
 

 

 
Załącznik do Uchwały nr 2574/81/IV/2011  

 Zarządu Województwa Śląskiego 

z dnia 23 września 2011 roku  

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z REALIZACJI 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013  

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katowice, 23 września 2011r. 

 



Strona 2 z 101 

 

Spis treści 

I. Informacje wstępne: ............................................................................................................ 4 

II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem ........... 5 

1. Realizacja i analiza postępów ............................................................................................. 5 

1.1. Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego ............................. 5 

1.2. Informacje finansowe ...................................................................................................... 8 

1.3. Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu

 12 

1.4. Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów ..................................... 13 

1.5. Analiza jakościowa ....................................................................................................... 14 

1.5.1. Postęp realizacji RPO WSL w trybie konkursowym w podziale na Priorytety ........ 14 

1.5.2. Postep wdrażania RPO WSL w podziale na Priorytety ............................................. 17 

Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość .................. 17 

Priorytet II Społeczeństwo informacyjne ................................................................................. 23 

Priorytet III Turystyka .............................................................................................................. 27 

Priorytet IV – Kultura .............................................................................................................. 33 

Priorytet V – Środowisko ......................................................................................................... 37 

Priorytet VI – Zrównoważony rozwój miast ............................................................................ 42 

Priorytet VII – Transport .......................................................................................................... 47 

Priorytet VIII – Infrastruktura edukacyjna .............................................................................. 53 

Priorytet IX- Zdrowie i rekreacja ............................................................................................. 57 

Priorytet X – Pomoc techniczna ............................................................................................... 61 

1.5.3. Postęp realizacji RPO WSL w trybie projektów systemowych (PRS) ...................... 64 

1.5.4. Postęp realizacji RPO WSL w trybie projektów indywidualnych (IWIPK) ............. 67 

1.5.5. Komitet Monitorujący RPO WSL ............................................................................. 67 

1.5.6. Ewaluacja ................................................................................................................... 73 

1.5.7. JESSICA .................................................................................................................... 74 

1.5.8. Informacje nt. postępu prac legislacyjnych, uwzględniając postęp w pracach nad 

wytycznymi, zmiany procedur ................................................................................................. 76 

2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych .............. 80 

3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie 

sprawozdawczym ..................................................................................................................... 80 

3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu ................ 80 

3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów 

(wg osi priorytetowych) ........................................................................................................... 81 

3.2.1 Kontrole dokumentacji: ............................................................................................. 81 

3.2.1.1 Instytucja Zarządzajaca RPO WSL: ...................................................................... 81 

3.2.1.2 Instytucja Pośrednicząca Drugiego Stopnia RPO WSL (Śląskie Centrum 

Przedsiębiorczości): ................................................................................................................. 81 

3.2.2 Kontrole na miejscu realizacji projektu (w podziale na typy - ad hoc, planowe): .... 82 



Strona 3 z 101 

 

3.2.2.1 Instytucja Zarządzająca RPO WSL: ...................................................................... 82 

3.2.2.2 Kontrole w ramach priorytetu X Pomoc techniczna: ............................................. 86 

3.2.2.3 Instytucja Pośrednicząca Drugiego Stopnia (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości)

 87 

3.3 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE) 88 

3.4 Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach ....................................................... 90 

W odniesieniu do nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli projektów ................... 90 

3.5 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania .................... 91 

4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas 

realizacji programu ................................................................................................................... 91 

4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień 

publicznych .............................................................................................................................. 91 

4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej .................................................... 92 

5. Informacja o realizacji dużych projektów ......................................................................... 93 

6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej .......................................................... 95 

7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji ............................................. 99 

8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej ........................................................................... 100 

 

  



Strona 4 z 101 

 

Sprawozdanie okresowe z realizacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 

2013 za pierwsze półrocze 2011 roku 

 

I. Informacje wstępne: 

 

 

 

PROGRAM OPERACYJNY 

Cel: konwergencja 

Kwalifikowany obszar: Województwo śląskie 

Okres programowania: 2007-2013 

Numer programu (CCI): 2007PL161PO019 

Nazwa programu: 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013 

SPRAWOZDANIE 

OKRESOWE 

Z WDRAŻANIA 

PROGRAMU 

Numer sprawozdania1): I/2011/RPO/24 

Okres sprawozdawczy:  1.01.2011 – 30.06.2011 

 

  

                                                 
1) Półrocze/rok/program/dla RPO oznaczenie województwa wg statystyki GUS od 02  (woj. dolnośląskie) do 32 (woj. zachodniopomorskie). 

Przykład: I/2007/RPO/02 – oznacza sprawozdanie za pierwsze półrocze 2007 roku z realizacji RPO woj. dolnośląskiego, 
albo: II/2007/POKL - sprawozdanie za drugie półrocze 2007 roku z realizacji POKL. 



Strona 5 z 101 

 

II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem 

1. Realizacja i analiza postępów 

1.1. Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego 

Informacje na temat postępu rzeczowego RPO WSL zostały przedstawione w załącznikach 

II d i e do niniejszego Sprawozdania. Zaprezentowane zostały wszystkie wskaźniki produktu 

i rezultatu Programu.  

W załącznikach przedstawiono wskaźniki produktu i rezultatu dla wszystkich osi 

priorytetowych dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. Przedstawione informacje 

prezentowane są według stanu na koniec I półrocza 2011 roku i oparte są na danych 

dotyczących operacji zakończonych. Dla wskaźników programowych określone zostały 

wartości docelowe dla 2010, 2013 i 2015 roku.  

W odniesieniu do wskaźników programowych Wpływ realizacji Programu na zmianę PKB 

oraz Liczba utworzonych miejsc pracy netto nie możliwe jest pokazanie ich realizacji, gdyż 

nie są to bezpośrednie efekty Programu i nie da się ich agregować z realizacji projektów. 

Zgodnie z zapisami w dokumencie wskaźniki będą mierzone w 2013 i 2015 roku 

z wykorzystaniem modelu makroekonomicznego HERMIN.  

Jedynym wskaźnikiem programowym zasilanym bezpośrednio przez projekty jest wskaźnik 

Liczba utworzonych miejsc pracy brutto.  

Do końca okresu sprawozdawczego odnotowano niewielki wzrost postępu rzeczowego, 

jednak w większości przypadków niepełne szacunki realizacji wskaźników idą w parze 

z niepełną kontraktacją. Powodem powolnego wzrostu jest także fakt, iż przedstawiane 

informacje oparte są na danych dotyczących operacji zakończonych, a większość projektów 

wyłonionych do realizacji ma charakter wieloletni i ich oddziaływanie na realizację Programu 

będzie widoczne w kolejnych latach wdrażania RPO WSL.  

Pomimo zakończenia realizacji projektu i zatwierdzenia wniosku o płatność końcową wielu 

beneficjentów nie osiągnęło jeszcze zaplanowanego wskaźnika rezultatu, gdyż zgodnie 

z zasadą - gdy wymaga tego specyfika wskaźnika, mierzony jest on w rok po zakończeniu 

realizacji projektu. W związku z powyższym wartości ww. wskaźników rezultatu zostaną 

przedstawione w kolejnych sprawozdaniach. 

Niska realizacja wskaźników programowych, znajduje swoje uzasadnienie w charakterze 

Programu w ramach którego realizowane są w większości projekty infrastrukturalne, których 

wdrażanie jest znacznie wolniejsze niż projektów miękkich, a na efekty rzeczowe trzeba 

poczekać dłużej. 

Dodatkowo od uruchomienia Programu zatwierdzono niewiele wniosków o płatność 

końcową dla projektów, których realizacja przyczynia się do realizacji wskaźników 

monitorowania celu głównego i wskaźników horyzontalnych. Dotychczas osiągnięte wartości 

wskaźników są jeszcze niewielkie, niemniej w niedługim czasie przewiduje się znaczny 

wzrost realizacji założonych wskaźników.  

Dwa wskaźniki celu głównego będą mierzone za pomocą ewaluacji dlatego widoczny jest 

postęp tylko dla jednego wskaźnika: Utworzone miejsca pracy brutto, gdzie wartość równa 

jest 1016,75 szt. (miejsc pracy w EPC). W związku z faktem, iż wartości dla ww. wskaźnika 

są wyższe w LSI niż w KSI w załączniku nr II d do Sprawozdania w wierszach realizacja 
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dane pochodzą z LSI. Przyjęte rozwiązanie pokazuje rzeczywisty postęp realizacji ww. 

wskaźnika, a nie zaniżony. 

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację 89 projektów w ramach wskaźnika 

horyzontalnego produktu Liczba projektów w zakresie usuwania barier funkcjonalnych dla 

osób niepełnosprawnych oraz 34 w ramach wskaźnika horyzontalnego Liczba projektów 

w zakresie poprawy efektywności energetycznej.  

Na wskaźnik horyzontalny Liczba projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej 

nie zostały zagregowane projekty, których beneficjenci nie byli w stanie przedstawić wartości 

zaoszczędzonej energii. Beneficjenci składając projekt we wniosku o dofinansowanie 

zaznaczają, że projekt jest z zakresu poprawy efektywności energetycznej ponieważ takie 

działania są przewidziane w projekcie. Nie przekładają się one jednak na wartość 

zaoszczędzonej energii z wielu względów między innymi ze względu na charakter projektu, 

który poza działaniami infrastrukturalnymi, które mają być przeprowadzone 

w przedmiotowym budynku obejmuje także dobudowanie nowej części, co nie tylko nie 

obniża, ale podwyższa wartość zużywanej energii. Tak więc wartość wskaźnika zawierają 

wyłącznie projekty, których beneficjenci byli w stanie, czy to poprzez audyt energetyczny czy 

też własne wyliczenia, wykazać wartość zaoszczędzonej energii.  

 

Osiągnięte wartości ww. wskaźników mają swoje przełożenie na wskaźniki rezultatu i tak, 

w ramach wskaźnika Redukcja zużycia energii we wspartych budynkach osiągnięta wartość 

to 16646,19 MWh. Natomiast Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z udogodnień 

powstałych w ramach wsparcia RPO to 32 tyś. osób. 

 

W związku z brakiem odpowiednich wskaźników na poziomie projektu, które przekładałyby 

się na realizację wskaźników horyzontalnych rezultatu IZ RPO WSL wprowadziła 

odpowiednie zapisy do wniosku o płatność końcową, w celu uzyskania potrzebnych danych 

do monitorowania ww. wskaźników horyzontalnych.  

Dla wskaźnika Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z udogodnień powstałych 

w ramach projektu – w przypadku gdy Beneficjent we wniosku o dofinansowanie w polu C.8. 

Usuwanie barier dla osób niepełnosprawnych zaznaczył odpowiedź TAK przedstawia 

w momencie składania wniosku o płatność końcową szacunkową wartość wskaźnika oraz 

w rok po zakończeniu realizacji projektu przedstawia IZ RPO WSL osiągniętą wartość 

wskaźnika. 

Dla wskaźnika Redukcja zużycia energii w modernizowanych budynkach – w przypadku gdy 

Beneficjent we wniosku o dofinansowanie w polu C.7. Poprawa efektywności energetycznej 

w modernizowanych budynkach zaznaczył odpowiedź TAK przedstawia w momencie 

składania wniosku o płatność szacunkową wartość wskaźnika oraz w rok po zakończeniu 

realizacji projektu przedstawia IZ RPO WSL osiągniętą wartość wskaźnika.  

Poniżej na wykresach przedstawiono % osiągniętej wartości docelowej na rok 2015 wskaźników 

celu głównego i horyzontalnych.  
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Rysunek 1 Realizacja wartości docelowej wskaźników horyzontalnych 

 

 

 
 
Rysunek 2 Realizacja wartości docelowej wskaźnika celu głównego 
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1.2. Informacje finansowe 

Informacje dot. przedmiotowego punktu zostały przedstawione w załączniku nr II a do 

niniejszego Sprawozdania. Poniżej przedstawiono graficznie postęp realizacji RPO WSL 

(łącznie z wdrażanym działaniem i poddziałaniami przez IP2 RPO WSL) zgodnie z danymi 

przedstawionymi w załączniku II a do niniejszego Sprawozdania. Dane wygenerowane 

zostały z KSI (SIMIK 07-13) dnia 1 lipca 2011 roku. 

 

Postęp wdrażania RPO WSL od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym 

Według stanu na koniec czerwca 2011 roku w ramach RPO WSL do realizacji zatwierdzono 

3643 wnioski na łączną wartość dofinansowania ogółem
2
 5 694,23 mln PLN, przy czym 

podpisano umowy/wydano decyzje dla 2871 projektów o wartości dofinansowania z UE 

4 759,67 mln PLN (69 % alokacji na lata 2007-13). We wnioskach o płatność beneficjenci 

wykazali poniesione 1 895,75 mln PLN wydatków (wartość odpowiadająca dofinansowaniu 

UE), co stanowi 28% alokacji. Środki zatwierdzone przez IC to 1 648,60 mln PLN, 

co stanowi 24% alokacji. 

 

 
Rysunek 3 Realizacja RPO WSL od uruchomienia Programu 
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1
 zatwierdzonych 

wniosków wyniosła 598 mln PLN, co stanowi 5,9% z wszystkich zatwierdzonych środków 

w ramach Priorytetu. 

                                                 
2
 tzn. środki UE + dofinansowanie z budżetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej   

10 035,09 5 694,23 4 759,67 1 895,75 1 648,60

6 611

3 643

2 871

6 256

29

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

Wnioski po 

ocenie formalnej

Zatwiedzone 

wnioski do 

dofinansowanie

Podpisane 

umowy

Wnioski o 

płatność

Deklaracje 

zatwierdzone 

przez IC

Realizacja RPO WSL od uruchomienia Programu

Wartość w mln PLN Liczba 



Strona 9 z 101 

 

W I półroczu 2011 zakontraktowano 484 mln PLN, co stanowi 16% z wszystkich 

zakontraktowanych środków w ramach Priorytetu. We wnioskach o płatność beneficjenci 

wykazali poniesione 396 mln PLN wydatków (wartość odpowiadająca dofinansowaniu UE), 

co stanowi 20% wszystkich wydatków w ramach Programu. Różnice pomiędzy ilością umów 

a wniosków o płatność związana jest z faktem, że jeden beneficjent składa kilka wniosków 

o płatność, także wnioski z wypełnioną tylko częścią sprawozdawczą. 

 

 
Rysunek 4 Realizacja RPO WSL w okresie sprawozdawczym 

 

Najbardziej zaawansowane we wdrażaniu są Priorytety IV Kultura, IX Zdrowie i rekreacja. 

Najwolniej wdrażanie postępuje w Priorytecie II Społeczeństwo informacyjne, jednak 

opóźnienie to spowodowane jest problemami prawnymi występującymi w poprzednich 

okresach sprawozdawczych. 
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Rysunek 5 Poziom wykorzystania środków od uruchomienia Programu 

 

 

Rozkład projektów w podziale na beneficjentów od uruchomienia Programu 
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Rysunek 6 Rozkład projektów w podziale na beneficjentów 
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Rysunek 7 Skuteczność beneficjentów w pozyskiwaniu środków w podziale na Priorytety 

 

1.3. Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację 

programu 

 

Kwota odsetek na rachunku IZ RPO WSL narosłych od środków zgromadzonych 

na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-

2013 od początku jego wdrażania wynosi 3 859 723 PLN, a przyrost w I półroczu 2011 r. 

wynosi 311 064 PLN. 

Kwota odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację działania/poddziałań RPO 

WSL od początku realizacji na rachunku bankowym IP2 RPO WSL wynosi 19 116,41        

PLN, a przyrost w I półroczu 2011 roku wynosi 5 955,97  PLN.  

 

Łączna kwota odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację RPO WSL 

od początku realizacji programu to 3 878 839,41 PLN, a przyrost w I półroczu 2011 r. to  

317 019,97 PLN. 
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1.4. Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów
3
 

Tabela 1 Informacja nt. zaliczek (w zł) 

Oś priorytetowa 

Wartość zaliczek przekazanych  

na rzecz beneficjentów 

Wartość środków przekazanych beneficjentom 

w formie zaliczki, a następnie przedstawionych 

do rozliczenia i uznanych za kwalifikowalne przez 

właściwe instytucje 

W okresie 

sprawozdawczym 

Od początku 

uruchomienia 

programu 

W okresie 

sprawozdawczym 

Od początku 

uruchomienia 

programu 

Priorytet I Badania i rozwój 

technologiczny, innowacje i 

przedsiębiorczość 

7 351 007,73 74 241 433,97 3 893 707,04 70 393 823,78 

Priorytet II Społeczeństwo 

informacyjne 
1 720 816,72 11 981 529,09 4 766 602,60 8 615 753,14 

Priorytet III Turystyka 7 931 673,49 29 665 404,74 4 518 797,34 19 602 410,23 

Priorytet IV Kultura 12 100 176,27 51 741 097,19 9 938 530,03 39 452 798,78 

Priorytet V Środowisko 20 088 356,48 67 762 037,92 10 321 100,64 48 932 791,05 

Priorytet VI Zrównoważony 

rozwój miast 
14 390 755,72 264 899 793,71 8 072 169,64 252 902 914,18 

Priorytet VII Transport 150 510 271,55 310 293 096,83 70 761 809,54 165 416 477,40 

Priorytet VIII Infrastruktura 

edukacyjna 
11 134 482,08 43 087 233,10 9 188 185,96 32 122 787,98 

Priorytet IX Zdrowie i 

rekreacja 
11 955 787,18 31 591 118,05 6 566 082,95 16 517 997,41 

Priorytet X Pomoc 

techniczna 
7 318 650,00 30 285 495,57 6 653 869,76 22 808 642,41 

OGÓŁEM 244 501 977,22 915 548 240,17 134 680 855,50 676 766 396,36 

 

                                                 
3 W poprzednich sprawozdaniach na Osi priorytetowej 10 - kwotę w wysokości 7.860.189,80 błędnie wpisywano jako 

zaliczkę. Prawidłowo kwota ta stanowi refundację. W obecnym sprawozdaniu skorygowane zostały dane w powyższej tabeli. 



Strona 14 z 101 

 

1.5. Analiza jakościowa 

Szczegółowe informacje dot. realizacji Programu w podziale na osie priorytetowe w ramach 

trzech trybów tj. konkursowym, systemowym i indywidualnym zostały przedstawione w pkt. 

1.5.1. 1.5.2 niniejszego Sprawozdania.  

Poniżej zaprezentowano analizę wdrażania RPO WSL na koniec czerwca 2011 r. w podziale 

na Priorytety. Wszystkie przedstawione dane zostały wygenerowane z  KSI (SIMIK 07-13), 

w przypadku kiedy nie ma możliwości wygenerowania danych z KSI pochodzą z LSI.  

 

1.5.1. Postęp realizacji RPO WSL w trybie konkursowym w podziale 

na Priorytety 

W analizowanym okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL ogłosiła dwa (2) nabory 

na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w trybie konkursowym. 

IP2 RPO WSL, której delegowane zostało wdrażanie działania 1.2 i poddziałań 3.1.1 i 3.2.1, 

ogłosiła trzy (3) nabory na dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. 

 

 

Rysunek 8 Ogłoszone nabory w trybie konkursowym  
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Harmonogram ogłaszania naborów w trybie konkursowym 

Realizacja procedury konkursowej odbywa się w oparciu o zatwierdzany przez Zarząd 

Województwa Śląskiego indykatywny harmonogram konkursów w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Ostatnią aktualną 

wersją przyjętą przez Zarząd Województwa Śląskiego w przedmiotowym okresie 

sprawozdawczym jest harmonogram z dnia 19 kwietnia 2011 r. Poniżej w tabeli 

przedstawiono harmonogram konkursów na kolejny okres sprawozdawczy tj. II półrocze 

2011 roku. 

Tabela 2 Indykatywny harmonogram konkursów w ramach RPO WSL w II półroczu 2011 r. 

 

Priorytet Działanie / poddziałanie 
Planowany 

termin konkursu 

Alokacja 

mln euro 

II Społeczeństwo 

informacyjne 

2.1. Infrastruktura społeczeństwa 

informacyjnego 

8 kwietnia 2011 - 

11 lipca 2011 
35,00 

I. Badania i rozwój 

technologiczny, 

innowacje i 

przedsiębiorczość 

 
 

1.2.4. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

15 kwietnia 2011 1,80 

typ projektu nr 8: Udział przedsiębiorców w 

targach i wystawach międzynarodowych oraz 

misjach gospodarczych związanych z targami 

i wystawami za granicą 

 
 

I Badania i rozwój 

technologiczny, 

innowacje i 

przedsiębiorczość 

1.3. Transfer technologii i innowacji 

10 czerwca 2011 

– 12 września 

2011 

54,07 

I. Badania i rozwój 

technologiczny, 

innowacje i 

przedsiębiorczość 

 
 

1.2.4. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 
7 września 2011- 

7 grudnia 2011 
20,00 

 

W następnym okresie sprawozdawczym planowane jest przeprowadzenie ocen formalnych 

i merytoryczno- technicznych w ramach pięciu konkursów, wymienionych w  poniższej 

tabeli. 
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Tabela 3 Planowane oceny formalne i merytoryczno- techniczne w II półroczu 2011r. 

 

Priorytet Działanie / poddziałanie Termin konkursu 
Alokacja 

mln euro 

III Turystyka 

3.2.1 Infrastruktura 

okołoturystyczna / 

przedsiębiorstwa 

7 marca 2011 - 9 maja 2011 6,40 

I Badania i rozwój 

technologiczny, 

innowacje i 

przedsiębiorczość 

1.1.2. Promocja 

inwestycyjna 

6 kwietnia 2011 - 6 czerwca 

2011 
2,00 

V Środowisko 
5.3. Czyste powietrze i 

odnawialne źródła energii 

6 kwietnia 2011 - 6 czerwca 

2011 
11,06 

II Społeczeństwo 

informacyjne 

2.1. Infrastruktura 

społeczeństwa 

informacyjnego 

8 kwietnia 2011 -  

11 lipca 2011 
35,00 

I Badania i rozwój 

technologiczny, 

innowacje i 

przedsiębiorczość 

1.3. Transfer technologii i 

innowacji 

10 czerwca 2011 –  

12 września 2011 
54,07 
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1.5.2.  Postep wdrażania RPO WSL w podziale na Priorytety 

Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość  

Celem głównym przedmiotowego priorytetu jest wzrost konkurencyjności regionalnej 

gospodarki opartej na wiedzy. W ramach priorytetu wspierane są działania w zakresie 

infrastruktury rozwoju gospodarczego, promocji inwestycyjnej, rozwoju mikro, małych 

i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje bezpośrednie i doradztwo oraz transfer 

technologii i innowacji. Preferowane są projekty z obszarów technologicznych uznanych 

za rozwojowe w Województwie Śląskim. 

Realizacji priorytetu służyć mają trzy działania: 

 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, 

 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MSP, 

 1.3 Transfer technologii i innowacji. 

Na realizację Priorytetu I alokowano 296 238 553 EUR (1 174 585 863 PLN) pochodzących 

z EFRR, co stanowi 17,3% wartości Programu. 

 

Zbiorcza informacja nt. postępu wdrażania przedmiotowego Priorytetu  

Według stanu na koniec czerwca 2011 roku w ramach Priorytetu I do realizacji zatwierdzono 

2372 wnioski na łączną wartość dofinansowania ogółem
4
 833 mln PLN przy czym podpisano 

umowy/wydano decyzje dla 1838 projektów o wartości dofinansowania z UE 617 mln PLN, 

co stanowi 52 % alokacji przeznaczonej na Priorytet. 

We wnioskach o płatność beneficjenci wykazali poniesione 260 mln PLN wydatków 

(wartość odpowiadająca dofinansowaniu UE), co stanowi 22% alokacji. Środki zatwierdzone 

przez IC to 193 mln PLN, co stanowi 16% alokacji przeznaczonej na Priorytet.  

 

Priorytet I jest jedynym Priorytetem w ramach którego pozostały do ogłoszenia jeszcze 

konkursy. W II połowie 2011 r. oraz w 2012 planowane są konkursy dla przedsiębiorców, 

w związku z tym poziom wdrażania jest na średnim poziomie. 

 

 

                                                 
4
 tzn. środki UE + dofinansowanie z budżetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej   
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Rysunek 9 Realizacja Priorytetu I od uruchomienia Programu 

 

W okresie sprawozdawczym wartość dofinansowania ogółem
1
 zatwierdzonych wniosków 

wyniosła 84 mln PLN, co stanowi 7% środków z wszystkich zatwierdzonych wniosków. 

W I półroczu 2011 zakontraktowano 111 mln PLN, co stanowi 9% z wszystkich 

zakontraktowanych środków w ramach Priorytetu. We wnioskach o płatność beneficjenci 

wykazali poniesione 55 mln PLN wydatków (wartość odpowiadająca dofinansowaniu UE), 

co stanowi 5% wszystkich wydatków w ramach Priorytetu. Różnice pomiędzy ilością umów 

a wniosków o płatność związana jest z faktem, że jeden beneficjent składa kilka wniosków 

o płatność, także wnioski z wypełnioną tylko częścią sprawozdawczą. 
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W ramach przedmiotowego Priorytetu wdrażane są następujące działania/poddziałania.  

 

Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu  

Celem działania jest wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie. Alokacja EFRR 

na działanie 1.1 wynosi 68 750 000 EUR (272 593 750 PLN). Środki zostały podzielone 

pomiędzy dwa poddziałania: 

 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego, 

 1.1.2 Promocja inwestycyjna 

Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego 

Celem poddziałania jest wsparcie infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu. 

Wspierane są przede wszystkim parki przemysłowe i technologiczne, kompleksowe 

uzbrojenie terenów inwestycyjnych, centra wsparcia przedsiębiorczości. Stymulowany jest 

również rozwój instrumentów zewnętrznego finansowania przedsiębiorczości. Alokacja 

EFRR na poddziałanie 1.1.1 wynosi 57 002 028 EUR (227 934 009,36 PLN). W ramach 

poddziałania odbył się jeden zaplanowany konkurs: 

 31 sierpnia 2009 - 30 września 2009 

Dotychczas podpisano 12 umów o wartości dofinansowania EFRR 207 668 941,39 PLN, 

co stanowi 91% alokacji. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy 

dofinansowania wyniosła 272 562 790,99 PLN, co daje średni faktyczny poziom 

dofinansowania 76% i średnią wartość całkowitą projektu 17 305 745,12 PLN. 
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Projekt kluczowy 

Gospodarcza Brama Śląska – etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej, 

którego celem jest stworzenie impulsów rozwojowych i umożliwienie prowadzenia 

działalności gospodarczej poprzez wytworzenie infrastruktury podstawowej służącej 

przedsiębiorcom – dróg publicznych, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej oraz 

wodociągów dla terenów Będzina, Czeladzi, Jaworzna i Sosnowca. Projekt przeszedł 

pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. Przewidywany okres 

realizacji projektu to 2008 -2012 roku. Orientacyjny koszt całkowity projektu to 47,06 mln 

euro, w tym maksymalne dofinansowanie to 40 mln euro. W lipcu 2008 r. podpisano 

z Beneficjentem umowę ramową. Projekt składa się z kilku podprojektów, w ramach których 

będą składane oddzielne wnioski o dofinansowanie. Projekt składa się z 8 podprojektów, 

w ramach których są składane oddzielne wnioski o dofinansowanie. Na dzień 30 czerwca 

2011 roku złożono wszystkie wnioski o dofinansowanie, oraz podpisano wszystkie umowy 

o dofinansowanie. Jeden podprojekt został  zakończony, przeprowadzono kontrolę 

i wypłacono wszystkie środki. W sumie w ramach projektu wypłacono 27 360 793,16 PLN tj. 

68 % alokacji przeznaczonej na projekt. 

Poddziałanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna 

Celem poddziałania jest promocja inwestycyjna związana z organizacją lub udziałem 

w targach ofert inwestycyjnych i kampanii promujących tereny inwestycyjne, zarówno 

w kraju jak i za granicą. Alokacja EFRR na poddziałanie 1.1.2 wynosi 10 000 000 EUR 

(39 987 000 PLN). 

W ramach poddziałania odbyły się cztery z zaplanowanych konkursów: 

 4 lipca 2008 – 4 września 2008, 

 7 lipca 2009 – 7 września 2009, 

 7 września 2010 - 8 listopada 2010. 

W okresie sprawozdawczym w ramach przedmiotowego poddziałania ogłoszony został 

ostatni konkurs, który miał charakter zamknięty - wnioski przyjmowane były w terminie 

od 6 kwietnia 2011 roku do 6 czerwca 2011 roku. Wielkość wkładu ze środków unijnych 

wynosi 2 000 000,00 EURO, co stanowi 7 976 000,00 PLN.
5
 W ramach przedmiotowego 

naboru złożonych zostało 34 wnioski na kwotę dofinansowania 24 mln PLN. Ocena formalna 

i merytoryczno - techniczna zostanie przeprowadzona w kolejnym okresie sprawozdawczym. 

Zainteresowanie beneficjentów konkursem było duże, świadczy o tym trzykrotne 

przekroczenie alokacji.  

Dotychczas podpisano 25 umowy o wartości dofinansowania EFRR 14 757 180,83 PLN, 

co stanowi 37% alokacji. Zakończono realizację 2 projektów na kwotę 487 145,13 PLN. 

Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy o dofinansowanie wyniosła 

18 221 475,94 PLN, co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 81% i średnią wartość 

całkowitą projektu 590 287,23 PLN. 

                                                 
5
 kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, 

w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów (30 marca 2011 r.), tj. 1 euro = 3.9880 

PLN. 
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1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MSP 

Celem działania jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Alokacja EFRR na działanie 

1.2 wynosi 155 157 972 EUR (620 430 182,64 PLN). Środki zostały podzielone pierwotnie 

pomiędzy trzy poddziałania: 

 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa 

 1.2.2. MSP 

 1.2.3 Innowacje w MSP 

W toku wdrażania Programu okazało się, że ze względu na pewne ograniczenia 

proceduralne, korzystniejsze będzie połączenie poddziałań 1.2.1 i 1.2.2 we wspólne 

poddziałanie: 

 1.2.4 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP 

Na potrzeby niniejszej analizy wszystkie dane o postępie finansowym i rzeczowych 

poddziałań 1.2.1 i 1.2.2 oraz powstałego później 1.2.4 zostały skumulowane pod wspólnym 

szyldem 1.2.4. 

 

1.2.3 Innowacje w MSP 

W ramach poddziałania wspierana jest działalność B+R w przedsiębiorstwach prowadzących 

działalność innowacyjną. Alokacja EFRR na poddziałanie 1.2.3 wynosi 57 160 000 EUR 

228 565 692 PLN. W ramach poddziałania odbyły się dwa z trzech zaplanowanych 

konkursów: 

 13 marca 2009 - 13 maja 2009 

 12 luty 2010 - 15 kwietnia 2010 

Ostatni przewidziany jest na: 

 7 stycznia 2012 - 7 marca 2012 

Dotychczas podpisano 279 umów o wartości dofinansowania EFRR 124 900 834,71 PLN, 

co stanowi 55% alokacji. Zakończono realizację 42 projektów na kwotę dofinansowania 

15 314 666,67 PLN. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy 

dofinansowania wyniosła 339 338 556,15 PLN, co daje średni faktyczny poziom 

dofinansowania 36% i średnią wartość całkowitą projektu  905 078,51PLN. 

 

1.2.4 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP 

W ramach poddziałania wspierane są inwestycje bezpośrednie z zakresu rozbudowy 

i modernizacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz zakup usług doradczych. 

Wspierany są również udział przedsiębiorstw w targach i wystawach międzynarodowych 

oraz misjach gospodarczych. Alokacja EFRR na poddziałanie 1.2.4 i 1.2.1, 1.2.2 wynosi 
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97 997 972 EUR (391 864 490,64 PLN).  

W ramach poddziałania odbyło się dziesięć konkursów:  

 6 czerwca 2008 – 5 sierpnia 2008 (1.2.1, inwestycyjny), 

 5 września 2008 – 5 listopada 2008 (1.2.2, inwestycyjny), 

 28 października 2008 (1.2.1, targowy), 

 28 października 2008 (1.2.2, targowy), 

 15 kwietnia 2009 (1.2.1, targowy), 

 15 kwietnia 2009 (1.2.2, targowy), 

 12 sierpnia - 12 listopada 2009 (1.2.4, inwestycyjny), 

 10 września 2009 (1.2.4, targowy), 

 15 kwietnia 2010 (1.2.4, targowy). 

 

W okresie sprawozdawczym w ramach przedmiotowego poddziałania ogłoszony został 

konkurs otwarty  - 15 kwietnia 2011 (1.2.4, targowy). Wielkość środków, przewidziana do 

alokacji w ramach konkursu dla Mikroprzedsiębiorstw wynosi 600 000 EURO, co stanowi 

2 392 800 PLN
6
. Wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu dla 

Małych i Średnich przedsiębiorstw wynosi 1 200 000 EURO, co stanowi 4 785 600 PLN
6.
 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2013 roku. Do końca 

okresu sprawozdawczego złożonych zostało 74 wnioski na kwotę dofinansowania 2 mln 

PLN. 

Ostatni konkurs przewidziany jest na: 

 7 września 2011 - 7 grudnia 2011 (1.2.4, inwestycyjny). 

Dotychczas podpisano 1522 umowy o wartości dofinansowania EFRR  269 916 464,87 PLN, 

co stanowi 69% alokacji. Zakończono realizację 700 projektów na kwotę dofinansowania 

81 880 848,73 PLN. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy 

dofinansowania wyniosła 773 602 371,09 PLN, co daje średni faktyczny poziom 

dofinansowania 35% i średnią wartość całkowitą projektu 177 343,28 PLN. 

1.3 Transfer technologii i innowacji  

Celem działania jest wzmocnienie potencjału sektora B+R i struktur sieciowych na rzecz 

innowacji. Alokacja EFRR na działanie 1.3 wynosi 74 078 553 EUR (296 217 909,88 PLN). 

W ramach działania odbył się jeden z dwóch zaplanowanych konkursów: 

 30 kwietnia 2010 - 31 lipca 2010 

Drugi rozpoczął się w okresie sprawozdawczym tj.10 czerwca 2011 - 10 sierpnia 2011r. 

Zarząd Województwa podzielił naborów na dwa konkursy w zależności od typu projektu. 

Pierwszy nabór dotyczy 1,2,5 typu projektu. Wielkość środków, przewidziana do alokacji 

                                                 
6
 kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, 

w którym opublikowane zostało ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie projektów (tj. z dnia 30 

marca 2011 r., 1 euro =3,9880 zł) 
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w ramach konkursu, wynosi 40 202 939 euro, co stanowi  159 806 683 PLN
7
. Drugi nabór 

dotyczy 3,4,6 typu projektu. Wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach 

konkursu, wynosi 13 867 060 euro, co stanowi 55 121 564 PLN 
7
. 

 

Dotychczas wybrano do dofinansowania 7 projektów na kwotę dofinansowania EFRR 

44 461 295,48 PLN, jednak do końca okresu sprawozdawczego nie podpisano ani jednej 

umowy.  

Opóźnienia we wdrażaniu przedmiotowego działania związane były z brakiem regulacji 

do końca 2009 roku w zakresie udzielania pomocy publicznej uwzględniających specyfikę 

wszystkich potencjalnych beneficjentów. 

 

Analiza wskaźnikowa 

W załącznik II d i e do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe 

wskaźniki produktu i rezultatu dla Priorytetu I, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. 

Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec czerwca 2011 roku 

oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe 

dla 2010, 2013 i 2015 roku. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego Priorytetu 

w podziale na działania i poddziałania. 

W ramach działania 1.2 zakończono realizację aż 903 projektów. Przekłada się to na 

wskaźnik Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP, 

którego realizacja już w tej chwili przekroczyła 150% wartości docelowej. Niestety nadal 

brak realizacji dla wskaźników z grupy B+R tj. Liczba projektów z zakresu B+R oraz Liczba 

instytucji B+R wspartych w ramach RPO. Powyższa sytuacja wynika z faktu wprowadzenia 

do dokumentu Linia demarkacyjna, zapisu który zmniejsza maksymalną wartość 

dofinansowania projektów z zakresu B+R z 750 000 PLN do 240 000 PLN co w 

konsekwencji spowodowało rezygnacją beneficjentów z aplikowania o wsparcie z RPO WSL 

lub aplikowaniem w ramach POIG. 

 

Opis istotnych problemów z wdrażaniem wraz z podjętymi działaniami zaradczymi 

w  Priorytecie I 

Głównym problemem w okresie sprawozdawczym w zakresie przedmiotowego Priorytetu 

był słaby postęp w realizacji wskaźników RPO WSL. W związku z powyższym IZ RPO 

WSL planuje przeprowadzenie analizy wewnętrznej w zakresie wskaźników. Celem analizy 

będzie  m.in. zdefiniowanie problemów powodujących niski poziom realizacji niektórych 

wskaźników oraz zidentyfikowanie rozwiązań możliwych do wdrożenia. Wyniki 

przeprowadzonej analizy zostaną przedstawione w kolejnym sprawozdaniu. 

 

Priorytet II Społeczeństwo informacyjne 

Celem głównym Priorytetu II jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa 

                                                 
7
 kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, 

w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów, tj. 30 maja 2011 r. - 1 Euro = 3,9750 zł 
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informacyjnego w regionie. W ramach priorytetu będą wspierane działania w zakresie 

zapewnienia szybkiego i bezpiecznego dostępu do Internetu, a także rozwój usług 

publicznych świadczonych drogą elektroniczną. 

Realizacji Priorytetu służą dwa działania: 

 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, 

 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych 

 

Na realizację Priorytetu II alokowano 150 000 000 EUR (599 805 000 PLN) pochodzących 

z EFRR, co stanowi 8,8% wartości Programu. 

 

Zbiorcza informacja nt. postępu wdrażania przedmiotowego Priorytetu  

Według stanu na koniec czerwca 2011 roku w ramach Priorytetu II do realizacji 

zatwierdzono 102 wnioski na łączną wartość dofinansowania ogółem
8
 384 mln PLN przy 

czym podpisano umowy/wydano decyzje dla 84 projektów o wartości dofinansowania z UE 

255 mln PLN (43% alokacji na Priorytet). 

We wnioskach o płatność beneficjenci wykazali poniesione 34 mln PLN wydatków (wartość 

odpowiadająca dofinansowaniu UE), co stanowi 6% alokacji. Środki zatwierdzone przez IC 

to 30 mln PLN, co stanowi 5% alokacji przeznaczonej na Priorytet.  

 

 
 

 

W okresie sprawozdawczym wartość dofinansowania ogółem
1
 zatwierdzonych wniosków 

wyniosła 142 mln PLN, co stanowi 24% środków z wszystkich zatwierdzonych wniosków. 

W I półroczu 2011 zakontraktowano 27 mln PLN, co stanowi 5% z wszystkich 

zakontraktowanych środków w ramach Priorytetu. We wnioskach o płatność beneficjenci 

wykazali poniesione 13 mln PLN wydatków (wartość odpowiadająca dofinansowaniu UE), 

co stanowi 2% wszystkich wydatków w ramach Priorytetu. Różnice pomiędzy ilością umów 

a wniosków o płatność związana jest z faktem, że jeden beneficjent składa kilka wniosków 

                                                 
8
 tzn. środki UE + dofinansowanie z budżetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej   
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o płatność, także wnioski z wypełnioną tylko częścią sprawozdawczą. 

 

 
 

 

W ramach Priorytetu II realizowane są następujące działania: 

 

2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 

Celem działania jest zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu 

do Internetu. Alokacja EFRR na działanie 2.1 wynosi 92 542 935 EUR (370 051 434,18 

PLN), z czego 41 027 984 EUR przeznaczono na projekty realizowane w ramach PRS. 

W ramach działania odbył się jeden z dwóch zaplanowanych konkursów: 

 8 marca 2010 - 31 maja 2010 

Kolejny został ogłoszony w okresie sprawozdawczym tj. 8 kwietnia 2011 - 11 lipca 2011. 

Wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu, wynosi 35 000 000 EURO, 

co stanowi 139 580 000 PLN.
9
 

Wszystkie realizowane obecnie w działaniu projekty otrzymały dofinansowanie w ramach 

PRS. Szczegółowe informacje dot. realizacji projektów w ramach PRS zostały przedstawione 

w pkt. 1.5.3 Sprawozdania. 

Dotychczas w ramach działania podpisano 18 umów o wartości dofinansowania EFRR 

62 628 943,71 PLN) co stanowi 17% alokacji. Zakończono realizację 3 projektów na kwotę 

910 064,07 PLN. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy 

dofinansowania wyniosła 79 565 580,49 PLN), co daje średni faktyczny poziom 

                                                 
9
 kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, 

w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów, tj. 1 Euro = 3,9880 zł 
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dofinansowania 79% i średnią wartość całkowitą projektu 3 479 385,76 PLN. 

2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych 

Celem działania jest wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. 

Alokacja EFRR na działanie 2.2 wynosi 57 457 065 EUR (229 753 565,82 PLN), z czego 

34 378 798 EUR przeznaczono na projekty realizowane w ramach PRS.  

 

W ramach działania odbyły się dwa z dwóch zaplanowanych konkursy: 

 29 grudnia 2007 – 3 marca 2008 

 6 października 2009 - 7 grudnia 2009 

Szczegółowe informacje dot. realizacji projektów w ramach PRS zostały przedstawione 

w pkt. 1.5.3 Sprawozdania. 

Dotychczas w ramach działania podpisano 66 umów o wartości dofinansowania EFRR 

192 668 188,40 PLN co stanowi 84% alokacji. Wartość całkowita projektów dla których 

podpisano umowy o dofinansowanie wyniosła 273 684 884,53 PLN, co daje średni faktyczny 

poziom dofinansowania 70% i średnią wartość całkowitą projektu 2 919 214,98 PLN. 

W ramach działania zakończonych zostało 30 projektów na łączna kwotę dofinansowania 

10 785 469,20 PLN. 

 

Analiza jakościowa 

W załącznik II d i e do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe 

wskaźniki produktu i rezultatu dla Priorytetu II, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. 

Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec czerwca 2011 roku 

oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe 

dla 2010, 2013 i 2015 roku. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego Priorytetu 

w podziale na działania i poddziałania. 

W ramach Priorytetu II widzimy powolny wzrost realizacji wskaźników. W znacznej mierze 

spowodowane jest to zawiłościami w zakresie regulacji prawnych odnośnie pomocy 

publicznej dla telekomunikacyjnych sieci dostępowych i szkieletowych. Większość 

zakończonych projektów to projekty dotyczące e-usług. W tej chwili wartość wskaźnika 

Liczba projektów dotyczących e-usług wynosi 22 co daje 35% wartości docelowej. 

Zwiększyła się znacznie, w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym, także 

wartość wskaźnika Liczba użytkowników korzystających z usług on-line uruchomionych 

dzięki wsparciu programu, którego wartość jest na poziomie 14% wartości docelowej. 

 

Opis istotnych problemów z wdrażaniem wraz z podjętymi działaniami zaradczymi 

w  Priorytecie II 

Głównym problemem w okresie sprawozdawczym w zakresie przedmiotowego Priorytetu 

był słaby postęp w realizacji wskaźników RPO WSL. W związku z powyższym IZ RPO 

WSL planuje przeprowadzenie analizy wewnętrznej w zakresie wskaźników. Celem analizy 

będzie  m.in. zdefiniowanie problemów powodujących niski poziom realizacji niektórych 
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wskaźników oraz zidentyfikowanie rozwiązań możliwych do wdrożenia. Wyniki 

przeprowadzonej analizy zostaną przedstawione w kolejnym sprawozdaniu. 

Ponadto w roku 2009 problemy we wdrażaniu II Priorytetu związane z kwestią 

występowania pomocy publicznej w projektach z działania 2.1 - projekty związane z budową 

sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu doprowadziły do opóźnień we wdrażaniu 

całego Priorytetu. Obecnie poziom wdrażania przedmiotowego Priorytetu wzrósł w 

porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym, jednak w dalszym ciągu jest na 

najniższym poziomie.   

 

Priorytet III Turystyka 

Celem głównym priorytetu jest Wzrost konkurencyjności turystycznej regionu. W ramach 

Priorytetu są wspierane działania z zakresu infrastruktury zaplecza turystycznego, 

infrastruktury okołoturystycznej, systemu informacji turystycznej, promocji turystyki. 

Realizacji Priorytetu służyć mają cztery działania: 

 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego 

 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna 

 3.3 Systemy informacji turystycznej 

 3.4 Promocja turystyki 

Na realizację Priorytetu III alokowano 110 420 000 EUR (441 536 454 PLN) pochodzących 

z EFRR, co stanowi 6,4% wartości Programu. 

 

 

Zbiorcza informacja nt. postępu wdrażania przedmiotowego Priorytetu  

Według stanu na koniec czerwca 2011r. roku w ramach Priorytetu III do realizacji 

zatwierdzono 395 wniosków na łączną wartość dofinansowania ogółem
10

 385 mln PLN przy 

czym podpisano umowy/wydano decyzje dla 252 projektów o wartości dofinansowania z UE 

227 mln PLN (52% alokacji na Priorytet). We wnioskach o płatność beneficjenci wykazali 

poniesione 100 mln PLN wydatków (wartość odpowiadająca dofinansowaniu UE), 

co stanowi 23% alokacji. Różnice pomiędzy ilością umów a wniosków o płatność związana 

jest z faktem, że jeden beneficjent składa kilka wniosków o płatność, także wnioski z 

wypełnioną tylko częścią sprawozdawczą. Środki zatwierdzone przez IC to 82 mln PLN, co 

stanowi 19% alokacji przeznaczonej na Priorytet.  

                                                 
10

 tzn. środki UE + dofinansowanie z budżetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej   
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W okresie sprawozdawczym wartość dofinansowania ogółem
1
 zatwierdzonych wniosków 

wyniosła 137 mln PLN, co stanowi 17% środków z wszystkich zatwierdzonych wniosków. 

W I półroczu 2011 zakontraktowano 57 mln PLN, co stanowi 31% z wszystkich 

zakontraktowanych środków w ramach Priorytetu. We wnioskach o płatność beneficjenci 

wykazali poniesione 24 mln PLN wydatków (wartość odpowiadająca dofinansowaniu UE), 

co stanowi 13% wszystkich wydatków w ramach Priorytetu. Różnice pomiędzy ilością 

umów a wniosków o płatność związana jest z faktem, że jeden beneficjent składa kilka 

wniosków o płatność, także wnioski z wypełnioną tylko częścią sprawozdawczą. 
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W ramach Priorytetu realizowane są następujące działania/poddziałania: 

 

3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego 

Celem działania jest poprawa jakości infrastruktury turystycznej regionu. Alokacja EFRR 

na działanie 3.1 wynosi 33 962 812 EUR (135 002 177,7 PLN). Środki zostały podzielone 

pomiędzy dwa poddziałania: 

 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego / przedsiębiorstwa 

 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego / podmioty publiczne 

 

3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego / przedsiębiorstwa 

W ramach poddziałania wspierane są inwestycje bezpośrednie z zakresu budowy, 

przebudowy i remontu bazy noclegowej oraz gastronomicznej wraz z niezbędnym 

wyposażeniem w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Alokacja EFRR 

na poddziałanie 3.1.1 wynosi 29 800 000 EUR (118 455 000 PLN). W ramach poddziałania 

odbyły się dwa z trzech zaplanowanych konkursów: 

 6 marca 2009 - 6 maja 2009 

 5 marca 2010 - 5 maja 2010 

Ostatni przewidziany jest na: 
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 8 maja 2012-8 lipca 2012 

Dotychczas podpisano 106 umów o wartości dofinansowania  47 934 849,19 EFRR PLN, co 

stanowi 41% alokacji. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy 

dofinansowania wyniosła 152 615 023,09 PLN, co daje średni faktyczny poziom 

dofinansowania 31% i średnią wartość całkowitą projektu 1 439 764, 36 PLN. Zakończono 

realizację 6 projektów na łączną wartość dofinansowania 2 398 682,06 PLN. 

3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego / podmioty publiczne 

Przedmiotem poddziałania jest wspieranie infrastruktury podmiotów publicznych 

działających w sektorze turystyki. Alokacja EFRR na poddziałanie 3.1.2 wynosi 4 162 812 

 EUR (16 547 177 PLN). W ramach poddziałania odbyły się dwa z dwóch zaplanowanych 

konkursów: 

 25 lutego 2009
11

 

 8 lipca 2010 - 8 września 2010 

Dotychczas w poddziałaniu nie podpisano ani jednej umowy. Nie wybrano też do 

dofinansowania żadnego wniosku. Nie nastąpił więc żadnej postęp finansowy ani rzeczowy 

w działaniu.  

 

3.2  Infrastruktura okołoturystyczna 

Celem działania jest tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych. Alokacja 

EFRR na działanie 3.2 wynosi 67 158 695 EUR (266 955 812 PLN). Środki zostały 

podzielone pomiędzy dwa poddziałania: 

 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna / przedsiębiorstwa 

 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne 

3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna / przedsiębiorstwa 

W ramach poddziałania wspierane są inwestycje w mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstwach z zakresu budowy, przebudowy i remontu aktywnych form turystyki, 

terenów rekreacyjnych, bazy okołoturystycznej, a także z zakresu tworzenia i rozwoju 

parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego. Alokacja EFRR 

na poddziałanie 3.2.1 wynosi 17 000 000 EUR (67 575 000 PLN). W ramach poddziałania 

odbyły się trzy z trzech zaplanowanych konkursów z czego jeden w okresie 

sprawozdawczym: 

 7 kwietnia 2009 - 8 czerwca 2009 

 7czerwca 2010 - 9 sierpnia 2010 

 7 marca 2011 - 9 maja 2011. 

                                                 
11 W ramach tego naboru nie wybrano żadnego projektu. 
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Wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu ogłoszonego w okresie 

sprawozdawczym, wynosi 6 400 000 Euro, co stanowi 25 413 760 PLN
12

. W ramach naboru 

złożonych zostało 197 wniosków na kwotę dofinansowania 82 mln PLN, znacznie 

przewyższającą dostępną alokację. Oceny projektów rozpoczną się w kolejnym okresie 

sprawozdawczym. 

Dotychczas podpisano 52 umowy o wartości dofinansowania EFRR 19 389 912,17 PLN, co 

stanowi 28% alokacji. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy 

dofinansowania wyniosła 58 476 522,00 PLN, co daje średni faktyczny poziom 

dofinansowania 33% i średnią wartość całkowitą projektu 1 124 548,5 PLN. Zakończono 

realizację 3 projektów na łączną wartość dofinansowania 420 763,94 PLN. 

 

3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne 

Przedmiotem poddziałania jest wspieranie infrastruktury podmiotów publicznych 

działających w sektorze turystyki. Alokacja EFRR na poddziałanie 3.2.2 wynosi 50 158 

695 EUR (199 380 081 PLN), z czego 10 158 695 EUR (40 380 812 PLN) przeznaczono na 

projekty realizowane w ramach PRS a 40 000 000 EUR (159 000 000 PLN) na realizację 

projektu kluczowego. W ramach poddziałania nie przewidziano organizacji konkursów.  

Szczegółowe informacje dot. realizacji projektów w ramach PRS zostały przedstawione 

w pkt. 2.1.6.2 Sprawozdania. 

W ramach poddziałania realizowany jest jeden projekt kluczowy Rozwój infrastruktury 

turystycznej Subregionu Południowego. Projekt zakłada kompleksowe działania na rzecz 

podniesienia poziomu atrakcyjności turystycznej regionu. Zrealizowanie projektu przyczyni 

się do poszerzenia oferty turystycznej atrakcyjnych z punktu widzenia krajobrazowego 

i turystycznego miejsc na terenie Subregionu Południowego Województwa Śląskiego – 

miasta Bielsko – Biała, powiatu bielskiego, powiatu cieszyńskiego i powiatu żywieckiego. 

Zakres rzeczowy projektu m.in. obejmuje: wytyczenie i budowę tras narciarskich oraz 

ścieżek i szlaków rowerowych łączących tereny Beskidów, wytyczenia i budowę parkingów 

z infrastrukturą towarzyszącą przy obiektach i szlakach rekreacyjno – turystycznych. 

Planowany termin realizacji projektu to 2007-2012 rok. Orientacyjny całkowity koszt 

realizacji projektu to 55,46 mln euro, w tym maksymalne dofinansowanie 37,30 mln euro. 

Projekt przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. W 2008r. 

podpisano z Beneficjentem umowę ramową. Projekt składa się z 28 podprojektów, w ramach 

których złożono juz wszystkie wnioski o dofinansowanie, 2 pozostają w trakcie procesu 

oceny i wyboru, w przypadku  pozostałych 26 podpisano umowę o dofinansowanie. 

13 podprojektów jest zakończonych zostały złożone wnioski o płatność końcową z czego 

w 12 została przeprowadzona kontrola w 9 wypłacono wszystkie środki. Do końca okresu 

sprawozdawczego w ramach projektu wypłacono 68 635 000,59 PLN tj. 43 % alokacji 

                                                 
12

 kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, 

w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów (tj. z dnia 25 lutego r., 1 euro =3,9709 

zł.) 
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przeznaczonej na projekt. 

Dotychczas podpisano 52 umowy o wartości dofinansowania EFRR 124 879 809,58 PLN, co 

stanowi 62% alokacji. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy 

dofinansowania wyniosła 216 219 397,44 PLN, co daje średni faktyczny poziom 

dofinansowania 57% i średnią wartość całkowitą projektu 4 158 065,33 PLN. Zakończono 

realizację 8 projektów na łączną wartość dofinansowania 13 731 059,76 PLN. 

3.3 Systemy informacji turystycznej  

Celem działania jest zwiększenie dostępu do informacji turystycznej. Alokacja EFRR 

na działanie 3.3 wynosi 5 000 000 EUR (19 875 000 PLN). W ramach działania odbył się 

jeden zaplanowany konkurs: 

 8 grudnia 2009 - 5 lutego 2010 

Dotychczas podpisano 9 umów o wartości dofinansowania EFRR 18 823 256,31 PLN, 

co stanowi 95% alokacji. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy 

o dofinansowanie wyniosła 22 484 842,29 PLN, co daje średni faktyczny poziom 

dofinansowania 84% i średnią wartość całkowitą projektu 2 498 315,81 PLN. Nie 

zakończono realizacji ani jednego projektu.  

3.4 Promocja turystyki  

Celem działania jest wzrost rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej. Alokacja 

EFRR na działanie 3.4 wynosi 5 532 795 EUR (21 992 860 PLN). W ramach działania odbył 

się jeden zaplanowany konkurs: 

 20 lipca - 7 września 2009 

Dotychczas podpisano 33 umowy o wartości dofinansowania EFRR 16 852 294,33 PLN, co 

stanowi 77% alokacji. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy 

dofinansowania wyniosła 22 918 000,73 PLN, co daje średni faktyczny poziom 

dofinansowania 74% i średnią wartość całkowitą projektu 694 484,87 PLN. Zakończono 

realizację 10 projektów na łączną wartość dofinansowania 7 574 204,64 PLN. 

 

Analiza jakościowa 

W załącznik II d i e do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe 

wskaźniki produktu i rezultatu dla Priorytetu III, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. 

Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec czerwca 2011 roku 

oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe 

dla 2010, 2013 i 2015 roku. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego Priorytetu 

w podziale na działania i poddziałania. 

Pomimo, iż liczba zakończonych projektów w ramach Priorytetu III podwoiła się 

w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym realizacja nadal jest na niskim 

poziomie. Wartość najlepiej realizowanego wskaźnika, jakim jest Liczba projektów z zakresu 

turystyki, w tej chwili wynosi 26% wartości docelowej. Także wśród wskaźników rezultatu 

poziom realizacji jest niezadowalający. Najlepiej realizowany wskaźnik to Liczba turystów 
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korzystających z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach programu, którego 

wartość jego osiągnęła 9% wartości docelowej. 

 

Opis istotnych problemów z wdrażaniem wraz z podjętymi działaniami zaradczymi 

w  Priorytecie III 

Głównym problemem w okresie sprawozdawczym w zakresie przedmiotowego Priorytetu 

był słaby postęp w realizacji wskaźników RPO WSL. W związku z powyższym IZ RPO 

WSL planuje przeprowadzenie analizy wewnętrznej w zakresie wskaźników. Celem analizy 

będzie  m.in. zdefiniowanie problemów powodujących niski poziom realizacji niektórych 

wskaźników oraz zidentyfikowanie rozwiązań możliwych do wdrożenia. Wyniki 

przeprowadzonej analizy zostaną przedstawione w kolejnym sprawozdaniu. 

Priorytet IV – Kultura 

Celem głównym Priorytetu IV jest Wzrost znaczenia kultury jako czynnika rozwoju 

społeczno – gospodarczego. W ramach priorytetu wspierane będą działania z zakresu 

infrastruktury kultury, systemu informacji kulturalnej i promocji kultury. 

Realizacji priorytetu służyć mają trzy działania: 

 4.1 Infrastruktura kultury, 

 4.2 Systemy informacji kulturalnej, 

 4.3 Promocja kultury. 

Na realizację Priorytetu IV alokowano 53 274 150 EUR (211 764 746,25 PLN) 

pochodzących z EFRR, co stanowi 3,1% wartości Programu. 

 

Zbiorcza informacja nt. postępu wdrażania przedmiotowego Priorytetu 

  

Według stanu na koniec czerwca 2011 roku w ramach Priorytetu V do realizacji 

zatwierdzono 126 wniosków na łączną wartość dofinansowania ogółem
13

 225 mln PLN przy 

czym podpisano umowy/wydano decyzje dla 126 projektów o wartości dofinansowania z UE 

207 mln PLN (98% alokacji na Priorytet).  

We wnioskach o płatność beneficjenci wykazali poniesione 116 mln PLN wydatków 

(wartość odpowiadająca dofinansowaniu UE), co stanowi 55% alokacji. Różnice pomiędzy 

ilością umów a wniosków o płatność związana jest z faktem, że jeden beneficjent składa 

kilka wniosków o płatność, także wnioski z wypełnioną tylko częścią sprawozdawczą. 

Środki zatwierdzone przez IC to 104 mln PLN, co stanowi 49% alokacji przeznaczonej 

na Priorytet.  

 

                                                 
13

 tzn. środki UE + dofinansowanie z budżetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej   
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Rysunek Realizacja Priorytetu IV od uruchomienia Programu 

 

W okresie sprawozdawczym wartość dofinansowania ogółem
1
 zatwierdzonych wniosków 

wyniosła 1 mln PLN, co stanowi 0,4% środków z wszystkich zatwierdzonych wniosków. 

W I półroczu 2011 zakontraktowano 23 mln PLN, co stanowi 11% z wszystkich 

zakontraktowanych środków w ramach Priorytetu. We wnioskach o płatność beneficjenci 

wykazali poniesione 22 mln PLN wydatków (wartość odpowiadająca dofinansowaniu UE), 

co stanowi 18% wszystkich wydatków w ramach Priorytetu. Różnice pomiędzy ilością 

umów a wniosków o płatność związana jest z faktem, że jeden beneficjent składa kilka 

wniosków o płatność, także wnioski z wypełnioną tylko częścią sprawozdawczą. 

W okresie sprawozdawczym w deklaracjach IC zatwierdziła 15 mln PLN, co stanowi 14% 

wszystkich środków zatwierdzonych przez IC od uruchomienia Programu. 
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Rysunek 10 Realizacja Priorytetu IV w okresie sprawozdawczym
14

 

 

4.1 Infrastruktura kultury 

Celem działania jest zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego. Alokacja 

EFRR na działanie 4.1 wynosi 43 211 355 EUR (171 765 136 PLN),  z czego 8 763 136 

EUR (34 833 465 PLN) przeznaczono na realizację projektu kluczowego a 9 581 240 EUR 

(38 085 429 PLN)  na realizację projektów w ramach PRS.  

W ramach działania odbyły się dwa z zaplanowanych dwóch konkursów: 

 4 lipca 2008 – 4 września 2008, 

 25 lutego 2009 (do trzykrotnego przekroczenia alokacji) 

Dotychczas podpisano w ramach działania 59 umów o wartości dofinansowania EFRR 

169 199 058,91 PLN, co stanowi 98% alokacji. Wartość całkowita projektów dla których 

podpisano umowy dofinansowania wyniosła 225 748 853,49 PLN, co daje średni faktyczny 

poziom dofinansowania 75% i  średnią wartość całkowitą projektu 3 826 251,75 PLN. 

Zakończono realizację 18 projektów na łączną wartość dofinansowania 38 619 817,78 PLN. 

Szczegółowe informacje dot. postępów wdrażania projektów w ramach PRS znajdują się 

w pkt. 1.5.3  Sprawozdania. 

W ramach działania realizowany jest jeden projekt kluczowy Kompleksowa restauracja 

zabudowań klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze. Głównym celem projektu jest 

zachowanie dla przyszłych pokoleń, zarówno regionalnego jak i światowego, dziedzictwa 

kulturowego poprzez renowację i remont zabudowań klasztornych, budynku Bazyliki pod 

                                                 
14

 W okresie sprawozdawczym nie zostały przeproadzone żadne oceny formalne w ramach Priorytetu 
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wezwaniem Krzyża Świętego i narodzenia Matki Bożej oraz kurtyny północnej klasztoru 

Ojców Paulinów na Jasnej Górze. Kompleksowa restauracja zabudowań klasztoru przyczyni 

się również do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu oraz wpłynie pośrednio na 

pobudzenie rozwoju gospodarczego regionu. Planowany termin realizacji projektu to 2007-

2012 roku. Orientacyjny koszt całkowity realizacji projektu to 10,69 mln euro, w tym 

maksymalne dofinansowanie to 8,84 mln euro. W ramach projektu złożone zostały trzy 

podprojekty, których ocena formalną i merytoryczno-techniczną zakończyła się pozytywnie i 

zostały podpisane z beneficjentem umowy o dofinansowanie. Jeden podprojekt jest 

zakończony, przeprowadzono kontrolę i wypłacono wszystkie środki. W sumie w ramach 

projektu wypłacono 26 452 247,01 PLN tj. 76% alokacji przeznaczonej na projekt. 

4.2 Systemy informacji kulturalnej 

Celem działania jest zwiększenie dostępu do informacji o zasobach i wydarzeniach 

kulturalnych w regionie. Alokacja EFRR na działanie 4.2 wynosi 5 532 795 EUR 

(21 992 860 PLN). W ramach działania odbyły się dwa z dwóch zaplanowanych konkursów: 

 5 grudnia 2008 – 5 lutego 2009 

 8 stycznia 2010 - 8 marca 2010 

Dotychczas podpisano 23 umowy o wartości dofinansowania 20 848 772,79 PLN, co stanowi 

95% alokacji. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania 

wyniosła 25 183 784,35 PLN, co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 84% 

i  średnią wartość całkowitą projektu 1 094 947,14 PLN. Zakończono realizację 2 projektów 

na łączną wartość dofinansowania 582 710,03 PLN. 

4.3 Promocja kultury 

Celem działania jest wzrost rozpoznawalności oferty kulturalnej regionu. Alokacja EFRR 

na działanie 4.3 wynosi 4 530 000 EUR (18 006 750 PLN). W ramach działania odbyły się 

trzy zaplanowane konkursy: 

 4 marca 2008 - 5 maja 2008 

 6 marca 2009 - 6 maja 2009 

 5 marca 2010 - 5 maja 2010 

Dotychczas podpisano 44 umowy o wartości dofinansowania EFRR 17 760 405,52 PLN, co 

stanowi 98% alokacji. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy 

dofinansowania wyniosła 23 779 316,80 PLN, co daje średni faktyczny poziom 

dofinansowania 75% i  średnią wartość całkowitą projektu 540 439 PLN. Zakończono 

realizację 4 projektów na łączną wartość dofinansowania 1 074 338,11 PLN. 

 

Analiza jakościowa 

W załącznik II d i e do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe 

wskaźniki produktu i rezultatu dla Priorytetu VI, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. 

Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec czerwca 2011 roku 

oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe 
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dla 2010, 2013 i 2015 roku. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego Priorytetu 

w podziale na działania i poddziałania. 

Liczba zrealizowanych projektów z zakresu kultury wzrosła niemal o 100%. Daje to 35% 

realizacji wartości docelowej wskaźnika produktu Liczba projektów dot. infrastruktury 

kultury. Spośród wskaźników rezultatu, wskaźnik Liczba turystów korzystających 

z infrastruktury kultury objętej wsparciem w ramach programu na koniec okresu 

sprawozdawczego osiągnął 169% zakładanej wartości docelowej. 

 

Opis istotnych problemów z wdrażaniem wraz z podjętymi działaniami zaradczymi 

w  Priorytecie IV 

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego 

Priorytetu. 

Priorytet V – Środowisko 

Celem głównym Priorytetu V jest ochrona oraz poprawa jakości środowiska. W ramach 

priorytetu wspierane są działania w zakresie rozwoju infrastruktury wodno – ściekowej, 

gospodarki odpadami, poprawy jakości powietrza i wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii, zarządzania środowiskiem i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

Realizacji priorytetu służyć mają pięć działań: 

 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa 

 5.2 Gospodarka odpadami 

 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii 

 5.4 Zarządzanie środowiskiem 

 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze 

 

Na realizację Priorytetu V alokowano 180 678 600 EUR (718 197 435 PLN) pochodzących 

z EFRR, co stanowi 10,5% wartości Programu.  

 

Zbiorcza informacja nt. postępu wdrażania przedmiotowego Priorytetu  

 

Według stanu na koniec czerwca 2011 roku w ramach Priorytetu V do realizacji 

zatwierdzono 158 wniosków na łączną wartość dofinansowania ogółem
15

 729 mln PLN przy 

czym podpisano umowy/wydano decyzje dla 136 projektów o wartości dofinansowania z UE 

566 mln PLN (79% alokacji na Priorytet).  

We wnioskach o płatność beneficjenci wykazali poniesione 159 mln PLN wydatków 

(wartość odpowiadająca dofinansowaniu UE), co stanowi 22% alokacji. Różnice pomiędzy 

ilością umów a wniosków o płatność związana jest z faktem, że jeden beneficjent składa 

kilka wniosków o płatność, także wnioski z wypełnioną tylko częścią sprawozdawczą. 

Środki zatwierdzone przez IC to 126 mln PLN, co stanowi 17% alokacji przeznaczonej 

na Priorytet.  

                                                 
15

 tzn. środki UE + dofinansowanie z budżetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej   
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Rysunek 5 Realizacja Priorytetu V od uruchomienia Programu  

 

W okresie sprawozdawczym wartość dofinansowania ogółem
1
 zatwierdzonych wniosków 

wyniosła 91 mln PLN, co stanowi 12% środków z wszystkich zatwierdzonych wniosków. 

W I półroczu 2011 zakontraktowano 111 mln PLN, co stanowi 20% z wszystkich 

zakontraktowanych środków w ramach Priorytetu. We wnioskach o płatność beneficjenci 

wykazali poniesione 53 mln PLN wydatków (wartość odpowiadająca dofinansowaniu UE), 

co stanowi 33% wszystkich wydatków w ramach Priorytetu. Różnice pomiędzy ilością 

umów a wniosków o płatność związana jest z faktem, że jeden beneficjent składa kilka 

wniosków o płatność, także wnioski z wypełnioną tylko częścią sprawozdawczą. 

W okresie sprawozdawczym w deklaracjach IC zatwierdziła 38 mln PLN, co stanowi 30,1% 

wszystkich środków zatwierdzonych przez IC od uruchomienia Programu. 
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Rysunek 6 Realizacja Priorytetu V w okresie sprawozdawczym 

 

W ramach przedmiotowego Priorytetu wdrażane są następujące działania: 

5.1 Gospodarka wodno-ściekowa 

Celem Działania jest poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Alokacja 

EFRR na działanie 5.1 wynosi 90 754 182 EUR (360 747 873,45 PLN), z czego prawie 80 

mln PLN przeznaczono na projekt kluczowy i 25 mln PLN na PRS. W ramach działania 

odbyły się dwa z zaplanowanych dwóch konkursów: 

 29 grudnia 2007 – 3 marca 2008, 

 6 lutego 2009 - 6 kwietnia 2009 

 

Dotychczas podpisano 30 umów o wartości dofinansowania 333 266 301,86 PLN co stanowi 

92% alokacji. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy o dofinansowanie 

wyniosła 452 145 706,86 PLN, co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 74% 

i średnią wartość całkowitą projektu 15 071 523 PLN. Zakończono realizację 4 projektów na 

łączną kwotę dofinansowania 17 587 750,96 PLN. 

Szczegółowe informacje dot. postępów wdrażania projektów w ramach PRS znajdują się 

w pkt. 1.5.3  Sprawozdania. 

Projekt kluczowy 

Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice 

w Pyrzowicach – wodno-ściekowa- projekt, poprzez budowę systemu kanalizacji oraz 

oczyszczalni ścieków, ma na celu: uatrakcyjnienie terenów okołolotniskowych 

Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice i okolic Zalewu Przeczycko -Siewierskiego 
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oraz ochronę zbiorników wód podziemnych i lokalnych ujęć wody pitnej poprzez 

uporządkowanie gospodarki ściekowej. Orientacyjny całkowity koszt projektu to 27,83 mln 

euro, w tym maksymalne dofinansowanie to 23,53 mln euro. Planowany termin realizacji 

projektu to 2009-2013. Projekt przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną 

i merytoryczno-techniczną. W lipcu 2008r. podpisano z Beneficjentem umowę ramową. 

Projekt składa się z 4 podprojektów, wszystkie umowy o dofinansowanie zostały podpisane. 

Do końca okresu sprawozdawczego w ramach projektu nie wypłacono środków. 

5.2 Gospodarka odpadami 

Celem działania jest ograniczenie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych 

w środowisku. Alokacja EFRR na działanie 5.2 wynosi 31 364 418 EUR (124 673 561,55 

PLN), z czego  67 941 403,57 PLN zostało przeznaczonych na realizację PRS. 

 W ramach działania odbył się jeden zaplanowany konkurs: 

 7 lipca 2009 - 7 września 2009  

Dotychczas podpisano 39 umów o wartości dofinansowania EFRR 103 365 904,66 PLN, 

co stanowi 82% alokacji. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy 

dofinansowania wyniosła 145 845 240,26 PLN, co daje średni faktyczny poziom 

dofinansowania 70% i  średnią wartość całkowitą projektu 3 739 621,53 PLN. Zakończono 

realizację 7 projektów na łączną kwotę dofinansowania 5 512 565,27 PLN. 

Szczegółowe informacje dot. postępów wdrażania projektów w ramach PRS znajdują się 

w pkt. 1.5.3  Sprawozdania. 

 

5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii 

Celem działania jest poprawa jakości powietrza. Alokacja EFRR na działanie 5.3 wynosi 

44 060 000 EUR (175 138 500 PLN), z czego 50 940 857,25 PLN zostało przeznaczonych na 

realizację PRS. W ramach działania odbyły dwa z zaplanowanych dwóch konkursów, w tym 

jeden w okresie sprawozdawczym: 

 5 marca 2010 - 5 maja 2010, 

 6 kwietnia 2011 - 6 czerwca 2011 

  

 Wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu, wynosi 11 060 000 euro, 

co stanowi 44 107 280 PLN
16

.W ramach naboru zgłoszonych zostało  179 wniosków na 

kwotę dofinansowania 558 mln PLN. Konkurs cieszył dużym zainteresowaniem 

beneficjentów. 

Dotychczas podpisano 56 umów o wartości dofinansowania EFRR 112 973 193,81 PLN, 

co stanowi 65% alokacji. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy 

o dofinansowanie wyniosła 185 827 896,83 PLN, co daje średni faktyczny poziom 

                                                 
16

 kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, 

w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów, tj. 1 Euro = 3.9880 zł 
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dofinansowania 61%  i  średnią wartość całkowitą projektu 3 318 355,30 PLN. Zakończono 

realizację 4 projektów na łączną kwotę dofinansowania 4 428 386,88 PLN. 

Szczegółowe informacje dot. postępów wdrażania projektów w ramach PRS znajdują się 

w pkt. 1.5.3  Sprawozdania. 

 

5.4 Zarządzanie środowiskiem 

Celem działania jest doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem. Alokacja EFRR 

na działanie 5.4 wynosi 9 000 000 EUR (35 775 000 PLN). W ramach działania odbyły dwa 

z zaplanowanych dwóch konkursów, w tym jeden zakończył się na początku okresu 

sprawozdawczego: 

 5 grudnia 2008 – 5 lutego 2009, 

 8 listopada 2010 - 10 stycznia 2011 

 

Dotychczas podpisano 8 umów o wartości dofinansowania EFRR 9 128 172,09 PLN, 

co stanowi 25% alokacji. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy 

dofinansowania wyniosła  11 048 966,17 PLN, co daje średni faktyczny poziom 

dofinansowania 82% i  średnią wartość całkowitą projektu 1 381 120,77 PLN. Zakończono 

realizację 1 projektu na łączną kwotę dofinansowania 575 050,50 PLN. 

 

5.5 Dziedzictwo przyrodnicze 

Celem Działania jest ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie postaw 

ekologicznych społeczeństwa. Alokacja EFRR na działanie 5.5 wynosi 5 500 000 EUR 

(21 862 500 PLN). 

W ramach działania odbyły się dwa z zaplanowanych dwóch konkursów, w tym jeden 

zakończył się na początku okresu sprawozdawczego: 

 5 września 2008 – 5 listopada 2008, 

 8 listopada 2010 - 10 stycznia 2011 

Dotychczas podpisano 3 umowy o wartości dofinansowania EFRR 7 491 920,71 PLN, 

co stanowi 32% alokacji. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy 

dofinansowania wyniosła 10 194 404,73 PLN, co daje średni faktyczny poziom 

dofinansowania 70% i  średnią wartość całkowitą projektu 3 398 134,91 PLN. Nie 

zakończono realizacji żadnego projektu. 

 

Analiza jakościowa 

W załącznik II d i e do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe 

wskaźniki produktu i rezultatu dla Priorytetu V, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. 

Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec czerwca 2011 roku 

oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe 

dla 2010, 2013 i 2015 roku. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego Priorytetu 
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w podziale na działania i poddziałania. 

Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami oraz Liczba projektów mających na celu 

poprawę jakości powietrza to dwa najlepiej realizowane wskaźniki w ramach Priorytetu V, 

które na koniec okresu sprawozdawczego osiągnęły odpowiednio 33 i 24 % wartości 

docelowej. Pomimo niskiej realizacji pozostałych wskaźników, na podstawie szacowanej 

realizacji, ich wartości docelowe zostaną osiągnięte. Brak realizacji niektórych wskaźników 

spowodowany jest również brakiem zainteresowania ze strony beneficjentów, jednak nie 

zagraża to realizacji celów Priorytetu. Dobrym przykładem jest tu wskaźnik Ilość osób 

objętych selektywną zbiórką odpadów a także Dodatkowa liczba osób przyłączonych do sieci 

wodociągowej w wyniku realizacji projektów. Gospodarka odpadami to nie tylko selektywna 

zbiórka, ale wiele innych przedsięwzięć, które ograniczają ilość odpadów deponowanych 

i zdeponowanych w środowisku a które są realizowane przez beneficjentów w ramach RPO 

WSL. 

 

Opis istotnych problemów z wdrażaniem wraz z podjętymi działaniami zaradczymi 

w  priorytecie V 

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego 

Priorytetu. 

Priorytet VI – Zrównoważony rozwój miast 

Celem głównym przedmiotowego priorytetu jest wzrost konkurencyjności przestrzeni 

miejskiej województwa. W ramach priorytetu wspierane są działania w zakresie wzmacniania 

regionalnych ośrodków wzrostu i rewitalizacji terenów zdegradowanych. 

 

Realizacji priorytetu służyć mają dwa działania: 

 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu, 

 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. 

Na realizację Priorytetu VI alokowano 312 802 445 EUR (1 243 389 718,87 PLN) 

pochodzących z EFRR, co stanowi 18,2% wartości Programu. Jest to drugi największy 

priorytet RPO WSL pod względem wkładu UE. W ramach Priorytetu VI występują trzy 

procedury oceny i wyboru projektów: konkursowa indywidualna i PRS oraz wdrażana jest 

także Inicjatywa JESSICA. W ramach przedmiotowego Priorytetu na PRS zostało 

przeznaczonych 161 mln PLN oraz 611 mln PLN.  

Szczegółowe informacje dot. realizacji PRS zostały przedstawione w punkcie 1.5.3  

niniejszego Sprawozdania. 

 

Zbiorcza informacja nt. postępu wdrażania przedmiotowego Priorytetu 

Według stanu na koniec czerwca 2011 roku w ramach Priorytetu VI do realizacji 

zatwierdzono 72 wnioski na łączną wartość dofinansowania ogółem
17

 984 mln PLN przy 

                                                 
17

 tzn. środki UE + dofinansowanie z budżetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej   
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czym podpisano umowy/wydano decyzje dla 37 projektów o wartości dofinansowania z UE 

985 mln PLN (79,2 % alokacji na Priorytet). Duża różnica pomiędzy wartością 

dofinansowanych wniosków, a podpisanymi umowami wynika z faktu, że w ramach 

priorytetu VI wdrażana jest Inicjatywa JESSICA. Szczegółowe informacje nt. Inicjatywy 

JESSICA zostały zamieszczone w punkcie 1.5.7 niniejszego Sprawozdania. 

 We wnioskach o płatność beneficjenci wykazali poniesione 361 mln PLN wydatków 

(wartość odpowiadająca dofinansowaniu UE), co stanowi 29% alokacji. Środki zatwierdzone 

przez IC to 337 mln PLN, co stanowi 27,1% alokacji przeznaczonej na Priorytet. W ramach 

Priorytetu nie planuje się już ogłoszenia konkursów. W przedmiotowym Priorytecie wartość 

środków z podpisanych umów o dofinansowanie jest większa niż zatwierdzonych wniosków, 

w związku z realizacją Inicjatywy JESSICA, której etapy wdrażania następuje inaczej niż  

 

 

Rysunek 11 Realizacja Priorytetu VI od uruchomienia Programu 
 

W okresie sprawozdawczym wartość dofinansowania ogółem
1
 zatwierdzonych wniosków 

wyniosła 215 mln PLN, co stanowi 22% środków z wszystkich zatwierdzonych wniosków. 

W I półroczu 2011 zakontraktowano 11 mln PLN, co stanowi 1,1% z wszystkich 

zakontraktowanych środków w ramach Priorytetu. We wnioskach o płatność beneficjenci 

wykazali poniesione 41 mln PLN wydatków (wartość odpowiadająca dofinansowaniu UE), 

co stanowi 11,3% wszystkich wydatków w ramach Priorytetu.  

W okresie sprawozdawczym w deklaracjach IC zatwierdziła 35 mln PLN, co stanowi 10,3% 

wszystkich środków zatwierdzonych przez IC od uruchomienia Programu. 
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Rysunek 12 Realizacja Priorytetu VI w okresie sprawozdawczym 

 

W ramach przedmiotowego Priorytetu wdrażane są następujące działania/ poddziałania. 

 

Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu 

Celem działania jest wzrost konkurencyjności ośrodków metropolitalnych. Alokacja EFRR 

na działanie 6.1 wynosi 176 532 445 EUR (701 716 468,87 PLN). W ramach działania nie 

przeznaczono żadnych środków na procedurę konkursową. Ponad 87% alokacji zostało 

przeznaczone na realizację projektów w trybie indywidualnym, pozostałe środki 

rozdysponowano w ramach PRS. 

W działaniu podpisano 9 umów o wartości dofinansowania EFRR 697 280 955 PLN, co 

stanowi prawie 100% alokacji. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy o 

dofinansowanie wyniosła 1 341 254 415,17 PLN, co daje średni faktyczny poziom 

dofinansowania 52% i bardzo wysoką średnią wartość całkowitą projektu 149 028 268,35 

PLN. Nie zakończono realizacji ani jednego projektu. 

 

Projekty kluczowe 

 

1. Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium- szczegółowe informacje dot. 

projektu zostały przedstawione w pkt. 5 Sprawozdania.  

2. Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach- szczegółowe informacje dot. 

projektu zostały przedstawione w pkt. 5 Sprawozdania.  

3. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka- główną funkcją obiektu będzie 

udostępnianie czytelnikom księgozbioru tradycyjnego, czasopism oraz zbiorów 

multimedialnych. W projekcie zastosowane zostaną najnowsze rozwiązania techniczne i 

technologie komputerowe. Orientacyjny całkowity koszt realizacji projektu to 19,98 mln 
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euro, w tym maksymalne dofinansowanie to 13,26 mln euro. Termin realizacji projektu 

to 2008-2012r. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno-techniczną 

i podpisano z beneficjentem umowę o dofinansowanie 8 lipca 2008r. W ramach projektu 

do końca okresu sprawozdawczego wypłacono 35 857 182,2 PLN. 

4. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach- szczegółowe informacje dot. 

projektu zostały przedstawione w pkt. 5 Sprawozdania.  

5. Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei 

Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie- projekt ma na celu przyczynienie się do 

konkurencyjności Częstochowy, jako ośrodka metropolitarnego, jak również poprawienie 

i przekształcenie reprezentacyjnej przestrzeni publicznej o znaczeniu ponadregionalnym. 

Projekt obejmuje modernizację i przekształcenie publicznej Alei Najświętszej Maryi 

Panny, obejmującej wysokiej jakości rozwiązania urbanistyczno –architektoniczne 

o znaczeniu ponadregionalnym. Orientacyjny koszt całkowity realizacji projektu to 15,05 

mln euro, w tym maksymalne dofinansowanie to 8,52 mln euro. Planowany termin na 

realizację projektu to 2008-2013 rok. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną 

i merytoryczno - techniczną. 27.10.2009r. została podpisana umowa o dofinansowanie. 

Do końca okresu sprawozdawczego w ramach projektu wypłacono 3 102 481,77 PLN tj. 

7,5% alokacji przeznaczonej na projekt. 

 

Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

Celem działania jest wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych. Alokacja 

EFRR na działanie 6.2 wynosi 136 270 000 EUR (541 673 250 PLN). Środki zostały 

podzielone pomiędzy trzy poddziałania: 

 6.2.1 Rewitalizacja - duże miasta, 

 6.2.2 Rewitalizacja - małe miasta, 

 6.2.3 Rewitalizacja – JESSICA. 

 

Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja - duże miasta  

Celem poddziałania jest wsparcie dla obszarów zdegradowanych, przede wszystkim: 

powstałych w wyniku przemian rynkowych terenów poprzemysłowych, powojskowych, 

popegeerowskich oraz niszczejących i tracących atrakcyjność centrów i dzielnic miast 

podlegających procesowi suburbanizacji na terenie miast liczących powyżej 50 tys. 

mieszkańców. Alokacja EFRR na poddziałanie 6.2.1 wynosi 39 300 000 EUR (156 217 500 

PLN). 

W ramach poddziałania odbył się jeden zaplanowany konkurs: 

 17 maja 2010 - 17 sierpnia 2010.  

 

Do końca okresu sprawozdawczego podpisano 10 umów o wartości dofinansowania EFRR 

21 566 926,25 PLN, co stanowi 14% alokacji. Wartość całkowita projektów dla których 

podpisano umowy dofinansowania wyniosła 42 234 624,56 PLN, co daje średni faktyczny 

poziom dofinansowania 52% i średnią wartość całkowitą projektu 4 223 46,45 PLN. 
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Zakończono realizację 2 projektów na łączną kwotę dofinansowania 3 181 927,30 PLN. 

 

Podziałanie 6.2.2 Rewitalizacja - małe miasta 

Celem poddziałania jest wsparcie dla obszarów zdegradowanych, przede wszystkim: 

powstałych w wyniku przemian rynkowych terenów poprzemysłowych, powojskowych, 

popegeerowskich w gminach wiejskich, miejsko – wiejskich i miejskich do 50 tys. 

mieszkańców. Alokacja EFRR na poddziałanie 6.2.2 wynosi 45 970 000 EUR (182 730 750 

PLN). W ramach poddziałania odbył się jeden zaplanowany konkurs: 

 19 sierpnia 2010 - 19 listopada 2010.  

Dotychczas podpisano 17 umów o wartości dofinansowania EFRR 54 067 043,68 PLN, 

co stanowi 29% alokacji. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy 

o dofinansowanie wyniosła 78 723 031,11 PLN, co daje średni faktyczny poziom 

dofinansowania 68% i średnią wartość całkowitą projektu 4 630 766 PLN– wyższą 

od dotychczasowej średniej w działaniu 6.2.1.  Zakończono realizację 2 projektów na łączną 

kwotę dofinansowania 2 655 107,68 PLN. 

 

Poddziałanie 6.2.3 Rewitalizacja - JESSICA 

IZ RPO WSL podjęła decyzję o uczestnictwie w Inicjatywie JESSICA w 2009 roku, 

w związku z powyższym wydzielono poddziałanie 6.2.3 w ramach działania 6.2.  

Szczegółowe informacje dotyczące poddziałania 6.2.3 Rewitalizacja – JESSICA zostały 

przedstawione w punkcie 1.5.7 niniejszego Sprawozdania. 

 

Analiza jakościowa 

W załącznik II d i e do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe 

wskaźniki produktu i rezultatu dla Priorytetu VI, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. 

Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec czerwca 2011 roku 

oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe 

dla 2010, 2013 i 2015 roku. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego Priorytetu 

w podziale na działania i poddziałania. 

W Priorytecie VI wśród wskaźników produktu wskaźnik Liczba projektów promujących 

biznes, przedsiębiorczość i nowe technologie posiada realizację na poziomie zerowym. Dla 

wskaźnika produktu Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz 

poprawiających atrakcyjność miast osiągnięto realizację na poziomie 10 sztuk, co oznacza 

osiągnięcie 7% wartości docelowej wskaźnika dla 2015 roku. W przypadku wskaźników 

rezultatu 4 spośród wszystkich 11 wskaźników rezultatu w Priorytecie VI posiada realizację 

na poziomie zerowym. Wskaźnik Liczba imprez organizowanych z wykorzystaniem 

infrastruktury objętej wsparciem w ramach priorytetu osiągnął najwyższą w stosunku do 

zakładanej wartości docelowej dla 2015 roku realizację stanowiącą 144% wartości 

docelowej. Postęp wskaźników produktu Priorytetu VI zważywszy na małą liczbę projektów 

zakończonych do końca okresu sprawozdawczego pozostaje na niezadowalającym poziomie. 
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Postęp wskaźników produktu Priorytetu VI wesprze realizacja projektów wybranych w trybie 

konkursowym poddziałań 6.2.1 i 6.2.2, jednak widoczne we wskaźnikach efekty wdrażania 

projektów konkursowych tych działań pojawią się w terminie późniejszym. Podobne 

opóźnienie wystąpi w przypadku efektów wdrażania poddziałania 6.2.3 Rewitalizacja – 

JESSICA, w związku z czym w obecnym okresie sprawozdawczym wskaźniki rezultatu 

Priorytetu VI nie odnotowują zadowalającego postępu realizacji, za wyjątkiem wskaźnika 

Liczba imprez organizowanych z wykorzystaniem infrastruktury objętej wsparciem w ramach 

priorytetu, który uzyskał gwałtowny wzrost wartości realizacji w I półroczu 2011 roku. 

Wartość wskaźnika osiągnęła poziom przekraczający jego końcową wartość docelową, choć 

jeszcze w poprzednim okresie sprawozdawczym wynosiła zaledwie 5% tej wartości. 

Opis istotnych problemów z wdrażaniem wraz z podjętymi działaniami zaradczymi 

w  Priorytecie VI 

Głównym problemem w okresie sprawozdawczym w zakresie przedmiotowego Priorytetu 

był słaby postęp w realizacji wskaźników RPO WSL. W związku z powyższym IZ RPO 

WSL planuje przeprowadzenie analizy wewnętrznej w zakresie wskaźników. Celem analizy 

będzie  m.in. zdefiniowanie problemów powodujących niski poziom realizacji niektórych 

wskaźników oraz zidentyfikowanie rozwiązań możliwych do wdrożenia. Wyniki 

przeprowadzonej analizy zostaną przedstawione w kolejnym sprawozdaniu. 

Priorytet VII – Transport 

Celem głównym Priorytetu jest ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu 

transportowego. W ramach priorytetu będą wspierane działania w zakresie modernizacji 

i rozbudowy sieci drogowej i transportu publicznego. Szczególne znaczenie ma połączenie 

kluczowej sieci drogowej województwa z drogami znajdującymi się w sieci TEN-T, drogami 

międzynarodowymi i krajowymi. 

Realizacji priorytetu służyć mają dwa działania: 

 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej 

 7.2 Transport publiczny  

 

Na realizację Priorytetu VII alokowano 426 327 555 EUR (1 694 652 031,12 PLN) 

pochodzących z EFRR, co stanowi 24,8% wartości Programu. Jest to zdecydowanie 

największy priorytet RPO WSL pod względem alokowanego wkładu UE
18

. 

 

Zbiorcza informacja nt. postępu wdrażania przedmiotowego Priorytetu 

Według stanu na koniec czerwca 2011 roku w ramach Priorytetu VII do realizacji 

zatwierdzono 156 wniosków na łączną wartość dofinansowania ogółem
19

 1 474 mln PLN, 

przy czym podpisano umowy/wydano decyzje dla 145 projektów o wartości dofinansowania 

                                                 
18 Po uwzględnieniu przewidywanych środków krajowych publicznych i prywatnych, nieco wyższym zaangażowaniem 

finansowym może się pochwalić Priorytet I.  
19 tzn. środki UE + dofinansowanie z budżetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej   
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z UE 1 286 mln PLN (76% alokacji na Priorytet).  

We wnioskach o płatność beneficjenci wykazali poniesione 530 mln PLN wydatków 

(wartość odpowiadająca dofinansowaniu UE), co stanowi 31% alokacji. Środki zatwierdzone 

przez IC to 476 mln PLN, co stanowi 28% alokacji przeznaczonej na Priorytet. W ramach 

Priorytetu nie pozostało już żadnych konkursów do ogłoszenia. 

 

 
 

Rysunek 13 Realizacja Priorytetu VII od uruchomienia Programu 

 

W okresie sprawozdawczym wartość dofinansowania ogółem
1
 zatwierdzonych wniosków 

wyniosła 48 mln PLN, co stanowi 3,2% środków z wszystkich zatwierdzonych wniosków. 

W I półroczu 2011 zakontraktowano 168 mln PLN, co stanowi 13% z wszystkich 

zakontraktowanych środków w ramach Priorytetu. We wnioskach o płatność beneficjenci 

wykazali poniesione 122 mln PLN wydatków (wartość odpowiadająca dofinansowaniu UE), 

co stanowi 23% wszystkich wydatków w ramach Priorytetu.  

W okresie sprawozdawczym w deklaracjach IC zatwierdziła 119 mln PLN, co stanowi 25% 

wszystkich środków zatwierdzonych przez IC od uruchomienia Programu.  
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Rysunek 14  Realizacja Priorytetu VII w okresie sprawozdawczym
20

 

 

W ramach przedmiotowego Priorytetu wdrażane są następujące działania/ poddziałania. 

 

7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej 

Celem działania jest udrożnienie sieci drogowej województwa. Alokacja EFRR na działanie 

7.1 wynosi 309 594 208 EUR (1 230 636 976,8 PLN). Środki zostały podzielone pomiędzy 

dwa poddziałania: 

 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych,  

 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć 

drogową. 

 

7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych 

Celem poddziałania jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu 

kluczowych elementów sieci drogowej. Alokacja EFRR na poddziałanie 7.1.1 wynosi 

224 594 208 EUR (892 761 976,8 PLN). W ramach poddziałania odbył się jeden 

zaplanowany konkurs: 

 7 stycznia 2009 - 9 marca 2009. 

 

Prawie 2/3 środków jest jednak zakontraktowana w ramach projektów kluczowych oraz PRS.  

Szczegółowe informacje dot. postępów wdrażania projektów w ramach PRS znajdują się 

                                                 
20

 W okresie sprawozdawczym nie zostały przeproadzone żadne oceny formalne w ramach Priorytetu 
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w pkt. 1.5.3  Sprawozdania. 

 

Projekty kluczowe 

 

1. Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” – odcinek Zabrze – 

Gliwice- szczegółowe informacje dot. projektu zostały przedstawione w pkt. 5 

Sprawozdania. 

2. Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim – budowa obwodnic w 

Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 935- głównym celem projektu jest 

dostosowanie istniejącego układu komunikacyjnego w Rybniku i Żorach do przyjęcia 

wzmożonego ruchu tranzytowego związanego z istniejącą autostradą A4 oraz budowaną 

autostradą A1. Termin realizacji projektu to 2008-2011 a koszt całkowity to 30,56 mln 

euro, z czego maksymalne dofinansowanie to 20,69 mln euro. Projekt przeszedł 

pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. W lipcu 2008r. 

podpisano umowę ramową z Beneficjentem. Projekt składa się z czterech podprojektów, 

w ramach których zostały złożone oddzielne wnioski o dofinansowanie. Wnioski 

przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną i zostały wybrane do 

dofinansowania. Wszystkie podprojekty mają podpisane umowy o dofinansowanie. Jeden 

podprojekt jest zakończony został złożony wniosek o płatność końcową. W sumie 

w ramach projektu wypłacono 30 643 769,31 PLN tj. 33% alokacji przeznaczonej 

na projekt. 

3. Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW933 – ul. Pszczyńskiej w 

Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie- celem projektu jest budowa Drogi 

Głównej Południowej, która będzie ważnym elementem układu drogowego 

warunkującego wzrost rozwoju gospodarczego, minimalizację bezrobocia oraz umożliwi 

przełamanie monokultury górniczej, zarówno w mieście jak i w tej części woj. śląskiego. 

Planowany termin realizacji projektu to 2009-2012, a koszt całkowity to 67,21 mln euro, 

z czego maksymalne dofinansowanie to 36,85 mln euro. Projekt przeszedł pozytywnie 

wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. W 2008r. podpisano umowę ramową 

z Beneficjentem. Projekt składa z dwóch podprojektów (etapów) realizowanych 

oddzielnie, w ramach których składane są oddzielne wnioski o dofinansowanie. Projekty 

przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną i zostały wybrane do 

dofinansowania. Zostały podpisane umowy o dofinansowanie. W sumie w ramach 

projektu wypłacono 9 855 849,99 PLN tj. 7% alokacji przeznaczonej na projekt. 

4. Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 (ul. Wyzwolenia / Niepodległości) w Bielsku – 

Białej- celem strategicznym projektu jest poprawa funkcjonalności istniejącego układu 

sieci dróg krajowych poprzez eliminację "wąskich gardeł" i przez to poprawa 

przejezdności i warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projekt realizowany był w 

latach 2008-2010 a koszt całkowity to 30,85 mln euro, w tym maksymalne 

dofinansowanie to 17,03 mln euro. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną 

i merytoryczno-techniczną. W 2008r. podpisano umowę o dofinansowanie  

z Beneficjentem. Realizacja projektu zakończyła się w grudniu 2010r. 

5. Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – etap 

III- realizacja budowy III etapu bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji 

Górnośląskiej bezpośrednio połączy budowany w ramach ZPORR II etap obwodnicy z 
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drogą krajową nr 4, 94 i 88. Obwodnica zostanie wyposażona w niezbędną infrastrukturę 

techniczną i włączona bezkolizyjnymi węzłami, poprzez przebudowane odcinki dróg, do 

regionalnego i krajowego systemu komunikacyjnego. Projekt realizowany będzie w 

latach 2008-2011 a koszt całkowity to 21,37 mln euro, w tym maksymalne 

dofinansowanie to 16,48 mln euro. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i 

merytoryczno - techniczną i podpisano umowę o dofinansowanie z Beneficjentem 16 

czerwca.2008r. W sumie w ramach projektu wypłacono 34 488 017,02 PLN tj. 24% 

alokacji przeznaczonej na projekt. 

 

Dotychczas podpisano 17 umów o wartości dofinansowania EFRR 543 844 339,56 PLN, 

co stanowi 61%
21

 alokacji. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy 

dofinansowania wyniosła 844 479 562,20 PLN, co daje średni faktyczny poziom 

dofinansowania 64% i wysoką średnią wartość całkowitą projektu 49 675 268,36 PLN. Nie 

zakończono realizacji ani jednego projektu. 

 

7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową 

Celem poddziałania jest poprawa funkcjonalności parametrów technicznych układu 

uzupełniającej sieci drogowej. Alokacja EFRR na poddziałanie 7.1.2 wynosi 85 000 000 

EUR (337 875 000 PLN). W ramach poddziałania odbyły się trzy z trzech zaplanowanych 

konkursów: 

 4 kwietnia 2008 – 4 czerwca 2008, 

 25 lutego 2009 (do trzykrotnego przekroczenia alokacji), 

 8 września 2009 - 6 listopada 2009. 

Dodatkowo prawie połowa zakontraktowanych środków przeznaczona została na realizację  

projektów w ramach PRS.  

Dotychczas podpisano 114 umów o wartości dofinansowania EFRR 304 714 857,57 PLN, co 

stanowi 90% alokacji. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy 

dofinansowania wyniosła 515 669 261,82 PLN, co daje średni faktyczny poziom 

dofinansowania 59% i średnią wartość całkowitą projektu 4 523 414,57 PLN – prawie 

dziesięciokrotnie niższą niż w poddziałaniu 7.1.1. Zakończono realizację 35 projektów na 

łączną kwotę dofinansowania 64 971 310,65 PLN. 

 

7.2 Transport publiczny 

Celem działania jest zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne 

poprzez zwiększenie udziału transportu publicznego w przemieszczaniu osób. Alokacja 

EFRR na działanie 7.2 wynosi 116 733 347 EUR (464 015 054,32 PLN), czego 150 188 625 

PLN przeznaczono na projekty kluczowe. W ramach działania odbył się jeden zaplanowany 

konkurs: 

 26 czerwca 2009- 26 sierpnia 2009 

                                                 
21 Pozostałe środki w większości alokowane są na projekty kluczowe. 
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Projekty kluczowe 

 

1. Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów 

regionalnych- głównym celem projektu jest zakup 8 elektrycznych zespołów trakcyjnych, 

a następnie udostępnienie ich przewoźnikowi kolejowemu do wykonywania pasażerskich 

przewozów regionalnych. Projekt realizowany będzie w latach 2008-2011 a koszt 

całkowity to 47,03 mln euro, w tym maksymalne dofinansowanie to 27,30 mln euro. 

Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno- techniczną i podpisano 

umowę o dofinansowanie z Beneficjentem 1 lipca 2008r. W sumie w ramach projektu 

wypłacono 54 400 000 PLN tj. 49% alokacji przeznaczonej na projekt 

2. Szybka Kolej Regionalna Tychy – Dąbrowa Górnicza – etap I Tychy Miasto – Katowice- 

projekt ma na celu uruchomienie szybkiego połączenia kolejowego pomiędzy miastami 

aglomeracji, które będzie sprzyjało poprawie spójności społecznej i przestrzennej, 

zarówno w poszczególnych ośrodkach miejskich, jak i w całym województwie. Projekt 

realizowany będzie w latach 2010-2012 a koszt całkowity to 12,15 mln euro, w tym 

maksymalne dofinansowanie to 10,29 mln euro. Projekt przeszedł pozytywnie wstępną 

ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. W lipcu 2008r. podpisano umowę ramową  

z Beneficjentem. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno-

techniczną i podpisano umowę o dofinansowanie z Beneficjentem. W sumie w ramach 

projektu wypłacono 8 641 621,80 PLN tj. 20% alokacji przeznaczonej na projekt. 

 

Dotychczas podpisano 14 umów o wartości dofinansowania EFRR 437 858 622,82 PLN, co 

stanowi 94% alokacji. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy 

dofinansowania wyniosła 650 566 900,26 PLN, co daje średni faktyczny poziom 

dofinansowania 67% i bardzo wysoką średnią wartość całkowitą projektu 46 469 064,30 

PLN. Nie zakończono realizacji ani jednego projektu. 

 

Analiza jakościowa 

W załącznik II d i e do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe 

wskaźniki produktu i rezultatu dla Priorytetu VI, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. 

Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec czerwca 2011 roku 

oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe 

dla 2010, 2013 i 2015 roku. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego Priorytetu 

w podziale na działania i poddziałania. 

W Priorytecie VII, 8 z ogólnej liczby 15 wskaźników produktu posiada realizację 

na poziomie zerowym, podobnie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym. Największą 

realizację, odnosząc się do wartości docelowych dla roku 2015 wśród wskaźników produktu 

w Priorytecie, odnotowano dla wskaźnika Liczba projektów z zakresu transportu, dla którego 

wartość docelową zrealizowano w 76%. Wśród wskaźników rezultatu 2 z 3 wskaźników 

posiada realizację na zerowym poziomie. Wskaźnik, który odnotował postęp w realizacji to 

wskaźnik „Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach 

pasażerskich i towarowych” 

W Priorytecie VII odnotowujemy umiarkowany postęp w realizacji wskaźników, spośród 
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których tylko wskaźniki produktu Liczba projektów z zakresu transportu i Długość 

zrekonstruowanych dróg wraz z podwskaźnikami Długość zrekonstruowanych dróg, w tym 

drogi lokalne i Długość zrekonstruowanych dróg, w tym drogi lokalne na obszarach 

wiejskich osiągnęły w okresie sprawozdawczym zadowalający wzrost wartości realizacji. 

Opis istotnych problemów z wdrażaniem wraz z podjętymi działaniami zaradczymi 

w przedmiotowym Priorytecie 

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego 

Priorytetu. 

Priorytet VIII – Infrastruktura edukacyjna  

Celem głównym Priorytetu VIII jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa 

o wysokich kwalifikacjach zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy. W ramach 

priorytetu wspierane są projekty w zakresie szkolnictwa wyższego, infrastruktury oświatowej 

i infrastruktury kształcenia ustawicznego. 

Realizacji priorytetu służyć mają trzy działania: 

 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego, 

 8.2 Infrastruktura placówek oświaty, 

 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego. 

 

Na realizację Priorytetu VIII alokowano 82 480 000 EUR (327 858 000 PLN) pochodzących 

z EFRR, co stanowi 4,8% wartości Programu.  

 

Zbiorcza informacja nt. postępu wdrażania przedmiotowego Priorytetu 

Według stanu na koniec czerwca 2011 roku w ramach Priorytetu VIII do realizacji 

zatwierdzono 77 wniosków na łączną wartość dofinansowania ogółem
22

 335 mln PLN przy 

czym podpisano umowy/wydano decyzje dla 77 projektów o wartości dofinansowania z UE 

320 mln PLN (98% alokacji na Priorytet).  

We wnioskach o płatność beneficjenci wykazali poniesione 141 mln PLN wydatków 

(wartość odpowiadająca dofinansowaniu UE), co stanowi 43% alokacji. Środki zatwierdzone 

przez IC to 125 mln PLN, co stanowi 38% alokacji przeznaczonej na Priorytet. W ramach 

Priorytetu nie pozostało już żadnych konkursów do ogłoszenia. 

 

                                                 
22

 tzn. środki UE + dofinansowanie z budżetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej   
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Rysunek   Realizacja Priorytetu VIII od uruchomienia Programu  

 

W okresie sprawozdawczym wartość dofinansowania ogółem
1
 zatwierdzonych wniosków 

wyniosła 36 mln PLN, co stanowi 10,9% środków z wszystkich zatwierdzonych wniosków. 

W I półroczu 2011 zakontraktowano 36 mln PLN, co stanowi 11,2% z wszystkich 

zakontraktowanych środków w ramach Priorytetu. We wnioskach o płatność beneficjenci 

wykazali poniesione 35 mln PLN wydatków (wartość odpowiadająca dofinansowaniu UE), 

co stanowi 24,8% wszystkich wydatków w ramach Priorytetu.  

W okresie sprawozdawczym w deklaracjach IC zatwierdziła 22 mln PLN, co stanowi 17,7% 

wszystkich środków zatwierdzonych przez IC od uruchomienia Programu.  
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Rysunek 15  Realizacja Priorytetu VIII w okresie sprawozdawczym 

 

W ramach przedmiotowego Priorytetu wdrażane są następujące działania: 

 

8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego 

Celem działania jest wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie 

wyższym. Alokacja EFRR na działanie 8.1 wynosi 48 740 000 EUR (193 741 500 PLN), z 

czego 39 750 000 PLN przeznaczono na projekt kluczowy.  

W ramach działania odbyły się dwa z zaplanowanych dwóch konkursów: 

 6 lutego 2009 – 6 maja 2009, 

 25 lutego 2009 (do trzykrotnego przekroczenia alokacji). 

W ramach przedmiotowego działania realizowany jest jeden projekt kluczowy: 

Adaptacja auli na potrzeby Wydziału Nauk Społecznych w ramach rozbudowy bazy 

naukowo-dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza w perspektywie powołania 

Uniwersytetu w Częstochowie – głównym celem projektu jest wzrost dostępności i poprawa 

warunków kształcenia na poziomie wyższym oraz stworzenie warunków do kreowania 

społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych, polepszenie sytuacji studentów na 

rynku pracy, stworzenie wyróżniającego się w skali regionu i kraju ośrodka naukowego – w 

perspektywie powołania Uniwersytetu Częstochowskiego, co w konsekwencji spowoduje 

wzrost atrakcyjności i wartości inwestycyjnej Częstochowy i regionu dla potencjalnych 

inwestorów. Projekt realizowany będzie w latach 2008-2012 a koszt całkowity to 11,74 mln 

euro, w tym maksymalne dofinansowanie to 9,88 mln euro. Projekt przeszedł pozytywnie 

wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. W 2008r. podpisano umowę ramową z 
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Beneficjentem.  Projekt składa się z dwóch zadań (podprojektów) realizowanych oddzielnie, 

w ramach których składane są oddzielne wnioski o dofinansowanie. Umowy o 

dofinansowanie zostały podpisane. Jeden podprojekt jest zakończony została 

przeprowadzona kontrola oraz wypłacone wszystkie środki. W sumie w ramach projektu 

wypłacono 2 754 885,38 PLN tj. 7% alokacji przeznaczonej na projekt. 

Dotychczas w ramach działania podpisano 31 umów o wartości dofinansowania EFRR 

192 056 420,48 PLN, co stanowi 99% alokacji. Wartość całkowita projektów dla których 

podpisano umowy dofinansowania wyniosła  240 765 509,96 PLN, co daje średni faktyczny 

poziom dofinansowania 80% i średnią wartość całkowitą projektu  7 766 629,35 PLN. 

Zakończono realizację 3 projektów na łączną kwotę dofinansowania 4 938 390,85 PLN. 

 

8.2 Infrastruktura placówek oświaty 

Celem działania jest wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie 

przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Alokacja EFRR 

na działanie 8.2 wynosi 24 614 000 EUR (97 840 650 PLN). W ramach działania odbył się 

jeden zaplanowany konkurs: 

 4 kwietnia 2008 – 4 czerwca 2008. 

Dotychczas podpisano 32 umowy o wartości dofinansowania EFRR 92 682 267,07 PLN, co 

stanowi 95% alokacji. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy 

dofinansowania wyniosła 118 188 415,70 PLN, co daje średni faktyczny poziom 

dofinansowania 79% i średnią wartość całkowitą projektu 3 693 387,99 PLN. Zakończono 

realizację 8 projektów na łączną kwotę dofinansowania 15 193 566,11 PLN. 

 

8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego 

Celem działania jest wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia ustawicznego. 

Alokacja EFRR na działanie 8.3 wynosi 9 125 000 EUR (36 271 875 PLN). W ramach 

działania odbył się jeden zaplanowany konkurs: 

 7 stycznia 2009 - 9 marca 2009. 

W działaniu podpisano 14 umów o wartości dofinansowania EFRR 35 841 232,31 PLN, co 

stanowi prawie 100% alokacji. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy 

dofinansowania wyniosła 42 856 499,17 PLN, co daje średni faktyczny poziom 

dofinansowania 84% (czyli w zasadzie wszystkie koszty w projektach zostały zamieszczone 

w kwalifikowanych, nie był realizowany żaden element dodatkowy) i średnią wartość 

całkowitą projektu 3 061 178,51 PLN – nieco niższą niż w przypadku placówek oświaty. 

Zakończono realizację 3 projektów na  łączną kwotę dofinansowania 1 906 371,79 PLN. 

 

Analiza jakościowa 

W załącznik II d i e do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe 

wskaźniki produktu i rezultatu dla Priorytetu VI, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. 

Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec czerwca 2011 roku 



Strona 57 z 101 

 

oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe 

dla 2010, 2013 i 2015 roku. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego Priorytetu 

w podziale na działania i poddziałania. 

W Priorytecie VIII wszystkie wskaźniki produktu odnotowały postęp w realizacji. Wśród 

wskaźników produktu największą realizację odnotowano dla wskaźnika Liczba obiektów 

dydaktycznych objętych wsparciem, w tym: dot. szkolnictwa wyższego, który osiągnął 146% 

wartości docelowej dla roku 2015. W Priorytecie wśród wszystkich 3 wskaźników rezultatu 

wystąpiła realizacja, a największa dla wskaźnika Liczba uczniów korzystających ze wspartej 

infrastruktury edukacyjnej, który osiągnął 44% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2015. 

Prawidłowy przebieg wdrażania Działania 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego obrazuje 

postęp jaki w okresie sprawozdawczym nastąpił w stosunku do wskaźników: Liczba 

projektów z zakresu edukacji, w tym: infrastruktury szkolnictwa wyższego ,Liczba obiektów 

dydaktycznych objętych wsparciem, w tym: dot. szkolnictwa wyższego i Liczba studentów 

korzystających ze wspartej infrastruktury edukacyjnej. Postęp we wdrażaniu działania 

8.2 Infrastruktura placówek oświaty przejawia się wzrostem poziomu realizacji wskaźnika 

rezultatu Liczba uczniów korzystających ze wspartej infrastruktury edukacyjnej oraz w części 

dotyczącej działania 8.2 tabeli ze wskaźnikami programowymi RPO WSL w podziale 

na działania/poddziałania - realizacja wskaźników Liczba projektów z zakresu edukacji 

i Liczba obiektów dydaktycznych objętych wsparciem. Wskaźniki powiązane z działaniem 

8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego to jest: Liczba projektów z zakresu edukacji, 

w tym: infrastruktury kształcenia ustawicznego i zawodowego, Liczba obiektów 

dydaktycznych objętych wsparciem, w tym: dot. kształcenia ustawicznego i Liczba osób 

korzystających ze wspartej infrastruktury kształcenia ustawicznego za wyjątkiem ostatniego 

uzyskały w okresie sprawozdawczym dalszy postęp w realizacji. 

Opis istotnych problemów z wdrażaniem wraz z podjętymi działaniami zaradczymi 

w przedmiotowym Priorytecie 

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego 

Priorytetu. 

Priorytet IX- Zdrowie i rekreacja 

Celem głównym priorytetu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu. W ramach 

priorytetu wspierane są działania w zakresie lecznictwa zamkniętego i otwartego oraz 

lokalnej infrastruktury sportowej. 

Realizacji priorytetu służyć mają trzy działania: 

 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego,  

 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego,  

 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa. 

 

Na realizację Priorytetu IX alokowano 57 759 000 EUR (229 592 025 PLN) pochodzących 

z EFRR, co stanowi 3,4% wartości Programu.  



Strona 58 z 101 

 

 

 

 

Zbiorcza informacja nt. postępu wdrażania przedmiotowego Priorytetu 

Według stanu na koniec czerwca 2011 roku w ramach Priorytetu IX do realizacji 

zatwierdzono 166 wniosków na łączną wartość dofinansowania ogółem
23

 249 mln PLN przy 

czym podpisano umowy/wydano decyzje dla 157 projektów o wartości dofinansowania z UE 

214 mln PLN (93% alokacji na Priorytet). We wnioskach o płatność beneficjenci wykazali 

poniesione 146 mln PLN wydatków (wartość odpowiadająca dofinansowaniu UE), 

co stanowi 64% alokacji. Środki zatwierdzone przez IC to 134 mln PLN, co stanowi 58% 

alokacji przeznaczonej na Priorytet.  

 

 
 

Rysunek  Realizacja Priorytetu IX od uruchomienia Programu 

 

W okresie sprawozdawczym wartość dofinansowania ogółem
1
 zatwierdzonych wniosków 

wyniosła 36 mln PLN, co stanowi 10,9% środków z wszystkich zatwierdzonych wniosków. 

W I półroczu 2011 zakontraktowano 4 mln PLN, co stanowi 2,1% z wszystkich 

zakontraktowanych środków w ramach Priorytetu. We wnioskach o płatność beneficjenci 

wykazali poniesione 21 mln PLN wydatków (wartość odpowiadająca dofinansowaniu UE), 

co stanowi 14,3% wszystkich wydatków w ramach Priorytetu.  

W okresie sprawozdawczym w deklaracjach IC zatwierdziła 18 mln PLN, co stanowi 13,3% 

wszystkich środków zatwierdzonych przez IC od uruchomienia Programu.  

                                                 
23

 tzn. środki UE + dofinansowanie z budżetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej   
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Rysunek 16  Realizacja Priorytetu IX w okresie sprawozdawczym 

 

W ramach przedmiotowego Priorytetu wdrażane są następujące działania/ poddziałania. 

 

9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego 

Celem działania jest wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych lecznictwa 

zamkniętego. Alokacja EFRR na działanie 9.1 wynosi 26 076 973 EUR (103 395 198 PLN). 

W ramach działania odbyły się trzy z zaplanowanych trzech konkursów: 

 25 lutego 2009 (do trzykrotnego przekroczenia alokacji), 

 7 lipca 2009-7 września 2009, 

 28 września 2010 - 29 listopada 2010
24

. 

Dotychczas podpisano 35 umów o wartości dofinansowania EFRR  91 438 857,68 PLN, co 

stanowi 88% alokacji. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy 

dofinansowania wyniosła 141 409 076,89 PLN, co daje średni faktyczny poziom 

dofinansowania 65% i średnią wartość całkowitą projektu 4 040 259,33 PLN. Zakończono 

realizację 14 projektów na łączną wartość dofinansowania 20 030 080,94 PLN. 

 

9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego 

Celem działania jest wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych lecznictwa 

zamkniętego. Alokacja EFRR na działanie 9.2 wynosi 12 474 084 EUR (49 584 483 PLN). 

                                                 
24 Konkurs tylko dla jednostek leczenia uzdrowiskowego. Obecnie trwa ocena formalna. 
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W ramach działania odbył się jeden zaplanowany konkurs: 

 4 marca 2008 - 5 maja 2008, 

Dotychczas podpisano 67 umów o wartości dofinansowania EFRR 49 301 880,37 PLN, co 

stanowi 99% alokacji. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy 

dofinansowania wyniosła 78 477 982,51 PLN, co daje średni faktyczny poziom 

dofinansowania 63% i średnią wartość całkowitą projektu 1 171 313,17 PLN. Zakończono 

realizację 35 projektów na łączną wartość dofinansowania 17 101 575,80 PLN. 

 

9.3 Lokalna infrastruktura sportowa 

Celem działania jest poprawa warunków aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego. 

Alokacja EFRR na działanie 9.3 wynosi 19 207 943 EUR (76 351 573 PLN). W ramach 

działania odbył się jeden zaplanowany konkurs: 

 5 grudnia 2008 – 5 lutego 2009. 

W działaniu podpisano 55 umowy o wartości dofinansowania EFRR 74 129 659,89 PLN, co 

stanowi 97% alokacji. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy 

dofinansowania wyniosła 185 872 894,74 PLN, co daje średni faktyczny poziom 

dofinansowania 40% (czyli w ramach działania generowana jest duża ilość dodatkowych 

środków własnych na realizację celu RPO) i średnią wartość całkowitą projektu 3 379 507,17 

PLN. Zakończono realizację 14 projektów na łączną wartość dofinansowania 17 864 609,35 

PLN. 

Analiza jakościowa 

W załącznik II d i e do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe 

wskaźniki produktu i rezultatu dla Priorytetu IX, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. 

Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec czerwca 2011 roku 

oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe 

dla 2010, 2013 i 2015 roku. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego Priorytetu 

w podziale na działania i poddziałania. 

W Priorytecie IX nastąpił postęp w realizacji 3 z 4 wskaźników produktu. Największą 

realizację, osiągając wartość stanowiącą 50% wartości docelowej dla 2015 roku, uzyskał 

wskaźnik Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia, w tym: dot. wyłącznie zakupu 

aparatury i sprzętu medycznego. Jedynym wskaźnikiem spośród wszystkich wskaźników 

Priorytetu IX, którego realizacja nie wzrosła jest wskaźnik Liczba projektów dot. 

infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Natomiast dla wszystkich wskaźników 

rezultatu Priorytetu IX w okresie sprawozdawczym nastąpił postęp w realizacji. Największą 

realizację osiągnął wskaźnik Liczba osób korzystających z infrastruktury sportowej objętej 

wsparciem, którego realizacja znacząco zbliżyła się do końcowej wartości docelowej 

wskaźnika i stanowi 92% tej wartości. 

Opis istotnych problemów z wdrażaniem wraz z podjętymi działaniami zaradczymi 

w przedmiotowym Priorytecie 

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego 

Priorytetu. 
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Priorytet X – Pomoc techniczna 

Celem głównym Priorytetu X jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. W ramach priorytetu 

wspierane będą procesy związane z przygotowaniem, zarządzaniem, monitorowaniem, 

oceną, kontrolą i ewaluacją realizacji RPO, działania mające na celu zwiększenie zdolności 

administracyjnych do wdrażania funduszy oraz informacja i promocja odnośnie Programu. 

Realizacji priorytetu służyć mają dwa działania: 

 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania, 

 10.2 Działania informacyjne i promocyjne. 

Na realizację Priorytetu  X alokowano 43 000 000 EUR (170 925 000PLN) pochodzących 

z EFRR, co stanowi 2,5% wartości Programu. 

 

Zbiorcza informacja nt. postępu wdrażania przedmiotowego Priorytetu 

Według stanu na koniec czerwca 2011 roku w ramach Priorytetu X do realizacji 

zatwierdzono 19 wniosków na łączną wartość dofinansowania ogółem
25

 92 mln PLN przy 

czym podpisano umowy/wydano decyzje dla 19 projektów o wartości dofinansowania z UE 

78 mln PLN (46% alokacji na Priorytet). Różnica w wartości wniosków zatwierdzonych 

a podpisanych umów wynika z faktu, iż projekty pomocy technicznej są projektami 

rocznymi, których realizacja rzeczowa i finansowa upływa 31 grudnia. Dopiero 

po zakończeniu roku kalendarzowego i zarazem budżetowego znana jest dokładna wartość 

poniesionych wydatków w ramach projektu. Dlatego po zakończonej realizacji projektu 

Roczny Plan Działań przygotowywana jest jego aktualizacja dostosowująca wartość projektu 

do rzeczywiście poniesionych wydatków. Dzięki aktualizacji RPD istnieje 

możliwość precyzyjnego określenia limitu dostępnych środków do zakontraktowania 

w poszczególnych działaniach Priorytetu X, a tym samym sprawnej i precyzyjnej realizacji 

RPO WSL. We wnioskach o płatność beneficjenci wykazali poniesione 44 mln PLN 

wydatków (wartość odpowiadająca dofinansowaniu UE), co stanowi 26% alokacji. Środki 

zatwierdzone przez IC to 36 mln PLN, co stanowi 21% alokacji przeznaczonej na Priorytet.  

 

 

                                                 
25

 tzn. środki UE + dofinansowanie z budżetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej   
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Rysunek Realizacja Priorytetu X od uruchomienia Programu  

 

W okresie sprawozdawczym wartość dofinansowania ogółem
1
 zatwierdzonych wniosków 

wyniosła 57 mln PLN, co stanowi 62% środków z wszystkich zatwierdzonych wniosków. 

W I półroczu 2011 zakontraktowano 31 mln PLN, co stanowi 39,7% z wszystkich 

zakontraktowanych środków w ramach Priorytetu. We wnioskach o płatność beneficjenci 

wykazali poniesione 8 mln PLN wydatków (wartość odpowiadająca dofinansowaniu UE), 

co stanowi 18,1% wszystkich wydatków w ramach Priorytetu.  

W okresie sprawozdawczym w deklaracjach IC zatwierdziła 3 mln PLN, co stanowi 7,8% 

wszystkich środków zatwierdzonych przez IC od uruchomienia Programu.  
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Rysunek 17  Realizacja Priorytetu X  w okresie sprawozdawczym 

 

W ramach przedmiotowego Priorytetu wdrażane są następujące działania/ poddziałania. 

 

Analiza jakościowa 

W załącznik II d i e do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe 

wskaźniki produktu i rezultatu dla Priorytetu IX, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. 

Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec czerwca 2011 roku 

oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe 

dla 2010, 2013 i 2015 roku. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego Priorytetu 

w podziale na działania i poddziałania. 

Wśród wskaźników produktu Priorytetu X najwyższą realizację uzyskał wskaźnik Liczba 

zakupionego sprzętu komputerowego osiągając 298% wartości docelowej wskaźnika dla 

2015 roku. 

Jedyny wskaźnik rezultatu dla Priorytetu X Liczba beneficjentów uczestniczących 

w szkoleniach, seminariach, konferencjach, spotkaniach informacyjnych nt. RPO odnotował 

wartość realizacji odpowiadającą 20% wartości docelowej dla 2015 roku. W ramach 

Priorytetu w okresie sprawozdawczym nie zatwierdzono żadnego wniosku o płatność 

końcową w ramach Rocznego Planu Działania w związku z czym wartości realizacji 

wskaźników nie uległy zmianom. 

 

Opis istotnych problemów z wdrażaniem wraz z podjętymi działaniami zaradczymi 

w przedmiotowym Priorytecie 

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego 

Priorytetu. 
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1.5.3. Postęp realizacji RPO WSL w trybie projektów systemowych (PRS) 

W dniu 25 marca 2011r. Zarząd Województwa podjął uchwały zmieniające uchwały 

o dofinansowaniu PRS, uwzględniające Programy zaktualizowane na dzień 1 lutego 2011 r. 

Aktualizacja uwzględniała zagospodarowanie powstałych w trakcie realizacji Programów 

oszczędności (poprzez wybór dodatkowych projektów, bądź podniesienie dofinansowania 

niektórym projektom z listy podstawowej) oraz przesunięcie kwot niewykorzystanych 

w trakcie realizacji PRS do puli konkursowej RPO WSL.  

W wyniku aktualizacji wprowadzono projekty z list rezerwowych Programów: 

- 6 w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego, 

- 1 w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego. 

 

W związku z ww. zmianami ogólna liczba projektów PRS na koniec okresu 

sprawozdawczego wynosiła 278. 

 

Jednocześnie, w okresie sprawozdawczym, nastąpiło rozwiązanie umowy o dofinansowanie 

w przypadku trzech projektów, w tym: 

- 2 w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego, 

- 1 w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego. 

Beneficjenci tych projektów zrezygnowali z dalszej ich realizacji. 

 

Dodatkowo, sześć projektów zostało przez beneficjentów wycofanych po przeprowadzeniu 

oceny merytorycznej, w tym: 

- 5 w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego, 

- 1 w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego. 

 

W związku z ww. zmianami ogólna liczba projektów PRS, które nie zostaną zrealizowane 

wynosiła na koniec okresu sprawozdawczego 49. 

 

Poniżej w tabelach przedstawiono postęp realizacji PRS w okresie sprawozdawczym 

i od uruchomienia Programu. 
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Tabela 4.  Stan realizacji PRS 
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Centralny 0 81 0 388 339 791,60 91,02 17 74 104 571 910,80 340 829 541,80 84,05 12 57 64 833 258,06 250 644 368,30 61,81 

Południow

y 
1 67 1 020 001,49 139 432 411,00 93,14 0 60 0 124 924 809,51 83,37 0 57 0 124 484 839,51 83,15 

Północny 0 59 0 187 598 785,96 98,17 1 58 22 840 000,00 179 037 099,32 93,69 0 54 0 152 682 733,06 79,90 

Zachodni 0 40 0 228 664 332,88 99,50 3 40 27 636 840,04 228 664 332,88 99,50 1 35 
1 100 993,59 

 
184 135 760,03 80,12 

Suma 1 247 1 020 001,49 924 792 648,34 94,74 21 232 155 048 750,84 873 455 783,51 89,48 13 203 65 934 251,65 711 947 700,90 72,94 
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Tabela 5.  Zbiorcza informacja nt. składania wniosków w ramach PRS 

 

 

 

PRS 

Wnioski złożone do 30.06.2011 r. Wnioski do złożenia do 31.12.2011 r. 
Nie złożono wniosku / deklaracja  

o rezygnacji / ocenione negatywnie 

Liczba 

Suma 

dofinansowania 

(PLN) 

%
26

 Liczba 

Suma 

dofinansowania 

(PLN) 

%
1
 Liczba 

Suma 

dofinansowania
27

 

(PLN) 

% Programu 

Centralny 81 369 097 118,50 90% 6 19 242 673,08 7% 23 61 960 609,50 15,3% 

Południowy 67 139 432 411,00 92% 2 1 738 417,65 3% 17 22 464 769,27 15,0% 

Północny 59 187 598 785,96 95% 1 776 475,53 2% 8 13 784 674,21 6,3% 

Zachodni 40 228 664 332,88 105% 1 1 149 371,26 3% 1 10 128 572,87 4,4% 

SUMA 247 924 792 648,34 94% 10 22 906 937,52 4% 49 108 338 625,85 11,1% 

 

 

 

 

 

                                                 
26 W stosunku do pierwotnie planowanej liczby wniosków 
27 Kwoty obejmują równieżśrodki przesunięte do puli RPO WSL wskutek niewykorzystania oszczędności 
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1.5.4. Postęp realizacji RPO WSL w trybie projektów indywidualnych (IWIPK)  

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych zawiera projekty mające 

kluczowe znaczenie dla rozwoju województwa. W ramach RPO WSL realizowanych jest 

17 projektów kluczowych.  

Województwo Śląskie otrzymało dodatkową pulę środków w ramach „dostosowania 

technicznego" na realizację uzgodnionych z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego projektów 

z zakresu usuwania skutków powodzi. Zgodnie z rekomendacją MRR, ww. inwestycje będą 

realizowane w trybie projektów kluczowych. W zwiazku z powyższym w przyszłym okresie 

sprawozdawczym zostanie rozszerzona lista projektów kluczowych o inwestycje realizowane 

w celu odbudowy infrastruktury drogowej zniszczonej na skutek powodzi.  

Szczegołowe informacje o postępie realizacji projektów kluczowych zostały przedstawnione 

w pkt. 5 oraz w analizie jakościowej przy każdym Priorytecie.  

1.5.5. Komitet Monitorujący RPO WSL 

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 

2007-2013 został powołany uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego dnia 10 października 

2007 roku zgodnie z art. 63-65 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1083/2006 przy zachowaniu 

zasady partnerstwa. W jego skład weszli przedstawiciele wojewody śląskiego, jednostek 

samorządu terytorialnego, strony rządowej, partnerów społecznych i gospodarczych, 

środowiska akademicko-naukowego oraz środowiska kościelnego i związków wyznaniowych. 

Komitetowi przewodniczy Marszałek Województwa Śląskiego.  

Do zadań Komitetu Monitorującego RPO WSL należy m in. :  

- rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz 

zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów, 

- okresowe badanie postępu w zakresie osiągania szczegółowych celów określonych  

w programie, na podstawie dokumentów przedkładanych przez instytucję 

zarządzającą, 

- analizowanie rezultatów, w szczególności osiągania celów wyznaczonych dla każdego 

priorytetu oraz wyników ocen (ewaluacji) związanych z monitorowaniem realizacji 

programu, w szczególności w przypadku gdy monitoring wykazuje znaczące 

odstępstwa od początkowo określonych celów lub gdy zgłoszone są propozycje zmian 

w programie, 

- analizowanie oraz zatwierdzanie rocznych i końcowych raportów z wdrażania, 

- przedkładanie instytucji zarządzającej propozycji zmian i analiz regionalnego 

programu operacyjnego ułatwiających realizację celów funduszy strukturalnych 

i Funduszu Spójności określonych w rozporządzeniu Rady nr 1083/2006 dotyczącym 

tych funduszy lub służącym usprawnieniu zarządzania programem, w tym zarządzania 

finansowego, 

- analizowanie i zatwierdzanie wszelkich propozycji zmian treści decyzji Komisji 

Europejskiej w sprawie wkładu funduszy. 
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W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy (3) posiedzenia KM RPO WSL. Członkowie KM 

RPO WSL zatwierdzili zmiany w zakresie kryteriów wyboru projektów, które mają na celu 

wybór efektywniejszych projektów, które przyczynią się do rozwoju województwa śląskiego. 

Szczegółowe informacje nt. poszczególnych posiedzeń zostały przedstawione w tabeli.  

 
Tabela 6 Posiedzenia KM RPO WSL w I półroczu 2011 roku 

 
 

Nr posiedzenia  

KM RPO WSL 

 

Termin 

posiedzenia  

KM RPO WSL 

Zagadnienia / ważne decyzje podjęte przez KM RPO WSL 

 

XIII KM RPO 

WSL 

21 lutego 2011r. 

1. Zatwierdzenie zmian w zakresie kryteriów wyboru projektów dla 

konkursów organizowanych przez Śląskie Centrum 

Przedsiębiorczości. 

2. Przedstawienie analizy wsparcia udzielonego mikro, małym i średnim 

przedsiębiorstwom, aktualnego stanu wdrażania RPO WSL 

oraz partnerstwa społeczno-gospodarczym w ramach KM RPO WSL. 

3. 30 marca 2011 r. przyjęcie w trybie obiegowym uchwały w sprawie 

przyjęcia kryteriów wyboru funduszu/y rozwoju obszarów miejskich 

w ramach Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim. 

XIV KM RPO 

WSL 
13 maja 2011r. 

1. Przyjęcie zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Zakres zmian Programu 

obejmował: 

 powiększenie alokacji RPO WSL o środki pochodzące z KRW i 

z dostosowania technicznego, 

 modyfikację wskaźników, 

 bieżącą aktualizację, 

 rozszerzenie katalogu beneficjentów. 

2. Przedstawienie aktualnego stanu wdrażania RPO WSL oraz analizy 

wsparcia udzielonego mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w 

podziale na klasyfikację PKD. 

3. Zaprezentowanie wyników  ankiety dot. powołania grupy roboczej ds. 

partnerstwa społeczno-gospodarczego. 

4. Przedstawienie założeń Okresowego Planu Ewaluacji Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

na rok 2011. 

XV KM RPO 

WSL 
29 czerwca 2011r. 

1. Przyjęcie Sprawozdania rocznego  z realizacji RPO WSL w 2010 r. 

2. Przedstawienie aktualnego stanu wdrażania RPO WSL. 

3. Zaprezentowanie wyników z następujących badań ewaluacyjnych: 

- Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w 

ramach RPO WSL na lata 2007-2013 w latach 2007-2010,  

- Wpływ inwestycji w sprzęt medyczny  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego 

 na lata 2007-2013 na poprawę jakości  

i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie województwa 

śląskiego 

- Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki 

dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-

gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego. 
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Zasada równości szans w ramach funkcjonowania Komitetu Monitorujące RPO WSL 

realizowana jest m. in. poprzez: 

1. Członkowie do Komitetu Monitorującego RPO WSL zgłoszeni zostali przez różne  

instytucje, m. in.: Ministerstwo Gospodarki, jako Instytucji Koordynującej proces 

lizboński w Polsce, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako Instytucji Koordynującej 

Regionalne Programy Operacyjne, Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne 

Ramy Odniesienia, oraz Instytucji Certyfikującej, Śląski Związek Gmin i Powiatów, 

Śląską Radę Jednostek Badawczo-Rozwojowych, Regionalną Konferencję Rektorów 

Uczelni Akademickich, Konferencję Episkopatu Polski, Śląski Oddział Polskiej Rady 

Ekumenicznej, Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego, Radę Działalności Pożytku 

Publicznego. 

2. Uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu Monitorującego RPO WSL przedstawicieli 

różnych środowisk: strony rządowej, samorządowej, partnerów społecznych 

i gospodarczych oraz obserwatorów. 

3. Możliwość zgłaszania przez wszystkich członków Komitetu Monitorującego RPO WSL 

uwag oraz propozycji w ramach poszczególnych posiedzeń Komitetu: 

a) członkowie KM RPO WSL mają prawo zgłaszać uwagi do dokumentów, które 

są przedmiotem obrad,  

b) każdy członek Komitetu może zgłosić dodatkowy punkt do porządku obrad najpóźniej 

na 3 dni przed datą posiedzenia, 

c) podczas debaty członkowie Komitetu mogą zgłaszać poprawki do projektów uchwał, 

które są przedmiotem głosowania. 

 

Grupa robocza ds. partnerstwa  

 

IZ RPO WSL planuje wzmocnić działania na rzecz aktywizacji partnerów społeczno - 

gospodarczych poprzez powołanie grupy roboczej ds. partnerstwa. Zaproszenie kierowane 

będzie do członków KM RPO WSL, chcących aktywnie uczestniczyć w pracach Komitetu 

Monitorującego. Tematyka spotkań będzie zgodna z potrzebami partnerów społeczno-

gospodarczych oraz JST.  

Zwołanie pierwszego inauguracyjnego posiedzenia grupy planowane jest na 5 września 

2011r. bezpośrednio po zakończeniu XVI posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO 

WSL. Prelegentem będzie Pan Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego, który 

omówi unijne podejście do zasady partnerstwa jako narzędzia wzmocnienia efektywności 

polityk unijnych. 

 

W celu zidentyfikowania oczekiwań członków KM RPO WSL w zakresie partnerstwa 

społeczno - gospodarczego przeprowadzono badanie ankietowe. Ankieta została przekazana 

elektronicznie 17 marca 2011 r. członkom KM RPO WSL. Wyniki przeprowadzonej ankiety 

zostały zaprezentowane w tabeli.  
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Tabela 7 Wyniki ankiety w zakresie partnerstwa społeczno- gospodarczego  

 

PYTANIE ODPOWIEDZI 

Jak długo ma Pan(i) styczność  

z funduszami europejskimi? 

do 6 miesięcy do 2 lat 
od 2 do 4 

lat 
ponad 4 lata 

0 0 0 13 

Czy oprócz Komitetu Monitorującego RPO 

WSL uczestniczy Pan(i) w pracach innego 

organu o charakterze przedstawicielskim 

TAK NIE 

7 

 

(Komitet Sterujący RIS, Zgromadzenia Metropolia 

Silesia ŚZGiP Podkomitet Monitorujący PO KL KM 

PO KL, Związek Powiatów Subregionu 

Zachodniego, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy 

„Olza”, Związek Miast Polskich) 

6 

Czy jest Pan(i) zainteresowany(a) udziałem w 

pracach grupy roboczej ds. partnerstwa 

społeczno-gospodarczego? 

TAK NIE 

10 

(5 JST, 3 Partnerów społeczno-gospodarczych) 
3 
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Jakim wg Pana(i) zakresem tematycznym 

powinna zajmować się grupa robocza ds. 

partnerstwa społeczno-gospodarczego? 

 Współpraca świata nauki z biznesem – koordynowana przez  

samorząd terytorialny 

 Współpraca samorządu z NGO w ramach realizacji zadań 

publicznych 

 Doskonalenie formuły Partnerstwa Publiczno – Prywatnego 

 Określenie sposobów podejść do strategii poddziałań, priorytetów, 

zadań, zasad organizowania konkursów, kryteriów oceniania 

projektów 

 Społeczna odpowiedzialność biznesu 

 Pozycja kobiet we współczesnej gospodarce 

 Współpraca sektora przemysłu z ośrodkami akademickimi 

 Wpływ NGO na życie społeczno-gospodarczym Gmin 

 Debata nad kształtem RPO w kolejnej perspektywie 2014-2020 

 możliwość przygotowania, czy zasugerowania programów między 

innymi w następujących dziedzinach: aktywizacja bezrobotnych, 

zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, wspomaganie 

organizacji NON PROFIT, programy ekologiczne w zakresie 

oszczędzania energii elektrycznej a przede wszystkim 

modernizacja systemów ogrzewania obiektów w tym w jakimś 

zakresie i budownictwa prywatnego 

 Problemami związanymi z poszerzeniem możliwości realizacji 

zadań publicznych poprzez wykorzystanie kapitału prywatnego na 

redukcję kosztów i poprawienie jakości wykonywania zadań 

publicznych, jak również możliwościami realizacji inwestycji w 

formule PPP bez ograniczeń wynikających z ustawy o finansach 

publicznych dot. zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. 

 Uczestnictwo w opracowaniu Planu… Działań dla komponentów 

RPO 

 Uzgadnianie  priorytetów działań 

 Promocja projektów o charakterze regionalnym 

 Współpraca z partnerami społecznymi z innych regionów w kraju i 

zagranicą 

 Polityka rozwoju regionalnego po 2013r. 

 Identyfikacją potencjalnych obszarów komplementarności działań 
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Jakim wg Pana(i) zakresem tematycznym 

powinna zajmować się grupa robocza ds. 

partnerstwa społeczno-gospodarczego? 

 Ustalenie priorytetów rozwoju województwa śląskiego 

 Terytorializacja wsparcia z funduszy strukturalnych 

 Opiniowanie propozycji projektów systemowych, kluczowych w 

regionie 

 Opiniowanie projektów w partnerstwie społeczno-gospodarczym 

 Analizowanie i przedkładanie opinii Komitetowi Monitorującemu 

spraw wynikających podczas realizacji projektów 

współfinansowanych ze środków UE 

 Określenie uczestników partnerstwa mogących realnie wpłynąć na 

realizację celu jakim jest podnoszenie wzrostu gospodarczego 

Regionu poprzez: 

• wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i 

innowacyjności, 

• wzmacnianie roli nauki w gospodarce (transfer 

technologii) z uwzględnieniem poprawy wzajemnego 

zaufania między przedsiębiorcami a sferą B+R 

• wspieranie procesów zmierzających do wprowadzania i 

rozwoju  technologii zgodnych z PRT na lata 2010-2020 

• wspieranie procesów sieciowania (klastry) 

• wspieranie i inicjowanie procesów modernizujących 

system nauczania (EFS) 

 Komplementarność projektów w ramach wszystkich programów 

wdrażanych na terenie woj. śląskiego 

 Wzmacnianie tzw. partycypacyjnego stylu rządzenia – 

angażowaniem partnerów społeczno gospodarczych w proces 

tworzenia polityki gospodarczej regionu. Dodatkowo 

stymulowanie współpracy nauki z gospodarką. 

Jaki powinien być tryb pracy grupy? 

Konferencyjny Warsztaty Seminarium Inny 

3 6 6 

- Forum dyskusyjne, 

internetowa baza 

informacyjna i opracowań 

(baza wiedzy), 

- Debata, 

- Stopniowe 

przechodzenia od spotkań 

ogólnych/zapoznawczych 

do bardziej 

szczegółowych typu 

warsztaty 

Jak często powinny odbywać się spotkania 

grupy? 

1-2 razy w roku 
raz na 

kwartał 
inne 

3 8 

W 

zależności 

od potrzeb 
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1.5.6. Ewaluacja 

Dnia 15 marca 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Okresowy plan ewaluacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na rok 

2011. Zgodnie z zapisami wytycznych nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych 

na lata 2007-2013. Okresowy plan ewaluacji został przesłany do konsultacji do Krajowej 

Jednostki Oceny w dniu 27 grudnia 2010 r. 

Przyjęty Okresowy plan ewaluacji na rok 2011 przewiduje realizację następujących badań:  

– Ocena wsparcia udzielanego przedsiębiorcom w ramach RPO WSL na lata 2007-

2013, 

– Ocena stopnia realizacji wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, 

– Innowacyjność projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, 

– Zwiększenie dostępności e-usług w wyniku realizacji projektów w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, 

– Badanie ad hoc  - badanie wynikające z bieżących potrzeb wdrażania RPO WSL.  

Okresowy plan ewaluacji na rok 2011 został przedstawiony na posiedzeniu Komitetu 

Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 

 

W bieżącym okresie sprawozdawczym podjęto działania związane z przygotowaniem 

i realizacją następujących badań ewaluacyjnych: „Ocena wsparcia udzielanego 

przedsiębiorcom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2007-2013” oraz „Ocena wsparcia działalności innowacyjnej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”.  

W wyniku przeprowadzonego postępowania na realizację badania w dniu 30 czerwca br. 

została podpisana umowa z firmą PSDB sp. z o.o. na realizację ewaluacji poświęconej 

wspieraniu przedsiębiorców w ramach RPO WSL. Zakończenie badania planowane jest 

w październiku 2011 r.  

 

W I połowie 2011 r. Jednostka Ewaluacyjna prowadziła również działania mające na celu 

rozpowszechnianie wyników badań przeprowadzonych w roku ubiegłym. 

22 lutego 2011 r. odbyło się kolejne posiedzenie Grupy sterującej do spraw ewaluacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W trakcie 

spotkania przedstawiciele firm badawczych zaprezentowali wyniki następujących badań: 

– „Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych 

z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych 

gmin/powiatów Województwa Śląskiego", 

– „Wpływ inwestycji w sprzęt medyczny w ramach RPO WSL na poprawę jakości 

i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie województwa 

śląskiego." 

Została również zlecona usługa drukowania raportów końcowych ww. badań.  

Ponadto na posiedzeniach Komitetu Monitorującego prezentowane są wyniki 

przeprowadzonych badań ewaluacyjnych. W bieżącym okresie sprawozdawczym zostały 
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przedstawione wyniki następujących badań: „Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę 

kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-

gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów Województwa Śląskiego", „Wpływ inwestycji 

w sprzęt medyczny w ramach RPO WSL na poprawę jakości i zwiększenie dostępności 

świadczeń zdrowotnych na terenie województwa śląskiego" oraz „Ocena działań 

informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 

w latach 2007-2010”. 

 

W okresie sprawozdawczym została przeprowadzona także przez eksperta zewnętrznego 

analiza Ocena postępu realizacji RPO WSL. Celem analizy było: 

1. Analiza realizacji postępu rzeczowego wskaźników URPO uwzględniająca: wartość 

osiągniętych kluczowych wskaźników produktu i rezultatu w poszczególnych 

Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach według stanu na dzień 31 grudnia 2010, 

skuteczność poszczególnych Działań i Poddziałań rozumianej jako % realizacji 

zakładanych wskaźników (wartości referencyjnych), prognozę osiągnięcia założonych 

w URPO kluczowych  wskaźników w roku 2013 i 2015, która przeprowadzona została 

na podstawie podpisanych umów oraz zatwierdzonych wniosków o płatność (wg stanu 

na 31 grudnia 2010). 

2. Analiza realizacji postępu rzeczowego wskaźników Programu według stanu na dzień 

31 grudnia 2010 (na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność), a także 

prognozę osiągnięcia założonych w RPO WSL wskaźników produktu i rezultatu 

w roku 2013 i 2015, która przeprowadzona zostanie na podstawie podpisanych umów 

oraz zatwierdzonych wniosków o płatność (wg stanu na 31 grudnia 2010) 

3. Analiza postępu finansowego obejmująca: stan dotychczasowej realizacji RPO WSL 

(uwzględniając harmonogram naboru wniosków w ramach Programu) wraz 

z wielkością pozostałych do rozdysponowania w poszczególnych 

Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach środków, stan dotychczasowej realizacji 

w podziale na kategorie wydatków  (kwestie priorytetowe i terytorium).  

 

Wynikiem analizy był otrzymany zestaw rekomendacji. Przedstawiona została lista 

wskaźników rekomendowanych do zmiany oraz charakter zmiany (np. zmiana wartości 

wskaźnika, usunięcie wskaźnika, zmiana sposobu agregacji wskaźników) oraz jej 

uzasadnienie. Ponadto przedstawione zostały propozycje przesunięć środków w ramach 

poszczególnych Priorytetów/Działań/Poddziałań. 

 

1.5.7. JESSICA 

W okresie od 21 grudnia 2010 roku do 7 stycznia 2011 r. realizowane było badanie ankietowe 

w związku z wdrażaniem Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim. Adresatami badania 

byli potencjalni kandydaci na Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich oraz potencjalni 

beneficjenci tzw. projektów miejskich. W ramach przeprowadzonego badania ankietowego 

wpłynęło 61 ankiet złożonych przez 34 potencjalnych projektodawców. Ankietę złożyło 

również 9 instytucji zainteresowanych pełnieniem funkcji FROM w województwie śląskim.  
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28 lutego 2011 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się drugie 

posiedzenie Rady Inwestycyjnej. Głównym tematem posiedzenia było opracowanie założeń 

i kryteriów odnoszących się do wyboru potencjalnych FROMów oraz doprecyzowanie 

dokumentacji konkursowej na FROMy w celu późniejszego jej przyjęcia przez Radę 

Inwestycyjną. Dodatkowo zaprezentowane zostały przez konsultanta wdrożeniowego wyniki 

analiz w zakresie potencjalnych kandydatów na FROMy oraz potencjalnych projektów 

miejskich. 

18 marca 2011 roku w Katowicach odbyła się konferencja, która była skierowana do 

kandydatów na FROM oraz potencjalnych projektodawców projektów miejskich. W ramach 

konferencji zaprezentowany został ogólny schemat Zaproszenia do wyrażenia 

zainteresowania. Potencjalni kandydaci na FROM mieli również okazję do uzyskania 

odpowiedzi na pytania odnośnie procesu wyboru FROM. 

31 marca 2011 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu Zaproszenie do 

wyrażenia zainteresowania, którego treść została wypracowana w toku wspólnych ustaleń 

IZ RPO WSL i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a przyjęta przez Radę Inwestycyjną. 

14 kwietnia 2011 roku ogłoszono konkurs na FROM/FROMy. Na stronie Europejskiego 

Banku Inwestycyjnego wywieszony został Call for Expressions of Interest (Zaproszenie do 

wyrażenia zainteresowania). Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania składa się z trzech 

części:  

 aneks nr 1 dotyczy ogólnych informacji o kandydacie na Fundusz Rozwoju Obszarów 

Miejskich, 

  aneks nr 2 określa niezbędne deklaracje jakie musi przedłożyć wnioskodawca, 

  aneks nr 3 zawiera podstawowe informacje dotyczące inicjatywy JESSICA 

w województwie śląskim, kwotę wkładu z RPO WSL przeznaczaną na wdrażanie 

inicjatywy JESSICA, procedurę wyboru Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich, 

kryteria wykluczające i kryteria selekcji, wzór Biznes Planu, parametry Projektów 

Miejskich, warunki produktów finansowych oraz opłatę za zarządzanie Funduszem 

Rozwoju Obszarów Miejskich.  

Dodatkowo w załącznikach do przedmiotowego dokumentu ujęto: kluczowe Kryteria 

Wyboru, wybrane zapisy Umowy Operacyjnej, wskazówki dotyczące prognozy finansowej 

budżetu operacyjnego Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich, wskazania w zakresie 

Analizy Ekonomicznej Projektów Miejskich oraz słowniczek. 

10 maja 2011 r. minął ostateczny termin na wyrażenie zainteresowania przez potencjalnych 

kandydatów na FROM. W okresie od 11 maja do 25 maja br. trwała ocena formalna 

kandydatów.  

Lista instytucji/kandydatów, które wyraziły zainteresowanie: 

 AP Group sp. z o.o, 

 Bank Handlowy w Warszawie S.A; 

 Bank Zachodni WBK S.A; 

 Bank Gospodarstwa Krajowego, 

 Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A; 

 Bank Ochrony Środowiska. 
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Wszystkie instytucje ww. przeszły pozytywnie „I Etap” oceny i zostały zaproszone 

do składania „Ofert” – „II Etap”. Do 6 lipca 2011 r. kandydaci mają czas na przedłożenie 

ofert zawierających szczegółowy Biznes Plan, w tym port folio ze zidentyfikowanymi  

Projektami Miejskimi. 

       

1.5.8. Informacje nt. postępu prac legislacyjnych, uwzględniając postęp 

w pracach nad wytycznymi, zmiany procedur 

Szczegółowy Opis Priorytetów RPO WSL 

URPO został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego 27 grudnia 2007 roku. 

Dokument stanowi uzupełnienie i uściślenie zapisów Programu oraz zawiera niezbędne 

informacje dla potencjalnych beneficjentów. Aktualizacji dokumentu w okresie 

sprawozdawczym dokonano poprzez przyjęcie kolejnych uchwał Zarządu Województwa 

Śląskiego, a wprowadzone zmiany przedstawione zostały w poniższej tabeli. 

Tabela 8 Zestawienie zmian wprowadzonych do URPO w okresie sprawozdawczym 

 

PODSTAWA ZMIANY DOKUMENTU NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY 

 

 

Uchwała nr 507/26/IV/2011 Zarządu 

Województwa Śląskiego z dnia 3 marca 2011 

roku 

Przesunięcie środków w związku z powstałymi  do 

oszczędnościami z poddziałania 1.1.1 typ projektu 7 do 

poddziałania 1.2.4, z działania 5.2 do działania 5.1, z 

poddziałania 7.1.1 do działania 7.2, z działania 9.2 do 

9.3, zmiana kosztów kwalifikowanych w związku ze 

zmianą KŚT, dodano załącznik Formularz o pomocy 

publicznej dla projektów targowych, 

 

Uchwała nr 788/36/IV/2011 Zarządu 

Województwa Śląskiego z dnia 31 marca 2011 

roku 

Aktualizacja dokumentu związana była z dostosowaniem 

URPO do aktualnych wymogów prawnych oraz z 

doprecyzowaniem dotychczasowych zapisów głównie w 

zakresie Działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa 

informacyjnego pod kątem konkursu, który został 

ogłoszony w kwietniu. 

 

 

 

Uchwała nr 1061/44/IV/2011 Zarządu 

Województwa Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2011 

roku 

Aktualizacja dokumentu związana była m.in. z 

przeniesieniem wolnych środków pomiędzy działaniami: 

z alokacji PRS z działania 2.1 i 2.2 do alokacji 

konkursowej dla działania 2.2, z alokacji PRS z 

poddziałania 3.2.2. do alokacji konkursowej dla 

poddziałania  3.1.2, z alokacji PRS z działania 5.3, 

poddziałania 6.2.2, 6.2.1 do alokacji konkursowej dla 

tych działań/poddziałań. Poszerzono katalog 

wskaźników produktu i rezultatu w ramach priorytetów: 

II. Społeczeństwo Informacyjne, III. Turystyka, V. 

Środowisko, VI. Zrównoważony rozwój miast,  VII. 

Transport. 
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Uchwała nr 1484/54/IV/2011 Zarządu 

Województwa Śląskiego z dnia 7 czerwca 2011 

roku 

Aktualizacja dokumentu związana była z dostosowaniem 

URPO do aktualnych wymogów prawnych oraz 

doprecyzowaniem dotychczasowych zapisów, głównie w 

zakresie Działania 1.3.  Transfer technologii i 

innowacji,  pod kątem rozpoczynającego się 10 czerwca 

2011 br. konkursu w ramach ww. Działania. 

 

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WSL 

Pierwsza wersja dokumentu przyjęta została uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego dnia 

27 grudnia 2007 roku. Aktualizacji dokumentu dokonano poprzez przyjęcie kolejnych uchwał 

ZW, a wprowadzone zmiany przedstawione zostały w poniższej tabeli. 

PODSTAWA ZMIANY DOKUMENTU NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY 

 

Uchwała nr 787/36/IV/2011 Zarządu 

Województwa Śląskiego z dnia 31 marca 2011 

roku 

Dostosowanie dokumentu do aktualnego harmonogramu 

WRR, dodano zespół obsługi prawnej realizujący 

zadania związane z wdrażaniem Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-

2013 w ramach IZ RPO WSL, aktualizacja schematu 

Ścieżka przygotowania i realizacji Programów Rozwoju 

Subregionów 

 

Uchwała nr 1570/56/IV/2011 Zarządu 

Województwa Śląskiego z dnia 14 czerwca 2011 

roku 

Zmiany reorganizacyjne Wydziału Rozwoju 

Regionalnego, dostosowanie do zapisów  ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o 

finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241). 

 

 

Wytyczne IZ RPO WSL 

W okresie sprawozdawczym zaktualizowano wytyczne, które zostały przedstawione 

w poniższej tabeli 7. 

Tabela 9 Szczegółowe informacje o aktualizowanych wytycznych 

 

PODSTAWA ZMIANY 

DOKUMENTU 
NAZWA DOKUMENTU NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 1408/52/IV/2011 

Zarządu Województwa Śląskiego 

Wytyczne Instytucji 

Zarządzającej Regionalnym 

Programem Operacyjnym 

Województwa Śląskiego na 

lata 2007-2013 dla 

beneficjentów w zakresie 

informacji i promocji 

Dostosowania zapisów Wytycznych 

Instytucji Zarządzającej Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa 

Śląskiego na lata 2007 - 2013 dla 

Beneficjentów w zakresie informacji i 

promocji do znowelizowanych 

Wytycznych Ministra Rozwoju 

Regionalnego w zakresie promocji i  

informacji, zmiany zakresie obliczania 

wartości projektu, którą obecnie określa 
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z dnia 31 maja 2011 roku się na podstawie kursu walut 

Europejskiego Banku Centralnego z 

przedostatniego dnia roboczego 

miesiąca poprzedzającego miesiąc 

dokonania obliczenia, tj. miesiąca 

podpisania umowy o dofinansowanie 

projektu, określenia zasady stosowania 

elementów informacyjno-promocyjnych 

w przypadkach działań dotyczących 

projektów współfinansowanych z 

dwóch lub większej liczby 

programów/funduszy w ramach NSS 

 

Uchwała nr 304/19/IV/2011 

Zarządu Województwa Śląskiego 

z dnia 10 lutego 2011 roku 

Wytyczne Instytucji 

Zarządzającej Regionalnym 

Programem Operacyjnym dla 

Województwa Śląskiego na 

lata 2007-2013 w zakresie 

zasad udzielania wsparcia w 

formie zaliczki Beneficjentom 

RPO WSL 2007-2013 za 

wyjątkiem działań/poddziałań 

wdrażanych przez Śląskie 

Centrum Przedsiębiorczości-

Instytucję Pośredniczącą 

drugiego Stopnia RPO WSL 

2007-2013 

W ramach przyjętych 

wytycznych uzupełnione zostały 

zapisy w zakresie zasad naliczania 

odsetek od nieterminowego rozliczenia 

środków zaliczki. 

 

Roczny Plan Kontroli dla RPO WSL 

W dniu 14 czerwca 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1571/56/IV/2011 

przyjął aktualizację Rocznego Planu Kontroli na rok 2011 dla Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPK na 2011r.). Niniejsza 

aktualizacja została dokonana w związku z : 

- wyłonieniem przez Zarząd Województwa Śląskiego kolejnych projektów 

do dofinansowania w ramach RPO WSL oraz podpisaniem kolejnych umów 

o dofinansowanie projektów,  

- zmianami w załączniku nr 5  - Matryca ryzyka, 

- opracowaniem metodologii doboru próby dokumentów w trakcie kontroli projektów 

w ramach IZ RPO WSL, 

- uporządkowaniem typologii rodzajów kontroli w pkt. 1.3 RPK, zgodnie z uwagami 

przekazanymi wraz z pismem dotyczącym akceptacji niniejszego dokumentu (pismo 

DKR-IV-82634-(12)-1-KS/10 z 10.12.2011r.), 

- ze zmianami organizacyjnymi w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

IZ RPO WSL 16 czerwca 2011r. przekazała aktualizację RPK na 2011r. do IK RPO, w celu 

jego akceptacji. 

Podręcznik Procedur Wdrażania RPO WSL 
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Pierwsza wersja dokumentu została przyjęta przez Zarząd Województwa Śląskiego 8 stycznia 

2008 roku. W wyniku uszczegółowiania i doprecyzowania zadań i funkcji realizowanych 

przez IZ RPO WSL niezbędna była aktualizacja zapisów dokumentu. W okresie 

sprawozdawczym IZ RPO WSL dwa (2) razy aktualizowała Podręcznik Procedur Wdrażania 

RPO WSL. Szczegółowe informacje dotyczące głównych przyczyn zmian Podręcznika 

Procedur… w okresie sprawozdawczym zostały przedstawione w poniższej tabeli. 

Tabela 10 Aktualizacja Podręcznika Procedur Wdrażania RPO WSL 

 

PODSTAWA ZMIANY DOKUMENTU NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY 

 

 

Uchwała nr 264/18/IV/2011 Zarządu 

Województwa Śląskiego z dnia 8 lutego 

2011 roku 

Doprecyzowano opis struktury WRR poprzez wprowadzenie 

podziału na zespoły zadaniowe zgodnie z zarządzeniem 

dyrektora WRR, doprecyzowano zapisy związane z realizacja 

projektów z pomocą publiczną w ramach RPO WSL, 

doprecyzowano zapisy procedur w zakresie umów o 

dofinansowanie oraz kontroli, dostosowano procedury do 

zapisów ustawy o finansach publicznych,  

 

Uchwała nr 1572/56/IV/2011 Zarządu 

Województwa Śląskiego z dnia 14 

czerwca 2011 roku 

Zmiany reorganizacyjne Wydziału Rozwoju Regionalnego, 

doprecyzowanie roli koordynatora zespołu w procedurach,  

doprecyzowanie zapisów m.in. w umowie o dofinansowanie. 
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2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych 

 

Głównym problemem w okresie sprawozdawczym był słaby postęp w realizacji wskaźników 

RPO WSL. W związku z powyższym IZ RPO WSL planuje przeprowadzenie analizy 

wewnętrznej w zakresie wskaźników. Celem analizy będzie  m.in. zdefiniowanie problemów 

powodujących niski poziom realizacji niektórych wskaźników oraz zidentyfikowanie 

rozwiązań możliwych do wdrożenia w celu . Wyniki przeprowadzonej analizy zostaną 

przedstawione w kolejnym sprawozdaniu. 

Zmiany w URPO oraz inicjatywy KM RPO WSL mające na celu zapewnienie jakości 

i efektywności wdrażania Programu zostały przedstawione w pkt. 1.5 niniejszego 

Sprawozdania. 

 

3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie 

sprawozdawczym 

 

3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu 

Kontrola systemowa: 

W ramach kontroli realizacji programu IZ RPO WSL w I półroczu 2011 r. przeprowadziło 

w IP2 RPO WSL jedną kontrolę systemową. Była to kontrola zaplanowana w Rocznym planie 

kontroli na 2011 rok . 

Skontrolowana instytucja: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości  Chorzów, ul. Katowicka 47 

Zbadane obszary systemu zarządzania i kontroli: 

 weryfikacji realizacji obowiązków w zakresie: 

 wyboru i oceny projektów, 

 kontraktacji, 

 weryfikacji wniosków o płatność, 

 kontroli projektów na miejscu realizacji, 

 wykrywania, stwierdzania i raportowania nieprawidłowości, 

 wprowadzania danych do KSI i LSI, 

 archiwizacji i przechowywania dokumentacji; 

Podczas kontroli  zweryfikowano również stan wdrażania zaleceń pokontrolnych z kontroli 

systemowej nr VI/2010. 

Termin przeprowadzonej kontroli: 16 maja 2011 –  03 czerwca 2011 r. 

Planowane lub realizowane działania pokontrolne:  

 weryfikacja raportu z wdrożenia zaleceń pokontrolnych (w siedzibie IP2 RPO WSL 

lub na dokumentach w IZ RPO WSL),  

 bieżąca weryfikacja dokumentacji w siedzibie IZ RPO WSL (w tym w szczególności 

Podręcznika Procedur Wdrażania Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2007 – 2013, Regulaminu Organizacyjnego Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości czy 

OSZiK, Instrukcji Kancelaryjnej), 



Strona 81 z 101 
 

 prowadzenie bieżącego nadzoru nad sprawami Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, 

 kontrola systemowa ujęta w Rocznym Planie Kontroli na 2012 rok.    

 

W trakcie kontroli systemowej nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości systemowych. 

 

3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów 

(wg osi priorytetowych) 

3.2.1 Kontrole dokumentacji: 

3.2.1.1  Instytucja Zarządzajaca RPO WSL: 

Zgodnie z procedurami IZ RPO WSL kontrola dokumentacji obejmuje wszystkie wnioski 

o płatność wraz z załącznikami (kopie dokumentów finansowych wraz z dowodami zapłaty) 

oraz następujące dokumenty: 

 dokumenty przedstawiane przy zawieraniu umowy/decyzji o dofinansowanie oraz 

podpisywaniu aneksów do umowy/decyzji, 

 dokumenty dotyczące przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego, w tym również umowy z wykonawcami, 

 dokumenty potwierdzające, że dostawy, usługi i roboty budowlane współfinansowane 

w ramach projektu zostały rzeczywiście wykonane, 

 dokumenty potwierdzające, że wydatki zostały poniesione zgodnie z zasadami 

krajowymi i wspólnotowymi, w tym dotyczącymi w szczególności: konkurencji, 

ochrony środowiska, niedyskryminacji, społeczeństwa informatycznego oraz zakazu 

podwójnego finansowania wydatków, 

 poświadczenie i deklaracja wydatków składane przez IP2 RPO WSL do IZ RPO WSL. 

 

Stopień kontroli dokumentacji - 100% - skontrolowano wszystkie wnioski o płatność wraz 

z załącznikami - nie zastosowano doboru próby. 

 

 

3.2.1.2 Instytucja Pośrednicząca Drugiego Stopnia RPO WSL (Śląskie Centrum 

Przedsiębiorczości): 

 

W omawianym okresie sprawozdawczym kontrole dokumentacji dotyczyły wyłącznie 

pozytywnie zweryfikowanych wniosków o płatność końcową beneficjentów.   
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3.2.2 Kontrole na miejscu realizacji projektu (w podziale na typy - ad hoc, 

planowe): 

 

3.2.2.1 Instytucja Zarządzająca RPO WSL: 

Przebieg kontroli: 

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 221 kontroli projektów, z uwzględnieniem 

następujących rodzajów kontroli:  

 kontrola na miejscu realizacji – kontrola doraźna (9), 

 kontrola na miejscu realizacji – ex-post zamówienia publicznego (31) 

 kontrola na miejscu realizacji – kontrola na zakończenie realizacji projektu (88), 

 kontrola na miejscu realizacji – kontrola w trakcie realizacji projektu (1), 

 kontrola dokumentów w siedzibie IZ RPO WSL – kontrola na zakończenie 

realizacji projektu (92). 

 

Tabela 11 Rodzaje przeprowadzonych kontroli w podziale na osie priorytetowe   

 

Oś priorytetowa 

Kontrole na miejscu realizacji 
Kontrola dokumentów 

w siedzibie IZ RPO WSL 

Kontrola 

doraźna 

Kontrola na 

zakończenie 

realizacji 

projektu 

Kontrola w 

trakcie 

realizacji 

projektu 

Kontrola  

ex-post 

zamówienia 

publicznego 

Kontrola na zakończenie 

realizacji projektu  

Priorytet I Badania i 

rozwój technologiczny, 

innowacje i 

przedsiębiorczość 

1 2 0 1 4 

Priorytet II 

Społeczeństwo 

informacyjne 

0 7 0 7 12 

Priorytet III 

Turystyka 
2 13 0 0 11 

Priorytet IV Kultura 1 14 0 2 12 

Priorytet V 

Środowisko 
2 7 0 1 8 

Priorytet VI 

Zrównoważony rozwój 

miast 

1 3 1 6 4 

Priorytet VII 

Transport 
1 22 0 9 20 

Priorytet VIII 

Infrastruktura 
0 7 0 3 9 
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edukacyjna 

Priorytet IX Zdrowie i 

rekreacja 
1 11 0 2 12 

Priorytet X Pomoc 

techniczna 
0 2 0 0 0 

OGÓŁEM 9 88 1 31 92 

 

Wyniki kontroli (rodzaje/kategorie, nieprawidłowości, uchybienia): 

Większość skontrolowanych projektów została zrealizowana bez uchybień lub z nieistotnymi 

zastrzeżeniami. W niektórych przypadkach wykryto uchybienia mające skutek finansowy: 

uznanie części lub całości wydatków za niekwalifikowane, zastosowanie korekty finansowej 

w związku z naruszeniami ustawy Prawo zamówień publicznych lub uchybienia skutkujące 

wstrzymaniem płatności do czasu wyjaśnienia sprawy, np.: 

 naruszenie art. 7 ust. 1 oraz art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, poprzez określenie 

kryteriów oceny ofert, w sposób który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję oraz 

nie zapewnie równego traktowania wszystkich wykonawców; 

 naruszenie art.7 ust.1 w związku z art.40 ust.3 i art.32 ust.2 poprzez nie 

opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w UOPWE z powodu zaniżenia 

szacunkowej wartości zamówienia w celu ominięcia obowiązku publikacji 

ogłoszenia w UOPWE. 

 naruszenie art.7 ust.1 w związku z art. 38 ust. 4a w związku z tym, iż 

zamawiający dokonał zmiany terminu na składanie ofert przez zamawiających. 

Informacja o ten zmianie została zamieszczona jedynie na stronie internetowej 

zamawiającego, pominięto natomiast miejsce publikacji pierwotnej treści 

ogłoszenia/siwz, tj. w zależności od wartości zamówienia - Biuletyn Zamówień 

Publicznych lub Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich. 

Należy w tym miejscu wziąć pod uwagę fakt, iż do dnia 24 października 2008 r. 

zamawiający stosowali zapisy art. 38 ust.4, gdyż nie istniał w polskim prawie 

art. 38 ust. 4a. Do tego czasu uznaje się, że przepisy polskiej ustawy Pzp nie były 

dostosowane do przepisów dyrektyw unijnych w tym zakresie. W związku 

z powyższym, powszechnie występującym błędem jest stosowanie - 

paradoksalnie zgodnie z obowiązującym prawem polskim - zapisów z art.38 ust.4, 

według którego zamawiajacy nie miał obowiązku publikowania sprostowania 

ogłoszenia o zamówieniu/siwz w BZP. Sytuacja taka, jest identyfikowana przez 

Instytucję Audytową jako uchybienie kwalifikujące się do nałożenia korekty 

finansowej w wysokości 5% lub 10%. Aktualnie sprawa jest przedmiotem 

negocjacji między IZ, IK RPO a MF w sprawie pokrywania przez budżet państwa 

kwot korekt nałożonych w wyniku niedostosowania prawa polskiego do unijnego. 

 Naruszenie art.7 w związku z przepisami prawa budowlanego oraz ustawy 

o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów, ze względu na żądanie przez zamawiającego, by osoby biorące udział 
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w wykonywaniu zamówienia (dotyczy robót budowlanych) legitymowały się 

przynależnością do właściwej izby inżynierów budownictwa. Wymóg ten, 

w przypadku wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w okresie między 

20 października 2007 r. a 13 grudnia 2008 r. identyfikowany jest przez Instytucję 

Audytową jako uchybienie skutkujące nałożeniem korekty finansowej 

w wysokości 5% w przypadku wartości zamówienia powyżej tzw. progów 

unijnych. W przypadku postawienia takiego wymogu w przetargach poniżej 

progów unijnych, korekty finansowej nie nakłada się. 

 naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, żądanie zamawiającego by wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, przedstawili 

polisę OC bez określenia wymaganej wartości tego ubezpieczenia. Istotną 

okolicznością w tym przypadku jest, że Zamawiający nie określił posiadania 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej (zgodnej z przedmiotem zamówienia) jako warunku 

udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej. 

W powyższym kontekście należy uznać żądanie polisy OC jako nieuprawnione 

w świetle art. 25 ust. 1 ustawy Pzp – wobec braku adekwatnego (sprecyzowanego 

wartościowo) wymagania, jest to żądanie dokumentu, który nie jest niezbędny do 

przeprowadzenia postępowania.; 

 naruszenie art. 29 ust. 1, 2 i 3 Pzp, poprzez opisanie przez zamawiającego 

przedmiotu zamówienia w sposób nie dość jednoznaczny i wyczerpujący za 

pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń oraz opisanie 

przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, 

w szczególności poprzez wskazanie znaków towarowych z pominięciem wyrazów 

„lub równoważne”; 

 naruszenie art. 32 ust. 2 ustawy Pzp, poprzez podzielenie zamówienia na części; 

 naruszenie art. 36 ust. 5 ustawy Pzp, poprzez ograniczenie możliwości 

podwykonawstwa poprzez nieprzewidzenie powierzenia żadnej części 

zamówienia podwykonawcom lub też bezzasadne ograniczenie (np. procentowe 

lub tylko do niektórych części zamówienia) możliwości wykonania zamówienia 

przez podwykonawców.; 

 naruszenie art. 38 ust. 4a punkt 1 ustawy Pzp, poprzez nieopublikowanie 

w Biuletynie Zamówień Publicznych przez Zamawiającego informacji o zmianie 

terminu składania ofert; 

 w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w siedzibie zamawiającego nie 

zamieszczono informacji o dacie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu 

w Biuletynie Zamówień Publicznych czym naruszono art. 40, ust. 6, pkt 3 ustawy 

Pzp, 

 naruszenie art. 41 pkt 9 ustawy Pzp, poprzez opisanie kryteriów udzielenia 

zamówienia w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym Urzędowi Oficjalnych 

Publikacji Wspólnot Europejskich jedynie poprzez odesłanie do SIWZ 

(odpłatnego i zgodnie z ówczesnym stanem prawnym nieudostępnionego na 

stronie www). Wykonawcy korzystający z Suplementu do Dziennika Urzędowego 
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Unii Europejskiej nie mogli się zapoznać z kryteriami udzielenia zamówienia, co 

prowadziło do naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp ze względu na nierówne 

traktowanie wykonawców do udziału w tym postępowaniu; 

 udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, przy niespełnieniu 

przez Zamawiającego przesłanki z art. 62 ust 1 pkt. 4 ustawy Pzp, bez spełnienia 

przesłanek pozwalających na przeprowadzenie postępowania o udzielenie 

zamówienia w wyżej wymienionym trybie.; 

 naruszenie art. 67 ustawy Pzp, tj. zastosowanie trybu z wolnej ręki bez spełnienia 

przesłanek pozwalających na przeprowadzenie postępowania o udzielenie 

zamówienia w wyżej wymienionym trybie.poprzez nie zaproszenie do negocjacji 

minimalnej liczby wykonawców zapewniającej konkurencję; 

 przeprowadzenie w sposób nieuprawniony zamówienia w trybie zapytania o cenę, 

z naruszeniem art. 70; 

 naruszenie art. 144 ust.1 ustawy Pzp, poprzez dokonywanie przez zamawiającego 

zmiany umowy z wykonawcą w zakresie przesunięcia terminu realizacji 

zamówienia w sytuacji w której zamawiający nie przewidział możliwości 

dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu ani w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz nie określił warunków takiej zmiany. Zmiana umowy 

dokonana z naruszeniem art.144 ust.1 jest nieważna. W tej sytuacji, IZ 

pomniejsza wartość wydatków kwalifikowalnych o kwotę, jaką zamawiający 

powinien był naliczyć jako odsetki ustawowe z tytułu nieterminowego wykonania 

przedmiotu umowy.; 

 brak naliczenia przez beneficjenta odsetek za nieterminowe dostarczenie sprzętu 

(wobec Dostawcy), 

 stwierdzono koszty niekwalifikowalne – zgodnie z wytycznymi w sprawie 

kwalifikowalności wydatków, jak również w związku z zapisami umowy lub 

wniosku o dofinansowanie. 

 generowanie dochodów, które nie zostały przedstawione we wniosku o płatność 

końcową oraz nie były uwzględnione w analizie finansowej, we wniosku 

o dofinansowanie, 

 nie osiągnięcie planowanych wskaźników produktów/rezultatów skutkujących 

proporcjonalnym pomniejszeniem wysokości kosztów kwalifikowalnych, 

 przedłożenie przez beneficjenta do refundacji faktur, nie związanych 

z przedmiotowym projektem, 

 brak uzyskania przez beneficjenta niezbędnych decyzji, np. dot. pozwolenia 

na użytkowanie obiektu – wstrzymanie refundacji wniosku o płatność końcową, 

do czasu uzyskanie stosownych decyzji, 

Podczas przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono znaczącej modyfikacji projektów 

zgodnie z art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006. 
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Działania pokontrolne: 

Do wszystkich beneficjentów u których w trakcie czynności kontrolnych stwierdzono 

uchybienia zostały wystosowane zalecenia pokontrolne. W zaleceniach został podany termin 

usunięcia uchybień lub jeżeli zalecenia mają charakter ogólny - wówczas beneficjenci 

są zobowiązani do stosowania zaleceń od momentu ich dostarczenia. Realizacja zaleceń 

pokontrolnych jest przeprowadzona do terminu na ich wykonanie. 

3.2.2.2  Kontrole w ramach priorytetu X Pomoc techniczna: 

Za kontrolę projektów i dokumentacji w zakresie Rocznych Planów Działań IZ RPO WSL 

oraz IP2 RPO WSL dla Priorytetu X Pomoc Techniczna odpowiedzialny jest w ramach 

IZ RPO WSL Wydział Kontroli. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 2 kontrole 

w ramach Priorytetu Pomoc Techniczna, w ramach której stwierdzono szereg uchybień – 

zarówno formalnych, nie mających skutków finansowych, jak i niosących za sobą skutki 

finansowe dla beneficjenta: 

- we wniosku o płatność końcową dla projektu nr RPSL.10.02.00-00-006/09-00, w 

rubryce D.9.2. „Wartość wskaźnika osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu” 

dotycząca „Liczby beneficjentów uczestniczących w szkoleniach, seminariach, 

konferencjach, spotkaniach informacyjnych nt. RPO” podano wartość wskaźnika z 

roku 2009. W oparciu o listy obecności ze szkoleń/warsztatów/konferencji 

potwierdzające uczestnictwo beneficjentów ww. spotkaniach wyliczono wartość 

wskaźnika na 1821. 

W przypadku projektu nr RPSL.10.02.00-00-007/09-00, wykryto następujące uchybienia 

formalne: 

- podczas kontroli zamówień publicznych zauważono, że pracownicy ŚCP dokonując 

porównania ofert popełniają błąd przy obliczaniu wartości brutto oferty. Otóż podatek 

VAT jest dodawany był do ceny poszczególnej pozycji na ofercie, a następnie 

wykonywane jest działanie mnożenia przez ilość sztuk. Prawidłowe obliczanie 

wartości brutto powinno przebiegać tak, by do wartości netto (cena netto x ilość) 

dodawać podatek VAT. W przeciwnym razie powstają różnice, gdzie przy kilku 

pozycjach zamówienia i porównywania wartości brutto ofert, istnieje ryzyko wybrania 

oferty wcale nie najkorzystniejszej; 

We wniosku o płatność końcową w rubryce D.9.1. Wskaźniki produktu w rubryce „Wartość 

wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu” dotycząca „Liczby publikacji 

promocyjnych i informacyjnych dotyczących RPO” podano wartości wskaźnika 15.014. 

W trakcie czynności kontrolnych w oparciu o jednolity system liczenia publikacji 

promocyjnych i informacyjnych oraz faktury dołączone do poszczególnych wniosków 

o płatność w trakcie trwania projektu ustalono, że wartość ww. wskaźnika wynosi 15.018 

(przeprowadzono o 2 więcej kampanie radiowe niż uwzględniono we wniosku o płatność 

końcową złożonym w dniu 19.01.2011 r., opublikowano o 1 więcej informację prasową oraz 

o 1 więcej ogłoszenie o konkursie); 

We wniosku o płatność końcową w rubryce D.9.2. „Wartość wskaźnika osiągnięta w wyniku 

zrealizowania projektu” dotycząca „Liczby beneficjentów uczestniczących w szkoleniach, 

seminariach, konferencjach, spotkaniach informacyjnych nt. RPO” podano wartość 
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wskaźnika 1.094. W oparciu o listy obecności ze szkoleń/warsztatów/konferencji 

potwierdzające uczestnictwo beneficjentów ww. spotkaniach, oświadczenia złożone przez 

organizatorów imprez, z którymi współpracowali pracownicy ŚCP oraz wyjaśnienia złożone 

przez P. Bartosza Rozpondka w pismach nr SCP.II.2.AWi.0911-2/3/1 oraz 

nr SCP.II.2.AWi.0911-2/4/11 z dnia 03.03.2011 r., wyliczono wartość wskaźnika na 1.214; 

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że brakuje dokumentacji potwierdzającej udział 

pracowników ŚCP w spotkaniach realizowanych przez partnerów oraz instytucje 

współpracujące z jednostką, które następnie są uwzględniane przy określaniu wartości 

wskaźników oraz list obecności potwierdzających udział beneficjentów w ww. spotkaniach. 

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono brak aktualizacji strony internetowej oraz 

umieszczanie na gadżetach promocyjnych mało czytelnych lub w niewidocznym miejscu 

elementów promocyjnych; 

Stwierdzono także w dwóch przypadkach niepoprawne wpisywanie nazw firm w umowach; 

Podczas kontroli zauważono brak aktualizacji załącznika nr 2 do Instrukcji obiegu i kontroli 

dokumentów księgowych, wprowadzonej Zarządzeniem Dyrektora ŚCP nr SCP.ZD.0131-

6/10 z dnia 28.04.2010 r. 

 

3.2.2.3 Instytucja Pośrednicząca Drugiego Stopnia (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości)  

Przebieg kontroli: 

W omawianym okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2011 do 30.06.2011 pracownicy IP2 

RPO WSL skontrolowali łącznie 37 projektów. Wartość ta jest zgodna ze stanem faktycznym, 

a nie z systemem informatycznym, ponieważ zawiera również kontrole przeprowadzone 

w I półroczu, jednak ze względu na brak podpisanej umowy o dofinansowanie (kontrola na 

podstawie wniosku o dofinansowanie) lub ze względu na toczące się postępowanie 

pokontrolne – nie zostały one wprowadzone do LSI oraz KSI.  

Czynnościom kontrolnym poddane zostały projekty Beneficjentów, zgodnie z wcześniej 

zaplanowanym doborem próby projektów do kontroli, obejmującym opisywany okres 

sprawozdawczy. W omawianym okresie sprawozdawczym kontroli planowej zostało 

poddanych 37 projektów, zgodnie z zaplanowanym wcześniej doborem próby, zawartym w 

Rocznym Planie Kontroli na rok 2011. W omawianym okresie sprawozdawczym nie 

przeprowadzono kontroli doraźnych.  

Wyniki kontroli (rodzaje/kategorie, nieprawidłowości, uchybień): 

W trakcie czynności kontrolnych najczęściej spotykano się z uchybieniami dotyczącymi: 

 informacja i promocja - w szczególności: wykonania materiałów promocyjnych, nie 

zawierających wszystkich niezbędnych elementów określonych w obowiązujących  

Wytycznych IZ RPO WSL 2007-2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji i 

promocji, wykonania tablic informacyjnych  nie zawierających wszystkich 

niezbędnych elementów określonych w obowiązujących Wytycznych IZ RPO WSL 

2007-2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji, brak 

przetłumaczonych na języki obce elementów informacji i promocji umieszczonych na 

tablicach informacyjnych oraz materiałach reklamowych (w przypadku imprez 
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targowo-wystawienniczych), brak odpowiedniej informacji i promocji w mediach 

targowych zgodnej z obowiązującymi Wytycznymi IZ RPO WSL 2007-2013 dla 

Beneficjentów w zakresie informacji i promocji;  

 rozbieżności (w przypadku imprez targowo-wystawienniczych) pomiędzy 

zaplanowaną wielkością powierzchni wystawienniczych, a faktycznie wynajętą. Miało 

to wpływ na osiągnięcie wskaźnika produktu „Wielkość wynajętej powierzchni 

wystawienniczej dla potrzeb targów/wystaw”;  

 braku przetłumaczonych na języki obce materiałów reklamowych (w przypadku 

imprez targowo-wystawienniczych). 

Działania pokontrolne  

Forma działań pokontrolnych polegała na wyjaśnieniach beneficjentów oraz korygowaniu 

wykrytych uchybień i uzupełnianiu dokumentacji. Uchybienia były wykazywane w listach 

sprawdzających oraz w informacjach o wyniku kontroli. Beneficjenci usuwają stwierdzone 

uchybienia w terminie określonym przez Zespół Kontrolujący. 

3.3 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE) 

W ramach kontroli prowadzonych w instytucjach odpowiedzialnych za wdrażanie RPO WSL 

w I półroczu 2011 roku miały miejsce następujące zewnętrzne kontrole: 

W okresie sprawozdawczym w IZ RPO WSL zostały przeprowadzone nastepujące kontrole: 

3.3.1. Kontrola przeprowadzona przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji 

1. Podmiot przeprowadzający kontrolę: IPOC 

2. Podmiot kontrolowany: IZ RPO WSL 

3. Termin od 25 października 2010 r. do 08 listopada 2010 r. 

4. Zakres kontroli: kontrola w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących 

zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, z uwzględnieniem danych zawartych 

w KSI SIMIK 07-13 i systemach księgowych oraz w zakresie funkcjonowania systemu 

zarządzania i kontroli oraz stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej 

Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym województwa Śląskiego.  

5.Wykryte nieprawidłowości: podczas kontroli dokonano m.in. następujących ustaleń: 

niezgodność Poświadczenia z obowiązującym wzorem, nieprawidłowo wyliczono wartość 

dofinansowania UE w kilku wnioskach o płatność, opóźnienia w rejestracji danych w KSI, 

nieprecyzyjne zapisy wniosku beneficjenta o płatność oraz umowy o dofinansowanie, 

niejasna procedura weryfikacji wniosku o płatność, nieprecyzyjne zapisy procedur w zakresie 

odzyskiwania środków pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, niepoprawna 

weryfikacja wystąpienia nieprawidłowości (w jednym przypadku), niezamieszczanie 

wojewódzkim dzienniku urzędowym informacji o zmianie Szczegółowego Opisu Priorytetów 

RPO WSL, przypadki nieterminowej realizacji procedur, brak zapisów w procedurach 

dotyczących monitorowania obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego 

u beneficjentów. 
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3.3.2. Kontrola Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 

1. Podmiot przeprowadzający kontrolę: Europejski Trybunał Obrachunkowy 

2. Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

3. Termin od 15 czerwca 2011 r. do 16 czerwca 2011 r.  

4. Zakres kontroli: Kontrola dotyczyła współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego projektów regeneracji terenów poprzemysłowych i powojskowych 

w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 

5. Wykryte nieprawidłowości: informacja pokontrolna nie została jeszcze sporządzona. 

 

3.3.3.  Kontrola Najwyższej Izby Kontroli 

1. Podmiot przeprowadzający kontrolę: Najwyższa Izba Kontroli 

2. Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

3. Termin od 15 czerwca 2011 

4. Zakres kontroli: Kontrola dotyczy pozyskiwania środków z budżetu Unii Europejskiej 

przez małe jednostki samorządu terytorialnego w okresie od 2007 do 2011 r. (I półrocze) 

5.Wykryte nieprawidłowości: Kontrola w trakcie realizacji, tym samym brak sformułowanych 

zaleceń pokontrolnych. 

 

W okresie sprawozdawczym w IP2 RPO WSL zostały przeprowadzone nastepujące kontrole: 

3.3.4. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie 

1. Podmiot przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Chorzowie 

2. Podmiot kontrolowany: IP2 RPO WSL 

3. Termin: od 17 marca  2011r. do 18 marca 2011r. 

4. Zakres kontroli: ocena realizacji ogólnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy 

5.Wykryte nieprawidłowości: w trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono 

nieprawidłowości 

 

3.3.5. Kontrola Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w Śląskim Urzędzie 

Wojewódzkim 

1. Podmiot przeprowadzający kontrolę: Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji w Śląskim 

Urzędzie Wojewódzkim 

2. Podmiot kontrolowany: IP2 RPO WSL 

3. Termin: od 13 czerwca  2011r. do 27 czerwca 2011r. 

4. Zakres kontroli: kontrola planowana nr 1/2011 w zakresie poprawności sporządzania 

dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, 

z uwzględnieniem danych zawartych w KSI (SIMIK 07-13) i systemach księgowych oraz w 

zakresie funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli oraz stosowania procedur zawartych 

w instrukcji wykonawczej Instytucji pośredniczącej Drugiego Stopnia Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

5.Wykryte nieprawidłowości: kontrola została przedłużona o 4 dni robocze, tj. do dnia 1 lipca 

2011r., IP2 RPO WSL nie otrzymało jeszcze raportu pokontrolnego. 
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3.4 Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach 

W odniesieniu do nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli projektów  

W trakcie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2007-2013 w I półroczu 2011 roku stwierdzono nieprawidłowości w realizacji projektów 

w następujących obszarach: 

Obszary najczęściej występujących 

nieprawidłowości w RPO WSL w I półroczu 2011 

roku 

Stwierdzone rodzaje nieprawidłowości 

Naruszanie przepisów z dziedziny zamówień 

publicznych 

 zastosowanie niewłaściwego trybu zamówienia 

publicznego, 

 naruszenie zasady równego traktowania 

wykonawców i uczciwej konkurencji oraz zasady 

jawności. 

 

Wydatki niekwalifikowane 

(związane z działaniami informacyjno-

promocyjnymi oraz innymi działaniami rzeczowej 

realizacji projektu) 

 wydatki zawyżone, 

 brak realizacji działań przewidzianych w 

projekcie, 

 wydatki nieuzasadnione (związane z projektem 

lecz zbędne), 

 wydatki niezwiązane z realizowanym projektem/ 

realizacja zadań nieprzewidzianych w projekcie 

(wydatki nieuprawnione), 

 wydatki naruszające zasadę uzyskania założonych 

efektów przy jak najniższej kwocie wydatku 

(wydatki nieoszczędne), 

 wydatki niezgodne z dokumentami księgowymi. 

Działania niekwalifikujące się do pomocy  brak spełnienia „efektu zachęty”. 

Niewypełnianie podjętych zobowiązań 
 nie zapewnienie realizacji celów założonych w 

projekcie. 

 

Liczba przekazanych do MF bieżących i kwartalnych raportów o nieprawidłowościach 

podlegających raportowaniu do KE:  17 raportów kwartalnych, 2 raporty z działań 

następczych
28

 

Liczba przekazanych do MF
29

kwartalnych zestawień nieprawidłowości 

niepodlegających raportowaniu do KE: 2  

Kwota nieprawidłowości:  6 419 711,79 PLN 

Liczba wykrytych nieprawidłowości: 100 

 

                                                 
28 Zgodnie z uaktualnioną PION IZ nie przekazuje już raportów bieżących, a raporty z działań następczych. 
29 Zgodnie ze zaktualizowanymi Wytycznymi w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w 

wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013  zestawienia kwartalne 

przekazywane są do IPOC. 



Strona 91 z 101 
 

3.5 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania 

1. Zgodnie z danymi zarejestrowanymi w KSI (SIMIK 07-13) do dnia 30.06.2011 r. - z datą 

odzyskania zawierającą się w I półroczu 2011r. w wyniku wykrycia nieprawidłowości 

odzyskano kwotę 1 450 402,14 PLN. Odzyskane środki przeznaczone zostały na dalszą 

realizację RPO WSL. We wskazanym okresie odzyskano również dodatkowe środki, 

jednakże zgodnie z procedurami stosowne wartości zarejestrowane zostaną dopiero po 

ich zweryfikowaniu i rozliczeniu m.in. zwrotów dokonywanych w częściach.  

2. Zgodnie z danymi zarejestrowanymi w KSI (SIMIK 07-13) do dnia 30.06.2011 r. - 

wartość kwot pozostałych do odzyskania na koniec I półrocza 2011 r. w wyniku 

wykrycia nieprawidłowości wynosi 2 311 927,71 PLN. 

4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego 

podczas realizacji programu 

Oświadczam, iż informacje zawarte w 

sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie 

z moją wiedzą, program realizowany jest w 

zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, 

w tym w następujących obszarach: 

1) polityka konkurencji; 

2) polityka zamówień publicznych; 

3) polityka ochrony środowiska; 

4) polityka równych szans.  

Data i miejsce: 

20 września 2011 r., Katowice 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 

do  zatwierdzenia sprawozdania i 

wydania oświadczenia w ramach 

instytucji zarządzającej: 

Stefania Koczar - Sikora 

Podpis osoby upoważnionej do 

zatwierdzania sprawozdania: 

 

 

4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień 

publicznych 

Na poziomie Priorytetów RPO WSL w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy 

o charakterze systemowym, związane ze stosowaniem prawa zamówień publicznych. 
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4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej 

 

W zakresie wdrażania Poddziałania 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa zasady przyznania pomocy 

publicznej w ramach RPO WSL są zgodne z wymienionymi poniżej rozporządzeniami: 

-  z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej 

w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1399 z późn. 

zm.),  

 z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 

regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. nr 185 poz. 1316 i 1317).  

 

W zakresie wdrażania Poddziałania 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa oraz Poddziałania 

1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zasady przyznania pomocy publicznej w ramach 

RPO WSL są zgodne z wymienionymi poniżej rozporządzeniami:  

 z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej  

w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1399 z późn. 

zm.),  

 z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych 

programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1398 z późn. zm.),  

 z dnia 2 października 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 

regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. nr 185 poz. 1316 i 1317), 

 z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 

programów operacyjnych (Dz. U. 2010 nr 236 poz. 1562). 

 

W zakresie wdrażania Poddziałania 1.2.3. Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP, 

zasady przyznania pomocy publicznej w ramach RPO WSL są zgodne z wymienionymi 

poniżej rozporządzeniami:  

 z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej  

w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1399 z późn. 

zm.),  

 z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych 

programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1398 z późn. zm.).  

W zakresie wdrażania Poddziałania 3.1.1. Infrastruktura zaplecza 

turystycznego/przedsiębiorstwa zasady przyznania pomocy publicznej w ramach RPO WSL 

są zgodne z wymienionymi poniżej rozporządzeniami: 

 z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w 

ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1399 z późn. 

zm.). 

W zakresie wdrażania Poddziałania 3.2.1. Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa 

zasady przyznania pomocy publicznej w ramach RPO WSL są zgodne z wymienionymi 
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poniżej rozporządzeniami: 

 z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej  

w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1399 z późn. 

zm.), 

 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej  

w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2010 nr 239 poz. 1599.). 

 

Ze względu na swoją objętość tabela 3 została ujęta w niniejszym sprawozdaniu w formie 

załącznika II f.   

 

Całkowita kwota nieprawidłowości związanych z naruszeniami Pzp stwierdzonymi 

w I półroczu 2011 wynosi 3.795.044,62 PLN. 

 

W ramach środków zaradczych podjętych przez IZ RPO WSL w związku z pojawiającymi się 

nieprawidłowościami w zakresie Pzp należy wyróżnić: 

1. Organizowanie szkoleń dla Beneficjentów w zakresie stosowania przepisów Pzp. 

2. Zamieszczanie na stronie rpo.slaskie.pl katalogów najczęściej wykrywanych przez IZ 

RPO WSL uchybień w zakresie stosowania przepisów Pzp, opinii prawnych UZP, IA, 

KE i innych instytucji. 

3. Informowanie (za pośrednictwem poczty elektronicznej) Beneficjentów oraz 

wnioskodawców o zamieszczeniu na stronie rpo.slaskie.pl informacji, o których mowa 

w powyższym punkcie. 

 

5. Informacja o realizacji dużych projektów
30  

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

realizowane są cztery duże projekty w ramach dwóch priorytetów.  

W ramach Priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.1. Wzmacnianie 

regionalnych ośrodków wzrostu, realizowane są trzy duże projekty:  

1. Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium, którego beneficjentem jest 

Miasto Gliwice. Przedmiotem projektu jest budowa nowoczesnej wielofunkcyjnej hali 

widowiskowo – sportowej, z areną główną przystosowaną do przyjęcia ok. 16 tyś widzów 

i areną treningową dla max 3018 widzów. Przewidywany okres realizacji projektu to lata 

2008 – 2013. Orientacyjny całkowity koszt realizacji projektu to 107,46 mln euro, w tym 

dofinansowanie to 41,68 mln euro. W dniu 22 września 2010r. projekt został przekazany do 

KE celem uzyskania jej oceny.. 30.09.2010r. podpisano warunkową umowę 

o dofinansowanie. W przypadku nie uzyskania akceptacji ze strony KE na realizację 

inwestycji ze środków unijnych umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu. 

W ramach projektu zostały wykonane projekty budowlane i wykonawcze, studium 

wykonalności, został przygotowany grunt pod realizację inwestycji. W kwietniu 2010r. 

podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Przetarg na głównego 

                                                 
30) Jeżeli ma zastosowanie. 

http://www.rpo.slaskie.pl/
http://www.rpo.slaskie.pl/
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wykonawcę robót budowlanych został ogłoszony w styczniu 2011r., podpisanie umowy z 

wykonawcą przewidziane jest na sierpień 2011r. Zakończenie realizacji na grudzień 2013r.  

Na chwilę obecną rozliczono 2,20 % kosztów projektu co daje kwotę 3 109 685,72 PLN. 

2. Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach, którego beneficjentem jest 

Muzeum Śląskie w Katowicach. Projekt muzeum ma na celu zachowanie dla przyszłych 

pokoleń dziedzictwa kulturowego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej regionu. 

Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2007 – 2012. Orientacyjny całkowity koszt 

realizacji projektu to 56,71 mln euro, w tym dofinansowanie to 48,09 mln euro. W okresie 

sprawozdawczym projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. W dniu 

5 maja 2010r. projekt został przekazany do KE celem uzyskania jej oceny. 13.08.2010r. 

podpisano warunkową umowę o dofinansowanie. 25 maja 2011r. KE wydała pozytywną 

decyzję ws. dofinansowania projektu. 

Przetarg na głównego wykonawcę robót rozpoczął się w kwietniu 2010r., w listopadzie 

nastąpiło otwarcie ofert, w lutym została przeprowadzona kontrola uprzednia prezesa urzędu 

zamówień publicznych powyższego zamówienia, nie stwierdzono naruszeń. 7 czerwca 2011r. 

podpisano umowę z wykonawcą. 

We wrześniu 2010r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. 

Zakończenie realizacji inwestycji przewidziano na czerwiec 2012r.  

Na chwilę obecną rozliczono 3,97 % kosztów projektu co daje kwotę 8 945 186,46 PLN. 

3. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, którego beneficjentem jest Miasto 

Katowice. Celem projektu jest budowa nowoczesnego obiektu spełniającego funkcje 

kongresowo-wystawiennicze. Inwestycja przyczyni się do poprawy wizerunku Katowic i 

regionu śląskiego w Polsce i za granicą. Wpłynie na wzrost konkurencyjności miasta poprzez 

rozwój i wzmocnienie funkcji metropolitarnych. Przewidywany okres realizacji projektu to 

lata 2010 – 2013. Orientacyjny całkowity koszt realizacji projektu to 71,71 mln euro, w tym 

dofinansowanie to 36,15 mln euro. W dniu 2 września 2010r. projekt został przekazany do 

KE celem uzyskania jej oceny. 19.10.2010r. została podpisana warunkowa umowa o 

dofinansowanie. W przypadku nie uzyskania akceptacji ze strony KE na realizację inwestycji 

ze środków unijnych umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu. 

Wszystkie umowy związane z przygotowaniem dokumentacji do realizacji inwestycji zostały 

wykonane. 

Wybrano już głównego wykonawcę robót budowlanych.   

W lipcu 2010r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. 

Zakończenie realizacji inwestycji przewidziano na wrzesień 2013r. 

Na chwilę obecną rozliczono 3 % kosztów projektu co daje kwotę 4 590 428,40 PLN. 

W ramach Priorytetu VII Transport, Poddziałanie 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa 

kluczowych elementów sieci drogowej, realizowany jest jeden duży projekt: 
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1. Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” – odcinek Zabrze – Gliwice, 

którego beneficjentem jest Województwo Śląskie. Projekt ma na celu zapewnienie sprawnych 

powiązań komunikacyjnych w węzłowym obszarze konurbacji katowickiej, w tym miast, 

przez które przebiega, dla obsłużenia ruchu mającego swoje źródła i cele wewnątrz 

konurbacji. Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2007 – 2014. Orientacyjny 

całkowity koszt realizacji projektu to 307 mln euro, w tym maksymalne dofinansowanie 

to 75 mln euro. Projekt został podzielony na trzy zadania (podprojekty). Pierwsze zadanie 

(podprojekt) Beneficjent zrealizował z innych środków finansowych, natomiast w ramach 

dwóch pozostałych zadań (podprojektów) Beneficjent wnioskuje o środki unijne z RPO WSL. 

Projekt przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. W lipcu 

2008r. podpisano umowę ramową z Beneficjentem. Wnioski o dofinansowanie składane 

są oddzielnie dla dwóch podprojektów. W ramach podprojektu 1 został złożony wniosek 

o dofinansowanie 16 maja 2011r. Wniosek jest w trakcie oceny formalnej. 

Procedura przetargowa na wyłonienie głównego wykonawcy robót budowlanych 

przewidziana jest dla podprojektu 2 na IV kw. 2011r. a podpisanie umowy na II kw 2012r.. 

Zakończenie inwestycji zaplanowano na czerwiec 2014r. 

Dla podprojektu 3 termin procedury przetargowej zaplanowano na II kw. 2012r., podpisanie 

umowy na IV kw. 2012r. Przewidywany termin zakończenie inwestycji to listopad 2014r. 

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w wykazie projektów dużych. 

Wszystkie projekty dla których istnieje obowiązek przeprowadzenia postępowania OOŚ 

przedkładają IZ RPO WSL całą dokumentację środowiskową (decyzja środowiskowa, 

postanowienia uzgadniające, opiniujące i raport środowiskowy), która jest weryfikowana na 

etapie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie. 

Z pomocy w ramach inicjatywy Jaspers korzystali beneficjenci przygotowujący projekt 

pn. „Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” – odcinek Zabrze – 

Gliwice”, oraz projekt pn. „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach” 

W ramach RPO WSL nie identyfikuje się projektów środowiskowych o koszcie całkowitym 

z przedziału 25–50 mln EUR. 

 

6.  Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej 

Wydatki poniesione z Priorytetu X Pomoc Techniczna RPO WSL miały na celu wsparcie 

procesu zarządzania i wdrażania oraz informacji i promocji  RPO WSL i były zgodne 

z Rocznym Planem Działań na 2010 rok.  

Wysokość alokacji na Priorytet X Pomoc techniczna wynosi 43 mln euro, co stanowi 

ok. 2,5% całej alokacji na Program. 

Alokacja na wydatki związane z przygotowaniem, zarządzaniem, monitorowaniem, oceną, 

kontrolą i ewaluacją realizacji RPO WSL, działaniami mającymi na celu zwiększenie 

zdolności administracyjnych oraz informacją i promocją odnośnie Programu została 

podzielona na działania w ramach Priorytetu X Pomoc techniczna.  
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Wysokość alokacji na działania w ramach Priorytetu X Pomoc techniczna przedstawia się 

następująco: 

 Działanie 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania – 39 000 000 euro, 

co stanowi ok. 91 % całej alokacji na Priorytet X. 

 Działanie 10.2. Działania informacyjne i promocyjne- 4 000 000 euro, co stanowi 

ok. 9 % alokacji na Priorytet X. 

W ramach  Priorytetu X Pomoc techniczna realizowane projekty finansowane są w 100% 

ze środków EFRR. 

Zadania objęte finansowaniem ze środków Pomocy Technicznej RPO WSL 2007-2013 

realizowane są na podstawie Rocznych Planów Działań w podziale na Działanie 10.1 

Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania oraz Działanie 10.2 Działania informacyjne 

i promocyjne. 

 

Roczny Plan Działań na 2011 r. w ramach Działania 10.1 zakładał wydatki na poziomie 

19.669.000,00 PLN. W pierwszym półroczu 2011 roku w ramach ośmiu zadań wydatkowano 

5.675.805,19 PLN, co stanowi 28,86 % planu.  

 

Środki przeznaczono na: 

 finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w proces 

zarządzania i wdrażania RPO WSL, 

 organizację i obsługę procesu oceny i selekcji projektów w ramach RPO WSL, 

 podnoszenie kwalifikacji pracowników zajmujących się zarządzaniem i wdrażaniem 

RPO WSL, 

 przeprowadzenie badań ewaluacyjnych a także badań, opinii, analiz, studiów, 

ekspertyz oraz tłumaczeń na potrzeby RPO WSL,  

 przeznaczono na podróże służbowe pracowników zaangażowanych w proces 

zarządzania i wdrażania RPO WSL,  

 przeznaczono na obsługę i wyposażenie Instytucji Zarządzającej RPO WSL,  

 wydano na stworzenie, uruchomienie, utrzymanie oraz obsługę techniczną systemu 

informatycznego na potrzeby RPO WSL, 

 wydatkowano na przygotowanie wydawnictw oraz organizację spotkań dotyczących 

RPO WSL (w tym obsługę Komitetu Monitorującego RPO WSL). 

 

Roczny Plan Działań na 2011 rok w ramach Działania 10.2 zakładał wydatki na poziomie 

2.538.000,00 zł. W pierwszym półroczu 2011 roku w ramach czterech zadań wydatkowano 

195.743,04 zł; co stanowi 7,71 % planu. 

 

Na wydatki w ramach realizowanych zadań przeznaczono następujące kwoty: 

 sfinansowanie działań informacyjnych RPO WSL, a w tym m.in. koszty wynagrodzeń 

osób zatrudnionych w punktach informacyjnych, koszty utrzymania i wyposażenia 

punktów informacyjnych oraz publikację ogłoszeń  w prasie i koszty utrzymania 

strony internetowej, 
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 sfinansowanie działań promocyjnych RPO WSL, a w tym zakup gadżetów 

promocyjnych, publikację artykułów w prasie, publikację wydawnictw promocyjnych 

oraz kampanie medialne o szerokim zasięgu, 

 sfinansowanie działań edukacyjnych RPO WSL, w tym szkoleń, seminariów 

informacyjnych, konferencji oraz eventów o charakterze edukacyjno-promocyjnym. 

 

Na badania ewaluacyjne z zakresu działań informacyjno-promocyjnych w pierwszym 

półroczu 2011 roku nie poniesiono żadnego wydatku. 

 

Środki na Pomoc Techniczną RPO WSL w I półroczu 2011 roku były wystarczające. 

Dofinansowanie Rocznego Planu Działań na rok 2011 realizowanego przez IP2 RPO WSL 

w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - Działanie 10.1 ”Wsparcie procesu zarządzania  

i wdrażania” zostało przyznane Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego pełniącego rolę 

Instytucji Zarządzającej RPO WSL nr UDA-RPSL.10.01.00-00-010/10-00  z dnia 13 stycznia 

2011 r. w wysokości 8 903 300,00zł. W związku ze zwiększeniem planu finansowego 

wydatków Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości o kwotę 129 000,00zł dokonanego na 

podstawie uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 578/29/IV/2011 z dnia 10 marca 

2011 r. Decyzją Zmieniającą nr UDA-RPSL.10.01.00-00-010/10-01 z dnia 5 kwietnia 2011r. 

podwyższono dofinansowanie do kwoty 9 032 300,00 zł. W ramach Działania 10.1 ”Wsparcie 

procesu zarządzania i wdrażania” realizowane były następujące zadania: 

1. Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w proces 

wdrażania RPO WSL oraz finansowanie kosztów związanych  

z wynagrodzeniem osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w celu 

wsparcia procesu wdrażania RPO WSL, 

2. Wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt biurowy, komputerowy wraz  

z oprogramowaniem, audiowizualny, teleinformatyczny, elektroniczny itp., a także 

zakup urządzeń i materiałów biurowych, pomocy naukowych (m.in. literatury 

fachowej, słowników, czasopism itp.) umożliwiających prawidłowe wykonanie zadań 

związanych z procesem wdrażania RPO WSL, 

3. Finansowanie wydatków organizacyjno-administracyjnych oraz stworzenie, 

uruchomienie i utrzymanie, a także obsługa techniczna systemów informatycznych 

umożliwiających prawidłowe wykonanie zadań związanych z procesem wdrażania 

RPO WSL, 

4. Finansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników 

zaangażowanych w proces wdrażania RPO WSL, 

5. Finansowanie kosztów podróży służbowych pracowników zaangażowanych w proces 

RPO WSL. 

W ramach Działania 10.2 ”Działania informacyjne i promocyjne” Decyzją Zarządu 

Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL nr UDA-

RPSL.10.02.00-00-009/10-00 z dnia 13 stycznia 2011 r. przyznano dofinansowanie  

w wysokości 200 000,00zł. Wydatki kwalifikowalne przeznaczone są na realizację zadań: 
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1. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz spotkań dla potencjalnych  

i rzeczywistych beneficjentów w związku z procesem wdrażania RPO WSL, 

2. Działania informacyjno-promocyjne dotyczące procesu wdrażania RPO WSL,  

3. Wyposażenie i działalność punktu informacyjnego RPO WSL. 

W ramach podanych w sprawozdaniu decyzji środki na realizację działań z zakresu Pomocy 

Technicznej były wystarczające. 
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Tabela 12 Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze 

środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie) 

Lp. Typ projektu 

Liczba projektów 

objętych 

decyzjami/ 

umowami w 

okresie 

sprawozdawczym 

Wartość projektów 

objętych decyzjami/ 

umowami (w części 

dofinansowania 

ze środków UE) 

 w okresie 

sprawozdawczym 

Liczba projektów 

objętych decyzjami/ 

umowami od 

uruchomienia 

 programu 

Wartość projektów  

objętych decyzjami/ 

umowami (w części 

dofinansowania 

 ze środków UE) 

od uruchomienia 

programu 

1. Szkolenia  3 1 955 000,00 18 5 854 732,20 

2. 
Promocja i 

informacja 
2 1 315 039,69 9 3 467 840,38 

3. Zatrudnienie 3 20 508 400,0 12 51 694 202,41 

4. 
Sprzęt 

komputerowy 
3 386 500,00 17 1 747 169,25 

5. 

Wyposażenie/ 

remont/ wynajem 

powierzchni 

biurowych 

4 5 282 004,0 17 10 324 097,26 

6. 
Ekspertyzy/ 

doradztwo 
3 297 000,00 8 464 954,40 

7. Ewaluacje 2 545 000,00 6 1 227 106,88 

8. Kontrola/ audyt 1 70 000,00 3 156 221,99 

9. 

Organizacja 

procesu wyboru 

projektów 

2 
584 356,31 

 
8 1 684 577,8 

10. 

Organizacja 

komitetów 

monitorujących 

i podkomitetów 

3 40 000,00 5 56 350,04 

11. Inne  3 456 000,0 14 1 587 827,9 

12. Razem RPD 4 31 439 300,0 19 78 265 080,51 

 

7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji 

Dane dot. powyższego punktu zostały umieszczone w załączniku nr II c do niniejszego 

Sprawozdania. 
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8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej 

 

 

Dane osoby sporządzającej 

sprawozdanie 

Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie: 

Małgorzata Durda , Ewa Michalik 

Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie 

(telefon, adres e-mail, fax.): 

tel. 032 77 40 357/355, fax: 032 77 40 135                                              

e-mail: mdurda@silesia-region.pl,  

 

 

 

 

Oświadczam, iż informacje 

zawarte w  niniejszym 

sprawozdaniu są zgodne z prawdą 

Data i miejsce: 

20 września 2011 r., Katowice 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia 

sprawozdania: 

Stefania Koczar - Sikora 

Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzania 

sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax.): 

 

tel. 032 77 40 654 
 

 

Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania 

sprawozdania: 

 

 

 

 

  

mailto:mdurda@silesia-region.pl
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Wykaz załączników do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL za pierwsze 

półrocze 2011 roku 

 

1. Załącznik II a Tabele finansowe 

2. Załącznik II b Wielkość zakontraktowanej i przekazanej pomocy publicznej oraz 

pomocy de minimis od uruchomienia Programu 

3. Załącznik II c Informacja i promocja 

4. Załącznik II d Wskaźniki RPO WSL 

5. Załącznik II e Wskaźniki programowe w podziale na działania i poddziałania 

 

 


