
6. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ (art. 50 ust. 

9 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Ogółem na realizację POPT 2014-2020 przeznaczono z Funduszu Spójności oraz 

środków krajowych 827,203 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. 

Od 18 marca 2020 r. obowiązuje nowa wersja POPT 2014-2020, a w 2021 r. 

dokonano aktualizacji zapisów Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.  

Wdrażanie POPT 2014-2020 w 2021 r. w kolejnym roku pandemii COVID-19 

przebiegało sprawnie i bez zakłóceń. Zatwierdzono 47 wniosków o dofinansowanie 

na łączną kwotę wydatków 86,3 mln EUR w tym dofinansowanie UE prawie 73,4 

mln EUR co stanowi 10,88% alokacji, zawarto 51 umów na łączną kwotę 

wydatków kwalifikowanych prawie 94,4 mln EUR, w tym dofinansowania UE 80,2 

mln EUR co stanowi 11,90 % alokacji. W 2021 roku zatwierdzono 341 wniosków 

o płatność na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 133,7 mln EUR w tym 

wkład UE 113,6 mln EUR co oznacza, że rozliczono 16,86% przyznanej alokacji. 

Jednocześnie poświadczono do KE wydatki kwalifikowane o ogólnej wartości 

ponad 114,4 mln  EUR. 

W 2021 r. podobnie jak rok wcześniej posiedzenie Komitetu, z powodu pandemii 

koronawirusa przeprowadzono w formie online. Członkowie KM przyjęli dwie 

uchwały: uchwałę w sprawie przyjęcia Sprawozdania rocznego z wdrażania 

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w 2020 r. oraz uchwałę w 

sprawie przyjęcia Aktualizacji Planu Ewaluacji POPT na lata 2014-2020. 

Podgrupa sterująca ds. programowania pomocy technicznej, obradowała w okresie 

sprawozdawczym jedynie zdalnie. Podczas spotkania w kwietniu 2021 r. 



przedstawiono zasady rozliczania kosztów pośrednich w latach 2021-2027 za 

pomocą kosztów uproszczonych przewidziane w rozporządzeniu. Drugie spotkanie 

zorganizowane zarówno dla podgrupy ds. programowania PT jak i beneficjentów 

nowego Programu PT FE odbyło się 13 grudnia 2021 r. IZ POPT przedstawiła 

uczestnikom stan prac nad PTFE 2021-2027, podstawowe zasady realizacji 

projektów PTFE 2021-2027, a także założenia do Wytycznych w zakresie 

wykorzystania środków pomocy technicznej. 

 

 


