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2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO  

2.1. System realizacji Programu Operacyjnego 

W 2021 r. trwały prace nad aktualizacją Programu. 3 listopada 2021 r. Komisja Europejska decyzją 

wykonawczą nr C(2021)7454 zatwierdziła wersję nr 7 Programu, będącą podstawą przedstawienia 

Sprawozdania za 2021 rok. Aktualizacja dotyczyła zwiększenia alokacji Programu o dodatkowe środki 

(instrument REACT-EU) na przeciwdziałanie skutkom kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. 

2.2. Analiza postępu finansowego i rzeczowego 

• Do końca 2021 złożono 3 341 wniosków na kwotę UE 1 281,9 mln EUR (EFRR 1 958 wniosków na 

kwotę 869,5 mln EUR; EFS 1 383 wnioski na kwotę 412,4 mln EUR), w tym 167 w ramach IPI 

i procedury NADZWYCZAJNEJ na kwotę UE 331,6 mln EUR (EFRR 233,9 mln EUR; EFS 97,7 mln 

EUR). 

W 2021 złożono 262 wnioski na kwotę UE 29,6 mln EUR (EFRR 12,2 mln EUR; EFS 17,4 mln EUR).  

• Do końca 2021 zatwierdzono 1 899 wniosków na kwotę UE 947 mln EUR (EFRR 1 157 wniosków 

na kwotę 685 mln EUR; EFS 742 wnioski na kwotę 262 mln EUR), w tym 166 w ramach IPI 

i procedury NADZWYCZAJNEJ na kwotę UE 323,8 mln EUR (EFRR 228,4 mln EUR; EFS 95,4 mln 

EUR). 

W 2021 IZ zatwierdziła 190 wniosków na kwotę UE 35,3 mln EUR (EFRR 20,7 mln EUR; EFS 

14,6 mln EUR). 

• Do końca 2021 podpisano 1 716 umów na kwotę UE 910,6 mln EUR (EFRR 1 040 umów na kwotę 

649,1 mln EUR; EFS 676 umów na kwotę 261,5 mln EUR), w tym 166 w ramach IPI i procedury 

NADZWYCZAJNEJ na kwotę UE 323,7 mln EUR (EFRR 213,7 mln EUR; EFS 110 mln EUR). Poziom 

kontraktacji w ramach Programu wyniósł 98,8%. 

W 2021 podpisano 230 umów na kwotę UE 51,5 mln EUR (EFRR 31,9 mln EUR; EFS 19,6 mln EUR). 

Rozwiązano 18 umów na kwotę UE 1,5 mln EUR. 

• Do końca 2021 r. zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę UE 697,7 mln EUR tj. 75,7% alokacji 

Programu (EFRR 509,9 mln EUR; EFS 187,8 mln EUR). 

W 2021 r. wartość UE zatwierdzonych wniosków o płatność wyniosła 123,2 mln EUR (EFRR 

71,3 mln EUR; EFS 51,9 mln EUR). 

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

rozliczonych do końca 2021 r. wyniosła 763,2 mln EUR tj. 79,8% alokacji Programu (EFRR 

569,4 mln EUR; EFS 193,8 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 2021 r. wyniosła 180,8 mln EUR (EFRR 112,1 mln EUR; EFS 68,7 mln EUR).  

• Do końca 2021 r. KE dokonała refundacji na kwotę 701,9 mln EUR, co stanowi 72,6% alokacji 

Programu (EFRR 524,5 mln EUR; EFS 177,4 mln EUR). 

• Realizacja Programu przebiega prawidłowo. Wg stanu na 31.12.2021 r. województwo opolskie 

zajmuje drugie miejsce w kraju zarówno pod względem kontraktacji, poziomu zatwierdzonych 

wniosków o płatność, jak i środków certyfikowanych do KE.  
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• W ramach wszystkich osi, poza osiami REACT-EU, kontraktacja osiągnęła lub zbliża się do poziomu 

100%.  

• Analiza wydatków wykazanych przez beneficjentów w zatwierdzonych wnioskach o płatność 

wykazuje, iż dysproporcja pomiędzy funduszami EFRR i EFS uległa zmniejszeniu względem 

poprzednich lat. W odniesieniu do płatności wysoki poziom został osiągnięty w OP VI (95,4%) oraz 

OP II (89,4%).  

Najmniej wydatków wykazanych przez beneficjentów występuje w OP IV w obszarze małej 

retencji. Stan wdrażania OP IV (wysoka kontraktacja, a najniższe płatności) wynika z opóźnień 

powstałych z uwagi na długotrwały proces zmiany beneficjenta w PI 5b. W związku z ostatecznym 

przejęciem umowy i dokumentacji technicznej przez PGW Wody Polskie i rozpoczęciem realizacji 

projektu, zmniejszyło się ryzyko nieosiągnięcia celów w zakresie małej retencji. 

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

(w obszarze EFRR).  

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

stopień płatności w stosunku do pozostałych osi w ramach EFS. Na uwagę zasługuje korzystna 

relacja efektów rzeczowych do wyniku finansowego w PI 9iv. 

IZ wzorem lat poprzednich, realizację wskaźników EFS i EFRR raportuje z wniosków o płatności 

pośrednie i końcowe. Wartości wskaźników rzeczowych pochodzą z wniosków o płatność 

wprowadzonych do SL2014 i zatwierdzonych przez IZ/IP do 31.12.2021 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 = 4,5960 PLN. 

Na realizację instrumentów finansowych IZ RPO WO przeznaczyła 51,52 mln EUR środków UE 

(EFRR 50,37 mln EUR; EFS 1,15 mln EUR), co stanowi 5,4% 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 Bank Gospodarstwa Krajowego jako beneficjenta, który pełni rolę MFF. 

Pożyczek ostatecznym odbiorcom udzielają Pośrednicy Finansowi wybrani przez MFF.  

Stan wdrażania IF: 

• podpisano 5 umów z MFF (BGK) na kwotę UE 49,5 mln EUR; 

• w ramach działania 1.1 umowa zostanie rozwiązana, a BGK zwrócił środki do IZ stwierdzając 
niekwalifikowalność całego portfela pożyczek zawartych w ramach innowacji (w wyniku 
prowadzonych przez IP działań naprawczych w przedmiocie kontroli administracyjnej zza biurka 
próby Umów Inwestycyjnych, zweryfikowano dokumentację dostarczoną przez MF i PF i 
stwierdzono, iż w odniesieniu do pożyczek objętych kontrolą ex-post przedstawiona 
dokumentacja nie stanowi podstaw do uznania kwalifikowalności wydatków, tj. nie potwierdza 
przeznaczenia środków na przedsięwzięcia realizowane przez OO związane z budową lub zakupem 
wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej 
przedsiębiorstw. W związku z powyższym IP zobowiązała MF do przeglądu pozostałych Umów 
Inwestycyjnych, w wyniku którego stwierdzono niekwalifikowalność zawartego portfela 
pożyczek); 
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• we wnioskach o płatność wykazano kwotę UE 48,2 mln EUR, co stanowi 93,6 % alokacji na IF;  

• BGK podpisał 11 umów z PF, a wartość środków UE wypłaconych PF wyniosła 44,3 mln EUR; 

• wybrani pośrednicy finansowi: Fundacja Rozwoju Śląska; Agencja Leasingu i Finansów S.A; 
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A; Konsorcjum: Fundacja Rozwoju Śląska - 
Lider, Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. – Uczestnik; Polska Fundacja Przedsiębiorczości; Opolski 
Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o; 

• podpisano 1 057 umów z ostatecznymi odbiorcami na kwotę UE 43,5 mln EUR; 

− poddz. 2.2.1 – 897 umów; 

− poddz. 3.2.3 – 56 umów; 

− dz. 3.4 – 41 umów; 

− dz. 7.3 – 63 umowy. 

• w ramach podpisanych umów wypłacono ostatecznym odbiorcom ponad 43,5 mln EUR środków 
UE, co stanowi ponad 98% środków wypłaconych PF oraz 84,5% łącznej alokacji na IF. 

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 178 wniosków na 209,8 mln EUR, w tym UE 121,2 mln EUR 

w 2021: nie złożono wniosków o dofinansowanie 

 zatwierdzono 102 wnioski na 133,5 mln EUR, w tym UE 76,7 mln EUR 

w 2021: 1 wniosek na kwotę 0,2 mln EUR, w tym UE 0,2 mln EUR 

 podpisano 90 umów na 95,7 mln EUR, w tym UE 53,5 mln EUR; poziom 

kontraktacji w ramach OP – 104% 

w 2021: nie podpisano umów o dofinansowanie 

 zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 68,1 mln EUR, w tym UE  

33,4 mln EUR, tj. 64,9% alokacji na OP 

w 2021: wnioski o płatność na kwotę 9,3 mln EUR, w tym UE 4,5 mln EUR 

 narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach 

zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2021 r. 

wyniosła 46,9 mln EUR, co stanowi 82,9% alokacji OP 

w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych w 2021 r. 

wyniosła 8,3 mln EUR. 

POSTĘP RZECZOWY 

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

 W ramach działania 1.1 umowa IF zostanie rozwiązana, a BGK zwrócił 

środki do IZ stwierdzając niekwalifikowalność całego portfela pożyczek 
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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 

zawartych w ramach innowacji. Wartości docelowe zostaną odpowiednio 

zmienione przy renegocjacji Programu 

 Realizacja pozostałych wskaźników nie jest zagrożona. 

 

OP II  

KONKURENCYJNA 

GOSPODARKA 

POSTĘP FINANSOWY  

 złożono 889 wniosków na 200,4 mln EUR, w tym UE 116,8 mln EUR 

w 2021: 163 wnioski na kwotę 14,7 mln EUR, w tym UE 8,8 mln EUR 

 zatwierdzono 391 wniosków na 123,4 mln EUR, w tym UE 71,9 mln EUR 

w 2021: 30 wniosków na kwotę 3,6 mln EUR, w tym UE 2 mln EUR 

 podpisano 345 umów na kwotę 126,4 mln EUR, w tym UE 86,8 mln EUR; 

poziom kontraktacji w ramach OP - 98,2% 

w 2021: 41 umów na kwotę 5,9 mln EUR, w tym UE 3,2 mln EUR 

 zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 113,7 mln EUR, w tym UE 

79 mln EUR, tj. 89,4% alokacji na OP 

w 2021: wnioski o płatność na kwotę 19,2 mln EUR, w tym UE 15,7 mln 

EUR 

 narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach 

zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2021 r. 

wyniosła 65,8 mln EUR, co stanowi 71,3% alokacji OP 

w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych w 2021 r. wyniosła 

14,2 mln EUR. 

POSTĘP RZECZOWY 

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

 Realizacja wskaźników nie jest zagrożona. 

 

OP III 

GOSPODARKA 

NISKOEMISYJNA 

POSTĘP FINANSOWY  

 złożono 209 wniosków na 218,9 mln EUR, w tym UE 145,6 mln EUR 

w 2021: nie złożono wniosków o dofinansowanie 

 zatwierdzono 148 wniosków na 184,6 mln EUR, w tym UE 124,9 mln EUR 

w 2021: 11 wniosków na 4 mln EUR, w tym UE 2,3 mln EUR 

 podpisano 140 umów na 187,1 mln EUR, w tym UE 122,5 mln EUR; poziom 

kontraktacji w ramach OP – 100,4% 

w 2021: 28 umów na kwotę 7,7 mln EUR, w tym UE 3,8 mln EUR 

 zatwierdzono wnioski o płatność na 149,2 mln EUR, w tym UE  

97,1 mln EUR, tj. 79,6% alokacji na OP 

w 2021: wnioski o płatność na kwotę 29,8 mln EUR, w tym UE  

16,3 mln EUR 

 narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach 

zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2021 r. 
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wyniosła 107 mln EUR, co stanowi 84,7% alokacji OP 

w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych w 2021 r. wyniosła 

36,5 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 

 Realizacja wskaźników nie jest zagrożona. 

 

OP IV 

ZAPOBIEGANIE 

ZAGROŻENIOM 

POSTĘP FINANSOWY  

 złożono 7 wniosków na kwotę 28,9 mln EUR, w tym UE 20,9 mln EUR; 

w 2021: 1 wniosek na 0,9 mln EUR, w tym UE 0,8 mln EUR 

 zatwierdzono 6 wniosków na kwotę 28,7 mln EUR, w tym UE 20,7 mln EUR 

w 2021: 1 wniosek na 0,9 mln EUR, w tym UE 0,8 mln EUR 

 podpisano 6 umów na kwotę 23,4 mln EUR, w tym UE 16,9 mln EUR; 

poziom kontraktacji w ramach OP – 98,5% 

w 2021: 1 umowa na 0,9 mln EUR, w tym UE 0,8 mln EUR 

 zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 5,4 mln EUR, w tym UE  

4,4 mln EUR, tj. 25,5% alokacji na OP 

w 2021: wnioski o płatność na kwotę 2,9 mln EUR, w tym UE 2,6 mln EUR 

 narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach 

zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2021 r. 

wyniosła 3,5 mln EUR, co stanowi 20% alokacji OP 

w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych w 2021 r. wyniosła 

1,2 mln EUR. 

POSTĘP RZECZOWY 

 Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 3A oraz 5 

 Zerowy poziom realizacji wskaźników: CO20, 5bP1 oraz 5bP2 wnika 

z faktu, iż projekt dot. małej retencji jest w trakcie realizacji, a rezultaty 

zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji projektu, które planowane 

jest w I połowie 2023 r. Realizacja zadania w tym zakresie przebiega 

zgodnie z planem, zatem nie przewiduje się nieosiągnięcia celów w tym 

obszarze. 

 

OP V  

OCHRONA 

ŚRODOWISKA, 

DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO  

I NATURALNEGO 

POSTĘP FINANSOWY  

 złożono 326 wniosków na 176,6 mln EUR, w tym UE 116,4 mln EUR 

w 2021: nie złożono wniosków o dofinansowanie 

 zatwierdzono 239 wniosków na 130,2 mln EUR, w tym UE 85,8 mln EUR 

w 2021: 52 wnioski na 17,3 mln EUR, w tym UE 9,5 mln EUR 
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 podpisano 229 umów na kwotę 127,9 mln EUR, w tym UE 82,7 mln EUR; 

poziom kontraktacji w ramach OP – 100,2% 

w 2021: 54 umowy na kwotę 20,3 mln EUR, w tym UE 11,3 mln EUR 

 zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 63,6 mln EUR, w tym UE  

41,5 mln EUR, tj. 50,3% alokacji na OP 

w 2021: wnioski o płatność na kwotę 11 mln EUR, w tym UE 6,8 mln EUR 

 narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach 

zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2021 r. 

wyniosła 49,6 mln EUR, co stanowi 56,5% alokacji OP 

w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych w 2021 r. wyniosła 

10,3 mln EUR. 

POSTĘP RZECZOWY 

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

 Realizacja wskaźników nie jest zagrożona. 

 

OP VI 

ZRÓWNOWAŻONY 

TRANSPORT NA 

RZECZ 

MOBILNOŚCI 

MIESZKAŃCÓW 

POSTĘP FINANSOWY  

 złożono 70 wniosków na 280,7 mln EUR, w tym UE 214,5 mln EUR 

w 2021: nie złożono wniosków o dofinansowanie 

 zatwierdzono 68 wniosków na 279,6 mln EUR, w tym UE 203,5 mln EUR 

w 2021: 4 wnioski na 15 mln EUR, w tym UE 0,6 mln EUR 

 podpisano 67 umów na kwotę 252,7 mln EUR, w tym UE 187,8 mln EUR; 

poziom kontraktacji w ramach OP - 100% 

w 2021: 4 umowy na kwotę 14 mln EUR, w tym UE 5,7 mln EUR 

 zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 233,6 mln EUR, w tym UE 

179 mln EUR, tj. 95,4% alokacji na OP 

w 2021: wnioski o płatność na kwotę 19,2 mln EUR, w tym UE  

12,5 mln EUR 

 narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach 

zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2021 r. 

wyniosła 195,2 mln EUR, co stanowi 100% alokacji OP 

w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych w 2021 r. wyniosła 

23,3 mln EUR. 

POSTĘP RZECZOWY 

 Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 3A oraz 5 

 Realizacja wskaźników nie jest zagrożona. 
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OP VII 

KONKURENCYJNY 

RYNEK PRACY 

POSTĘP FINANSOWY  

 złożono 384 wnioski na 167,2 mln EUR, w tym UE 144,3 mln EUR 

w 2021: 11 wniosków na 3,5 mln EUR, w tym UE 2,9 mln EUR 

 zatwierdzono 216 wniosków na 97,2 mln EUR, w tym UE 82,3 mln EUR 

w 2021: 21 wniosków na kwotę 4,4 mln EUR, w tym UE 3,7 mln EUR 

 podpisano 174 umowy na kwotę 91 mln EUR, w tym UE 77,2 mln EUR; 

poziom kontraktacji w ramach OP – 103,8% 

w 2021: 22 umowy na kwotę 4,5 mln EUR, w tym UE 3,8 mln EUR 

 zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 73,5 mln EUR, w tym UE 

60,5 mln EUR, tj. 81,4% alokacji na OP 

w 2021: wnioski o płatność na kwotę 15,9 mln EUR, w tym UE  

12,6 mln EUR 

 narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach 

zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2021 r. 

wyniosła 62,7 mln EUR, co stanowi 81% alokacji OP 

w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych w 2021 r. wyniosła 

23,5 mln EUR. 

POSTĘP RZECZOWY 

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

 Realizacja wskaźników nie jest zagrożona. 

 

OP VIII 

INTEGRACJA 

SPOŁECZNA 

POSTĘP FINANSOWY  

 złożono 479 wniosków na 149,5 mln EUR, w tym UE 121,8 mln EUR 

w 2021: 59 wniosków na 8,3 mln EUR, w tym UE 7 mln EUR 

 zatwierdzono 257 wniosków na 93,5 mln EUR, w tym UE 79,2 mln EUR 

w 2021: 40 wniosków na kwotę 4,1 mln EUR, w tym UE 3,5 mln EUR 

 podpisano 240 umów na kwotę 98,4 mln EUR, w tym UE 83,6 mln EUR; 

poziom kontraktacji w ramach OP – 101,4% 

w 2021: 57 umów na kwotę 9,6 mln EUR, w tym UE 8,1 mln EUR 

 zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 63,8 mln EUR, w tym UE 

53,1 mln EUR, tj. 64,4% alokacji na OP 

w 2021: wnioski o płatność na kwotę 23,9 mln EUR, w tym UE  

19,7 mln EUR 

 narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach 

zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2021 r. 

wyniosła 54,4 mln EUR, co stanowi 66,2% alokacji OP 

w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych w 2021 r. wyniosła 

23,5 mln EUR. 
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POSTĘP RZECZOWY 

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

 Realizacja wskaźników nie jest zagrożona. 

 

OP IX 

WYSOKA JAKOŚĆ 

EDUKACJI 

POSTĘP FINANSOWY  

 złożono 496 wniosków na 130,1 mln EUR, w tym UE 108,8 mln EUR 

w 2021: 2 wnioski na 2,5 mln EUR, w tym UE 2,1 mln EUR 

 zatwierdzono 245 wniosków na 74,6 mln EUR, w tym UE 62,9 mln EUR 

w 2021: 2 wnioski na 2,5 mln EUR, w tym UE 2,1 mln EUR 

 podpisano 238 umów na kwotę 75,5 mln EUR, w tym UE 64,1 mln EUR; 

poziom kontraktacji w ramach OP – 100,3% 

w 2021: 6 umów na kwotę 2,8 mln EUR, w tym UE 2,4 mln EUR 

 zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 53 mln EUR, w tym UE 44,7 mln 

EUR, tj. 69,9% alokacji na OP 

w 2021: wnioski o płatność na kwotę 16,2 mln EUR, w tym UE 13,9 mln 

EUR 

 narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach 

zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2021 r. 

wyniosła 45,9 mln EUR, co stanowi 69,5% alokacji OP 

w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych w 2021 r. wyniosła 

15,1 mln EUR. 

POSTĘP RZECZOWY 

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

 Realizacja wskaźników nie jest zagrożona. 

 

OP X 

INWESTYCJE W 

INFRASTRUKTURĘ 

SPOŁECZNĄ 

POSTĘP FINANSOWY  

 złożono 279 wniosków na 434,2 mln EUR, w tym UE 134,1 mln EUR 

w 2021: 23 wnioski na 6,4 mln EUR, w tym UE 2,7 mln EUR 

 zatwierdzono 203 wnioski na 178,5 mln EUR, w tym UE 101,5 mln EUR 

w 2021: 25 wniosków na kwotę 11,8 mln EUR, w tym UE 5,4 mln EUR 

 podpisano 163 umowy na 170,3 mln EUR, w tym UE 99 mln EUR; poziom 

kontraktacji w ramach OP – 95,9% 

w 2021: 14 umów na 11,8 mln EUR, w tym UE 7,1 mln EUR 

 zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 135 mln EUR, w tym UE 

75,6 mln EUR, tj. 73,2% alokacji na OP 

w 2021: wnioski o płatność na kwotę 20,6 mln EUR, w tym UE  

12,8 mln EUR 

 narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach 

zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2021 r. 
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wyniosła 101,3 mln EUR, co stanowi 97,9% alokacji OP 

      w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych w 2021 r. wyniosła 

18,3 mln EUR. 

POSTĘP RZECZOWY 

 Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 3A oraz 5 

 Realizacja wskaźników nie jest zagrożona 

 Niektóre wskaźniki dot. COVID-19 są znacznie przekroczone w związku ze 

zmianą zakresu realizowanych działań w stosunku do pierwotnych 

założeń. 

 

OP XI 

POMOC 

TECHNICZNA 

POSTĘP FINANSOWY  

 złożono 24 Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej na kwotę 44,1 mln 

EUR, w tym UE 37,5 mln EUR 

w 2021: 3 RPDPT na kwotę 6,2 mln EUR, w tym UE 5,3 mln EUR 

 zatwierdzono 24 RPDPT na kwotę 44,1 mln EUR, w tym UE 37,5 mln EUR 

w 2021: 3 RPDPT na kwotę 6,2 mln EUR, w tym UE 5,3 mln EUR 

 podjęto 24 decyzje o dofinansowanie RPDPT na kwotę 43 mln EUR, w tym 

UE 36,6 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP – 97,3% 

w 2021: 3 decyzje o dofinansowanie RPDPT na kwotę 6,2 mln EUR, w tym 

UE 5,3 mln EUR 

 zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 34,7 mln EUR, w tym UE  

29,5 mln EUR, tj. 78,4% alokacji na OP 

w 2021: wnioski o płatność na kwotę 6,7 mln EUR, w tym UE 5,7 mln EUR 

 narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach 

zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2021 r. 

wyniosła 30,9 mln EUR, co stanowi 76,6% alokacji OP 

w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych w 2021 r. wyniosła 

6,7 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. 

 

OP XII 

WSPARCIE W 

RAMACH REACT-

EU W 

WOJEWÓDZTWIE 

OPOLSKIM 

POSTĘP FINANSOWY  

 do końca okresu sprawozdawczego nie przeprowadzono naborów 

wniosków w ramach OP XII. 
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OP XIII 

POMOC 

TECHNICZNA 

REACT-EU 

POSTĘP FINANSOWY  

 do końca okresu sprawozdawczego nie złożono wniosków w ramach OP 

XIII. 

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. 

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 2021 roku 

W 2021 roku zrealizowano następujące badania i ewaluacje w ramach Pomocy Technicznej RPO WO 

2014-2020: 

a) Zastosowanie instrumentów finansowych w województwie opolskim w ramach funduszy 

unijnych do 2027 roku 

Celem analizy była weryfikacja projektu programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 

(FEO 2021-2027) pod kątem możliwości i racjonalności zastosowania instrumentów finansowych 

w poszczególnych obszarach wsparcia. Wyniki analizy zostały wykorzystane w trakcie prac nad ww. 

dokumentem, a w przyszłości będą podstawą przy opracowaniu strategii inwestycyjnej dla 

instrumentów finansowych w FEO 2021-2027. 
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Okres realizacji: V - VIII.2021 r.  

W ramach analizy poddano badaniu dwa główne obszary pod kątem potrzeb inwestycyjnych 

i finansowych oraz występowania luki finansowej (przedsiębiorczość i pozostałe). Przyjęty okres 

analizy obejmował lata 2021-2029.  

Główne wnioski: 

1. Przedsiębiorczość – obszar obejmujący 11 podobszarów dot.: wsparcia prac i infrastruktury B+R; 

budowania potencjału i usług świadczonych przez IOB; wsparcia klastrów; tworzenia terenów 

inwestycyjnych; wdrażania TIK w przedsiębiorstwach; wsparcia dla nowo powstałych firm, czy też 

wsparcia konkurencyjności MŚP. 

Łączne potrzeby finansowe wyniosły ponad 7 mld zł, w tym 5,4 mld zł dla działań wspierających 

konkurencyjność MŚP. Luka finansowa występuje prawie we wszystkich podobszarach, poza 

budową potencjału IOB oraz przygotowaniem terenów inwestycyjnych. Jej wartość została 

oszacowana na ponad 1,3 mld zł, z czego 1,1 mld zł dotyczy konkurencyjności MŚP. 

Zastosowanie IF (pożyczek z możliwością umorzenia części kapitału) uzasadnione jest w dwóch 

podobszarach, tj. wsparciu dla nowo powstałych firm oraz wsparciu konkurencyjności MŚP. 

W pozostałych podobszarach rekomendowane jest zastosowanie instrumentów bezzwrotnych 

(dotacji).  

2. Pozostałe – obszar obejmujący 13 podobszarów, m.in.: efektywność energetyczną; odnawialne 

źródła energii; rozwiązania w zakresie rewitalizacji; gospodarki wodno-ściekowej; sieci 

ciepłowniczych czy też projektów miejskich dot. kultury i turystyki. 

Łączne potrzeby finansowe w tym obszarze zostały oszacowane na poziomie 17,8 mld zł. Luka 

finansowa występuje w niektórych podobszarach, tj.: efektywności energetycznej 

w mieszkalnictwie i przedsiębiorstwach, OZE, ekoinnowacjach w przedsiębiorstwach oraz 

rewitalizacji (dla projektów realizowanych na terenach prywatnych). Jej wartość wynosi niemal 

694 mln zł. 

IF rekomenduje się zastosować w ww. podobszarach (prócz rewitalizacji), w formie pożyczki 

z możliwością umorzenia części kapitału. W pozostałych podobszarach rekomendowane jest 

zastosowanie instrumentów bezzwrotnych (dotacji). 

b) Efekty wsparcia konkurencyjności, innowacyjności i internacjonalizacji MSP oraz rozwój 

potencjału jednostek naukowo-badawczych w województwie opolskim w perspektywie 2014-

2020 

Cel ewaluacji: analiza i ocena wsparcia świadczonego dla MŚP z województwa opolskiego w ramach 

RPO WO 2014-2020 (Działania 1.1, 2.1, 2.3, 2.4) oraz diagnoza w obszarze innowacyjności 

przedsiębiorstw w regionie. Oceniono także potencjał B+R w regionie, potencjał opolskich IOB, 

współpracę gospodarczą przedsiębiorstw z Opolszczyzny w wymiarze krajowym i międzynarodowym, 

jak również sytuację przedsiębiorstw zw. ze światową pandemią Covid-19. 

Ewaluację zrealizowano w partnerstwie przez UMWO i OCRG (na bazie Porozumienia nr 1 z 5 maja 

2020 roku o współpracy), tym samym nastąpiła zarówno partycypacja w kosztach zamówienia, jak i w 

realizowanych zadaniach.  

Okres realizacji: I - XI.2021 r.  
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Główne wnioski i rekomendacje: w ramach raportu końcowego wypracowano trzy tabele 

rekomendacji, na potrzeby: 

1. IZ RPO WO 2014-2020, które odnoszą się do perspektywy 2021-2027 i zawierają m.in. propozycje 

kontynuacji bądź modyfikacji sposobu świadczenia interwencji w taki sposób, aby wspierać: 

• inteligentne specjalizacje regionu 

• współpracę jednostek sektora B+R z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

• innowacje oparte na działalności B+R 

• przedsiębiorstwa młode i mikroprzedsiębiorstwa 

• dostosowanie działań IOB do potrzeb przedsiębiorstw i ich dalsza profesjonalizacja 

• projekty uwzględniające zastosowanie rozwiązań ekologicznych 

• rozwiązania TIK w przedsiębiorstwach 

• działania związane z internacjonalizacją działalności 

• wykorzystanie rozwiązań cyfrowych w procesach produkcji 

• przedsiębiorstwa w zakresie podnoszenia kompetencji promocyjno-marketingowych; 

2. Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – odnoszące się do sposobu kształtowania regionalnej 

polityki rozwoju innowacji w perspektywie 2020+, w tym do: 

• realizacji wsparcia mentoringowego i brokeringowego w kierunku działalności innowacyjnej 

• sieciowania firm z poszczególnych obszarów inteligentnej specjalizacji regionu 

• nawiązania współpracy z wojewódzkim ośrodkiem doradztwa rolniczego 

• przeprowadzenia aktualizacji w obszarze inteligentnych specjalizacji regionu; 

3. Samorządu województwa, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu i Powiatowych urzędów 

pracy, które dotyczą działań regionalnych możliwych do realizacji, a minimalizujących skutki 

wynikające z pandemii COVID-19 w obszarze przedsiębiorczości/innowacyjności województwa 

opolskiego. Wśród przedmiotowych rozwiązań dominują zalecenia koncentrujące się na 

uruchomieniu regionalnego wsparcia (finansowego i doradczego / szkoleniowego) dla firm 

objętych lockdownem gospodarczym, jak i podmiotów powiązanych z nimi sektorowo. 

c) Efekty wsparcia w zakresie przygotowania terenów inwestycyjnych w województwie opolskim. 

Cel badania: ocena wpływu interwencji w zakresie przygotowania terenów inwestycyjnych na 

sytuację społeczno-gospodarczą, w tym rozwój MŚP, w województwie opolskim. 

W 2021 r. odebrano I etap ewaluacji zw. z przygotowaniem Informacji metodologicznej. Raport 

końcowy odebrany zostanie w II kwartale 2022 r. 

Dodatkowo w 2021 r. uruchomiono zamówienia publiczne na realizację poniższych badań 

ewaluacyjnych, których wyniki dostępne będą w kolejnym okresie sprawozdawczym: 

• Ocena efektów wsparcia i diagnoza potrzeb w zakresie rozwoju usług i infrastruktury ochrony 

zdrowia i reintegracji społeczno-zawodowej mieszkańców województwa opolskiego 

• Działania wspierające gospodarkę niskoemisyjną i poprawę jakości powietrza w województwie 

opolskim w ramach Osi Priorytetowej III i V RPO WO 2014-2020 

• Ocena wsparcia w zakresie edukacji w ramach RPO WO 2014-2020 oraz analiza aspiracji 

edukacyjno-zawodowych uczniów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych. 
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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 4 kontrole systemowe w następujących IP:  

o ZIT-SAO – nie stwierdzono nieprawidłowości  

o WUP – 31.12.2021 r. czynności kontrolne w trakcie  

o OCRG - (kontrola doraźna i planowa); w wyniku  pierwszej IZ stwierdziła nieprawidłowości 

systemowe, informacja pokontrolna z kontroli planowej, na dzień 31.12.2021 r. w trakcie 

opracowywania. 

• w wyniku przeprowadzonych kontroli krzyżowych nie stwierdziła przypadków podwójnego 

finansowania i innych nieprawidłowości. 

• przeprowadziła na miejscu realizacji 18 kontroli projektu w ramach OP II, III,V, VI, VII, VIII, X, oraz 

2 kontrole trwałości (OP VI). 

IP WUP i OCRG przeprowadziły 46 kontroli projektów, w tym 9 wizyt monitoringowych oraz 4 

kontrole trwałości. 

W ramach kontroli IF IP (OCRG i WUP) przeprowadziły na miejscu realizacji 5 kontroli (w ramach OP I, 

II, III) i 1 wizytę monitoringową u ostatecznych odbiorców.  

Jednocześnie zostały podjęte działania kontrolne przez następujące instytucje:  

• 33 audyty operacji projektów IA oraz Sprawozdanie z audytu systemu zarządzania i kontroli RPO 

WO 2014-2020 

• 1 kontrola NIK w zakresie przygotowania FEO 2021-2027 

• 1 kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej 

• 1 kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 

w celu potwierdzenia spełnienia kryteriów desygnacji na rok obrachunkowy 2020/2021 w części 

dotyczącej RPO WO 2014-2020 

• Rozpoczęta w 2019 r. Misja audytowa KE nadal w toku: IZ RPO WO 2014-2020 poinformowała KE 

o zakończeniu weryfikacji ex-post pożyczek udzielonych w ramach IF (zalecenie nr 01.01). Wyniki 

weryfikacji przekazane zostały IA na potrzeby realizacji zalecenia 01.02 dotyczącego przeglądu 

adekwatności środków zapobiegawczych i naprawczych w celu zapewnienia skutecznego 

funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli, tym samym IZ RPO WO 2014-2020 zgłosiła swoją 

gotowość do poddania się audytowi IA na potrzeby realizacji ww. zalecenia. IZ oczekuje na 

stanowisko KE w zakresie wdrożonych przez IZ/IP rekomendacji. 

Nieprawidłowości 

W 2021 roku wykryto 78 nieprawidłowości o łącznej wartości współfinansowania UE – 5,2 mln EUR. 

Nieprawidłowości dotyczyły naruszeń PZP, naruszeń zasady konkurencyjności oraz stwierdzenia 
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wydatków niekwalifikowalnych. Za pośrednictwem systemu IMS do MF przekazano 13 zgłoszeń dot. 

nieprawidłowości, w których wkład UE wynosił 2,8 mln EUR. 

W roku 2021 nie stwierdzono nadużyć finansowych. 

Ponadto wartość kwot odzyskanych w danym okresie sprawozdawczym wyniosła 312,9 tys. EUR.  

Środki te zostaną przeznaczone na dofinansowanie innych projektów. Wartość kwot pozostałych do 

odzyskania wynosi 3,6 mln EUR. 

Zmiany terminów zakończenia realizacji projektów 

W 2021 r. beneficjenci wnioskowali o akceptację zmian terminów zakończeń projektów, a tym 

samym przesunięcia terminów składania wniosków o płatność, co mogło zakłócać realizację zadań 

w postaci osiągnięcia wskaźników postępu rzeczowego. Był to głównie efekt ogłoszenia stanu 

epidemii i związanych z nim ograniczeń. IP (OCRG) 14.06.2021 r. wysłała do Beneficjentów 

korespondencję w sprawie przyjęcia stanowiska w zakresie określenia maksymalnego terminu 

rzeczowego zakończenia realizacji projektów wdrażanych w ramach RPO WO 2014-2020. 

Rozwiązywanie umów o dofinansowanie projektów 

W 2021 r. rozwiązano łącznie  20 umów na kwotę dofinansowania UE 1,8 mln EUR, z czego 15 umów 

na łączną kwotę dofinansowania UE 873 tys. EUR stanowią umowy z OP 2 (w tym 7 umów z obszaru 

wsparcia TIK w przedsiębiorstwach i 5 umów z obszaru współpracy gospodarczej i promocji). Blisko 

40% uwolnionych w 2021 r. środków przeznaczono na zwiększenie dofinansowania w realizowanych 

projektach lub wybór nowych. Ponad 60% natomiast planuje się przesunąć na inne działania 

w ramach renegocjacji Programu. 

Problemy dotyczące instrumentów finansowych 

W ramach dz. 7.3 występowało bardzo małe zainteresowanie ze strony Ostatecznych Odbiorców 

pożyczkami na zakładanie działalności gospodarczej. Ponadto w III kwartale 2021 r. sfinalizowany 

został proces aneksowania umowy o finansowanie w zakresie wystąpienia ryzyka wystąpienia 

ujemnych stóp procentowych. 

W ramach działania 1.1 zostanie rozwiązana umowa, a BGK zwrócił środki do IZ stwierdzając 

niekwalifikowalność całego portfela pożyczek zawartych w ramach innowacji. 

Brak możliwości certyfikacji wydatków dotyczących IF 

W wyniku Audytu KE pismem o sygn. Ares (2020) 139928 z dn.10.01.2020r. wstrzymano certyfikację 

wszystkich wydatków dotyczących IF. 

Mając na celu pełne rozliczenie z KE projektów w zakresie instrumentów finansowych pomimo 

długotrwałego procesu odzyskiwania środków i braku pewności co do odzyskania pełnych kwot 

w związku z nieprawidłowościami powstałymi u jednego z Pośredników Finansowych, podjęto 

działania zmierzające do zastosowania mechanizmu nadkontraktacji w ramach poddziałania 2.1.1 

(aneks w tym zakresie został podpisany 25.05.2021r.). 

W oparciu o wypracowaną metodykę doboru próby dokumentów do szczegółowej weryfikacji Dział 

Instrumentów Finansowych dokonuje oceny kwalifikowalności wydatków w odniesieniu do 

Poddziałania 2.1.1 Nowe Produkty i usługi - pożyczka płynnościowa oraz Działania 3.4. Efektywność 

energetyczna w MSP (IV transza Wkładu Programu). 

W oparciu o wytypowaną przez IA próbę pożyczek ex-post (102 pozycje) IP wszczęła weryfikację 

dokumentacji pożyczkowej. Do Beneficjenta BGK przekazana została korespondencja w przedmiocie 

uwag do weryfikowanych umów inwestycyjnych. 
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W związku ze stwierdzoną przez IP niekwalifikowalnością wydatków/pożyczek podjęto dalsze 

działania, w szczególności wystosowano do IZ RPO WO oraz do BGK pismo z wykazem 

niekwalifikowalnych pożyczek i opłat za zarządzanie. 

Skorygowany i opracowano obowiązujące dokumenty, m.in. formularze nieprawidłowości, 

kontynuowano ustalenia z BGK w zakresie korekty sprawozdawczości kwartalnej oraz Monitorowania 

IF w SL2014. IP prowadziła z Beneficjentem korespondencję w przedmiocie realizowanych przez MFF 

czynności kontrolnych w odniesieniu do portfela pożyczek ALiF i FRW oraz wyników ww. czynności. 

W związku z kwestionowaniem przez Beneficjenta stanowiska IP polegającego na stwierdzeniu braku 

kwalifikowalności wydatków z tytułu pożyczek objętych kontrolą ex podjęto decyzję o powołaniu 

niezależnego eksperta (podpisana umowa z ekspertem w lipcu 2021r.). Główne tezy sformułowane w 

wyniku przeprowadzonej ekspertyzy: inwestycje nie są zgodne z celem finansowania, a wsparcie nie 

jest zgodne z warunkami jego przyznawania, PF nie dokonał prawidłowej kwalifikacji przedsięwzięć i 

wnioskodawców. 

Rezygnacja z realizacji części zaplanowanych zadań 

Ze względu na panującą w kraju pandemię COVID-19 część zaplanowanych zadań w ramach PT RPO 

WO 2014-2020 nie została zrealizowana lub zrealizowana w części, takich jak np.: stacjonarne 

posiedzenia KM, wyjazdy służbowe i in. IZ RPO WO 2014-2020 dokonała zwiększenia projektu oraz 

przesunięć pomiędzy kategoriami wydatków, co miało na celu dostosowanie projektu do 

zmienionego zakresu i potrzeb. 

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 2021 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. 

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. 



22 

 

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. 

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. 
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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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

realizowane projekty pośrednio przyczyniają się do osiągnięcia celów Strategii UE dla Regionu Morza 

Bałtyckiego. Są to projekty zarówno finansowane z EFRR (987 projektów) jak i z EFS (652 projekty) na 

łączna wartość dofinansowania z UE 859 073 100,48 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 79 inwestycji 

wspierających cel 1 przeznaczono kwotę UE w wysokości 42 165 094,32 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 

priorytetowy Dobre warunki transportowe przeznaczono 225 628 604,74 EUR w ramach 

73 realizowanych projektów. 

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

Od początku realizacji Programu łącznie dofinansowano 1 487 inwestycji zwiększających dobrobyt na 

kwotę dofinansowania z UE 591 279 401,42 EUR. W obszarze priorytetowym Konkurencyjność na 

rynku globalnym realizowanych jest 405 projektów 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 

896 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 realizuje 186 projektów z zakresu inwestycji w efektywność 

energetyczną, strategie niskoemisyjne oraz zapobieganie zagrożeniom. 
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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? 

Tak                    Nie 

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

Tak                    Nie 

 X 

 X 

X  
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Przybliżona lub dokładna kwota w euro zainwestowana w SUE RMB: 

RODZAJ FUNDUSZU WKŁAD UE (w EUR) 

EFRR (z ang. ERDF) 634 144 817,36 

Fundusz Spójności (z ang. CF) 0,00 

EFS (z ang. ESF) 224 928 283,12 

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: 42 165 094,32 EUR. Cel 2: kwota UE: 225 628 604,74 

EUR. Cel 3: kwota UE: 591 279 401,42 EUR. 

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

społecznych  

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

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. 
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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. 

 

 

 


