
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. 

W okresie sprawozdawczym złożono i zatwierdzono 50 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 

wydatków kwalifikowanych równą 99 749 612,32 EUR w tym dofinansowanie UE 84 787 170,47, co 

stanowi 12,06% alokacji, zawarto 50 umów na łączną kwotę wydatków kwalifikowanych 

98 837 403,33 EUR, w tym dofinansowania UE 84 011 792,83, co stanowi 11,95 % alokacji. W 2019 

roku zatwierdzono 359 wniosków o płatność na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 141 

524 921,07 EUR w tym wkład UE 135 543 741,14 EUR co oznacza, że rozliczono 16% przyznanej 

alokacji. Jednocześnie poświadczono do KE wydatki kwalifikowane o ogólnej wartości 133 864 731,55 

EUR. 

W 2019 r. dokonano zmian w zapisach Instrukcji wykonawczej Instytucji Zarządzającej Programem 

Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014-2020. Główne zmiany w dokumencie wynikały z konieczności 

wdrożenia zaleceń z kontroli IK PC w zakresie utrzymania warunków desygnacji, tj. uwzględniono 

zapisy zapewniające bezstronność członków zespołu kontrolnego oraz osób uczestniczących w 

wyborze projektów do dofinansowania W 2019 roku odbyło się jedno posiedzenie Komitetu 

Monitorującego, podczas którego przyjęte zostało Sprawozdanie roczne z realizacji Programu za rok 

2018. 

21 marca 2019 r. odbyło się spotkanie Grupa sterująca ds. pomocy technicznej Podczas spotkania 

dyskutowano na temat aktualnego stanu negocjacji przepisów dot. pomocy technicznej na lata 2021-

2027 a także możliwości wykorzystania kosztów uproszczonych w obszarze pomocy technicznej w 

latach 2021 - 2027.  

W drugiej połowie 2019 r. zdecydowano o konieczności powołania w ramach powyższej grupy 

sterującej podgrupy ds. programowania PT. Spotkanie tego gremium odbyło się 21 października, 

dyskusja dotyczyła aktualnego stanu negocjacji przepisów dotyczących PT na lata 2021-2027, 

przyszłego zakresu wsparcia PT oraz linii demarkacyjnej.  

13 listopada 2019 r. IZ POPT zorganizowała spotkanie dla beneficjentów podczas którego oprócz 

spraw bieżących omówiono wyniki badania ewaluacyjnego „Badanie zasobów kadrowych i warunków 

pracy w administracji odpowiedzialnej za wdrażanie funduszy europejskich”, a następnie 

przeprowadzono szkolenie poświęcone zasadzie konkurencyjności. 

 


