
Warszawa, 30 maja 2017 r. 

Posiedzenie Komitetu Monitorującego  
POPT 2014-2020 

 



Kalendarium POPT 2014-2020 

27 stycznia 2016 – ogłoszono drugą turę naboru wniosków o 
dofinansowanie 

15 lutego 2016 – zatwierdzenie Planu Ewaluacji 

24 maja 2016 – Komitet Monitorujący POPT 2014-2020 

30 września 2016- spotkanie Grupy sterującej ds. pomocy 
technicznej 

17 stycznia 2017 – aktualizacja Instrukcji wykonawczej IZ 
POPT 2014-2020  



Stan realizacji POPT 2014-2020 

Realizacja POPT 2014-2020 wg stanu na dzień 31 grudnia 
2016 r 

• zawarto 117 umów na kwotę dofinansowania UE 938 
220 520,84 PLN (212 550 807,83 euro) - 30,36 % 
alokacji 

• Złożono 310 wniosków o płatność na kwotę 
dofinansowania UE 298 018 490,56 PLN (67 515 119,86 
euro) - 9,64% alokacji 

 



Stan realizacji POPT 2014-2020 

Oś priorytetowa Zasoby ludzkie wg stanu na 31 grudnia 
2016 r. 

• podpisano 80 umów na kwotę dofinansowania UE 109 
069 400,62 euro (22,28 % alokacji osi) 

• rozliczono 198 wnioski o płatność na kwotę 
dofinansowania 52 877 946,59 euro (10,76 % alokacji 
osi) 

 



Stan realizacji POPT 2014-2020 

Oś priorytetowa Skuteczny i efektywny system 
realizacji polityki spójności wg stanu na dzień 31 
grudnia 2016 r.  

• podpisano 28 umów na kwotę dofinansowania UE 
21 514 538,41 euro (65,59% alokacji osi) 

• rozliczono 76  wniosków o płatność na kwotę 
dofinansowania UE 2 749 577,28 euro (8,38% 
alokacji osi) 

 



Stan realizacji POPT 2014-2020 

Oś priorytetowa Potencjał beneficjentów funduszy 
europejskich wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.  

• podpisano 7 umów o dofinansowanie na kwotę 
dofinansowania UE 71 637 308,81 euro (45,48% 
alokacji osi) 

• rozliczono 28 wniosków o płatność i wartości 
dofinansowania UE 8 993 463,90 euro (5,71 % 
alokacji osi) 

 



Stan realizacji POPT 2014-2020 

Oś priorytetowa Informacji i promocja wg stanu na dzień 
31 grudnia 2016 r 

•  podpisano 2 umowy o dofinansowanie na kwotę 10 329 
559,99 euro (56,76 % alokacji osi) 

• rozliczono 8 wniosków o płatność o wartości 
dofinansowania UE 2 894 132,08 euro (15,90 % alokacji 
osi) 

 



Wybrane wskaźniki produktu  
z realizacji POPT 2014-2020 

Priorytet 1 

Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej 
55,85% 

Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji 
18,66% 

Priorytet 2 
  

Liczba użytkowników Systemu Informatycznego SL 2014 
89,75% 

Liczba posiedzeń sieci tematycznych, grup roboczych, komitetów oraz innych ciał angażujących 
partnerów 

36,36% 

Priorytet 3 
  

Liczba punktów informacyjnych na terenie kraju 
100,00% 

Liczba udzielonych konsultacji w ramach punktów informacyjnych 
63,54% 

Priorytet 4 
  

Liczba odwiedzin portalu informacyjnego / serwisu internetowego 
60,45% 

Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu 
83,33% 



Bieżąca realizacja POPT 2014-2020 

Realizacja POPT 2014-2020 wg stanu na dzień 26 maja 
2017 r 

• wg stanu na dzień 26 maja 2017 r. zawarto 146 umów 
na kwotę dofinansowania UE 1 078 775 864,22 PLN 
(36,50 % alokacji) 

• wg stanu na dzień 26 maja 2017 r. rozliczono 410 
wniosków o płatność na kwotę 431 665 174,23 PLN 
(14,60 % alokacji) 

 



Bieżąca realizacja POPT 2014-2020 



Bieżąca realizacja POPT 2014-2020 



Koordynacja pomocy 
technicznej 



Koordynacja pomocy technicznej  
w KPO i RPO 

 

Pomoc techniczna ogółem wynosi 2,63 mld euro 
(3,43% całkowitej alokacji FE), w tym: 

• w KPO wynosi 1,58 mld euro (3,47% alokacji), 

• w RPO wynosi 1,052 mld euro (3,36% alokacji). 

 



Koordynacja pomocy technicznej  
w KPO i RPO 

 

Na dzień 31 grudnia 2016 r. (z wyłączeniem POPT 2014-
2020) podpisano 342 umowy o wartości dofinansowania UE 
1 952,96 mln PLN, w tym: 

• KPO – 94 umowy – 427,96 mln PLN (10,63 % alokacji), 

oWnioski o płatność 166,89 mln PLN (4,15% alokacji) 

• RPO – 248 umów – 1 525 mln PLN (32,81% alokacji) 

oWnioski o płatność 362,90 mln PLN (7,80% alokacji) 



Przykładowe działania 
realizowane w 2016 roku  w 

ramach POPT 2014-2020 



Oś priorytetowa 1 Zasoby ludzkie 

 cykl warsztatów nt. rozwoju regionalnego pn. „X edycja 

Akademii Rozwoju Regionalnego” w Warszawie 

 szkolenia z zakresu zamówień publicznych po 

aktualizacji PZP 

 szkolenia z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn 

szkolenia dla pracowników instytucji będących w 

systemie Umowy Partnerstwa i członków Grupy ds. 

równości szans kobiet i mężczyzn  



Oś priorytetowa 1 Zasoby ludzkie 

• III etap projektu „Finansowanie działań z zakresu 

zarządzania zasobami ludzkimi”, którego celem jest 

realizacja działań zmierzających do zwiększenia 

efektywności ministerstwa jako organizacji poprzez 

opracowanie założeń i wdrożenie systemu zarządzania 

przez cele 

 



Oś priorytetowa 2 Skuteczny i efektywny 
system realizacji polityki spójności 

• wsparcie realizacji zadań UTK Opracowanie ekspertyzy 

w zakresie dostępności kolejowych obiektów obsługi 

podróżnych osób z niepełnosprawnościami oraz 

ograniczoną możliwością poruszania się oraz 

opracowanie i wydrukowanie podręcznika/biuletynu na 

podstawie przygotowanej ekspertyzy 

• zapewnienie funkcjonowania Krajowej Sieci: 

„Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”  

 



Oś priorytetowa 2 Skuteczny i efektywny 
system realizacji polityki spójności 

• rozwój systemu STRATEG, będącego narzędziem 

wspierającym proces programowania i monitorowania 

polityki rozwoju, zwiększenie jego funkcjonalności i 

użyteczności poprzez podniesienie jakości zasobów 

systemu, zarówno w warstwie merytorycznej, jak i 

wizualnej 

 

 



Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów 
funduszy europejskich 

 kontynuacja wsparcia dla Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych 

 kontynuacja projektu Sieci Punktów Informacyjnych 

Funduszy Europejskich (PIFE) zapewniających bezpłatny 

dostęp do informacji o FE na terenie całego kraju 

 kontynuacja projektu Modelowa Rewitalizacja Miast, 

którego głównym celem jest wsparcie JST w procesie 

wypracowania modelowych działań w zakresie 

rewitalizacji na obszarach miejskich 

 



Oś priorytetowa 4 Informacja i promocja 

• Kampania medialna „Zapytaj o Fundusze Europejskie” (3 

i 4 odsłona) promująca źródła informacji o FE 2014-2020: 

serwis www.funduszeeuropejskie.gov.pl (PFE) oraz sieć 

Punktów Informacyjnych FE (PIFE)  

• szkolenia dla pracowników PIFE przy współpracy z CPE 
rozpoczęto cykl szkoleń z zakresu Funduszy Europejskich i 
obsługi klienta  

• akcja Dni Otwarte Funduszy Europejskich 12-15 maja 
2016  

 



 
 
 
 
 

Dziękuję za uwagę! 
 

Departament Programów Pomocowych 
Ministerstwo Rozwoju 
Pl. Trzech Krzyży 3/5 

Warszawa 
tel. 22 273 78 00  
fax 22 273 89 13 

e-mail: sekretariatDPT@mr.gov.pl 

mailto:sekretariatDPP@mr.gov.pl

