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1. IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA 
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Rok sprawozdawczy 2015 

Data zatwierdzenia sprawozdania 

przez Komitet Monitorujący 
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2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 

lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

2.1. Dokumenty programowe 

- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 został przyjęty przez Komisję Europejską 

9 grudnia 2014 r.; 

- Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

został zatwierdzony 29 stycznia 2015 r., a następnie dwukrotnie zmieniony: 7 maja 2015 r. 

i 4 września 2015 r. Zmiany wynikały przede wszystkim z konieczności uzupełnienia wykazu 

projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego; 

- Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej zostały zatwierdzone przez 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju 24 lutego 2015 r. (obowiązują dla POPT 2014-2020 oraz 

komponentów pomocy technicznej krajowych i regionalnych programów operacyjnych); 

- Opis Funkcji i Procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej 

dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 został zatwierdzony 26 maja 2015 r.; 

- Instrukcja wykonawcza Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 

2014-2020 została zatwierdzona 19 maja 2015 r.; 

- w celu ułatwienia składania beneficjentom poprawnych wniosków o dofinansowanie w 2015 r. 

przygotowano Instrukcję do wniosku o dofinansowanie projektu składanego w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

2.2. Uzgodnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

W celu zapewnienia spójności i koordynacji procesu programowania oraz partnerskiej współpracy 

pomiędzy szerokim gronem interesariuszy Minister Rozwoju Regionalnego w 2013 r. powołał m.in. 

grupę ds. przygotowania programu operacyjnego pomoc techniczna.  

W skład grupy weszli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, organizacji 

pracowników i organizacji pracodawców, organizacji pozarządowych oraz środowiska akademicko-

naukowego. W ramach prac grupy: 

1) przeprowadzono analizę rekomendacji płynących z ewaluacji ex-ante Programu, w tym diagnozy 

i analizy SWOT, 

2) omówiono uwagi zgłoszone do Programu w trakcie konsultacji międzyresortowych 

i społecznych, 

3) wypracowano rozwiązania w zakresie kształtu osi priorytetowych, koordynacji pomocy 

technicznej oraz realizacji zasady partnerstwa w Programie, 

4) uwzględniono w Programie stanowiska właściwych partnerów (zwłaszcza przedstawicieli strony 

pracodawców z Komisji Trójstronnej) oraz Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. 

Ponadto projekt Programu został poddany konsultacjom zewnątrzresortowym oraz społecznym. 

W ramach konsultacji społecznych zorganizowano 4 spotkania (w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu 

oraz Gdańsku) podczas których przedstawiciele różnych środowisk mogli przedstawić pytania i uwagi 

do przedstawianego projektu Programu. 
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2.3. Współpraca z Komitetem Monitorującym: 

Komitet Monitorujący POPT 2014-2020 to niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji 

Zarządzającej działające na podstawie Zarządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 

23 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego POPT 2014–2020.  

W 2015 r. odbyły się 2 posiedzenia stacjonarne Komitetu oraz jedno w trybie obiegowym (tryb został 

zakończony w 2016 r.). Podczas posiedzeń stacjonarnych podejmowano następujące tematy: 

 zatwierdzenie metodyki i kryteriów wyboru projektów dla wszystkich osi priorytetowych 

POPT 2014-2020; 

 przyjęcie Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020; 

 przyjęcie Strategii komunikacji POPT 2014-2020. 

W trybie obiegowym przyjęto Plan ewaluacji POPT 2014-2020. 

2.4. Cele Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

Głównym celem Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 jest zapewnienie 

sprawnego systemu realizacji polityki spójności w latach 2014-2020. Osiągnięcie tego celu będzie 

możliwe poprzez realizację czterech celów szczegółowych: 

1) zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie 

instytucji 

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację działań skupionych w osi priorytetowej Zasoby ludzkie, 

w ramach której przewidziano działania zorientowane na zapewnienie odpowiednich zasobów 

ludzkich na potrzeby wdrażania instrumentów strukturalnych oraz niezbędnego zaplecza 

technicznego. 

2) sprawny system realizacji polityki spójności 

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację działań skupionych w osi priorytetowej Skuteczny 

i efektywny system realizacji polityki spójności zorientowanych na ewaluację oraz rozwój potencjału 

ewaluacyjnego oraz zapewnienie systemów informatycznych na potrzeby EFSI, wsparcie procesów 

programowania, zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli, certyfikacji oraz działań 

audytowych oraz wymianę doświadczeń i informacji pomiędzy uczestnikami systemu realizacji 

polityki spójności oraz działań związanych z koordynacją strategiczną i zarządczą na poziomie 

Umowy Partnerstwa.  

3) rozwój potencjału beneficjentów ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru terytorialnego 

polityki spójności 

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację działań skupionych w osi priorytetowej Potencjał 

beneficjentów funduszy europejskich, obejmujących realizację sieci Punktów Informacyjnych 

Funduszy Europejskich (PIFE), wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych 
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beneficjentów, wsparcie podejścia terytorialnego we wdrażaniu polityki spójności w latach 2014-

2020 mającego na celu przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do pełnienia roli 

beneficjentów funduszy europejskich. W ramach osi planowane są również dotacje na wsparcie 

funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w miastach wojewódzkich  

i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie. 

4) skuteczna i efektywna informacja i promocja funduszy europejskich 

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację działań skupionych w osi priorytetowej Informacja 

i promocja, w ramach której przewiduje się realizację działań ukierunkowanych na kształtowanie 

świadomości społecznej dotyczącej wsparcia otrzymywanego przez Polskę z Unii Europejskiej oraz 

kreowanie pozytywnego wizerunku funduszy. 

2.5. Analiza postępu finansowego i rzeczowego 

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 

wdrażanie 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 uruchomiono nabory we wszystkich działaniach, złożono i zatwierdzono 

43 projekty na łączną kwotę dofinansowania UE 126 565 599,26 euro, co stanowi 18,08 % alokacji, 

z czego zawarto 38 umów na dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania UE 115 890 665,37 

euro, co stanowi 16,55 % alokacji. 

W okresie sprawozdawczym nie zostały złożone przez beneficjentów żadne wnioski o płatność, co 

uniemożliwia dokonanie analizy postępu rzeczowego. Wartości wskaźników produktu w odniesieniu 

do wydatków realizowanych w 2015 r. zostaną uwzględnione w sprawozdaniach za 2016 r. 

 

 

3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWYCH (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 

1303/2013) 

3.1. Przegląd wdrażania 

Oś priorytetowa Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w 
odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań 

podjętych w celu rozwiązania tych problemów 

Zasoby ludzkie 

W ramach działania 1.1. Wsparcie zatrudnienia podpisano umowy 
o dofinansowanie wynagrodzeń m.in. dla Ministerstwa Rozwoju, 
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa, Ministerstwa Finansów. 
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W ramach działania 1.2 Wsparcie stanowiska pracy rozpoczęto realizację 
projektów dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz 
zapewnienia wyposażenia stanowisk pracy w sprzęt komputerowy, 
urządzenia informatyczne, oprogramowanie dla m.in. Ministerstwa 
Rozwoju, Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Zamówień 
Publicznych.  

Ponadto Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło realizację cykli szkoleń:  

 szkolenia dotyczące zastosowania zasad dotyczących równości szans 
kobiet i mężczyzn, które mają na celu ugruntowanie wiedzy w temacie 
równości szans oraz pokazanie w jaki sposób wykorzystywać te zasady 
na etapie m.in. tworzenia dokumentów czy oceny wniosków o 
dofinansowanie; 

 szkolenia horyzontalne dotyczące perspektywy finansowej 2014 -2020 
skierowane do pracowników IZ, IP, IW, które mają na celu 
podniesienie wiedzy pracowników zarządzających, koordynujących i 
wdrażających fundusze na poziomie Umowy Partnerstwa oraz 
programów operacyjnych na lata 2014 -2020; 

Umowy zostały podpisane dla 18 spośród 22 złożonych wniosków na 
kwotę dofinansowania UE 18 547 075,75 euro, co stanowi 3,77 % alokacji 
osi, w tym w ramach: 

 działania 1.1 Wsparcie zatrudnienia – podpisano 7 umów na kwotę 
dofinansowania UE 13 621 108,87 euro, co stanowi 3% alokacji 
działania; 

 działania 1.2 Wsparcie stanowiska pracy – podpisano 11 umów na 
kwotę dofinansowania UE 4 925 966,88 euro, co stanowi 13,31 % 
alokacji działania. 

Skuteczny i efektywny 

system realizacji 

polityki spójności 

W ramach priorytetu Skuteczny i efektywny system realizacji polityki 

spójności rozpoczęto m.in. realizację działań takich jak: 

1) zapewnienie funkcjonowania Krajowej Sieci: „Partnerstwo: 

Środowisko dla Rozwoju” , której celem m.in. jest: 

 opracowywanie wytycznych i metodologii w celu integracji 

tematyki, dotyczącej ochrony środowiska w programy i działania 

współfinansowane z funduszy unijnych; 

 wymiana informacji i korzystanie z wiedzy państw członkowskich 

Unii Europejskiej, w celu wprowadzenia innowacyjnego podejścia 

do integracji aspektów środowiskowych w programy 

i przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych; 

 stworzenie forum współpracy oraz wymiany wiedzy, opinii, 

doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy organami 

odpowiedzialnymi za ochronę środowiska; 

2) prowadzenie nowych badań statystycznych, poszerzenie zakresu 

badań już prowadzonych oraz opracowanie metod szacowania 

wybranych kategorii na niedostępnych do tej pory poziomach 
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agregacji przestrzennej w celu tworzenia lepszego i bardziej 

wydajnego systemu monitorowania realizacji polityki spójności oraz do 

tworzenia polityk publicznych opartych na faktach; 

3) rozwój kultury i potencjału ewaluacyjnego, w tym dostosowanie 

systemu ewaluacji do wymogów unijnych, wykorzystanie 

nowoczesnych technik ewaluacji (np. ewaluacja kontrfaktyczna) oraz 

zbudowanie nowoczesnego systemu zarządzania rekomendacjami. 

Umowy zostały podpisane dla 13 spośród 14 złożonych wniosków na 

kwotę dofinansowania UE 9 680 530,36 euro, co stanowi 29,51 % alokacji 

osi. 

Potencjał 

beneficjentów 

funduszy europejskich 

W ramach priorytetu Potencjał beneficjentów funduszy europejskich 

Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło realizację następujących projektów: 

 Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – dotacje dla 

funkcjonujących w miastach wojewódzkich związków ZIT mają na celu 

zapewnienie ich sprawnego funkcjonowania jako IP w zakresie ZIT 

i skutecznego zarządzania oraz wzmacnianie partnerstw na terenie 

obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich; 

 Konkurs Modelowa Rewitalizacja Miast oraz Konkursy na opracowanie 

lub aktualizację programów rewitalizacji, których głównym celem jest 

wsparcie jst w procesie opracowywania programów rewitalizacji na 

obszarach miejskich i wiejskich, a w przypadku MRM także 

modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarach miejskich.   

W wybranych projektach  możliwe będzie sfinansowanie opracowania 

lub aktualizacji programu rewitalizacji, poprzedzone przygotowaniem 

niezbędnych analiz, ekspertyz, ze szczególnym uwzględnieniem 

partycypacji społecznej. 

W I etapie konkursu MRM 57 potencjalnych dotacjobiorców otrzymało 

wsparcie w postaci warsztatów oraz spotkań z ekspertami. W drugim 

etapie do realizacji wybranych zostanie maksymalnie 20 projektów.  

Programy rewitalizacji są obligatoryjne w przypadku chęci ubiegania 

się o środki w ramach RPO. 

 kontynuacja projektu Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy 

Europejskich (PIFE) zapewniających bezpłatny dostęp do informacji 

o Funduszach Europejskich na terenie całego kraju; 

 cykl szkoleń z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień 

publicznych, z uwzględnieniem zmian wynikających z nowych 

dyrektyw unijnych oraz kryteriów pozacenowych. 

Umowy zostały podpisane dla 5 złożonych wniosków na kwotę 

dofinansowania UE 76 907 541,56 euro, co stanowi 48,83% alokacji osi. 

Informacja i promocja 

W ramach priorytetu Informacja i promocja Ministerstwo Rozwoju 

zrealizowało następujące działania informacyjno-promocyjne:  

1) kampania medialna „Prosto do Funduszy Europejskich”, która miała na 

celu promocję źródeł informacji o Funduszach Europejskich 2014-

2020, tj. Portalu Funduszy Europejskich (PFE) 



9 

 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz sieci PIFE.  

Wyemitowano dwie odsłony kampanii: w okresie kwiecień – maj  

2015 r. oraz w okresie październik 2015 r. – styczeń 2016 r. 

W ramach 1. odsłony kampanii wyemitowano: 

- spoty telewizyjne, które obejrzało blisko 21,5 mln osób; 

- spoty radiowe, które dotarły do ponad 19 mln słuchaczy. 

W wyniku 1. odsłony kampanii nastąpił wzrost o 80% liczby 

użytkowników portalu PFE oraz o 66% wejść na portal, natomiast 

liczba konsultacji w PIFE wzrosła o 31% średnio w skali całej sieci. 

2) akcja Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE) promująca projekty 

dofinansowane z Funduszy Europejskich. W działanie zaangażowane 

były Instytucje Zarządzające KPO i RPO, Instytucje Pośredniczące oraz 

beneficjenci.  

Od 7 do 10 maja 2015 r. w całej Polsce odbyło się 1 000 wydarzeń 

prezentujących inwestycje zrealizowane dzięki FE, które odwiedziło 

około 200 000 zwiedzających.  

3) akcja promocyjna „Europa to My” 

W okresie od 8 czerwca 2015 r. do 30 sierpnia 2015 r. 

przeprowadzono akcję promocyjną „Europa to My”. Celem akcji było 

podsumowanie wykorzystania Funduszy Europejskich. Główną osią 

akcji był konkurs, do którego zgłaszano projekty zrealizowane 

z unijnym wsparciem. Akcja była intensywnie promowana w TV, radio 

i Internecie.  

 

Umowy zostały podpisane dla 2 złożonych wniosków o dofinansowanie na 

kwotę dofinansowania UE 10 755 517,70 euro, co stanowi 59,1 % alokacji 

osi. 

 

3.2. Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu oraz dane finansowe (art. 50 ust. 2 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Postęp rzeczowy i finansowy Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 został ujęty 

w poniższych tabelach: 

 

Tabela 1. Wskaźniki rezultatu dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w 2015 r. 

 

Tabela 2. Wskaźniki produktu dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w 2015 r. 

 

Tabela 3. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu określone w tabeli 

1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 

 

Tabela 4. 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 1. Wskaźniki rezultatu dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w 2015 r. 

  
WARTOŚĆ ROCZNA 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość 
docelowa 
(2023 r.) 

2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. 

Zasoby ludzkie 

Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach 
zaangażowanych w politykę spójności  

% 5,99 2013 5,5 0 5,7                 

Średnioroczna liczba form szkoleniowych na 
jednego pracownika instytucji systemu 

wdrażania FE 
Liczba 2,58 2013 3 0 n/d1                 

Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności 

Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia 
wniosku o dofinansowanie do podpisania 

umowy) 
Liczba 44,49 2013 40 0 32,24                 

Średnia ocena użyteczności Systemu 
Informatycznego SL 2014 

Skala 1-5 3,61 2013 4 0 n/d2                 

Odsetek wdrożonych rekomendacji 
operacyjnych 

% 46,72 2014 50 0 43                 

Potencjał beneficjentów funduszy europejskich 

Ocena jakości usług świadczonych przez PIFE  % 79,9 2013 80 0 73,4                 

Ocena przydatności form szkoleniowych dla 
beneficjentów  

Skala 1-5 4,08 2013 4,2 0 n/d3                 

Informacja i promocja 

Odsetek respondentów dostrzegających wpływ 
funduszy europejskich na rozwój Polski 

% 64 2013 65 0 79                 

 

                                                           
1 wartość wskaźnika rezultatu dotycząca wydatków poniesionych w 2015 r. zostanie uwzględniona w sprawozdaniu za 2016 r. zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność   
2 pomiar wskaźnika dokonywany jest raz na trzy lata, realizacja badania ankietowego niezbędnego do pomiaru wskaźnika jest zaplanowana na 2017 r.  
3 wartość wskaźnika rezultatu dotycząca wydatków poniesionych w 2015 r. zostanie uwzględniona w sprawozdaniu za 2016 r. zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność   
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Tabela 2. Wskaźniki produktu dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w 2015 r4. 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 

Wartość 
docelowa    

(2023 r.) 
2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. 

Zasoby ludzkie 

Liczba etatomiesięcy finansowanych ze 
środków pomocy technicznej 

Szacowana realizacja 

szt. n/d 

0 8748,77                 

Realizacja 0 0                 

Liczba zakupionych urządzeń oraz 
elementów wyposażenia stanowiska pracy 

Szacowana realizacja 

szt. n/d 

0 839                 

Realizacja 0 0                 

Liczba uczestników form szkoleniowych 
dla instytucji 

Szacowana realizacja 

osoba n/d 

0 4662                 

Realizacja 0 0                 

Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności 

Liczba przeprowadzonych ewaluacji 

Szacowana realizacja 

szt. n/d 

0 30                 

Realizacja 0 0                 

Liczba użytkowników Systemu 
Informatycznego SL 2014 

Szacowana realizacja 

osoba n/d 

0 15000                 

Realizacja 0 0                 

Liczba utworzonych lub dostosowanych 
systemów informatycznych 

Szacowana realizacja 

szt. n/d 

0 2                 

Realizacja 0 0                 

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

angażujących partnerów 

Szacowana realizacja 

szt. n/d 

0 50                 

Realizacja 0 0                 

Liczba zorganizowanych spotkań, 
konferencji, seminariów 

Szacowana realizacja 

szt. n/d 

0 153                 

Realizacja 0 0                 

Liczba opracowanych ekspertyz 

Szacowana realizacja 

szt. n/d 

0 104                 

Realizacja 0 0                 

                                                           
4 Wskaźniki produktu dotyczące wydatków poniesionych w 2015 r. zostaną uwzględnione w sprawozdaniu za 2016 r. zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność   
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Wskaźnik 
Jednostka 

miary 

Wartość 
docelowa    

(2023 r.) 
2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. 

Potencjał beneficjentów funduszy europejskich 

Liczba punktów informacyjnych na terenie 
kraju 

Szacowana realizacja 

szt. n/d 

0 77                 

Realizacja 0 0                 

Liczba udzielonych konsultacji w ramach 
punktów informacyjnych 

Szacowana realizacja 

szt. n/d 

0 641854                 

Realizacja 0 0                 

Liczba uczestników form szkoleniowych 
dla beneficjentów 

Szacowana realizacja 

osoba n/d 

0 31200                 

Realizacja 0 0                 

Liczba udzielonych dotacji na realizację 
projektów wzmacniających potencjał 

beneficjentów 

Szacowana realizacja 

szt. n/d 

0 220                 

Realizacja 0 0                 

Liczba wspartych ZIT 

Szacowana realizacja 

szt. n/d 

0 17                 

Realizacja 0 0                 

Informacja i promocja 

Liczba odwiedzin portalu informacyjnego / 
serwisu internetowego 

Szacowana realizacja 

szt. n/d 

0 10000000                 

Realizacja 0 0                 

Liczba materiałów informacyjnych lub 
promocyjnych wydanych w formie 

elektronicznej 

Szacowana realizacja 

szt. n/d 

0 168                 

Realizacja 0 0                 

Liczba działań informacyjno-promocyjnych 
o szerokim zasięgu 

Szacowana realizacja 

szt. n/d 

0 6                 

Realizacja 0 0                 
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3.4. Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Tabela 3. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu określone w tabeli 1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 

nr 1011/20145 

Alokacja finansowa osi priorytetowej  Dane zbiorcze dotyczące finansowego postępu programu operacyjnego 

Oś priorytetowa 
Finansowanie 
ogółem (EUR) 

Całkowite koszty 
kwalifikowalne 

operacji wybranych 
do udzielenia 

wsparcia (EUR) 

Procentowy udział 
wartości całkowitych 

kosztów 
kwalifikowalnych 

operacji wybranych 
do dofinansowania 

w alokacji 
całkowitych kosztów 
kwalifikowalnych dla 

danej osi 
priorytetowej 

Publiczne koszty 
kwalifikowalne 

operacji wybranych 
do udzielenia 

wsparcia (EUR) 

Całkowite wydatki 
kwalifikowalne 

zadeklarowane przez 
beneficjentów 

instytucji 
zarządzającej 

Procentowy udział 
wartości całkowitych 

wydatków 
kwalifikowalnych 
zadeklarowanych 

przez beneficjentów 
w alokacji 

całkowitych kosztów 
kwalifikowalnych dla 

danej osi 
priorytetowej 

Liczba wybranych 
operacji 

Zasoby ludzkie 578 380 428,00 21 820 089,12 3,77 21 820 089,12 0 0 18 

Skuteczny i efektywny system realizacji 
polityki spójności 

38 588 236,00 11 388 859,25 29,51 11 388 859,25 0 0 13 

Potencjał beneficjentów funduszy 
europejskich 

185 294 118,00 90 479 460,66 48,83 90 479 460,66 0 0 5 

Informacja i promocja 21 411 765,00 12 653 550,24 59,1 12 653 550,24 0 0 2 

Ogółem 823 674 547,00 136 341 959,27 16,55 136 341 959,27 0 0 38 

 

                                                           
5 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, 
audytowymi i pośredniczącymi (Dz.U. L 286 z 30.9.2014, s. 1). 
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Tabela 4. 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) 

Oś priorytetowa Rodzaje kategorii Dane finansowe 

  

Zakres interwencji 
Forma 

finansowania 
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 

Liczba 
wybranych 

operacji 

Zasoby ludzkie 
121 - Przygotowanie, wdrażanie, 
monitorowanie, kontrola 

dotacja 18 - Administracja publiczna PL 21 820 089,12 21 820 089,12 0 18 

Skuteczny i efektywny system realizacji 
polityki spójności 

121 - Przygotowanie, wdrażanie, 
monitorowanie, kontrola 

dotacja 18 - Administracja publiczna PL 8 098 764,91 8 098 764,91 0 11 

122 - Ewaluacja i badania dotacja 18 - Administracja publiczna PL 3 290 094,34 3 290 094,34 0 2 

Potencjał beneficjentów funduszy 
europejskich 

121 - Przygotowanie, wdrażanie, 
monitorowanie, kontrola 

dotacja 18 - Administracja publiczna PL 69 730 524,10 69 730 524,10 0 4 

123 - Informacja i komunikacja dotacja 18 - Administracja publiczna PL 20 748 936,56 20 748 936,56 0 1 

Informacja i promocja 123 - Informacja i komunikacja dotacja 18 - Administracja publiczna PL 12 653 550,24 12 653 550,24 0 2 



 

 

4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI (art. 50 ust. 2 rozporządzenia 

(UE) nr 1303/2013) 

W latach 2014-2015 nie przeprowadzono ewaluacji programu. 

5. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 

50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 został zatwierdzony jako drugi ze wszystkich 
programów realizowanych w nowej perspektywie finansowej w Polsce, wszystkie dokumenty 
związane z wdrażaniem programu zostały przyjęte w terminach wynikających z Rozporządzenia 
ogólnego i wytycznych krajowych. Z tego punktu widzenia można stwierdzić, że jego wdrażanie 
przebiega sprawnie. W ramach ogłoszonych w 2015 r. naborów projekty zostały złożone przez 
wszystkich beneficjentów. W okresie sprawozdawczym w ramach POPT 2014-2020 podpisano 
pierwsze umowy.  

 

6. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ (art. 50 ust. 9 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską 

9 grudnia 2014 r. Założenia Programu, kształt osi priorytetowych oraz linia demarkacyjna i system 

koordynacji pomocy technicznej krajowych i regionalnych programów operacyjnych został 

wypracowany w ramach grupy roboczej złożonej z przedstawicieli administracji rządowej 

i samorządowej, organizacji pracowników i organizacji pracodawców, organizacji pozarządowych 

oraz środowiska akademicko-naukowego. Projekt Programu został poddany konsultacjom 

zewnątrzresortowym oraz społecznym.  

W okresie sprawozdawczym przyjęto wszystkie niezbędne dokumenty programowe, w tym 

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Opis 

Funkcji i Procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla 

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz Instrukcję wykonawczą Instytucji 

Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014-2020. 

Komitet monitorujący zatwierdził metodykę i kryteria wyboru projektów oraz przyjął Strategię 

komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020, Strategię komunikacji Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz Plan ewaluacji POPT 2014-2020. 

W 2015 r. odbyły się dwa spotkania grupy sterującej ds. pomocy technicznej, której członkami są 

przedstawiciele wszystkich instytucji zarządzających programami operacyjnymi, instytucji ds. 

koordynacji strategicznej UP, instytucji ds. koordynacji wdrożeniowej UP oraz GUS. Podczas spotkań 

zostały omówione następujące zagadnienia: 

- funkcjonalność systemu informatycznego SL2014-PT w zakresie obsługi komponentów pomocy 

technicznej oraz PO PT; 

- wyniki konsultacji Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 

2014-2020; 
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- szczegółowe zasady kwalifikowalności niektórych wydatków w nowej perspektywie; 

- jednolite wskaźniki produktu i rezultatu jako narzędzie monitorowania realizacji komponentu 

pomocy technicznej i POPT, w tym szczegółowe omówienie metodologii pomiaru wskaźników 

produktu i rezultatu. 

W 2015 r. zostały wydane wspólne Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej 

na lata 2014-2020, które m.in. określają wspólną listę wskaźników produktu i rezultatu dla 

wszystkich komponentów pomocy technicznej w programach operacyjnych mających na celu 

monitorowanie postępu rzeczowego.  

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 

wdrażanie 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 uruchomiono nabory we wszystkich działaniach, złożono i zatwierdzono 

43 projekty na łączną kwotę dofinansowania UE 126 565 599,26 euro, co stanowi 18,08 % alokacji, 

z czego zawarto 37 umów na dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania UE 115 890 665,38 

euro, co stanowi 16,55 % alokacji. 

W okresie sprawozdawczym nie zostały złożone przez beneficjentów żadne wnioski o płatność. 

W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano kwestii, które mogłyby zagrozić prawidłowemu 

wykonaniu Programu. 

 

 


