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POPW – informacje ogólne  

Alokacja EFRR:  8,7 mld zł  

Liczba umów o dofinansowanie 
(UoD) 

767 

Liczba dużych projektów 3 

Liczba projektów zakooczonych 
(zatwierdzony wniosek o płatnośd koocową) 

289 

Wartośd EFRR* w UoD 

I oś Przedsiębiorcza Polska Wschodnia 

II oś Nowoczesna Infrastruktura Transportowa 

III oś Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa 

IV oś  Pomoc Techniczna 

* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 



Postęp finansowy POPW 



Kontraktacja wg osi priorytetowych POPW 



Realizacja projektów w trybie konkursowym (oś I) 
 i pozakonkursowym (osie II i III) 

po 2018 2017 

2015-
2016 



Certyfikacja 



Wskaźniki „ram wykonania”  

 

Dla wszystkich osi wartośd wskaźników ram wykonania 
osiągnęła już wartośd docelową na rok 2018 

 



Wskaźniki ram wykonania - szczegóły 

I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia 

455 przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 182% celu na 2018 r. 

694 przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w podpisanych UoD - 161% celu na 2018 r. 

II. Infrastruktura transportowa 

152 km nowych oraz przebudowanych lub zmodernizowanych dróg w podpisanych 

UoD - 379% celu na 2018 r. 
 
W ramach wykonania na rok 2018 r. nie zakładano zakooczenia realizacji projektów 
infrastruktury drogowej (wartośd docelowa 0 km) tymczasem: 

 wybudowano 3,76 km nowych dróg oraz przebudowano lub zmodernizowano 3,30 km 
dróg. 

 



Wskaźniki ram wykonania - szczegóły 

III. Infrastruktura kolejowa 

 541 km przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych w podpisanych UoD  
- 226% celu na 2018 r. 

Na 2018 r. nie zakładano zawarcia UoD dla wszystkich projektów, tymczasem 7 z 8 jest już 
realizowanych (trwają roboty budowlane) 



Wskaźnik finansowy ram wykonania 
(całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych) 



Program Polska Wschodnia w mediach 

Od stycznia do października 2018 roku: 

• 7 audycji radiowych 

• 17 audycji telewizyjnych 

• ponad 100 publikacji w prasie i w każdym Biuletynie FE 

• publikacje na stronie www.polskawschodnia.gov.pl 

• publikacje na portalu Facebook I love Polska Wschodnia 

 

 



Konferencja „Przyszłośd transportu kolejowego  
w Polsce Wschodniej” 

 

• 25-26 czerwca 2018 r., Olsztyn 

• 125 uczestników: biznes, administracja, pasjonaci 

• 3 panele dyskusyjne 

• 2 dni inspirujących debat 

 



Lekcja o Funduszach Europejskich 

1 014 
 
555 
 
529 
 
18 438 



Dziękuję za uwagę 


