
STRESZCZENIE SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI POPT 2014-2020 W 2017 ROKU 

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

1303/2013) 

Ogółem na realizację POPT 2014-2020 przeznaczonych zostanie z Funduszu Spójności oraz środków 

krajowych 823,67 mln euro. 

Beneficjentami działań współfinansowanych w ramach POPT 2014-2020 są instytucje systemu 

wdrażania FE, głównie urzędy administracji publicznej oraz tzw. instytucje otoczenia Umowy 

Partnerstwa oraz instytucje kluczowe dla poszczególnych obszarów wsparcia.  

Wszystkie projekty realizowane są w trybie pozakonkursowym. W okresie sprawozdawczym dla 

projektów pomocy technicznej zniesiono konieczność ich uprzedniej identyfikacji, co uprościło 

system i uelastyczniło proces składania i wyboru projektów. 

W okresie sprawozdawczym uruchomiono nabory we wszystkich działaniach, złożono i zatwierdzono 

63 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania UE 129 018 800,66 euro, co stanowi 

18,43 % alokacji, zawarto 61 umów na dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania UE 128 208 

608,83 euro, co stanowi 18,31 % alokacji. W 2017 roku zatwierdzono 298 wniosków o płatność na 

kwotę 89 788 761,84 euro (wkład UE) co oznacza, że wykorzystano i rozliczono 12,82 % przyznanej 

alokacji. 

W 2017 roku odbyło się jedno posiedzenie Komitetu Monitorującego podczas którego przyjęte 

zostało sprawozdanie z realizacji Programu za rok 2016 oraz przeprowadzono jedno głosowanie w 

trybie obiegowym, które dotyczyło zmian metodyki i kryteriów wyboru projektów. 

W 2017 r. odbyło się również spotkanie grupy sterującej ds. pomocy technicznej, której członkami są 

przedstawiciele wszystkich instytucji zarządzających programami operacyjnymi, instytucji ds. 

koordynacji strategicznej Umowy Partnerstwa (UP), instytucji ds. koordynacji wdrożeniowej UP oraz 

Głównego Urzędu Statystycznego. Podczas spotkania zostały omówione propozycje zmian do 

Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020. 

Program POPT 2014-2020 w 2017 roku konsekwentnie realizował cele związane ze wsparciem 

zarówno instytucji jak i beneficjentów w sprawnym wydatkowaniu środków funduszy polityki 

spójności. W związku z tym przeprowadzono m.in. 3 094 szkoleń dla instytucji, które zarządzają 

funduszami i aż 75 843 szkoleń dla beneficjentów. Sfinansowano koszt 687 113 konsultacji 

udzielanych w 79 punktach informacyjnych na terenie całego kraju. Ponadto udzielono ponad 1000 

dotacji na realizację projektów wzmacniających potencjał beneficjentów oraz wydano 392 sztuki 

materiałów informacyjnych w formie elektronicznej. 


