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
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 złożono i zatwierdzono 61 wniosków o dofinansowanie na łączną
kwotę wydatków równą 187 221 222 EUR, w tym dofinansowanie UE: 154 612 659,53 EUR, co
stanowi 22,08% alokacji;

zawarto 63 umowy na łączną kwotę wydatków 188 240 557,85 EUR, w tym dofinansowania UE:
155 479 095,34 EUR, co stanowi 22,21% alokacji.

W 2018 roku zatwierdzono 311 wniosków o płatność na łączną kwotę 124 152 246,52 EUR, w tym
wkład UE: 101 597 404,76 EUR, co oznacza, że rozliczono 14,51% przyznanej alokacji. Jednocześnie
poświadczono do KE wydatki o ogólnej wartości 282 834 692,51 EUR.

W 2018 r. dokonano zmian w zapisach kilku dokumentów dotyczących wdrażania POPT 2014-2020,
w tym m.in. w:

-

Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych, którego aktualizacja była podyktowana podpisanym
pomiędzy MIiR a MPiT w dniu 11 czerwca 2018 r. Porozumieniem w sprawie współpracy
w obszarze innowacyjności gospodarki, co spowodowało konieczność dodania MPiT do listy
beneficjentów Programu i zmianę SZOOP.

-

Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej (obowiązują dla POPT
2014-2020 oraz komponentów pomocy technicznej krajowych i regionalnych programów
operacyjnych). Najważniejsze zmiany to dostosowanie rozdziału dotyczącego trybu i warunków
wyboru projektów do zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy wdrożeniowej.

-

Instrukcji wykonawczej Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna
2014-2020. Główne zmiany obejmowały usunięcie rozdziału dotyczącego identyfikacji
projektów, aktualizację procedury obsługi wniosków o dofinansowanie oraz wniosków
o płatność, a także wzorów umów/porozumień/decyzji o dofinansowaniu. Konieczność
aktualizacji instrukcji wynikała przede wszystkim z dostosowania do nowej wersji Wytycznych
w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz znowelizowanej
ustawy wdrożeniowej.

-

Instrukcji do wniosku o dofinansowanie projektu składanego w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – zmieniono sekcję 4 WND. Powyższe wynikało
z zapisów Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn
w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, obowiązujących od 5 kwietnia 2018 r.

W 2018 roku odbyło się jedno posiedzenie Komitetu Monitorującego, podczas którego przyjęte
zostało Sprawozdanie roczne z realizacji Programu za rok 2017.

15 listopada 2018 r. IZ POPT zorganizowała spotkanie dla beneficjentów dedykowane m.in.
kwestiom związanym ze zmianami dot. realizacji zasady dostępności, zasadom oznakowania
projektów POPT tablicami pamiątkowymi, zagadnieniom dotyczące RODO, a także weryfikacji
administracyjnej oraz kontrolom na miejscu realizacji projektów i najczęściej popełnianym błędom
oraz dobrym praktykom w tym obszarze.

22 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie grupy sterującej ds. pomocy technicznej, podczas którego
przedstawiono i omówiono wnioski z ewaluacji mid-term POPT 2014-2020, dyskutowano na temat
programowania i przyszłości pomocy technicznej w okresie 2021-2027 oraz omówiono zasady
oznaczania projektów realizowanych w ramach PT.

Dzięki prowadzonemu monitoringowi oraz analizie potrzeb beneficjentów, w bieżącym okresie
sprawozdawczym IZ POPT zdecydowała o konieczności wprowadzenia zmian w Programie
i dokonaniu realokacji środków. W II połowie 2018 r. rozpoczęto prace mające na celu
wprowadzenie stosownych zmian w POPT.

