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2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO  

2.1. System realizacji Programu Operacyjnego 

W 2019 r. trwały prace nad aktualizacją Programu. 20 lutego 2020 r. Komisja Europejska decyzją 

wykonawczą nr C(2020)1004 zatwierdziła wersję nr 4 Programu, będącą podstawą przedstawienia 

Sprawozdania za 2019 rok. 

2.2. Analiza postępu finansowego i rzeczowego 

• Do końca 2019 złożono 2 761 wniosków na kwotę UE 1 241,2 mln EUR (EFRR 1 596 wniosków na 

kwotę 857,8 mln EUR; EFS 1 165 wniosków na kwotę 383,4 mln EUR), w tym 130 w ramach IPI na 

kwotę UE 306,5 mln EUR (EFRR 239 mln EUR; EFS 67,5 mln EUR). 

W 2019 złożono 550 wniosków na kwotę UE 131,3 mln EUR (EFRR 69,3 mln EUR; EFS 62 mln EUR).  

• Do końca 2019 zatwierdzono 1 375 wniosków na kwotę UE 877,6 mln EUR (EFRR 817 wniosków 

na kwotę 660,8 mln EUR; EFS 558 wniosków na kwotę 216,8 mln EUR), w tym 129 w ramach IPI 

na kwotę UE 305,4 mln EUR (EFRR 239,4 mln EUR; EFS 66 mln EUR). 

W 2019 IZ zatwierdziła 237 wniosków na kwotę UE 85 mln EUR (EFRR 42,9 mln EUR; EFS 42,1 mln 

EUR). 

• Do końca 2019 podpisano 1 260 umów na kwotę UE 790,1 mln EUR (EFRR 755 umów na kwotę  

592,1 mln EUR; EFS 505 umów na kwotę 198 mln EUR), w tym 129 umów w ramach IPI na kwotę 

UE 263,2 mln EUR (EFRR 197 mln EUR; EFS 66,2 mln EUR). Poziom kontraktacji w ramach 

Programu wyniósł 83,2%. 

W 2019 podpisano 284 umowy na kwotę UE 89,7 mln EUR (EFRR 51,9 mln EUR; EFS 37,8 mln 

EUR). Rozwiązano 17 umów na kwotę UE 19,8 mln EUR. 

• Do końca 2019 zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę UE 477,5 mln EUR tj. 50,3% alokacji 

Programu (EFRR 374,4 mln EUR; EFS 103,1 mln EUR). 

W 2019 wartość UE zatwierdzonych wniosków o płatność wyniosła 174,1 mln EUR (EFRR 136,4 

mln EUR;  EFS 37,7 mln EUR). 

• Narastająco kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC dot. wydatków do końca 

2019 r. wyniosła 464,3 mln EUR tj. 49,1% alokacji Programu (EFRR 370 mln EUR; EFS 94,3 mln 

EUR). Poziom certyfikacji równa się wysokości wydatków poświadczonych do KE pomniejszonych 

o wydatki wycofane w Rocznych Zestawieniach Wydatków (RZW). 

Kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych w 2019 

r. wyniosła 173,9 mln EUR (EFRR 137 mln EUR; EFS 36,9 mln EUR).  

• Do końca 2019 KE dokonała refundacji na kwotę 396,6 mln EUR, co stanowi ok. 42% alokacji 

Programu (EFRR 317,4 mln EUR; EFS 79,2 mln EUR). 

• Realizacja Programu przebiega prawidłowo. Wg stanu na 31.12.2019 r. opolskie na tle RPO jest 

liderem pod względem poziomu zatwierdzonych wniosków o płatność oraz środków 

certyfikowanych do KE, pod względem kontraktacji zajmujemy trzecie miejsce w kraju.  

• Najwyższy stopień zakontraktowania został osiągnięty w OP IV (100,7%) i w OP VI (97,7%). 

W odniesieniu do płatności wysoki poziom został osiągnięty w OP VI (73,6%) oraz OP II (63,3%). 

Wysokim wynikiem pod względem rzeczowym wyróżniają się OP IX i OP VII (w obszarze EFS) oraz 

OP II (w obszarze EFRR).  
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• Porównując oba fundusze można stwierdzić, iż sprawniej pod względem finansowym wdrażane są 

OP dofinansowane z EFRR (wysoki poziom kontraktacji i płatności), natomiast postęp rzeczowy 

przebiega na zbliżonym poziomie.  

• W ramach EFRR najsprawniej wdrażana jest OP VI, w ramach EFS OP VII.  

• Najwięcej niepewności budzi stan wdrażania OP IV (najwyższa kontraktacja, a najniższe płatności). 

Opóźnienia powstałe z uwagi na długotrwały proces zmiany beneficjenta w PI 5b, mogą zagrozić 

realizacji projektu do końca 2023 r. Po przekazaniu w 2019 r. dokumentacji technicznej PGW 

Wody Polskie i ogłoszeniu w 2020 r. procedur przetargowych ryzyko niezrealizowania celów 

zmniejszyło się, konieczne jest jednak bezzwłoczne rozpoczęcie realizacji inwestycji. 

• Specyfika jak i problemy występujące w projektach wdrażanych w OP VIII uzasadniają najniższy 

stopień kontraktacji i płatności w ramach EFS. Na uwagę zasługuje korzystna relacja efektów 

rzeczowych do wyniku finansowego w PI 9iv.  

IZ wzorem roku poprzedniego, realizację wskaźników EFS i EFRR raportuje z wniosków o płatności 

pośrednie. Wskaźniki rzeczowe pochodzą wyłącznie z wniosków o płatność wprowadzonych do 

SL2014 i zatwierdzonych przez IZ/IP do 31.12.2019 r. Przyjęte podejście zapewnia spójność pomiędzy 

danymi ujętymi w tabelach sprawozdania.  

2.3. Instrumenty finansowe 

Dane finansowe dot. instrumentów finansowych zamieszczone zarówno w pkt 2.3 jak i pkt 

8 przeliczono po kursie obowiązującym w sprawozdaniu czyli 1 EURO = 4,2567 PLN. 

Na realizację instrumentów finansowych po zmianie Programu z lutego 2020 roku IZ RPO WO 

przeznaczyła 54,1 mln EUR środków UE (EFRR 51,8 mln EUR; EFS 2,3 mln EUR), co stanowi 5,7% 

alokacji na Program. 

W celu określenia kierunków i zasad wykorzystania IF zostały opracowane Strategie inwestycyjne dla 

IF w zakresie EFRR i EFS. IZ podjęła decyzję o zastosowaniu procedury pozakonkursowej, w ramach 

której zidentyfikowano BGK jako beneficjenta, który pełni rolę MFF. Pożyczek/poręczeń ostatecznym 

odbiorcom udzielają Pośrednicy Finansowi wybrani przez MFF.  

Stan wdrażania IF: 

• podpisano 5 umów z MFF (BGK) na kwotę UE 42,6 mln EUR; 

• w związku z niewyłonieniem pośrednika finansowego w ramach działania 3.3 Odnawialne źródła 

energii rozwiązano umowę z BGK, a środki zostały przesunięte na działanie 5.5 Ochrona 

powietrza;  

• zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę UE 39,3 mln EUR (w tym uwzględniono wniosek 

o zaliczkę na kwotę UE 0,6 mln EUR), co stanowi ponad 72 % alokacji na IF;  

• BGK podpisał 11 umów z PF, a wartość środków UE wypłaconych PF wyniosła 29,9 mln EUR; 

• rozwiązano umowy podpisane z PF Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. 

w ramach dz. 1.1. Pośrednik nie udzielił żadnych pożyczek ostatecznym odbiorcom; 

• podpisano 655 umów z ostatecznymi odbiorcami na kwotę UE 28,2 mln EUR; 

− dz. 1.1 – 27 umów; 

− poddz. 2.2.1 – 512 umów; 

− poddz. 3.2.3 – 40 umów; 

− dz. 3.4 – 33 umowy; 



9 

 

− dz. 7.3 – 43 umowy. 

• w ramach podpisanych umów z ostatecznymi odbiorcami wypłacono 651 pożyczek na ponad 28,0 

mln EUR środków UE, co stanowi blisko 94% środków wypłaconych PF oraz około 52% łącznej 

alokacji na IF. 

W dniach 21-25.10.2019 r. przeprowadzona została 1 Misja audytowa KE – Directorate-General 

Regional and Urban Policy Audit. IP OCRG otrzymała 24.04.2020 r. projekt Sprawozdania z audytu  nr 

REGC414PL0189 zawierający wstępne ustalenia, wnioski i zalecenia audytorów Komisji. Jednocześnie 

audytorzy w piśmie przekazującym zastrzegli, że przedmiotowe Sprawozdanie powinno być 

traktowane jako poufne, aż do momentu ostatecznego zamknięcia procedury uzupełniającej. 

Procedura kontradyktoryjna w toku. 

Szczegółowe informacje nt. stanu wdrażania instrumentów finansowych znajdują się w Załączniku III. 

3.   WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ  

3.1   Przegląd wdrażania 

NR 

IDENT. 

OŚ 

PRIORYTETOWA 

KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W 

ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I 

DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW 

 

OP I 

INNOWACJE W 

GOSPODARCE 

POSTĘP FINANSOWY  

 złożono 154 wnioski na 216,1 mln EUR, w tym UE 124,5 mln EUR 

w 2019: 2 wnioski na kwotę 8,3 mln EUR, w tym UE 5,5 mln EUR 

 zatwierdzono 82 wnioski na 127,9 mln EUR, w tym UE 72,5 mln EUR 

w 2019: 17 wniosków na kwotę 8,3 mln EUR, w tym UE 4,8 mln EUR 

 podpisano 74 umowy na 91,7 mln EUR, w tym UE 50,5 mln EUR; poziom 

kontraktacji w ramach OP wyniósł 71,7% 

w 2019: 17 umów na kwotę 9,9 mln EUR, w tym UE 6 mln EUR 

 zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 57,3 mln EUR, w tym UE 27,2 

mln EUR, tj. 38,7% alokacji na OP 

w 2019: wnioski o płatność na kwotę 19,4 mln EUR, w tym UE 7,1 mln EUR 

 narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach 

zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2019 r. 

wyniosła 35,1 mln EUR, co stanowi 50,1% alokacji OP, 

w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych 2019 r. wyniosła 

10,2 mln EUR. 

 

POSTĘP RZECZOWY 

 Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 1, 3A, 3B, 5 

 W ramach negocjacji zmian RPO z powodu COVID-19 i przesunięciami 

środków z PI1b, IZ zaproponowała obniżenie wartości wskaźników: CO01, 

CO03, CO07 oraz w ramach PI1a obniżenie wskaźników CO25, CO27, 1aP1. 

 Realizacja wskaźników po przyjęciu zmian nie będzie zagrożona. 

 Zmieniono wartości docelowe wskaźników w ramach przeglądu 

śródokresowego: 
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NR 

IDENT. 

OŚ 

PRIORYTETOWA 

KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W 

ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I 

DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW 

− zmniejszono: CO25, 1aP1, CO01, CO02, CO03, CO07, 

− zwiększono: CO26, CO27, CO06. 

 

OP II  

KONKURENCYJNA 

GOSPODARKA 

POSTĘP FINANSOWY  

 złożono 694 wnioski na 187,6 mln EUR, w tym UE 106,6 mln EUR 

w 2019: 204 wnioski na kwotę 28,1 mln EUR, w tym UE 14,9 mln EUR 

 zatwierdzono 274 wnioski na 113,9 mln EUR, w tym UE 70,3 mln EUR 

w 2019: 39 wniosków na kwotę 4,3 mln EUR, w tym UE 2,5 mln EUR 

 podpisano 246 umów na kwotę 107 mln EUR, w tym UE 67,5 mln EUR; 

poziom kontraktacji 79,3% 

w 2019: 98 umów na kwotę 11,9 mln EUR, w tym UE 6,5 mln EUR 

 zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 84 mln EUR, w tym UE 53,9 mln 

EUR, tj. 63,3% alokacji na OP 

w 2019: wnioski o płatność na kwotę 37,1 mln EUR, w tym UE 24,7 mln 

EUR 

 narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach 

zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2019 r. 

wyniosła 46,5 mln EUR, co stanowi 55,1% alokacji OP 

w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych 2019 r. wyniosła 

16,2 mln EUR. 

POSTĘP RZECZOWY 

 Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 1, 3A, 3B, 5 

 W ramach negocjacji zmian RPO z powodu COVID-19, IZ zaproponowała 

obniżenie wartości wskaźników: CO02 w PI3a oraz 3bP1 i 3bP2 w PI3b. 

 Realizacja wskaźników po przyjęciu zmian nie będzie zagrożona. 

 W efekcie przeglądu śródokresowego zmieniono wartości docelowe 

wskaźników: 

− zmniejszono: w PI 3b: CO01, CO02, 

− zwiększono: 3aP2, 3bP1, 3bP2; w PI 3c: CO01, CO02, CO03, CO06, 

CO07, CO28, CO29. 

 

OP III 

GOSPODARKA 

NISKOEMISYJNA 

POSTĘP FINANSOWY  

 złożono 165 wniosków na 197,1 mln EUR, w tym UE 135,9 mln EUR 

w 2019: 59 wniosków na 20,7 mln EUR, w tym UE 11,4 mln EUR 

 zatwierdzono 84 wnioski na 159,7 mln EUR, w tym UE 115,1 mln EUR 

w 2019: 12 wniosków na 6,5 mln EUR, w tym UE 3,6 mln EUR 

 podpisano 79 umów na 155,6 mln EUR, w tym UE 108,8 mln EUR; poziom 

kontraktacji 85% 

w 2019: 19 umów na kwotę 8,3 mln EUR, w tym UE 4,7 mln EUR 

 zatwierdzono wnioski o płatność na 95,5 mln EUR, w tym UE 66 mln EUR, 

tj. 51,5% alokacji na OP 
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w 2019: wnioski o płatność na kwotę 36,2 mln EUR, w tym UE 24,8 mln 

EUR 

 narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach 

zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2019 r. 

wyniosła 55,2 mln EUR, co stanowi 43,3% alokacji OP, w tym kwota 

wnioskowana dot. wydatków rozliczonych 2019 r. wyniosła 18,5 mln EUR. 

POSTĘP RZECZOWY 

 Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 1, 3A, 3B, 5 

 Niski poziom realizacji wskaźników CO32 i CO34 wynika ze specyfiki czasu 

osiągnięcia wskaźników, tj. rok po zakończeniu realizacji projektów. 

 Dokonano zmian wartości docelowych wskaźników w ramach przeglądu 

śródokresowego: 

− zmniejszono: w PI 4b: CO01, CO03 ,CO34; w PI 4c: CO32, CO34, 4cR2; 

w PI 4e: CO34, 

− zwiększono: 4eP2, 4eP3, 4cP1, 

oraz zmieniono wskaźnik 4cR2. 

 

OP IV 

ZAPOBIEGANIE 

ZAGROŻENIOM 

POSTĘP FINANSOWY  

 złożono 5 wniosków na kwotę 29,7 mln EUR, w tym UE 21,2 mln EUR; 

w 2019 nie złożono wniosków o dofinansowanie 

 zatwierdzono 4 wnioski na kwotę 29,5 mln EUR, w tym UE 20,9 mln EUR 

w 2019 nie zatwierdzono wniosków o dofinansowanie 

 podpisano 4 umowy na kwotę 29,1 mln EUR, w tym UE 20,7 mln EUR; 

poziom kontraktacji w ramach OP wyniósł 100,7% 

w 2019 nie podpisano umów o dofinansowanie 

 zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 2,7 mln EUR, w tym UE 1,9 mln 

EUR, tj. 9,2% alokacji na OP 

 narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach 

zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2019 r. 

wyniosła 2,3 mln EUR, co stanowi 11% alokacji OP 

w 2019 r. nie certyfikowano wydatków w ramach OP IV. 

POSTĘP RZECZOWY 

 Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 1, 3A, 3B, 5 

 Zmniejszyło się ryzyko nieosiągnięcia celów w zakresie małej retencji z 

powodu ostatecznego przejęcia umowy i dokumentacji technicznej przez 

PGW Wody Polskie i rozpoczęciu procedur przetargowych. 

 W skutek przeglądu śródokresowego zwiększono wartości docelowe 

wskaźników: CO21, 5bP3 

 

OP V  

OCHRONA 

ŚRODOWISKA, 

POSTĘP FINANSOWY  

 złożono 276 wniosków na 163,1 mln EUR, w tym UE 110,5 mln EUR 

w 2019: 81 wniosków na 28,8 mln EUR, w tym UE 16,7 mln EUR 
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NR 

IDENT. 

OŚ 

PRIORYTETOWA 

KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W 
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DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW 

DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO  

I NATURALNEGO 

 zatwierdzono 151 wniosków na 100,1 mln EUR, w tym UE 70,3 mln EUR 

w 2019: 34 wnioski na 16,3 mln EUR, w tym UE 10,7 mln EUR 

 podpisano 146 umów na kwotę 95,7 mln EUR, w tym UE 65,7 mln EUR; 

poziom kontraktacji wyniósł 73,5% 

w 2019: 35 umów na kwotę 17,8 mln EUR, w tym UE 11,1 mln EUR 

 zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 43,8 mln EUR, w tym UE 29,8 

mln EUR, tj. 33,4% alokacji na OP 

w 2019: wnioski o płatność na kwotę 13,5 mln EUR, w tym UE 8,3 mln EUR 

 narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach 

zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2019 r. 

wyniosła 31,8 mln EUR, co stanowi 35,7% alokacji OP 

w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych 2019 r. wyniosła 

10,9 mln EUR. 

POSTĘP RZECZOWY 

 Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 1, 3A, 3B, 5 

 W ramach negocjacji zmian RPO z powodu COVID-19 i przesunięciami 

środków z PI6b, IZ zaproponowała proporcjonalne obniżenie wartości 

wskaźników: CO19 i 6bP1. 

 Istnieje ryzyko niewykonania wskaźnika CO17 w przypadku braku realizacji 

wybranego projektu zakładającego rozbudowę instalacji do recyklingu 

odpadów. Realizacja pozostałych wskaźników nie jest zagrożona. 

 Na podstawie przeglądu śródokresowego zmieniono wartości docelowe 

wskaźników: 

− zmniejszenie: 6eP1, CO19, 6bP1, 

− zwiększenie: 6aP2, 6cP1, 6dP2, CO34. 

 

OP VI 

ZRÓWNOWAŻONY 

TRANSPORT NA 

RZECZ 

MOBILNOŚCI 

MIESZKAŃCÓW 

POSTĘP FINANSOWY  

 złożono 62 wnioski na 276,5 mln EUR, w tym UE 226,4 mln EUR 

w 2019: 7 wniosków na 20 mln EUR, w tym UE 16,4 mln EUR 

 zatwierdzono 60 wniosków na 275,3 mln EUR, w tym UE 214,6 mln EUR 

w 2019: 7 wniosków na 20 mln EUR, w tym UE 14,7 mln EUR 

 podpisano 59 umów na kwotę 249,5 mln EUR, w tym UE 192,9 mln EUR; 

poziom kontraktacji w ramach OP wyniósł 97,7% 

w 2019: 8 umów na kwotę 21,1 mln EUR, w tym UE 17,3 mln EUR 

 zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 183,1 mln EUR, w tym UE 145,4 

mln EUR, tj. 73,6% alokacji na OP 

w 2019: wnioski o płatność na kwotę 66,4 mln EUR, w tym UE 49,8 mln 

EUR 

 narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach 

zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2019 r. 

wyniosła 139,9 mln EUR, co stanowi 71,4% alokacji OP 
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w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych 2019 r. wyniosła 

49,4 mln EUR. 

POSTĘP RZECZOWY 

 Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 1, 3A, 3B, 5 

 Realizacja wskaźników nie jest zagrożona. 

 Wprowadzono zmiany wartości docelowych w ramach przeglądu 

śródokresowego: 

− zmniejszono: CO12,  

− zwiększono: CO14, 7bR1. 

 

OP VII 

KONKURENCYJNY 

RYNEK PRACY 

POSTĘP FINANSOWY  

 złożono 359 wniosków na 174,7 mln EUR, w tym UE 150,8 mln EUR 

w 2019: 29 wniosków na 14 mln EUR, w tym UE 11,9 mln EUR 

 zatwierdzono 179 wniosków na 97,4 mln EUR, w tym UE 82,4 mln EUR 

w 2019: 46 wniosków na kwotę 23,3 mln EUR, w tym UE 19,8 mln EUR 

 podpisano 149 umów na kwotę 84,2 mln EUR, w tym UE 71,1 mln EUR; 

poziom kontraktacji w ramach OP wyniósł 84,4% 

w 2019: 36 umów na kwotę 19,6 mln EUR, w tym UE 16,7 mln EUR 

 zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 40 mln EUR, w tym UE 33,3 mln 

EUR, tj. 39,5% alokacji na OP 

w 2019: wnioski o płatność na kwotę 11 mln EUR, w tym UE 9 mln EUR 

 narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach 

zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2019 r. 

wyniosła 30 mln EUR, co stanowi 35,7% alokacji OP 

w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych 2019 r. wyniosła 

9,3 mln EUR. 

POSTĘP RZECZOWY 

 Postęp rzeczowy przedstawiony został w tab. 2A, 2C, 4A, 4B, 5 

 W ramach negocjacji zmian RPO z powodu COVID-19, tj. zakresu wsparcia 

w PI8i oraz przesunięć środków z PI8iii i PI8v IZ zaproponowała obniżenie 

wartości wskaźników: w PI8i: CO01 i 85P5, w PI8iii: 87R1 i 87P2, w PI8v: 

CO05, 89P1, 89P2 i 89P3. 

 Realizacja wskaźników po przyjęciu zmian nie będzie zagrożona. 

 Wprowadzono zmiany wartości docelowych będące skutkiem przeglądu 

śródokresowego: 

− zmniejszono: CO01, CR03, CO16,  85P1, 85P2, 85P4, 80R1, 80R2, 80P1, 

80P2, 89P4, 85P5,  

− zwiększono: CO02, CO03, 85P3, 87R1, 87P1, 87P3,  87P2, 88P1, 88P2, 

85R1, 85P3, 

oraz usunięto: 87P4. 
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OP VIII 

INTEGRACJA 

SPOŁECZNA 

POSTĘP FINANSOWY  

 złożono 338 wniosków na 128,4 mln EUR, w tym UE 103,4 mln EUR 

w 2019: 112 wniosków na 42,4 mln EUR, w tym UE 36 mln EUR 

 zatwierdzono 169 wniosków na 68,6 mln EUR, w tym UE 58,3 mln EUR 

w 2019: 28 wniosków na kwotę 14,2 mln EUR, w tym UE 12,1 mln EUR 

 podpisano 151 umów na kwotę 60 mln EUR, w tym UE 51 mln EUR; poziom 

kontraktacji w ramach OP wyniósł 67,3% 

w 2019: 17 umów na kwotę 11,1 mln EUR, w tym UE 9,4 mln EUR 

 zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 27,9 mln EUR, w tym UE 23,3 

mln EUR, tj. 30,8% alokacji na OP 

w 2019: wnioski o płatność na kwotę 13,2 mln EUR, w tym UE 10,8 mln 

EUR 

 narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach 

zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2019 r. 

wyniosła 21,4 mln EUR, co stanowi 28,4% alokacji OP 

w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych 2019 r. wyniosła 

10,5 mln EUR. 

POSTĘP RZECZOWY 

 Postęp rzeczowy przedstawiony został w tab. 2A, 2C, 4A, 4B, 5 

 W ramach negocjacji zmian RPO z powodu COVID-19, tj. zmiany zakresu 

wsparcia w PI9iv i przesunięć środków z PI9i, IZ zaproponowała obniżenie 

wartości wskaźników: w PI9iv: 97R2, 97P2, 97P3 i 97P4, w PI9i: 9WP1 i 

CO16. Ze względu na problemy we wdrażaniu PI9v, m.in. ze względu na 

COVID-19 zaproponowano obniżenie wartości wskaźników: 98R1 i 9WP1. 

 Realizacja wskaźników po przyjęciu zmian nie będzie zagrożona. 

 W efekcie przeprowadzonego przeglądu śródokresowego zmieniono 

wartości docelowe wskaźników: 

− zmniejszono: 97P3, 9WP1, 94R2, 9WP1, 98P1, 9WR1, 

− zwiększono: 97P1, 97P4, 97R2, 98R1. 

 

OP IX 

WYSOKA JAKOŚĆ 

EDUKACJI 

POSTĘP FINANSOWY  

 złożono 450 wniosków na 119,6 mln EUR, w tym UE 99,8 mln EUR 

w 2019: 32 wnioski na 10,1 mln EUR, w tym UE 8,6 mln EUR 

 zatwierdzono 193 wnioski na 57,3 mln EUR, w tym UE 48,2 mln EUR 

w 2019: 29 wniosków na 7,3 mln EUR, w tym UE 6,2 mln EUR 

 podpisano 187 umów na kwotę 55,7 mln EUR, w tym UE 47,3 mln EUR; 

poziom kontraktacji w ramach OP wyniósł 71,5% 

w 2019: 30 umów na kwotę 7,2 mln EUR, w tym UE 6,1 mln EUR 

 zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 31 mln EUR, w tym UE 25,8 mln 

EUR, tj. 38,9% alokacji na OP 

w 2019: wnioski o płatność na kwotę 13 mln EUR, w tym UE 10,9 mln EUR 
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 narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach 

zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2019 r. 

wyniosła 22,6 mln EUR, co stanowi 34,2% alokacji OP 

w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych 2019 r. wyniosła 

9,6 mln EUR. 

POSTĘP RZECZOWY 

 Postęp rzeczowy przedstawiony został w tab. 2A, 2C, 4A, 4B, 5 

 W ramach negocjacji zmian RPO z powodu COVID-19, m.in. zmiany 

zakresu wsparcia w PI10iv, IZ zaproponowała obniżenie wartości 

wskaźników w PI10iv: BIP2 i BIP4. 

 Realizacja wskaźników po przyjęciu zmian nie będzie zagrożona. 

 W ramach przeglądu śródokresowego dokonano zmian wartości 

docelowych wskaźników: 

- zwiększono: 01P1, 01P2, 01P3, 01P9, 01P7, 03P2, BIR4, BIP1, BIP2, BIP3, 

BIP4, BIP5, BIP6, CO19 

- zmniejszono: 01R2,  

oraz dodano wskaźniki: 04P1, 04P2, 04R1. 

 

OP X 

INWESTYCJE W 

INFRASTRUKTURĘ 

SPOŁECZNĄ 

POSTĘP FINANSOWY  

 złożono 240 wniosków na 447,4 mln EUR, w tym UE 132,8 mln EUR 

w 2019: 21 wniosków na 7,1 mln EUR, w tym UE 4,4 mln EUR 

 zatwierdzono 162 wnioski na 169,4 mln EUR, w tym UE 97,1 mln EUR 

w 2019: 23 wnioski na kwotę 11,9 mln EUR, w tym UE 6,6 mln EUR 

 podpisano 147 umów na 158,1 mln EUR, w tym UE 86 mln EUR; poziom 

kontraktacji w ramach OP wyniósł 93,7% 

w 2019: 21 umów na 12,1 mln EUR, w tym UE 6,3 mln EUR 

 zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 85,4 mln EUR, w tym UE 50,1 

mln EUR, tj. 54,6% alokacji na OP 

w 2019: wnioski o płatność na kwotę 38 mln EUR, w tym UE 21,7 mln EUR 

 narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach 

zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2019 r. 

wyniosła 59,2 mln EUR, co stanowi 64,8% alokacji OP 

      w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych 2019 r. wyniosła 

31,8     mln EUR. 

POSTĘP RZECZOWY 

 Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 1, 3A, 3B, 5 

 Realizacja wskaźników nie jest zagrożona. 

 Zmieniono wartości docelowe wskaźników w efekcie przeglądu 

śródokresowego: 

− zmniejszono: 9bP2 

− zwiększono: 2cP1, CO36, 9aP1, 9aP2, 9bP1, CO35, 0aP1  
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oraz usunięto CO37 i dodano CO38 

 

OP XI 

POMOC 

TECHNICZNA 

POSTĘP FINANSOWY  

 złożono 18 Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej na kwotę 34,5 

mln EUR, w tym UE 29,3 mln EUR 

w 2019: 3 RPDPT na kwotę 6,4 mln EUR, w tym UE 5,5 mln EUR 

 zatwierdzono 17 RPDPT na kwotę 32,8 mln EUR, w tym UE 27,9 mln EUR 

w 2019: 2 RPDPT na kwotę 4,7 mln EUR, w tym UE 4 mln EUR 

 podjęto 18 decyzji o dofinansowanie RPDPT na kwotę 33,6 mln EUR, w tym 

UE  

28,5 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP wyniósł 70,2% 

w 2019: 3 decyzje o dofinansowanie RPDPT na kwotę 6,4 mln EUR, w tym 

UE  

5,5 mln EUR 

 zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 24,5 mln EUR, w tym UE 20,8 

mln EUR, tj. 51,2% alokacji na OP 

w 2019: wnioski o płatność na kwotę 8,3 mln EUR, w tym UE 7 mln EUR 

 narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach 

zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2019 r. 

wyniosła 20,3 mln EUR, co stanowi 50,4% alokacji OP 

w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych 2019 r. wyniosła 

7,4 mln EUR. 

POSTĘP RZECZOWY 

 Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 2C i 4B. 

 Postęp wdrażania Osi priorytetowej jest na właściwym poziomie, wszystkie 
wskaźniki są realizowane. 

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2014-2020 na podstawie LSI SYZYF RPO WO 2014-2020 oraz SL2014.  

3.2   Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu 

Dane na temat wspólnych i specyficznych wskaźników dla Programu przedstawiono w Tabelach 1-4 

w Załączniku I do niniejszego Sprawozdania. 

3.3. Cele pośrednie i końcowe określone w ramach  

Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania znajdują się 

w Tabeli 5 w Załączniku I do niniejszego Sprawozdania 

3.4.   Dane finansowe  

Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i Programu znajdują się w Tabeli 6 w Załączniku 

I do niniejszego Sprawozdania. 

Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla EFRR i EFS 

przedstawiono w Tabeli 7 w Załączniku I do niniejszego Sprawozdania. 
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Informacja nt. wykorzystania finansowania krzyżowego przedstawiona jest w Tabeli 8 w Załączniku I 

do niniejszego Sprawozdania. 

Tabela 9 Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR i Fundusz Spójności 

w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”), Tabela 10 Wydatki 

poniesione poza obszarem objętym programem (EFS) oraz Tabela 11 Alokacja zasobów między ludzi 

młodych spoza kwalifikujących się regionów na poziomie NUTS 2 w ramach Inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych (art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013) nie ma zastosowania 

w ramach RPO WO 2014-2020. 

4.   PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI 

Informacja dotycząca realizowanych badań ewaluacyjnych w 2019 roku: 

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja mid-term 

dotycząca postępu rzeczowego RPO WO 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym 

realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania oraz przeprowadzono badanie pn. Oszacowanie wartości 

wskaźnika rezultatu długoterminowego – liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku 

pracy sześć miesięcy po opuszczeniu RPO WO 2014-2020. 

 

 

1. Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WO 2014-2020 dla potrzeb przeglądu 

śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania 

Główny cel ewaluacji: przeprowadzenie oceny postępów w realizacji celów szczegółowych RPO WO 

2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z ram wykonania. 

W ewaluacji mid-term dokonano kompleksowego, śródokresowego przeglądu realizacji Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) oraz 

określono, w jakim stopniu udało się osiągnąć zakładane cele, jak zmieniły się warunki zewnętrzne 

towarzyszące interwencji i gdzie będzie wymagana modyfikacja przyjętych na etapie programowania 

założeń. 

Termin realizacji ewaluacji: wrzesień 2018 r. – maj 2019 r. (w tym termin opracowania raportu 

końcowego –  kwiecień 2019 r.). 

Wykonawcy ewaluacji: konsorcjum firm Evalu Sp.zo.o. i Ecorys Polska sp. zo.o. 

Zakres prac: realizacja badań terenowych; konsultacja i przyjęcie raportu końcowego (protokół 

odbioru: 08.04.2019 r.); opracowanie Tabeli rekomendacji i przyjęcie jej przez Zarząd Województwa 

Opolskiego (9.09.2019 r.) oraz upowszechnienie wniosków i rekomendacji wśród interesariuszy 

badania. 

Celem zagwarantowania sprawnej realizacji ewaluacji oraz przeprowadzenia dyskusji nad jej 

wynikami, w tym wnioskami i rekomendacjami na bieżąco współpracowano z Zespołem Zadaniowym 

ds. ewaluacji mid-term. 

Raport końcowy z badania został przyjęty z zastrzeżeniami, tym samym kwota wynagrodzenia za 

wykonanie opracowania została pomniejszona proporcjonalnie do zakresu wadliwości raportu.  

Główny cel badania został osiągnięty w wyniku: 
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 oceny postępu w realizacji założonych wartości wskaźników pośrednich w 2018 roku i wyliczenia 

prognozowanych docelowych ich wartości w roku 2023 oraz sformułowania uzasadnienia w tym 

zakresie; 

 oceny postępów wdrażania RPO WO 2014-2020 na poziomie Osi i Priorytetów inwestycyjnych; 

 oszacowania i oceny wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020; 

 analizy potencjału absorpcyjnego OP, w ramach których może dojść do realokacji środków; 

 wypracowania rekomendacji w zakresie ukierunkowania inwestycji w wyniku zarządzania 

środkami rezerwy wykonania po dokonaniu śródokresowego przeglądu wyników. 

Wnioski z przeprowadzonego badania posłużyły do opracowania 85 rekomendacji, które zostały 

zaadresowane do Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej RPO WO 2014-2020 oraz 

Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). 

Postawiono 64 rekomendacje programowe – operacyjne, 18 rekomendacji programowych – 

strategicznych oraz 3 rekomendacje horyzontalne – strategiczne. 

W sformułowanych rekomendacjach w szczególności zwrócono uwagę na:  

 konieczność modyfikacji wartości docelowych wskaźników ze względu na ryzyko ich nieosiągnięcia 

lub ze względu na prognozę ich przekroczenia (45 rekomendacji);  

 potrzebę realokowania środków na inne Działania w Programie, a także zwiększenia alokacji 

w celu osiągnięcia zakładanych wartości docelowych wskaźników (10 rekomendacji); 

 kwestię implementacji rozwiązań zwiększających skuteczność wdrażania interwencji, uzupełnienia 

lub modyfikacji listy wskaźników lub konieczności przeprowadzenia dodatkowych analiz 

pozwalających na zmierzenie poziomu osiągania wybranych wskaźników lub pogłębionej oceny 

nieskwantyfikowanych efektów RPO WO (16 rekomendacji); 

 potrzebę dalszego wspierania, obszarów przygranicznych w perspektywie do 2030 roku oraz 

wdrażania rozwiązań zwiększających trafność i skuteczność wsparcia, jak i zmniejszających 

obciążenia administracyjne dla beneficjentów (14 rekomendacji).  

Charakter ewaluacji: 

Ewaluacja mid-term była badaniem obligatoryjnym łączącym elementy oceny procesowej z badaniem 

wpływu i została wykonana w połowie trwania okresu programowania. Na konieczność realizacji 

badania wskazują m.in. Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 

Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Zarządu Województwa Opolskiego. 

2. Oszacowanie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego – liczba osób znajdujących się 

w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu RPO WO 2014-2020. 

Główny cel badania: ocena wpływu wsparcia udzielonego w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego RPO WO 2014-2020, na poprawę sytuacji osób pracujących oraz zidentyfikowanie tych 

form wsparcia, które miały największy wpływ na zmianę sytuacji zawodowej uczestników projektów 

na regionalnym rynku pracy. Badanie objęło swoim zakresem następujące Osie Priorytetowe RPO 

WO 2014-2020: OP 7 (Działania: 7.4, 7.5, 7.6), OP 8 (Działania: 8.1, 8.2, 8.3) i OP 9 (Działania: 9.1, 9.2, 

9.3). 

Termin realizacji badania: luty – czerwiec 2019 r. (w tym termin opracowania raportu końcowego – 

maj 2019 r.). Kolejny pomiar wskaźnika nastąpi w 2023 roku. 

Wykonawca badania: EU-CONSULT Sp. z o.o. 
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Zakres prac: przyjęcie informacji metodologicznej (zawierającej gł.  szczegółowy opis metodologii 

badania); realizacja badań terenowych; konsultacja i przyjęcie raportu końcowego (protokół odbioru: 

21.06.2019 r.); opracowanie Tabeli rekomendacji i przyjęcie jej przez Zarząd Województwa 

Opolskiego (2.09.2019 r.) oraz upowszechnienie wniosków i rekomendacji wśród interesariuszy 

badania. 

Celem zagwarantowania sprawnej realizacji badania oraz przeprowadzenia dyskusji nad jego 

wynikami, w tym wnioskami i rekomendacjami, na bieżąco współpracowano z Zespołem Zadaniowym 

ds. realizacji badania. 

Główny cel badania został osiągnięty w wyniku: 

 wyliczenia osiągniętej wartości netto i brutto wskaźnika rezultatu długoterminowego – liczba osób 

znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy zarówno 6 jak i 12 lub więcej miesięcy po 

opuszczeniu RPO WO 2014-2020; 

 wyliczenia liczby osób, które po skorzystaniu ze wsparcia świadczonego w ramach RPO WO 2014-

2020 przeszły z niepewnego do stabilnego zatrudnienia lub z niepełnego do pełnego zatrudnienia 

albo zmieniły pracę na inną, taką która wymagała wyższych kompetencji/umiejętności/kwalifikacji 

i wiązała się z większą odpowiedzialnością lub otrzymały awans w dotychczasowej pracy albo 

wyższe wynagrodzenie; 

 diagnozy i analizy opinii na temat tego jak odbiorcy wsparcia (osoby pracujące) świadczonego 

w ramach RPO WO 2014-2020 oceniają otrzymane wsparcie oraz w jakim stopniu odpowiadało 

ono ich potrzebom; 

 identyfikacji tych formy wsparcia świadczonego w ramach RPO WO 2014-2020, które miały 

największy wpływ na zmianę sytuacji zawodowej odbiorców wsparcia (osób pracujących) na 

regionalnym rynku pracy. 

Wnioski z przeprowadzonego badania posłużyły do opracowania 5 rekomendacji, które zostały 

zaadresowane do Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej RPO WO 2014-2020. Postawiono 

1 rekomendację programowo – operacyjną oraz 4 rekomendacje programowo – strategiczne. 

W sformułowanych rekomendacjach w szczególności zwrócono uwagę na potrzebę uwzględnienia 

w kolejnej perspektywie finansowej: 

 wartości wskaźników wyliczonych w niniejszym badaniu, programując wartości bazowe 

i docelowe wskaźników (zalecenie istotne także pod kątem II edycji badania zaplanowanej w 2023 

roku);  

 działań przyczyniających się do podniesienia poziomu partycypacyjności przedsiębiorców 

w systemie wsparcia RPO w tym zwiększających ich wpływ na tematykę szkoleń i zakres 

doradztwa; 

 działań umożliwiających zwiększanie nakładów na rozwój i poprawę adaptacyjności MŚP 

w kontekście zmian zachodzących w nowocześniej gospodarce oraz zachęcających 

przedsiębiorców do inwestowania w kapitał intelektualny swoich pracowników i przyczyniających 

się do podnoszenia kwalifikacji;  

 projektów umożliwiających włącznie społeczne oraz przyczyniających się do wzrostu gotowości do 

podjęcia zatrudnienia wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

w ramach usług aktywizacji społeczno-zawodowej oraz aktywnej integracji o charakterze 

społecznym, edukacyjnym, zawodowym i zdrowotnym;  
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 konieczności formalnego potwierdzenia nabytych kwalifikacji oraz walidacji uzyskanych 

kompetencji, umiejętności i wiedzy (zgodnie z założeniami Polskiej Ramy Kwalifikacji);  

 działań zwiększających skuteczność i jakość projektów oraz upowszechniających ich efekty w tym 

zwiększających zbieżność oferowanego wsparcia z potrzebami grup docelowych oraz świadomość 

grup docelowych nt. przydatności oferowanego wsparcia. 

Charakter badania: 

Badanie było badaniem obligatoryjnym. Na konieczność realizacji badania wskazują m.in. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z 17 grudnia 2013 roku 

w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Plan ewaluacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Zarządu Województwa Opolskiego.  

Badanie zostało zaprojektowane i przeprowadzone zgodnie z instrukcją zawartą w załączniku nr 6 do 

Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na 

lata 2014-2020 Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. 

5.   INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH, 

W STOSOWNYCH PRZYPADKACH  

Punkt ten nie ma zastosowania w odniesieniu do RPO WO 2014-2020. 

6.   KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA 

6.1. Kwestie mające wpływ na wykonanie Programu i podjęte działania  

Kontrole/audyty 

W roku sprawozdawczym w ramach RPO WO 2014-2020 IZ: 

• przeprowadziła 3 kontrole systemowe w następujących IP: OCRG, WUP oraz ZIT-SAO, 

w wyniku których nie stwierdziła nieprawidłowości systemowych ani nieprawidłowości 

podlegających zgłoszeniu do KE; 

• w wyniku przeprowadzonych kontroli krzyżowych nie stwierdzono przypadków podwójnego 

finansowania i innych nieprawidłowości. 

• IZ i IP (OCRG i WUP) przeprowadziły na miejscu realizacji 79 kontroli i 24 wizyty 

monitoringowe w ramach Osi Priorytetowych z wyłączeniem OP IV i XI. 

• Jednocześnie zostały podjęte działania kontrolne przez następujące instytucje:  

o 1 Misja audytowa KE – Directorate-General Regional and Urban Policy Audit. W dniu  

24.04.2020 r. IP OCRG otrzymała projekt Sprawozdania z audytu  nr REGC414PL0189 

zawierający wstępne ustalenia, wnioski i zalecenia audytorów Komisji. Jednocześnie 

audytorzy w piśmie przekazującym zastrzegli, że przedmiotowe Sprawozdanie powinno 

być traktowane jako poufne, aż do momentu ostatecznego zamknięcia procedury 

uzupełniającej. Procedura kontradyktoryjna w toku; 

o prezes UZP: 5 kontroli,  w wyniku których nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP; 

o 58 audytów operacji KAS; 

o 1 audyt LSI; 

o 1 audyt systemu zarządzania i kontroli RPO WO 2014-2020; 

o 3 kontrole NIK 
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o  1 kontrola Wojewody Opolskiego/Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w zakresie 

potwierdzenia spełnienia kryteriów desygnacji przez IP OCRG. 22.06.2020 r. IP OCRG 

otrzymała Informację pokontrolną z kontroli nr 16/2019. W wyniku kontroli nie 

stwierdzono błędów o charakterze systemowym. IP OCRG ma prawo do zgłoszenia, 

w terminie 14 dni od otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych 

zastrzeżeń do informacji tj. do dnia 06.07.2020 r.. Procedura kontradyktoryjna w toku.  

Nieprawidłowości 

W 2019 roku wykryto 67 nieprawidłowości na łączną kwotę 255,1 tys. EUR, w tym wartość 

współfinansowania UE – 217,6 tys. EUR. 15 nieprawidłowości dotyczyło naruszeń PZP, pozostałe 

dotyczyły wydatków niekwalifikowalnych. 

Do MF przekazano 8 zgłoszeń dot. nieprawidłowości (inicjujących) na łączną wartość/wkład UE 1,6 

mln EUR, z czego żadne nie dotyczyły nadużyć finansowych. 

Ponadto wartość kwot odzyskanych w danym okresie sprawozdawczym wyniosła 5,2 tys. EUR. Środki 

te zostaną przeznaczone na kolejne nabory wniosków. Wartość kwot pozostałych do odzyskania 

wynosi 193,2 tys. EUR. 

Zmiany terminów zakończenia realizacji projektów 

W 2019 r. beneficjenci dokonywali licznych przesunięć w harmonogramach płatności co mogło 

zakłócać realizację zadań w postaci osiągnięcia wskaźników postępu rzeczowego. Beneficjenci 

Działania 7.2 (PI 8i), 7.3 (PI 8iii) i 7.6 (PI8iv) przedkładali zmiany do wniosków o dofinansowanie 

(w tym m.in. dot. wydłużenia okresu realizacji w skutek, odpowiednio: występujących problemów 

z rekrutacją uczestników, koniecznością monitorowania założonych z opóźnieniem działalności gosp. 

uczestników oraz przesunięciami terminów prac adaptacyjnych w żłobkach) zawierające liczne błędy 

merytoryczne oraz rachunkowe. Spowodowało to przesunięcie się terminów akceptacji 

przedmiotowych zmian przez IP RPO WO 2014-2020, a tym samym późniejsze wyrażenie zgody na 

wydłużenie ww. okresów poszczególnych projektów. W związku z tym IZ podejmowała działania 

służące usprawnieniu realizacji projektów polegające na analizie możliwości oraz zasadności 

wydłużania terminów realizacji projektów.  

Opóźnienia w podpisywaniu umów 

Beneficjenci Dz. 7.2 (PI 8i) oraz 7.3 (PI8iii) przedkładali Protokoły z Komisji Oceny Wniosków oraz 

załączniki do umów o dofinansowanie zawierające liczne błędy oraz uchybienia. Konieczność 

korygowania dokumentów wpływała na opóźnienia terminu podpisania umów z uczestnikami oraz 

umów o dofinansowanie.  

IP występowało do Beneficjentów bezpośrednio z prośbą o zachowanie większej rzetelności 

w przeprowadzanych ocenach oraz sumienności podczas przygotowywania dokumentów. 

Problemy dotyczące instrumentów finansowych 

W ramach Działania 1.1 (PI 1b) występowało zagrożenie niewywiązania się Menadżera ze zobowiązań  

wynikających z zawartej umowy  o finansowanie.  

Na podstawie przeprowadzonych analiz ZWO podjął decyzję w sprawie dalszego gospodarowania 

środkami  w ramach dz. 1.1. Zawarty 30.09.2019 r. aneks do Umowy o Finansowanie Projektu 

zmniejszał wartość umowy. Zwrot części środków przekazanych Beneficjentowi w ramach I transzy 

nastąpił 01.10.2019 r. 
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Uwolnione środki z PI1b przesunięto na PI3c na zadania mające na celu walkę i przeciwdziałanie 

skutkom wynikającym z COVID-19 (pożyczki i granty dla MŚP dotkniętych kryzysem w związku 

z COVID-19). 

Rozwiązywanie umów o dofinansowanie projektów 

W 2019 r. rozwiązano łącznie 17 umów na kwotę dofinansowania UE 19,8 mln EUR z czego blisko 11 

mln EUR stanowi wartość umowy o dofinansowanie podpisana z BGK w ramach Dz. 3.3. Aby 

przeciwdziałać niewykorzystaniu środków zarówno IZ, jak i IP monitoruje działania / poddziałania 

w ramach których uwalniane są środki, prowadzi bieżącą współpracę z IZ dotyczącą możliwości 

realokacji środków oraz ogłasza nowe nabory wniosków o dofinansowanie, które pozwolą na 

wykorzystanie dostępnej alokacji. 

Problemy w osiągnięciu założonych wskaźników  

Beneficjenci Działania 7.2 (PI 8i) i 7.3 (PI 8iii) zgłaszali problemy w osiągnięciu założonych 

wskaźników. Trudności wynikały głównie z dużej liczby realizowanych projektów na tym samym 

obszarze, skierowanych do tej samej grupy docelowej, jak również spadkiem zainteresowania 

udziałem w projektach przez potencjalnych uczestników. Z doświadczenia wynika, że trudności 

rekrutacyjne w Działaniu 7.2 (PI 8i)  związane są z wysokością stypendiów towarzyszących wsparciu. 

Nie stanowią one zachęty do udziału w projektach. Na realizację założonego poziomu wskaźników ma 

też wpływ systematycznie poprawiająca się sytuacja na rynku pracy. 

IP RPO WO 2014-2020 na wniosek Beneficjentów  wyraziło zgodę na podział rekrutacji na kilka 

tur/naborów. 

Korekta Zasad udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach 

Dz. 7.3  

Beneficjenci Działania 7.3 (PI 8iii) zgłaszali liczne wątpliwości w zakresie zapisów dot. podatku od 

towarów i usług (VAT), które wynikały z interpretacji ww. dokumentu oraz nowych ustaleń, które 

pojawiły się po spotkaniu z Ministerstwem w styczniu 2019 r.  

IP RPO WO 2014-2020 przekazało IZ RPO WO 2014-2020 skorygowany dokument. 

6.2. Ocena postępów poczynionych w zakresie realizacji celów pośrednich  

Wszystkie wskaźniki Ram Wykonania założone na rok 2018 (cele pośrednie) zostały osiągnięte już 

w roku 2018, w związku z czym IZ RPO WO 2014-2020 wszelkie podejmowane w 2019 r. działania 

skupia na realizacji celów końcowych. 

7.   STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ  

Streszczenie sprawozdania z wdrażania RPO WO 2014-2020 za rok 2019 stanowi Załącznik II 

niniejszego dokumentu. 

8.   SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH  

Informacje nt. wsparcia instrumentów finansowych w ramach RPO WO 2014-2020 znajdują się 

w Załączniku III do niniejszego Sprawozdania. 
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9. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH  

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

10.   POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW 

DZIAŁANIA  

10.1.   Duże projekty  

W ramach RPO WO 2014-2020 nie przewiduje się finansowania wydatków związanych z realizacją 

dużych projektów. 

10.2.   Wspólne plany działania  

Punkt nie ma zastosowania w odniesieniu do RPO WO 2014-2020. 

 

 

 

 

CZĘŚĆ B 

11. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO  

11.1. Informacje zawarte w części A i realizacja celów programu  

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

11.2. Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz 

zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia 

płci  programów operacyjnych i operacji  

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

11.3. Zrównoważony rozwój  

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

11.4. Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu  

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.  

11.5. Rola partnerów we wdrażaniu programu  

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 
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12. OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 akapit pierwszy lit. a) i b) 

ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013 

12.1. Postępy w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystanie wyników ewaluacji  

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

12.2. Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych 

w ramach strategii komunikacji 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

13. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH  

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

14. DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW 

PROGRAMU OPERACYJNEGO  

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

14.1. Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju 

regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych 

niekorzystnych warunków, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, zrównoważonego 

rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach 

programu operacyjnego.  

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

14.2. Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji 

i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania 

z nich  

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

14.3. Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych  

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

14.4. W stosownych przypadkach — wkład w strategie makroregionalne i strategie morskie  

W ramach RPO WO 2014-2020 realizowane projekty pośrednio przyczyniają się do osiągnięcia celów 

Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Są to projekty zarówno finansowane z EFRR (707 

projektów) jak i z EFS (487 projektów) na łączna wartość dofinansowania z UE 747 433 387,33 EUR. 

Cel 1 Ocalenie morza – realizowany jest w ramach projektów z PI 6b (obszar priorytetowy Czysta 

woda w morzu) oraz projekty dofinansowane w PI 6d (obszar priorytetowy Bogata i zdrowa dzika 

fauna i flora). Od początku realizacji RPO WO 2014-2020 łącznie na dofinansowanie 65 inwestycji 

wspierających cel 1 przeznaczono kwotę UE w wysokości 34 234 357,33 EUR. 

Cel 2 Rozwój połączeń w regionie – realizacja celu odbywa się pośrednio przy udziale projektów 

z zakresu rozbudowy infrastruktury drogowej i kolejowej, zakupu taboru kolejowego, rozbudowy 

infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego. Łącznie na inwestycje wspierające obszar 



25 

 

priorytetowy Dobre warunki transportowe przeznaczono 233 775 969,97 EUR w ramach 65 

realizowanych projektów.   

Cel 3 Zwiększenie dobrobytu – osiągnięcie celu realizowane jest zarówno ze środków EFS jak i EFRR.  

W obszarze priorytetowym Konkurencyjność na rynku globalnym realizowanych jest 283 projekty 

m.in. z zakresu wsparcia nowych produktów i usług, wsparcia TIK, współpracy gospodarczej 

i promocji oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Założenia obszaru priorytetowego 

Strategii Europy 2020 realizowane są w ramach 699 projektów przede wszystkim z zakresu inwestycji 

w infrastrukturę społeczną, konkurencyjny rynek pracy, dostępu do wysokiej jakości usług 

społecznych i zdrowotnych oraz rozwoju edukacji. Obszar priorytetowy Zmiana klimatu realizują 82 

projekty z zakresu inwestycji w efektywność energetyczną, strategie niskoemisyjne oraz zapobieganie 

zagrożeniom. Od początku realizacji Programu łącznie dofinansowano 1 064 inwestycji 

zwiększających dobrobyt na kwotę dofinansowania UE 479 423 060,03 EUR. 

Cel(e), obszar(y) polityki i działanie(-a) horyzontalne, dla których program ma znaczenie: 

CELE 

 1 - Ocalenie morza 

 2 - Rozwój połączeń w regionie 

 3 - Zwiększenie dobrobytu 

OBSZARY POLITYKI 

 4.1 - Biogospodarka 

 4.2 - Kultura 

 4.3 - Edukacja 

 4.4 - Energia 

 4.5 - Substancje niebezpieczne 

 4.6 - Zdrowie 

 4.7 - Innowacje 

 4.8 - Substancje biogenne 

 4.9 - Bezpieczeństwo morskie i ochrona na morzu 

 4.10 - Bezpieczeństwo 

 4.11 - Czysta żegluga 

 4.12 - Turystyka 

 4.13 - Transport 

DZIAŁANIA HORYZONTALNE 

 5.1 - Zdolności 

 5.2 - Klimat 

 5.3 - Sąsiedzi 

 5.4 - Planowanie przestrzenne 

A. Czy koordynatorzy makroregionalni (głównie Koordynatorzy Krajowi, Koordynatorzy Służby lub 

członkowie Tematycznej Grupy Sterującej) uczestniczą w pracach Komitetu Monitorującego 

Program? 

Tak                    Nie 

B. Czy w kryteriach wyboru przyznano dodatkowe punkty za szczególne środki wspierające SUE 

RMB? 

 X 

 X 
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Tak                    Nie 

C. Czy w ramach Programu zainwestowano środki UE w SUE RMB? 

Tak                    Nie 

 

Przybliżona lub dokładna kwota w euro zainwestowana w SUE RMB: 

RODZAJ FUNDUSZU WKŁAD UE (w EUR) 

EFRR (z ang. ERDF) 577 973 638,70 

Fundusz Spójności (z ang. CF) 0,00 

EFS (z ang. ESF) 169 459 748,63 

EFRROW (z ang. EAFRD) 0,00 

EFMR (z ang. EMFF) 0,00 

EIS 0,00 

inne fundusze 0,00 

nazwa innych funduszy  

W przypadku wyboru “Innych funduszy”, proszę podać ich nazwę. 

Nie dotyczy. 

 

 D. Proszę przedstawić otrzymane wyniki w odniesieniu do SUE RMB (nie dotyczy roku 2016) 

Nie dotyczy.  

E. Czy Program uwzględnia podcele/cele SUE RMB  (poprzez zaplanowane działania i wskaźniki) 

zawarte w Planie Działania SUE RMB? Proszę podać działanie i wskaźnik 

Realizowane w ramach Działań RPO WO 2014-2020 projekty, pośrednio przyczyniają się do 

osiągnięcia celów SUE RMB. Cel 1: kwota UE: 34 234 357,33 EUR. Cel 2: kwota UE: 233 775 969,97 

EUR. Cel 3: kwota UE: 479 423 060,03 EUR. 

14.5. W stosownych przypadkach — postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji 

społecznych  

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

X  
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14.6 Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów 

geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej 

zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do 

społeczności zmarginalizowanych i osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych 

oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, w stosownych przypadkach, wykorzystane 

środki finansowe.  

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

15. INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH I POZIOMIE PROGRAMU  

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

 

CZĘŚĆ C 

16. INTELIGENTNY, TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU  

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

17. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA — RAMY 

WYKONANIA  

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

18. INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH  

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

 

 

 


