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Wykaz skrótów 

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS Europejski Fundusz Społeczny 

IC Instytucja Certyfikująca 

IF Instrumenty finansowe 

IP Instytucja Pośrednicząca 

IPI Indykatywny Plan Inwestycyjny, tj.  procedura pozakonkursowa wyboru projektów 

IW IZ  
Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

IW IP (WUP) 
Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Wojewódzki Urząd Pracy w 
Opolu) 

IW IP (OCRG) 
Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Opolskie Centrum Rozwoju 
Gospodarki) 

IW IP (Związek ZIT) 
Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Związek ZIT) 

IZ Instytucja Zarządzająca 

JE Jednostka Ewaluacyjna 

JST Jednostka samorządu  terytorialnego 

KAS Krajowa Administracja Skarbowa 

KM 
Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020 

KE Komisja Europejska 

MFF Menadżer Funduszu Funduszy 

MR Ministerstwo Rozwoju 

MŚP Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

NIK Najwyższa Izba Kontroli 

OCRG Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 

OFiP RPO WO 2014-2020 
Opis Funkcji i Procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji 
Certyfikującej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

OP Oś Priorytetowa 

OSI Obszar Strategicznej Interwencji 

RPDPT Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 

RPZ Regionalny Program Zdrowotny 

PI Priorytet Inwestycyjny 

RPO WO 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 
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SAO Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska 

SZIK System Zarządzania i Kontroli 

SFC 2014 
Skrót od ang. Struktural Funds common database – oznaczający wspólny system 
informatyczny dla funduszy strukturalnych 

SZOOP RPO WO 2014-2020 
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 

UE Unia Europejska 

UZP Urząd Zamówień Publicznych 

WUP Wojewódzki Urząd Pracy 

ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

Związek ZIT Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
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2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO 

2.1 System realizacji Programu Operacyjnego 

a) SZOOP dla EFRR w roku 2017 był aktualizowany 9-krotnie, natomiast SZOOP dla EFS 6-krotnie. 

b) OPIS FUNKCJI I PROCEDUR w roku 2017 aktualizowano 3-krotnie. 

c) INSTRUKCJE WYKONAWCZE NA LATA 2014-2020 w roku 2017 aktualizowane były: IW IZ oraz IC - 6-cio 
krotnie, IW IP (OCRG) - 4-krotnie, IW IP (WUP) – 4-krotnie, IW IP (Związek ZIT) – 4-krotnie. 

d) POROZUMIENIA IZ z IP – w 2017 roku nie były aneksowane.  

e) RPO WO 2014-2020 – w 2017 zakończono negocjacje nieformalne, KM przyjął propozycje zmian, które  
w 2018 r. zostaną przekazane do KE przez SFC. 

2.2 Analiza postępu rzeczowego i finansowego 

• Do końca 2017 złożono 1 725 wniosków na kwotę UE 971 mln EUR (EFRR 948 wniosków na kwotę  
720,2 mln EUR; EFS 777 wniosków na kwotę 250,8 mln EUR), w tym 75 w ramach IPI na kwotę UE  
234,6 mln EUR (EFRR 197,8 mln EUR; EFS 36,8 mln EUR). 

W 2017 złożono 522 wnioski na kwotę UE 340,4 mln EUR (EFRR 287,6 mln EUR; EFS 52,8 mln EUR).  

• Do końca 2017 zatwierdzono 753 wnioski na kwotę UE 610 mln EUR (EFRR 413 wniosków na kwotę 
477,9 mln EUR; EFS 340 wnioski na kwotę 132,1 mln EUR), w tym 75 w ramach IPI na kwotę UE 232,9 mln 
EUR (EFRR 196,2 mln EUR; EFS 36,7 mln EUR). 

W 2017 IZ zatwierdziła 452 wnioski na kwotę UE 295,4 mln EUR (EFRR 228,1 mln EUR; EFS 67,3 mln EUR). 

• Do końca 2017 podpisano 647 umów na kwotę UE 523,3 mln EUR (EFRR 352 umowy na kwotę  
405,8 mln EUR; EFS 295 umów na kwotę 117,5 mln EUR), w tym 72 umowy w ramach IPI na kwotę UE  
203,3 mln EUR (EFRR 167 mln EUR; EFS 36,3 mln EUR). Poziom kontraktacji w ramach Programu wyniósł 
ponad 55%. 

W 2017 podpisano 389 umów na kwotę UE 230,4 mln EUR (EFRR 169,9 mln EUR; EFS 60,5 mln EUR). 
Rozwiązano 8 umów na kwotę UE 4,4 mln EUR. 

• Do końca 2017 zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę UE 140,4 mln EUR tj. ok. 14,8% alokacji Programu 
(EFRR 109 mln EUR; EFS 31,4 mln EUR). 

W 2017 wartość UE zatwierdzonych wniosków o płatność wyniosła 70,1 mln EUR (EFRR 54,5 mln EUR;  
EFS 15,6 mln EUR). 

• Do końca 2017 kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 137 mln EUR tj. ponad 
14,4% alokacji Programu (EFRR 106,3 mln EUR; EFS 30,7 mln EUR). 

W 2017 kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 65,4 mln EUR (EFRR 50,3 mln 
EUR; EFS 15,1 mln EUR). 

• Do końca 2017 KE dokonała refundacji na kwotę 101,4 mln EUR, co stanowi ok. 10,7 % alokacji Programu 
(EFRR 81,4 mln EUR; EFS 20 mln EUR). 

• Z zakresu EFRR w 2017 roku największym zainteresowaniem cieszyły się nabory: dla przedsiębiorców na 
inwestycje w innowacje produktowe, procesowe, nowoczesne maszyny i urządzenia (6-krotne 
przekroczenie alokacji UE na nabór) oraz na wsparcie dróg wojewódzkich (4-krotne przekroczenie alokacji 
UE na nabór). 

• Z zakresu EFS w 2017 największym zainteresowaniem cieszył się nabór na wsparcie w ramach programu 
outplacementowego, dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem  
z przyczyn niedotyczących pracownika (ponad 2-krotne przekroczenie alokacji UE na nabór) oraz na 
wsparcie usług zdrowotnych dot. chorób cywilizacyjnych (ok. 2-krotne przekroczenie alokacji UE na nabór). 
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• W 2017 roku w ramach EFRR niewielkie zainteresowanie odnotowano w naborze dot. budowy, rozbudowy 
i modernizacji punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie inwestycji dla 
Podmiotów Ekonomii Społecznej. 

• Z zakresu EFS najmniejszym zainteresowaniem w 2017 roku spotkały się nabory dotyczące wsparcia 
edukacji przedszkolnej, wnioski złożone w ramach w/w naborów nie zostały pozytywnie ocenione i nabory 
nie zostały rozstrzygnięte. 

• W ramach EFRR zgodnie z planem przebiega postęp finansowy oraz rzeczowy w OP II, III, V, VI (w zakresie 
transportu) i X, natomiast problemy w realizacji wystąpiły w OP I, IV i VI (w zakresie kolei).  

• W ramach EFS znaczący postęp pod względem finansowym i rzeczowym odnotowano w OP VII, IX i XI.  
W OP VIII pomimo niskich postępów w osiąganiu celów, wdrażanie przebiega prawidłowo.  

Szczegóły wskazano w pkt. 3.1. 

IZ realizację wskaźników EFS i EFRR raportuje z wniosków o płatności pośrednie.  

Rozkład projektów w ramach umów 

• wg sektorów gospodarki: 

Najwięcej tj. ponad 20% wszystkich umów stanowią inwestycje z zakresu TRANSPORTU I SKŁADOWANIA  
(106,9 mln EUR). Kolejnymi sektorami są: INNE NIEWYSZCZEGÓLNIONE USŁUGI (76,4 mln EUR), 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA (71 mln EUR) oraz DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA (68,4 mln 
EUR). 

• wg rodzajów beneficjentów: 

Największy udział mają projekty JST i ich jednostek organizacyjnych (309,8 mln EUR). Kolejną grupę 
beneficjentów stanowią MŚP (82,7 mln EUR) oraz projekty realizowane przez państwowe jednostki 
organizacyjne (68,4 mln EUR). 

• rozkład terytorialny udzielonego wsparcia: 

− projekty o najwyższej wartości UE realizują beneficjenci z Miasta Opola (240,7 mln EUR), powiatu 
nyskiego (30,6 mln EUR) oraz kędzierzyńsko-kozielskiego (21,7 mln EUR). Znaczący udział w realizacji 
Programu mają beneficjenci spoza województwa (118,6 mln EUR); 

− inwestycje na dużych obszarach miejskich stanowią 39,2% wszystkich umów (205 mln EUR). 
Odpowiednio 29,4% (153,7 mln EUR) i 28% (146,4 mln EUR) umów to inwestycje na obszarach wiejskich 
i na małych obszarach miejskich; 

− 433 umowy w OSI Depopulacja na kwotę UE 203,4 mln EUR, tj. ok. 55,8% alokacji na obszar; 

− 23 umowy w OSI Przygranicze na kwotę UE 10 mln EUR, tj. ponad 55,2% alokacji na obszar; 

− 10 umów w OSI Miasta i dzielnice miast wymagających rewitalizacji na kwotę UE 12,4 mln EUR, tj. 
ponad 40,4% alokacji na obszar; 

− w ramach Miast Subregionalnych 23 umowy na kwotę UE 43,5 mln EUR, tj. prawie 67% alokacji na 
obszar; 

− w ramach ZIT 39 umów na kwotę UE 43,2 mln EUR, tj. ponad 60,2% alokacji na ZIT. 

2.3 Instrumenty finansowe 

Alokacja środków UE przeznaczona na IF wynosi 64,5 mln EUR (EFRR 62,2 mln EUR; EFS  
2,3 mln EUR), co stanowi 6,8% 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.  
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Stan wdrażania IF: 

• przeprowadzono 6 naborów IPI dot. wyboru MFF na kwotę UE 64,5 mln EUR tj. 100% alokacji na IF  
w Programie; 

• podpisano 6 umów z MFF (BGK) na kwotę UE 64,5 mln EUR; 

• zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę UE 16,1 mln EUR, które zostały wykazane w deklaracji do KE tj. 
25% alokacji na IF; 

• BGK podpisał 10 umów z pośrednikami finansowymi na kwotę 30,7 mln EUR (dz. 1.1 - 3 umowy, poddz. 
2.1.1 - 5 umów, poddz. 3.2.3 - 1 umowa, dz. 3.4 - 1 umowa); 

• wybrani pośrednicy finansowi: Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, konsorcjum: ECDF S.A-Lider, MEGA SONIC 
S.A-Uczestnik, Fundacja Rozwoju Śląska, Agencja Leasingu i Finansów S.A, Towarzystwo Inwestycji 
Społeczno-Ekonomicznych S.A; 

• podpisano 36 umów z ostatecznymi odbiorcami na kwotę 1,3 mln EUR, w tym wypłacono 29 pożyczek na 
ponad 1 mln EUR. 

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

3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWYCH 

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 127 wniosków na kwotę 197,7 mln EUR, w tym UE 112,6 mln EUR; 

w 2017: 38 wniosków na kwotę 59,1 mln EUR, w tym UE 36,2 mln EUR; 

� zatwierdzono 60 wniosków na kwotę 104,8 mln EUR, w tym UE 57,8 mln EUR; 

w 2017: 31 wniosków na kwotę 38,1 mln EUR, w tym UE 20,9 mln EUR; 

� podpisano 46 umów na kwotę 89,3 mln EUR, w tym UE 48,6 mln EUR; poziom 
kontraktacji w ramach OP wyniósł 65,7%; 

w 2017: 19 umów na kwotę 26 mln EUR, w tym UE 13,6 mln EUR; 

� zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 11,8 mln EUR, w tym UE 7,8 mln EUR, tj. 
10,5% alokacji na OP; 

w 2017: wnioski o płatność na kwotę 6,7 mln EUR, w tym 3,8 mln EUR; 

� kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 10,3 mln EUR, co 
stanowi 13,9% alokacji OP; 

w 2017: kwota wnioskowana wyniosła 5,6 mln EUR. 

ROZKŁAD PROJEKTÓW (wg dof. UE w ramach umów) 

� wg sektorów gospodarki: 

Największa wartość występuje w obszarze POZOSTAŁE NIEOKREŚLONE BRANŻE 
PRZEMYSŁU WYTWÓRCZEGO (41% umów) oraz w sektorze DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I 
UBEZPIECZENIOWA (32% umów).  

� wg rodzajów beneficjentów: 

Największy udział mają projekty MŚP oraz państwowej jednostki organizacyjnej – BGK. 

� rozkład terytorialny udzielonego wsparcia: 

− projekty w ramach OP o najwyższej wartości realizowane są przez beneficjentów 
spoza województwa, Miasta Opola oraz z powiatu opolskiego;  

− inwestycje na dużych obszarach miejskich stanowią 62%, na obszarach wiejskich 23% 
i 15% na małych obszarach miejskich; 
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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 

− w OSI Depopulacja - 46 projektów na kwotę UE 48,6 mln EUR (78% alokacji na obszar 
w ramach OP). 

POSTĘP RZECZOWY 

� Postęp rzeczowy przedstawiony został w Tabeli 3A i Tabeli 5. 

Problemy dot. postępu rzeczowego oraz planowane działania naprawcze w PI 1b 
przedstawiono w Tabeli 3A. 

 
OP II  

KONKURENCYJNA 
GOSPODARKA 

POSTĘP FINANSOWY  

� złożono 319 wniosków na kwotę 138 mln EUR, w tym UE 79 mln EUR; 

w 2017: 39 wniosków na kwotę 34,1 mln EUR, w tym UE 17,7 mln EUR; 

� zatwierdzono 135 wniosków na kwotę 90,1 mln EUR, w tym UE 57,7 mln EUR; 

w 2017: 78 wniosków na kwotę 45,4 mln EUR, w tym UE 21,5 mln EUR; 

� podpisano 114 umów na kwotę 75,9 mln EUR, w tym UE 50,2 mln EUR; poziom 
kontraktacji 52,6%; 

w 2017: 63 umowy na kwotę 31,9 mln EUR, w tym UE 14,5 mln EUR; 

� płatności na kwotę 16,5 mln EUR, w tym UE 12,3 mln EUR, tj. 12,9%; 

w 2017: wnioski o płatność na kwotę 4,6 mln EUR, w tym 2,9 mln EUR; 

� kwota wnioskowana w dekl. zatwierdzonych przez IC wyniosła 13,7 mln EUR, tj. 14,3%; 

w 2017: kwota wnioskowana wyniosła 3,7 mln EUR. 

ROZKŁAD PROJEKTÓW (wg dof. UE w umowach) 

� wg sektorów gospodarki: 

Największą wartość stanowią umowy z  DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I 
UBEZPIECZENIOWEJ (61% umów). 

� wg rodzajów beneficjentów: 

Największy udział ma projekt BGK oraz projekty MŚP. 

� rozkład terytorialny udzielonego wsparcia: 

− projekty o najwyższym dof. UE realizowane są przez beneficjentów spoza woj. i  
Miasta Opola; 

− inwestycje na dużych obszarach miejskich stanowią 83%, 12% na obszarach 
wiejskich, 5% na małych obszarach miejskich; 

− OSI Depopulacja: 93 projekty na kwotę UE 39,6 mln EUR, tj. 60% alokacji na obszar w 
ramach OP; 

− ZIT: 1 projekt na kwotę UE 4,8 mln EUR (60% alokacji na obszar w ramach OP); 

− OSI Przygranicze:18 projektów na kwotę UE 4,2 mln EUR (34% alokacji na obszar w 
ramach OP); 

− MIASTA SUBREGIONALNE: 2 projekty na kwotę 2,6 mln EUR (14% alokacji na obszar 
w ramach OP). 

POSTĘP RZECZOWY 

� Postęp rzeczowy przedstawiony został w Tabeli 3A i Tabeli 5. 

Wg stanu na koniec 2017 postęp finansowy i rzeczowy przebiega prawidłowo. 

 
OP III 

GOSPODARKA 
NISKOEMISYJNA 

POSTĘP FINANSOWY  

� złożono 76 wniosków na kwotę 156,1 mln EUR, w tym UE 111,4 mln EUR; 

w 2017: 46 wniosków na kwotę 35,5 mln EUR, w tym UE 16,4 mln EUR; 

� zatwierdzono 48 wniosków na kwotę 134,1 mln EUR, w tym UE 99,9 mln EUR; 

w 2017: 42 wnioski na kwotę 87,4 mln EUR, w tym UE 61,5 mln EUR; 
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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 

� podpisano 47 umów na kwotę 121,7 mln EUR, w tym UE 89,4 mln EUR; poziom 
kontraktacji 72,1%; 

w 2017: 41 umów na kwotę 75 mln EUR, w tym UE 51 mln EUR; 

� zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 20,5 mln EUR, w tym UE 16,2 mln EUR, tj. 
13,1%; 

w 2017: wnioski o płatność na kwotę 10,7 mln EUR, w tym 9,3 mln EUR; 

� kwota wnioskowana w dekl. zatwierdzonych przez IC wyniosła 13,1 mln EUR, tj. 10,6%; 

w 2017: kwota wnioskowana wyniosła 6,2 mln EUR. 

ROZKŁAD PROJEKTÓW (wg dofinansowania UE w ramach umów) 

� wg sektorów gospodarki: 

Największa wartość występuje w obszarze DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ŚRODOWISKIEM 
NATURALNYM I ZMIANAMI KLIMATU (28% umów). Drugim sektorem jest 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA (24% umów). 

� wg rodzajów beneficjentów: 

Największy udział mają projekty JST i BGK. 

� rozkład terytorialny udzielonego wsparcia: 

− projekty w ramach OP o najwyższej wartości realizowane są przez beneficjentów z 
Miasta Opola, spoza województwa oraz powiatu nyskiego; 

− inwestycje na dużych obszarach miejskich stanowią 65%, 31% na małych obszarach 
miejskich i 4% na obszarach wiejskich; 

− ZIT: 16 projektów na kwotę UE 27,6 mln EUR (59% alokacji na obszar w ramach OP); 

− MIASTA SUBREGIONALNE: 21 projektów na kwotę 40,9 mln EUR (88% alokacji na 
obszar w ramach OP). 

POSTĘP RZECZOWY 

� Postęp rzeczowy przedstawiony został w Tabeli 3A i Tabeli 5. 

Wg stanu na koniec 2017 postęp finansowy i rzeczowy przebiega prawidłowo. 

 
OP IV 

ZAPOBIEGANIE 
ZAGROŻENIOM 

POSTĘP FINANSOWY  

� złożono 5 wniosków na kwotę 30,2 mln EUR, w tym UE 21,6 mln EUR; 

w 2017: 1 wniosek na kwotę 26,7 mln EUR, w tym UE 19 mln EUR; 

� zatwierdzono 3 wnioski na kwotę 29,8 mln EUR, w tym UE 21,2 mln EUR; 

w 2017: 2 wnioski na kwotę 26,9 mln EUR, w tym UE 19,2 mln EUR; 

� podpisano 3 umowy na kwotę 29,4 mln EUR, w tym UE 20,9 mln EUR; poziom 
kontraktacji w ramach OP wyniósł 90,9%; 

w 2017: 2 umowy na kwotę 26,5 mln EUR, w tym UE 18,9 mln EUR; 

� nie zatwierdzono wniosków o płatność.  

ROZKŁAD PROJEKTÓW 

� wg sektorów gospodarki: 

Największa wartość występuje w obszarze DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ŚRODOWISKIEM 
NATURALNYM I ZMIANAMI KLIMATU (91% umów).  

� wg rodzajów beneficjentów: 

Największy udział ma projekt Samorządu Województwa Opolskiego. 

� rozkład terytorialny udzielonego wsparcia: 

− projekty w ramach OP realizowane są przez beneficjentów z Miasta Opola, spoza 
województwa oraz powiatu strzeleckiego; 

− inwestycje na małych obszarach miejskich stanowią 91% wszystkich umów  
w ramach OP, a 9% na obszarach wiejskich. 
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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 

POSTĘP RZECZOWY 

� Postęp rzeczowy przedstawiony został w Tabeli 3A i Tabeli 5. 

Opis znaczących problemów i działań podjętych w celu ich rozwiązania został zamieszczony 
w Tabeli 3A. 

 

OP V  
OCHRONA 

ŚRODOWISKA, 
DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO  
I NATURALNEGO 

POSTĘP FINANSOWY  

� złożono 164 wnioski na kwotę 118,5 mln EUR, w tym UE 82,3 mln EUR; 

w 2017: 50 wniosków na kwotę 27,2 mln EUR, w tym UE 20,6 mln EUR; 

� zatwierdzono 63 wnioski na kwotę 55,6 mln EUR, w tym UE 39,4 mln EUR; 

w 2017: 35 wniosków na kwotę 22,6 mln EUR, w tym UE 16,9 mln EUR; 

� podpisano 58 umów na kwotę 54,4 mln EUR, w tym UE 37,9 mln EUR; poziom 
kontraktacji wyniósł blisko 50%; 

w 2017: 34 umowy na kwotę 27,8 mln EUR, w tym UE 19 mln EUR; 

� zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 8,4 mln EUR, w tym UE 6,4 mln EUR, tj. 8,5%; 

w 2017: wnioski o płatność na kwotę 6,6 mln EUR, w tym 5 mln EUR; 

� kwota wnioskowana w dekl. zatwierdzonych przez IC wyniosła 5,9 mln EUR, co stanowi 
7,8%; 

w 2017: kwota wnioskowana wyniosła 4,8 mln EUR. 

ROZKŁAD PROJEKTÓW (wg dofinansowania UE w ramach umów) 

� wg sektorów gospodarki: 

Największa wartość występuje w obszarze NIEWYSZCZEGÓLNIONE USŁUGI (44% umów) 
oraz DOSTAWA WODY, GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ 
ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ (26% umów).  

� wg rodzajów beneficjentów: 

Największy udział mają projekty JST oraz kościołów. 

� rozkład terytorialny udzielonego wsparcia: 

− projekty w ramach OP o najwyższej wartości realizowane są przez beneficjentów  
z Miasta Opola oraz powiatu prudnickiego; 

− inwestycje na obszarach wiejskich stanowią 40% umów, 39% na małych obszarach 
miejskich oraz 21% na dużych obszarach miejskich; 

− w ramach OSI Przygranicze wsparto 5 umów na kwotę UE 5,8 mln EUR (103% alokacji 
na obszar w ramach OP); 

− w ramach ZIT wsparto 5 umów na kwotę UE 1,7 mln EUR (86% alokacji na obszar w 
ramach OP). 

POSTĘP RZECZOWY 

� Postęp rzeczowy przedstawiony został w Tabeli 3A i Tabeli 5. 

Postęp finansowy i rzeczowy przebiega prawidłowo. 

 

OP VI 
ZRÓWNOWAŻONY 

TRANSPORT NA 
RZECZ MOBILNOŚCI 

MIESZKAŃCÓW 

POSTĘP FINANSOWY  

� złożono 49 wniosków na kwotę 227,9 mln EUR, w tym UE 185,6 mln EUR; 

w 2017: 36 wniosków na kwotę 121,7 mln EUR, w tym UE 95,3 mln EUR; 

� zatwierdzono 27 wniosków na kwotę 169,9 mln EUR, w tym UE 138,6 mln EUR; 

w 2017: 14 wniosków na kwotę 63,7 mln EUR, w tym UE 48,3 mln EUR; 

� podpisano 25 umów na kwotę 134,4 mln EUR, w tym UE 108,4 mln EUR; poziom 
kontraktacji w ramach OP wyniósł 55,5%; 

w 2017: 12 umów na kwotę 32,8 mln EUR, w tym UE 22,1 mln EUR; 
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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 

� zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 70,5 mln EUR, w tym UE 59,8 mln EUR, tj. 
30,7% alokacji na OP; 

w 2017: wnioski o płatność na kwotę 31,5 mln EUR, w tym 27,7 mln EUR; 

� kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 58,6 mln EUR, co 
stanowi 30% alokacji OP; 

w 2017: kwota wnioskowana wyniosła 25,6 mln EUR. 

ROZKŁAD PROJEKTÓW (wg dofinansowania UE w ramach umów) 

� wg sektorów gospodarki: 

Największa wartość występuje w obszarze TRANSPORT I SKŁADOWANIE (99% umów). 

� wg rodzajów beneficjentów: 

Największy udział mają projekty Samorządu Województwa Opolskiego i PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. 

� rozkład terytorialny udzielonego wsparcia: 

− projekty realizowane są przez beneficjentów z Miasta Opola i spoza województwa; 

− inwestycje na dużych obszarach miejskich stanowią 36% wszystkich umów, 35% na 
obszarach wiejskich oraz 29% na małych obszarach miejskich. 

POSTĘP RZECZOWY 

� Postęp rzeczowy przedstawiony został w Tabeli 3A i Tabeli 5. 

W OP VI zostały osiągnięte Ramy Wykonania dla roku 2018. Postęp finansowy przebiega 
prawidłowo. Postęp rzeczowy w PI 7b przebiega prawidłowo. Opis znaczących problemów 
w PI 7d został zamieszczony w Tab. 3A. 

 
OP VII 

KONKURENCYJNY 
RYNEK PRACY 

POSTĘP FINANSOWY  

� złożono 218 wniosków na kwotę 116,5 mln EUR, w tym UE 101,4 mln EUR; 

w 2017: 45 wniosków na kwotę 23,4 mln EUR, w tym UE 19,5 mln EUR; 

� zatwierdzono 99 wniosków na kwotę 58,5 mln EUR, w tym UE 49,3 mln EUR; 

w 2017: 55 wniosków na kwotę 31 mln EUR, w tym UE 25,9 mln EUR; 

� podpisano 82 umowy na kwotę 51,1 mln EUR, w tym UE 43 mln EUR; poziom kontraktacji 
w ramach OP wyniósł 45%; 

w 2017: 45 umów na kwotę 27,8 mln EUR, w tym UE 23,2 mln EUR; 

� zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 15,7 mln EUR, w tym UE 13,2 mln EUR, tj. 
13,8% alokacji na OP; 

w 2017: wnioski o płatność na kwotę 5,8 mln EUR, w tym 4,9 mln EUR; 

� kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 13,1 mln EUR, co 
stanowi 13,7% alokacji OP; 

w 2017: kwota wnioskowana wyniosła 4,8 mln EUR. 

ROZKŁAD PROJEKTÓW (wg dofinansowania UE w ramach umów) 

� wg sektorów gospodarki: 

Największa wartość występuje w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA (49% umów). 
Drugim sektorem są NIEWYSZCZEGÓLNIONE USŁUGI (27% umów). 

� wg rodzajów beneficjentów: 

Największy udział w dofinansowaniu UE mają projekty JST oraz MŚP. 

� rozkład terytorialny udzielonego wsparcia: 

− projekty w ramach OP o najwyższej wartości realizowane są przez beneficjentów z 
Miasta Opola, spoza województwa oraz powiatu nyskiego;  

− inwestycje na obszarach wiejskich stanowią 73% wszystkich umów w ramach OP, 
18% na małych obszarach miejskich, a 9% na dużych obszarach miejskich; 
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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 

− w OSI Depopulacja wsparto 81 umów na kwotę UE 36,8 mln EUR (42% alokacji na 
obszar w ramach OP). 

POSTĘP RZECZOWY 

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

Postęp finansowy i rzeczowy przebiega prawidłowo za wyjątkiem PI 8v. 

 
OP VIII 

INTEGRACJA 
SPOŁECZNA 

POSTĘP FINANSOWY  

� złożono 190 wniosków na kwotę 75,4 mln EUR, w tym UE 58,4 mln EUR; 

w 2017: 66 wniosków na kwotę 25,9 mln EUR, w tym UE 22,1 mln EUR; 

� zatwierdzono 97 wniosków na kwotę 40,5 mln EUR, w tym UE 34,4 mln EUR; 

w 2017: 58 wniosków na kwotę 26,1 mln EUR, w tym UE 22,2 mln EUR; 

� podpisano 74 umowy na kwotę 31,6 mln EUR, w tym UE 26,8 mln EUR; poziom 
kontraktacji w ramach OP wyniósł 36,3%; 

w 2017: 38 umów na kwotę 18 mln EUR, w tym UE 15,3 mln EUR; 

� zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 4,6 mln EUR, w tym UE 3,9 mln EUR, tj. 5,3% 
alokacji na OP; 

w 2017: wnioski o płatność na kwotę 3,9 mln EUR, w tym 3,3 mln EUR; 

� kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 3,5 mln EUR, co 
stanowi 4,8% alokacji OP; 

w 2017: kwota wnioskowana wyniosła 2,9 mln EUR. 

ROZKŁAD PROJEKTÓW (wg dofinansowania UE w ramach umów) 

� wg sektorów gospodarki: 

Największa wartość występuje w obszarze OPIEKA ZDROWOTNA (52% umów) oraz 
NIEWYSZCZEGÓLNIONE USŁUGI (19% umów). 

� wg rodzajów beneficjentów: 

Największy udział mają projekty MŚP, JST oraz stowarzyszeń i fundacji. 

� rozkład terytorialny udzielonego wsparcia: 

− projekty w ramach OP o najwyższej wartości realizowane są przez beneficjentów  
z Miasta Opola, spoza województwa oraz powiatu krapkowickiego; 

− inwestycje na obszarach wiejskich stanowią 43% wszystkich umów w ramach OP, 
39% na małych obszarach miejskich, a 18% na dużych obszarach miejskich; 

− w OSI Depopulacja wsparto 54 umowy na kwotę UE 19,9 mln EUR (40% alokacji na 
obszar w ramach OP). 

POSTĘP RZECZOWY 

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

Przyczyny niskiego postępu rzeczowego i finansowego opisano w Tabeli 5. 
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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 IX 

WYSOKA JAKOŚĆ 
EDUKACJI 

POSTĘP FINANSOWY  

� złożono 357 wniosków na kwotę 87,2 mln EUR, w tym UE 72,3 mln EUR; 

w 2017: 35 wniosków na kwotę 7,1 mln EUR, w tym UE 5,9 mln EUR; 

� zatwierdzono 132 wnioski na kwotę 35,6 mln EUR, w tym UE 29,8 mln EUR; 

w 2017: 72 wnioski na kwotę 16,5 mln EUR, w tym UE 13,8 mln EUR; 

� podpisano 127 umów na kwotę 34,6 mln EUR, w tym UE 29,4 mln EUR; poziom 
kontraktacji w ramach OP wyniósł 49,9%; 

w 2017: 85 umów na kwotę 19,6 mln EUR, w tym UE 16,6 mln EUR; 

� zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 5,6 mln EUR, w tym UE 4,6 mln EUR, tj. 7,8% 
alokacji na OP; 

w 2017: wnioski o płatność na kwotę 5,3 mln EUR, w tym 4,4 mln EUR; 

� kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 4,3 mln EUR, co 
stanowi 7,3% alokacji OP; 

w 2017: kwota wnioskowana wyniosła 4,1 mln EUR. 

ROZKŁAD PROJEKTÓW (wg dofinansowania UE w ramach umów) 

� wg sektorów gospodarki: 

Największy udział występuje w obszarze EDUKACJA (74% umów) oraz ADMINISTRACJA 
PUBLICZNA (15% umów). 

� wg rodzajów beneficjentów: 

Największy udział mają projekty JST, MŚP oraz fundacji. 

� rozkład terytorialny udzielonego wsparcia: 

− projekty o najwyższej wartości realizowane są przez beneficjentów z Miasta Opola, 
spoza województwa oraz powiatu namysłowskiego; 

− inwestycje na obszarach wiejskich stanowią 84% umów, 10% na małych obszarach 
miejskich i 6% na dużych obszarach miejskich; 

− w OSI Depopulacja wsparto 110 umów na kwotę UE 20,4 mln EUR (46% alokacji na 
obszar w OP); 

− w ramach ZIT wsparto 17 umów na kwotę UE 9 mln EUR (62% alokacji na obszar w 
OP). 

POSTĘP RZECZOWY 

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

Postęp rzeczowy przebiega prawidłowo za wyjątkiem PI 9iv. Postęp finansowy opisano w 
Tabeli 5. 

 

OP X 
INWESTYCJE W 

INFRASTRUKTURĘ 
SPOŁECZNĄ 

POSTĘP FINANSOWY  

� złożono 208 wniosków na kwotę 442,6 mln EUR, w tym UE 127,8 mln EUR; 

w 2017: 163 wnioski na kwotę 142,9 mln EUR, w tym UE 82,3 mln EUR; 

� zatwierdzono 77 wniosków na kwotę 118,6 mln EUR, w tym UE 63,3 mln EUR; 

w 2017: 62 wnioski na kwotę 77,3 mln EUR, w tym UE 39,7 mln EUR; 

� podpisano 59 umów na kwotę 92,4 mln EUR, w tym UE 50,4 mln EUR; poziom 
kontraktacji w ramach OP wyniósł 53%; 

w 2017: 47 umów na kwotę 60 mln EUR, w tym UE 30,8 mln EUR; 

� zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 8,4 mln EUR, w tym UE 6,4 mln EUR, tj. 6,7% 
alokacji na OP; 

w 2017: wnioski o płatność na kwotę 7,8 mln EUR, w tym 5,9 mln EUR; 

� kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 4,8 mln EUR, co 
stanowi 5% alokacji OP; 
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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 

w 2017: kwota wnioskowana wyniosła 4,2 mln EUR. 

ROZKŁAD PROJEKTÓW (wg dofinansowania UE w ramach umów) 

� wg sektorów gospodarki: 

Największa wartość występuje w obszarze DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI 
SPOŁECZNEJ, USŁUGI KOMUNALNE, SPOŁECZNE I INDYWIDUALNE (46% umów) oraz 
OPIEKI ZDROWOTNEJ (28% umów). 

� wg rodzajów beneficjentów: 

Największy udział mają projekty JST i MŚP.  

� rozkład terytorialny udzielonego wsparcia: 

− projekty o najwyższej wartości realizowane są przez beneficjentów z Miasta Opola, 
powiatu krapkowickiego oraz strzeleckiego; 

− inwestycje na małych obszarach miejskich stanowią 45%, 36% na dużych obszarach 
miejskich, a 19% na obszarach wiejskich; 

− OSI Depopulacja - 49 umów na kwotę UE 38 mln EUR (70% alokacji na obszar w 
ramach OP); 

− OSI Rewitalizacja - 10 projektów na kwotę UE 12,4 mln EUR (40% alokacji na obszar 
w ramach OP). 

POSTĘP RZECZOWY 

� Postęp rzeczowy przedstawiony został w Tabeli 3A i Tabeli 5. 

Postęp finansowy i rzeczowy przebiega prawidłowo. 

 
OP XI 

POMOC 
TECHNICZNA 

POSTĘP FINANSOWY  

� złożono 12 Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej na kwotę 21,9 mln EUR, w tym 
UE 18,6 mln EUR; 

w 2017: 3 RPDPT na kwotę 6,3 mln EUR, w tym UE 5,4 mln EUR; 

� zatwierdzono 12 RPDPT na kwotę 21,9 mln EUR, w tym UE 18,6 mln EUR; 

w 2017: 3 RPDPT na kwotę 6,3 mln EUR, w tym UE 5,4 mln EUR; 

� podjęto 12 decyzji o dofinansowanie RPDPT na kwotę 21,5 mln EUR, w tym UE 18,2 mln 
EUR; poziom kontraktacji w ramach OP wyniósł 47,8%; 

w 2017: 3 decyzje o dofinansowanie RPDPT na kwotę 6,3 mln EUR, w tym UE 5,4 mln 
EUR; 

� zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 11,4 mln EUR, w tym UE 9,7 mln EUR, tj. 
25,4% alokacji na OP; 

w 2017: wnioski o płatność na kwotę 3,5 mln EUR, w tym 3 mln EUR; 

� kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 9,7 mln EUR, co 
stanowi 25,4% alokacji OP; 

w 2017: kwota wnioskowana wyniosła 3,4 mln EUR. 

POSTĘP RZECZOWY 

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

Wg stanu na koniec 2017 postęp finansowy i rzeczowy przebiega prawidłowo. 

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 wykonania 
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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 2017 roku 

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja bieżąca kryteriów  
i systemu wyboru projektów RPO WO 2014-2020, które zostało rozpoczęte w 2016 r. 

Badanie było obligatoryjne i wynikało m.in. z Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-
2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Zarządu Województwa Opolskiego. 

Cel badania: ocena systemu oraz procesu wyboru projektów (tj. zasad i sposobów realizacji naboru i oceny 
wniosków), w tym kryteriów wyboru projektów RPO WO 2014-2020 (czyli zestawu określonych wymogów 
formalnych i merytorycznych, które muszą spełnić projekty, aby uzyskać dofinansowanie z publicznych 
środków wspólnotowych). 

Termin realizacji: od października 2016 do czerwca 2017 roku. Koszt badania: 68 880 PLN. 

Rezultatem przeprowadzonego badania było opracowanie 11 raportów cząstkowych: 1 raport opisujący 
system wyboru projektów i 10 raportów dla każdej z Osi Priorytetowych oraz raportu końcowego 
przedstawiającego najważniejsze zagadnienia, wnioski i rekomendacje z badania. 

Zrealizowane badanie potwierdziło wysoką jakość stosowanych rozwiązań w zakresie wyboru projektów  
o najwyższym potencjale dla realizacji celów i wskaźników RPO WO 2014-2020. 

• Dobrze prowadzona polityka planowania konkursów - elastyczność czasu trwania konkursu  
w zależności od ilości dokumentów i załączników koniecznych do skompletowania przez 
wnioskodawcę (64,5 % tak i raczej tak). 

• Niemal wszyscy respondenci uznali system oceny i wyboru projektów za obiektywny (64,9 % 
beneficjenci i 97 % eksperci odpowiedzi tak i raczej tak). 

• Większość respondentów pozytywnie ocenia dostępność informacji na stronach internetowych 
dotyczących naboru wniosków (89 %  tak i raczej tak). 

• Ponad połowa respondentów uważa, że procedura wypełniania dokumentacji konkursowej nie była 
uciążliwa (50,7 % raczej nie i nie). 

W wyniku badania sformułowano a następnie wdrożono rekomendacje odnoszące się do: 

• planowania naborów w ciągu całego roku kalendarzowego (celem uniknięcia zbyt wysokiego natężenia 
prac zw. z naborami w ostatnim kwartale) lub zatrudnienia dodatkowych pracowników na dany okres; 

• wprowadzenia podziału listy ekspertów według branż; 
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• zwiększenia liczby i kompetencji ekspertów; 

• usunięcia kryteriów, które nie wpływają na realizację wskaźników ani celu oraz zwiększenia punktów 
możliwych do uzyskania za kryteria merytoryczne; 

• zmiany sposobu sformułowania nazwy lub definicji niektórych kryteriów, aby zwiększyć ich czytelność; 

• wyższego udziału kryteriów merytorycznych nad formalnymi. 

W toku realizacji niniejszej ewaluacji pozyskano konkretną wiedzę dla potrzeb zarządzania operacyjnego RPO 
WO 2014-2020. Wnioski i rekomendacje ewaluacyjne zostały wykorzystane w toku przeprowadzania zmian 
usprawniających system i proces wyboru projektów, tak by gwarantował on trafność i jakość wybranych do 
realizacji projektów oraz efektywność i skuteczność realizacji całego programu operacyjnego. Podsumowując, 
dzięki ewaluacji dokonano poprawy jakości działań bieżących i planowanych interwencji. 

Plan ewaluacji RPO WO 2014-2020 

Opolska Jednostka Ewaluacyjna zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 
2014-2020 dokonała w roku 2017 przeglądu Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

Efektem powyższego działania było zgłoszenie do IZ RPO WO 2014-2020, dla potrzeb sporządzenia planu 
rzeczowo-finansowego wniosku o dofinansowanie w ramach pomocy technicznej programu, zmian 
niezbędnych do wprowadzenia do Planu ewaluacji RPO WO 2014-2020, tj.: 

• przeniesienie ewaluacji pn. Ewaluacja on-going dot. wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPO 
WO 2014-2020 (badanie przeniesione z 2017 r. na 2019 r. - 2020 r. z uwagi na decyzję Ministerstwa 
Rozwoju uwzględniającą stopień realizacji poszczególnych PO); 

• przeniesienie ewaluacji pn. Ocena jakości i efektów realizacji OP VII Konkurencyjny rynek pracy w ramach 
RPO WO 2014-2020 (przeniesienie I cyklu badawczego ewaluacji z 2017 r. na 2018 r. z uwagi na brak 
próby badawczej na obecnym etapie w zakresie uczestników projektów); 

• dodatkowe uwzględnienie w Planie ewaluacji badania w obszarze Regionalnych Programów 
Zdrowotnych w ramach RPO WO 2014-2020 (ewaluacja wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 
2014-2020 i powinna zostać zrealizowana w ostatniej fazie wdrożenia RPZ). 

Decyzją JE i za zgodą Krajowej Jednostki Ewaluacyjnej, jak również z uwagi na potrzebę przeprowadzenia 
pogłębionej analizy zakresów, metodologii, budżetów oraz harmonogramu realizacji badań (w tym 
częstotliwości pomiaru wskaźników długoterminowych) Plan ewaluacji RPO WO 2014-2020 zostanie 
zmodyfikowany w 2018 roku.  

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 IZ: 

� przeprowadziła 4 kontrole krzyżowe programu, w wyniku których nie stwierdziła przypadków podwójnego 
finansowania i innych nieprawidłowości; 

� przeprowadziła 3 kontrole systemowe w następujących IP: OCRG, WUP oraz SAO, w wyniku których nie 
stwierdzono nieprawidłowości systemowych ani nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do KE. 

Jednocześnie zostały podjęte działania kontrolne przez następujące instytucje:    
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� prezes UZP: 7 kontroli uprzednich, w wyniku których nie zostały stwierdzone nieprawidłowości;    

� KAS: 43 audyty operacji (w tym w 7 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości) oraz 1 audyt SZIK;    

� NIK: Kontrola P/17/005 - Zarządzanie wykorzystaniem środków UE na lata 2014-2020 w ramach Polityki 
Spójności - w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości;   

� MR i Wojewoda Opolski: przedmiotem kontroli objęte zostało sprawdzenie spełniania kryteriów 
desygnacji dotyczących działań w dziedzinie zarządzania i kontroli w zakresie: wyboru projektów do 
dofinansowania, kontroli zarządczych, poświadczania wydatków do KE oraz sporządzania rocznych 
zestawień wydatków do KE. 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

W 2017 wykryto 12 nieprawidłowości, w tym 1 podlegającą raportowaniu do KE. Łączna wartość stwierdzonych 
nieprawidłowości wynosi 82,3 tys. EUR, w tym wkład UE 73,4 tys. EUR. Cztery nieprawidłowości dotyczyły 
naruszenia Zasady konkurencyjności, jedna błędnej stawki VAT, trzy wynagrodzenia oraz cztery wydatków 
niekwalifikowalnych.  

Do MF przekazano 1 zgłoszenie nieprawidłowości (raport inicjujący) na kwotę 68,7 tys. EUR, w tym wkład UE 
61,5 tys. EUR. 

Ponadto odzyskano 8,9 tys. EUR (w tym wkład UE 7,6 tys. EUR). Spośród odzyskanych środków 4,8 tys. EUR 
zostało przeznaczonych na kolejny nabór, natomiast 4,1 tys. EUR zostało zablokowane do momentu rozliczenia 
końcowego wniosku o płatność. Do odzyskania pozostała kwota w wysokości 22,7 tys. EUR (w tym wkład UE 
21,5 tys. EUR).   

NIEROZSTRZYGNIĘTE NABORY  

W okresie sprawozdawczym IZ nie rozstrzygnęła 5 naborów wniosków z uwagi na: 

� Wycofanie się z realizacji projektu jedynego wnioskodawcy w poddz. 2.2.3 Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych na obszarach przygranicznych (PI 3a);  

� Brak pozytywnej weryfikacji wniosków na ocenie formalnej w poddz 3.1.1 Strategie niskoemisyjne  
w miastach subregionalnych (PI 4e); 

� Brak pozytywnej weryfikacji wniosków na ocenie formalno-merytorycznej w poddz.: 

−  9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej (PI 10i); 

− 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej (PI 10i); 

− 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego (PI 10iv). 

Dla poddz. 3.1.1, 9.1.3 i 9.1.4 złożone wnioski zostały ocenione negatywnie. W przypadku poddz. 9.2.1 żaden 
wniosek nie osiągnął minimalnej liczby punktów i/lub nie spełnił kryteriów o charakterze bezwzględnym. 
Dlatego też zdecydowano o obniżeniu wagi i punktacji w poszczególnych kryteriach merytorycznych 
szczegółowych punktowanych tak, aby umożliwić osiągnięcie minimalnej punktacji także wnioskom, które nie 
spełniają części dodatkowych kryteriów. Zmianę taką zaplanowano na I kw. 2018 r.; 

� Anulowanie naboru przez IZ w dz. 4.1 Mała retencja (PI 5b). SWO jako beneficjent dz. 4.1 w ramach 
ogłoszonego naboru, zamierzał złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa polderu 
Żelazna”. Z uwagi na wpływające odwołania od Decyzji Wojewody Opolskiego o pozwoleniu na realizację 
inwestycji przeciwpowodziowej, zmiany prawne w strukturach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, braku informacji nt. ostatecznych zapisów planowanej reformy Prawa 
Wodnego oraz braku porozumienia z władzami Miasta Opola w sprawie udzielenia dotacji Samorządowi 
Województwa na sfinansowanie wkładu własnego oraz kosztów niekwalifikowalnych inwestycji, IZ Uchwałą 
nr 3446/2017 z 7 marca 2017 r. podjęła decyzję o anulowaniu konkursu. 
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ROZWIĄZANE UMOWY 

W 2017 rozwiązano łącznie 11 umów, przy czym najwięcej w dz. 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej (PI 
8iii). Zidentyfikowane trudności wynikły z dużej liczby realizowanych projektów na tym samym obszarze, 
skierowanych do tej samej grupy docelowej - brak możliwości zrekrutowania założonej grupy docelowej jak  
i realizacji zakładanych wskaźników (dotyczy w szczególności osób z obszarów wiejskich o najtrudniejszej 
sytuacji rozwojowej, osób z niepełnosprawnościami, osób powyżej 50 r.ż.). Składane protokoły Komisji Oceny 
Wniosków o przyznanie dotacji na założenie działalności gospodarczej podlegały kilkukrotnym korektom ze 
względu na liczne błędy (rachunkowe, merytoryczne i proceduralne). 

WOLNE TEMPO ROZLICZANIA WNIOSKÓW              

W okresie sprawozdawczym beneficjenci dokonywali licznych przesunięć w harmonogramach płatności, co 
może stanowić zagrożenie dla osiągnięcia wskaźników postępu rzeczowego. W związku z tym IZ podejmowała 
działania zaradcze, przede wszystkim w postaci spotkań z beneficjentami. Celem spotkań było bieżące 
rozwiązywanie problemów powstałych na etapie wdrażania i bieżące reagowanie na zaistniałe okoliczności.                                                                                                                             

6.2 Ocena postępów poczynionych w zakresie realizacji celów pośrednich  

W okresie sprawozdawczym IZ osiągnęła ramy wykonania w OP 6 Zrównoważony transport na rzecz mobilności 

mieszkańców. Dla OP I, II, III, IV, V, VII i IX, zdaniem IZ, ryzyko nieosiągnięcia wskaźników jest niskie. Dodatkowo 

liberalizacja podejścia KE do mierzenia wskaźników ram wykonania w EFRR pozwoli na ich realizację. Natomiast 

w OP VIII IZ identyfikuje ryzyko na poziomie średnim. 

W 2017, w celu realizacji celów pośrednich i dążąc do osiągnięcia ram wykonania, IZ podejmowała następujące 

działania: 

• Bieżące monitorowanie postępu realizacji projektów (w cyklu miesięcznym) oraz indywidualne 

analizowanie każdej prośby beneficjenta o przedłużenie realizacji terminu projektu skutkującej 

wydłużeniem terminu realizacji projektu poza 2018 r.;  

• Przyspieszanie terminów naborów, w których realizowane są wskaźniki z ram wykonania; 

• Skracanie terminów ocen naborów wniosków, w ramach których realizowane są wskaźniki z ram 
wykonania;  

• Spotkania Międzyinstytucjonalnego Zespołu ds. wdrażania RPO WO 2014-2020, któremu przewodniczy 
Marszałek Województwa Opolskiego, a w jego skład wchodzą przedstawiciele IP  oraz departamentów 
merytorycznych UMWO/jednostek organizacyjnych realizujących projekty własne. Zespół ma na celu 
bieżące monitorowanie stanu wdrażania Programu, ze szczególnym uwzględnieniem projektów 
własnych. Spotkania odbywają się średnio co 2 miesiące. W 2017 r. miało miejsce 5 spotkań;  

• Dla EFS: wprowadzenie szczegółowego warunku dot. realizacji wybranych naborów, zgodnie z którym 
realizacja projektu musi zostać rozpoczęta nie później niż miesiąc od orientacyjnej daty rozstrzygnięcia 
konkursu, w uzasadnionych przypadkach możliwa jest zmiana terminu rozpoczęcia realizacji projektu. 

W 2017 we wnioskach o płatność nie zostały wykazane wskaźniki, tj.: 

• W OP 3:  Liczba jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji 

miejskiej oraz Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków;  

• W OP 10: Liczba wspartych podmiotów leczniczych oraz Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych 

na rewitalizowanych obszarach.     

Planowane do osiągnięcia wartości wskaźników z umów pozwolą na osiągnięcie przedmiotowych wskaźników. 

Ponadto W 2017 nie rozpoczęła się realizacja wskaźnika finansowego w OP 4. Jednakże IZ wypłaciła w 2017 r. 

zaliczkę w kwocie 1,7 mln EUR w dz. 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa, która rozliczona zostanie 

w 2018 r.  

W OP 8 Integracja społeczna istotnym problemem, który pojawił się na etapie realizacji projektów wdrażanych 

w zakresie Regionalnych Programów Zdrowotnych jest konieczność rozliczenia przez beneficjentów kosztów 

udzielanych świadczeń zdrowotnych na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków zamiast stawek 
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jednostkowych. IZ podejmowała szereg działań skierowanych na przyspieszenie realizacji wskaźników ram 

wykonania w OP 8, m.in.: 

• Organizowanie cyklicznych spotkań z beneficjentami projektów realizowanych w Dz. 8.1 Dostęp do 

wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (PI 9iv), celem bieżącego rozwiązywania problemów 

powstałych na etapie wdrażania; 

• Monitorowanie na bieżąco stanu rozliczenia przez beneficjentów płatności zaliczkowych;   

• Zaplanowanie na I kwartał 2018 r. naboru wniosków w ramach usług społecznych dla osób 

niesamodzielnych oraz przeprowadzenie sprawnej i szybkiej oceny wniosków tak, aby rozpocząć 

wdrażanie projektów w 2018 r.  

7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ 

Streszczenie sprawozdania z wdrażania RPO WO 2014-2020 w latach 2014-2015 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, W PRZYPADKU GDY 
MAJĄCE ZASTOSOWANIE WARUNKI WSTĘPNE NIE ZOSTAŁY SPEŁNIONE W MOMENCIE 
PRZYJMOWANIA PO 

Nie dotyczy sprawozdania za 2017 rok.  

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 
 

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

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. 

Cel 1 Ocalenie morza – realizowany jest w ramach projektów z działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa 
(obszar priorytetowy Czysta woda w morzu) oraz projekty dofinansowane w działaniu 5.1 Ochrona 
różnorodności biologicznej (obszar priorytetowy Bogata i zdrowa dzika fauna i flora). Od początku realizacji 
RPO WO 2014-2020 łącznie na dofinansowanie 33 inwestycji wspierających cel 1 przeznaczono kwotę UE  
w wysokości 19 953 404,59 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 oraz rozbudowy infrastruktury 
niskoemisyjnego transportu publicznego. Łącznie na inwestycje wspierające obszar priorytetowy Dobre 
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warunki transportowe i Wiarygodne rynki energii przeznaczono 158 007 002,87 EUR w ramach 31 
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 140 projektów m.in.  
z zakresu wsparcia nowych produktów i usług, wsparcia TIK oraz ochrony dziedzictwa kulturowego  
i naturalnego. Założenia obszaru priorytetowego Strategii Europy 2020 realizowane są w ramach 388 
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 41 projektów z zakresu inwestycji w efektywność energetyczną, strategie 
niskoemisyjne oraz zapobieganie zagrożeniom. Od początku realizacji Programu łącznie dofinansowano 569 
inwestycji zwiększających dobrobyt na kwotę dofinansowania UE 326 862 760,16 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? 
 
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) 405 534 150,25 

Fundusz Spójności (z ang. CF) 0,00 

EFS (z ang. ESF) 99 289 017,37 

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: 19 953 404,59 EUR. Cel 2: kwota UE: 158 007 002,87 EUR. Cel 3: kwota UE: 
326 862 760,16 EUR. 


