kwartalnego i miesięcznego, 

z uwzględnieniem kamieni milowych obrazujących postęp w pracach; 

 wsparcie beneficjenta w zakresie uzyskania warunków przyłączeniowych dla projektu 

dotyczącego lk 68,565 (budowy systemu zasilania sieci trakcyjnej w energię elektryczną). 

Wszelkie zmiany planowane w wykazie dużych projektów  

W zakresie osi III Ponadregionalna infrastruktura kolejowa podjęto działania mające na celu zmianę 

Programu, w części dotyczącej Rozdziału 12.1. Wykaz dużych projektów. W grudniu 2017 r. KM POPW 

podjął uchwałę o uzupełnieniu Wykazu dużych projektów o następujące inwestycje:  

 Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz; 

 Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn. 

KE została poinformowana o zmianie w styczniu 2018 r., w trybie art. 96 ust. 11 rozporządzenia 

ogólnego 1303/2013. 

Przyczyną wprowadzenia zmiany jest weryfikacja rynkowa całkowitych kosztów kwalifikowalnych 

wyżej wymienionych projektów (zakończenie procedury wyboru wykonawcy). 

10.2.   Wspólne plany działania  

NIE DOTYCZY POPW 2014-2020

                                                           
77 Zgodnie z art. 100 w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 gdy całkowite koszty kwalifikowalne 
przekraczają kwotę €75 mln dla inwestycji drogowych i kolejowych realizowanych w CT 7. 
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11.2 Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz 

zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci 

do programów operacyjnych i operacji (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. e) 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)  

W 2017 r. przejawami realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami, oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn było: 

 zapewnienie uwzględnienia oceny realizacji ww. zasad w kryteriach wyboru projektów dla 

wszystkich działań POPW. Wymaga się od beneficjenta zawarcia we wniosku uzasadnienia co do 

sposobu spełnienia zasad oraz uwzględnienia informacji o dostępności produktów projektu dla 

osób z niepełnosprawnościami; 

 przygotowanie przez IZ POPW szkolenia nt. realizacji ww. zasad dla członków i zastępców 

członków KM POPW oraz przedstawicieli IP i IZ POPW – liczba przeszkolonych 50 osób; 

 uczestnictwo przedstawicieli IZ w pracach grupach roboczych: ds. równości szans 

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz ds. równości szans kobiet 

i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020; 

 zapewnienie spełnienia przez stronę internetową POPW www.polskawschodnia.gov.pl, 

wszystkich wymogów dotyczących dostępu dla osób z niepełnosprawnościami, określonych 

w przepisach prawa78. 

Na podstawie analizy zatwierdzonych WoD, w których beneficjenci byli zobligowani do 

przedstawienia informacji odnośnie realizacji ww. zasad, w przypadku: 

 I osi określono pozytywny wpływ projektu na dostępność w 63%, na równość szans w 84% WoD, 

natomiast dostępność produktów projektu zadeklarowano w 56% WoD, 

 II osi określono pozytywny wpływ projektu na dostępność w 93%, na równość szans w 100% 

WoD, natomiast dostępność produktów projektu zadeklarowano w 64% WoD, 

 III osi (infrastruktura kolejowa) w ramach projektów, przewidziano prace mające na celu 

zwiększenie dostępności peronów i przejść kolejowych dla osób z niepełnosprawnościami 

(kumulatywnie 113 obiektów, z czego 12 w woj. lubelskim, 8 podkarpackim, 37 podlaskim, 

36 świętokrzyskim, 20 warmińsko–mazurskim oraz 21 przejść kolejowych, z czego 12 

w woj. lubelskim, 8 podkarpackim, 1 warmińsko–mazurskim). 

Dla 80 projektów POPW zadeklarowano brak zastosowania zasady dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami (14% wszystkich podpisanych umów o dofinansowanie na koniec 2017 r.). 

Są to projekty wdrażane w I osi, przede wszystkim te, których produktami była dokumentacja 

                                                           
78 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 

http://www.polskawschodnia.gov.pl/
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w formie strategii wzorniczej. Beneficjenci zadeklarowali, że analiza w zakresie dostępności takich 

produktów nie jest uzasadniona. 

Przykład dobrej praktyki 

Projekt Innowacyjna Platforma Aktywizacji dla Głuchych realizowany w ramach PI3a przez 

Beneficjenta Praca Bez Barier Sp. z o.o. 

Celem projektu jest wsparcie procesu rekrutacji i aktywizacji Głuchych. Innowacyjna Platforma 

Aktywizacji (IPA) umożliwi przełamanie bariery komunikacyjnej Głuchych z pracodawcą dzięki 

tłumaczom Polskiego Języka Migowego (PJM). IPA rozwiązuje zasadniczy problem wykluczenia 

społecznego i zawodowego Głuchych, którzy już na etapie rekrutacji (ponieważ nie rozmawiają przez 

telefon) są wykluczani z grona kandydatów. Rekrutacja będzie przeprowadzona w PJM, a każdy 

pracownik zostanie wyposażony w Tłumacza migowego online w swoim telefonie dla celów 

codziennej komunikacji w miejscu pracy. 

 



 

 

52 

 

12. ZAŁĄCZNIKI 

1. Streszczenie Sprawozdania POPW 2014-2020 za rok 2017 

2. Wykaz skrótów użytych w sprawozdaniu 

3. Tabele w formacie zgodnym z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207 

(w oddzielnym pliku Excel) właściwe dla POPW 
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Załącznik 1. Streszczenie Sprawozdania POPW 2014-2020 za rok 2017 

 

Streszczenie  

Sprawozdania rocznego Programu Operacyjnego  

Polska Wschodnia 2014-2020 

za rok 2017 

 

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW) jest finansowany 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i ma służyć 

rozwojowi innowacyjności i konkurencyjności pięciu województw: warmińsko-

mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. 

Z Programu dofinansowywane są projekty nastawione na biznes: aktywizacja start-

upów, wdrażanie innowacji w MŚP, zdobywanie zagranicznych rynków, rozwój firm 

z wykorzystaniem wzornictwa przemysłowego oraz projekty infrastrukturalne: drogi, 

ekologiczny transport miejski, koleje.  

Podział środków POPW 

 

Działania w Programie w 2017 r. koncentrowały się przede wszystkim na 

rozdysponowaniu dostępnych środków. Efektem było rozdysponowanie ok. 67% 

budżetu Programu79, w tym praktycznie całości środków przeznaczonych na projekty 

infrastrukturalne.  

 

 

                                                           
79 Budżet POPW wynosi €2 000 mln 
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Stan realizacji na koniec 2017 r. obejmował: 

 działania wspierające rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości w Polsce 

Wschodniej (oś I POPW): o wartości ok. € 336 mln (dofinansowanie UE 

ok. € 192 mln EFRR, 27% budżetu przeznaczonego na te działania); 

 inwestycje w infrastrukturę drogową (oś II) o wartości ok. € 582 mln 

(dofinansowanie UE ok € 442 mln EFRR, 93% budżetu przeznaczonego na tego 

typu inwestycje)  

 rozwój transportu miejskiego (oś II) o wartości ok. € 517 mln (dofinansowanie 

UE ok € 381 mln EFRR, 87% budżetu przeznaczonego na ten cel); 

 inwestycje kolejowe (III oś) o wartości ok. € 494 mln (dofinansowanie UE 

ok € 328 mln EFRR, 99% dostępnego budżetu); 

 oraz projekty wspierające sprawne zarządzanie i wdrażanie POPW (IV oś) 

o wartości ok. € 6,3 mln (dofinansowanie UE ok € 5,3 mln EFRR). 

Certyfikacja na koniec 2017 r. wynosiła ok. €250 mln (wzrost ponad 10-krotny 

w stosunku do roku poprzedniego). 

Udział rozdysponowanych środków UE w obszarach wsparcia 

 

Od rozpoczęcia realizacji POPW, ogłoszono 19 naborów dla wszystkich działań 

POPW na łączną kwotę ok. € 1 205 mln, co stanowiło ok. 57% budżetu POPW. 

Zidentyfikowane i ujęte w zapisach Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Programu były 32 projekty o wartości ok. € 725 mln EFRR (36% budżetu POPW). 
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Środki z POPW są wykorzystywane przede wszystkim przez jednostki samorządu 

terytorialnego (62%) i przedsiębiorców (37%). Przedsiębiorcy stanowią 

najliczniejszą grupę wśród beneficjentów Programu (90%) i głównie pochodzą 

z sektora przetwórstwa przemysłowego, a także z sektora informacji i komunikacji 

oraz handlu. W 2017 r. nastąpił wzrost udziału przedsiębiorców w wykorzystaniu 

środków POPW o 8%. 

Do końca 2017 r. wspartych zostało 542 przedsiębiorców. 395 spośród nich 

zakończyło realizację projektów. Realizowane przez nich projekty (w ramach I osi) 

pozwolą80 m.in. na: 

 wzrost zatrudnienia o 653 EPC81,  

 powstanie 419 innowacji. 

Natomiast podpisane umowy o dofinansowaniu projektów infrastrukturalnych 

(II i III oś) umożliwią82: 

 wybudowanie ok. 50 km nowych dróg oraz przebudowanie/zmodernizowanie 

ok. 95 km dróg w miastach wojewódzkich Polski Wschodniej i ich obszarach 

funkcjonalnych, 

 wsparcie inteligentnych systemów transportowych w 5 miastach 

wojewódzkich Polski Wschodniej (14 projektów) oraz zakup ponad 300 szt. 

taboru pasażerskiego o pojemności 34 tys. osób 

oraz 

 przebudowanie lub zmodernizowanie ok. 430 km linii kolejowych. 

Wdrażanie POPW było przedmiotem pogłębionych analiz. W 2017 r. zrealizowano 

2 badania ewaluacyjne dotyczące projektu pilotażowego Platformy startowe dla 

nowych pomysłów oraz wsparcia z instrumentów finansowych w POPW. 

Równocześnie kwartalnie oceniano wartość wskaźników ram wykonania i realizacji 

wyznaczonych celów rocznych. We wszystkich osiach wskaźniki produktu i ich 

najważniejsze etapy wdrażania osiągnęły już wartość docelową na rok 2018, 

natomiast wskaźnik finansowy jest realizowany zgodnie z założeniami i nie 

stwierdzono zagrożenia realizacji celu pośredniego na 2018 r. 

Pozytywne rezultaty zakończonego w 2017 r. pilotażu projektu Platformy startowe dla 

nowych pomysłów umożliwiły uzyskanie zgody KE na kontynuację wdrażania 

działania w pełnym zakresie, odblokowując cały budżet dostępny w tym działaniu.  

W 2017 r. prowadzono działania, mające na celu przyspieszenie tempa wdrażania 

POPW. Przełożyło się to na wysoką łączną liczbę podpisanych umów oraz wysokość 

środków finansowych udostępnionych w naborach, a także znaczący wzrost poziomu 

certyfikacji. 

                                                           
80 Szacowana realizacja w oparciu o umowę o dofinansowanie 
81 Ekwiwalent pełnego czasu pracy 
82 Szacowana realizacja w oparciu o umowy o dofinansowanie 
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Załącznik 2. Wykaz skrótów użytych w Sprawozdaniu  

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
FE – Fundusze Europejskie 
IP – Instytucja Pośrednicząca 
IZ – Instytucja Zarządzająca 
KE – Komisja Europejska 
KEW – Kluczowy Etap Wdrażania (dot. wskaźnika Ram Wykonania) 
KM – Komitet Monitorujący  
GSPW - Grupa Sterująca do spraw Polski Wschodniej 
PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
PI – Priorytet inwestycyjny 
Program, POPW – Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 
SZOOP - Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu 
UE – Unia Europejska 
UoD – umowa o dofinansowanie 
WoD – wniosek o dofinansowanie 
WoP – wniosek o płatność  
ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
alok. – alokacja POPW  
wart. ogół. – wartość ogółem 
warm.-maz. – województwo warmińsko-mazurskie 
podl. – województwo podlaskie 
lub. – województwo lubelskie 
podkar. – województwo podkarpackie 
święt. – województwo świętokrzyskie 
jst – jednostka samorządu terytorialnego 
Q - kwartał 
PI3a - Priorytet inwestycyjny 3a promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie 
gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym 
również poprzez inkubatory przedsiębiorczości 
PI3b - Priorytet inwestycyjny 3b opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, 
w szczególności w celu umiędzynarodowienia 
PI3c - Priorytet inwestycyjny 3c wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności 
w zakresie rozwoju produktów i usług 
PI4e - Priorytet inwestycyjny 4e promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 
terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 
multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na 
zmiany klimatu 
PI7b - Priorytet inwestycyjny 7b zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów 
drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN‐T, w tym z węzłami multimodalnymi  
PI7d - Priorytet inwestycyjny 7d rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości 
i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących 
zmniejszeniu hałasu 
oś I – oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia 
oś II – oś priorytetowa II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa 
oś III – oś priorytetowa III Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa 
oś IV - oś priorytetowa IV Pomoc Techniczna 
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Załącznik 3. Tabele w formacie zgodnym z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/207 

(w oddzielnym pliku Excel) właściwe dla POPW 

 Tabela 1 Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu 

szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc techniczna” 

 Tabela 3A Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności 

(według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; 

ma zastosowanie także do osi priorytetowych „Pomoc techniczna”) 

 Tabela 3B W odniesieniu do wybranych wspólnych wskaźników produktu dla wsparcia z EFRR w 

ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” związanego 

z inwestycjami produkcyjnymi — liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach 

programu operacyjnego — przy czym każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie 

od liczby projektów w ramach danego przedsiębiorstwa 

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

 Tabela 6 Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu 

 Tabela 7 Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla 

EFRR, EFS i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 

rozporządzenia (UE) nr 1304/2013) 

 Tabela 8 Wykorzystanie finansowania krzyżowego 

 Tabela 12 Duże projekty 

 Tabela 14 Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie ogólnych warunków 

wstępnych 

 Tabela 15 Działania mające na celu spełnienie mających zastosowanie tematycznych warunków 

wstępnych 


