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RR-RZF.434.3.2015 

RR-RZF.ZD.00023/15 

Stan wdrażania 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

w poszczególnych subregionach 

 na dzień 31 grudnia 2014 r. 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

złożono 9 325 wniosków o dofinansowanie, poprawnych formalnie. Kwota wnioskowanego 

dofinansowania to prawie 13,6 mld zł, co stanowi 186% alokacji programu1, zatem 

zainteresowanie realizacją projektów przy wsparciu UE jest niemal dwukrotnie tak duże jak 

alokacja. 

Do dofinansowania wybrano 4 996 projektów, w których zatwierdzone dofinansowanie to blisko 

7,3 mld zł. Podpisano 4 961 umów na łączną wartość dofinansowania ponad 7,2 mld zł. 

Wypłacono prawie 5,9 mld zł2, co stanowi ponad 81% zakontraktowanej kwoty i prawie 81% 

alokacji programu. Zatwierdzono 4 268 wniosków o płatność końcową, zatem zakończono 

realizację 86% projektów, które uzyskały wsparcie w ramach RPO WSL 2007-2013. 

 
 

Wykres 1. Stan wdrażania RPO WSL 2007-2013 na dzień 31 grudnia 2014 r. 

                                                           
1 Alokacja EFRR wynosi 1 747 104 507 euro, co na dzień 31 grudnia 2014 r. stanowiło kwotę 7 295 487 880 zł, 

wg kursu z dnia 27.11.2014 r., 1 € =4,1798 zł. 
2 Kwoty wypłacone to wartość zrealizowanych wniosków o płatność pomniejszona o kwoty wycofane. 
 

Źródło: 

Opracowanie własne na podstawie danych zaczerpniętych z Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 2007-2013 oraz Systemu 

Informatycznego Wdrażania i Zarządzania RPO WSL 2007-2013 z dnia 2 stycznia 2015 r. 
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Podział alokacji 

We wdrażanie RPO WSL 2007-2013 bezpośrednio zaangażowane są dwie instytucje: Wydział 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UM WSL (WFR) oraz Śląskie Centrum 

Przedsiębiorczości (ŚCP).  

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów 

w ramach konkursów ogłaszanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, na które 

przeznaczono 11,4% alokacji programu3. Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego organizuje nabory projektów na pozostałą część alokacji, gdzie aplikują głównie 

podmioty publiczne. 

 

 
 

Wykres 2. Podział alokacji programu pomiędzy instytucje. 

Wśród złożonych i poprawnych formalnie wniosków o dofinansowanie, 85 wniosków na kwotę 

ponad 875 mln zł dofinansowania dotyczy projektów realizowanych na obszarze całego 

województwa (w tym Inicjatywa Jessica), a więc obejmujących swym wpływem wszystkie 

subregiony. Do dofinansowania wybrano 81 projektów i dla nich podpisano już umowy 

o dofinansowanie. Wartość dofinansowania EFRR dla powyższych umów to 767 610 800 zł, 

z czego wypłacono już 659 818 184 zł, tj. 88% wartości zakontraktowanych środków. 

Certyfikowano wydatki na kwotę 646 978 547 zł, co stanowi 81% kwoty dofinansowania z umów. 

Przykładami projektów realizowanych na obszarze całego województwa są: 

1. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa, dof. 47,5 mln zł, 

2. e-Policja - w służbie społeczeństwu  województwa śląskiego, dof. 16,5 mln zł, 

3. Śląski System Informacji Turystycznej, dof. 12,2 mln zł, 

4. Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP, 

dof. 1,2 mln zł, 

5. Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie 

Śląskim - SEKAP2, dof. 12,2 mln zł, 

6. Montaż instalacji solarnej w 27 obiektach Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. na terenie 

Województwa Śląskiego, dofinansowanie, dof. ok. 1,1 mln zł, 

7. Ogólnopolska kampania promocyjna produktów turystycznych województwa śląskiego, dof. 3,4 mln zł. 
 

a także cztery projekty na łączną kwotę blisko 66 mln zł dedykowane śląskim przedsiębiorcom, a polegające na 

dokapitalizowaniu trzech funduszy pożyczkowych i jednego poręczeniowego. 

                                                           
3 Alokacje poszczególnych instytucji na dzień 31 grudnia 2014 r. wg kursu z dnia 27.11.2014 r., 1 € =4,1798 zł wynosiły: 

ŚCP – 837 430 752 zł, WFR – 6 458 057 128 zł. 
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Wnioski o dofinansowanie 

Analizując projekty realizowane na obszarze poszczególnych subregionów4, łącznie złożono 

9 240 wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywną ocenę formalną, z czego 

6 662 wnioski (72% wszystkich wniosków) wpłynęło w ramach konkursów organizowanych przez 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. 

 
 

Wykres 3. Liczba wniosków złożonych w WFR oraz ŚCP, poprawnych formalnie. 

 

Kwota dofinansowania, o którą zawnioskowano w złożonych projektach łącznie ze wszystkich 

subregionów to 12,7 mld zł, z czego wartość projektów złożonych do Wydziału Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego (WFR) wynosi 10,7 mld zł. Projekty przedsiębiorców opiewają 

na kwotę ponad 2 mld zł, a więc na 240% alokacji zarządzanej przez Śląskie Centrum 

Przedsiębiorczości5. 
 

 
 

Wykres 4. Wartość dofinansowania z wniosków złożonych, poprawnych formalnie, 
w podziale na subregiony i instytucje. 

Uwzględniając także wnioski, które dotyczą projektów realizowanych na terenie całego 

województwa, a których dofinansowanie stanowi ok. 876 mln zł – 12% alokacji, łącznie złożono 

9 325 wniosków na kwotę blisko 13,6 mld zł dofinansowania czyli 186% alokacji programu. 

                                                           
4 Rozważa się jedynie te projekty, które można jednoznacznie przypisać do jednego z 4 subregionów, 

tzn. ich realizacja ma miejsce w jednym subregionie. 
5 Alokacja ŚCP w grudniu 2014 roku wynosiła 198 847 385 € (EFRR), co stanowiło 837 430 752 zł. 
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Z projektów realizowanych w poszczególnych subregionach do dofinansowania wybrano 

4 915 wniosków na kwotę dofinansowania wynoszącą ponad 6,5 mld zł. Informacje o liczbie 

wniosków i kwotach wnioskowanego dofinansowania w poszczególnych subregionach 

przedstawia tabela: 

Subregion Północny Centralny Zachodni Południowy Razem 

Liczba złożonych 

wniosków, poprawnych 

formalnie 

1 111 5 363 965 1 801 9 240 

Wartość wnioskowanego 

dofinansowania [zł] 
1 628 890 219 7 329 075 323 1 546 261 953 2 195 917 447 12 700 144 942 

Wnioskowane 

dofinansowanie jako 

procent alokacji programu 

22% 100% 21% 30% 174% 

Liczba wniosków 

wybranych do 

dofinansowania 

622 2 749 551 993 4 915 

Wartość przyznanego 

dofinansowania [zł] 
736 058 215 3 827 705 161 839 124 318 1 123 623 222 6 526 510 916 

Przyznane dofinansowanie 

jako procent alokacji 

programu 

10% 52% 12% 15% 89% 

 

Od początku wdrażania programu z subregionów do dofinansowania wybrano 3 370 projektów 

przedsiębiorców, co stanowi 69% liczby wszystkich projektów wybranych. Wartość 

dofinansowania EFRR w tych projektach to blisko 815 mln zł (97% alokacji przeznaczonej 

dla przedsiębiorców). W Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wybrano z 

poszczególnych subregionów 1 549 projektów na kwotę 5,7 mld zł dofinansowania EFRR. 

 
 

Wykres 5. Liczba wniosków wybranych do dofinansowania w subregionach w podziale na WFR i ŚCP. 

Uwzględniając wybrane do dofinansowania projekty, które realizowane są na terenie całego 

województwa, a których zatwierdzone dofinansowanie to 768 mln zł – 11% alokacji programu, 

łącznie zatwierdzono 4 996 projektów na kwotę 7,29 mld zł dofinansowania, co stanowi blisko 

100% alokacji programu (patrz wykres 1.). 
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Wykres 6. Wartość zatwierdzonego dofinansowania w subregionach w podziale na WFR i ŚCP. 

 

 

Umowy o dofinansowanie 

 

Do końca 2014 roku w subregionach podpisano 4 880 umów (WFR – 1 514, ŚCP – 3 366), 

tj. 99% wniosków wybranych. Kwota dofinansowania w podpisanych w subregionach umowach 

to 6 462 805 976 zł (EFRR) (z wyłączeniem omawianych wcześniej projektów obejmujących 

swoim zasięgiem całe województwo), w tym: 

 Subregion północny: 620 umów na kwotę 733 652 664 zł dofinansowania EFRR,  

 Subregion centralny: 2 724 umowy na kwotę 3 776 496 936 zł dofinansowania EFRR, 

 Subregion zachodni: 547 umów na kwotę 831 996 472 zł dofinansowania EFRR, 

 Subregion południowy: 989 umów na kwotę 1 120 659 905 zł dofinansowania EFRR. 

 

W każdym z subregionów większość umów o dofinansowanie dotyczy projektów realizowanych 

przez przedsiębiorców. Świadczy to o ogromnym zainteresowaniu oraz zapotrzebowaniu 

na wsparcie dla MŚP w naszym województwie. 

 
 

Wykres 7. Liczba umów w poszczególnych subregionach w podziale na WFR i ŚCP. 
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Kwota dofinansowania projektów realizowanych przez przedsiębiorców to 813 275 424 zł –

97% alokacji ŚCP,  natomiast w WFR podpisano w subregionach umowy na kwotę 

5 649 530 552 zł dofinansowania. 

 
 

Wykres 8. Wartość dofinansowania w podpisanych w subregionach umowach w podziale na WFR i ŚCP. 

 

Dla 81 projektów realizowanych na terenie całego województwa dofinansowanie z podpisanych 

umów to 768 mln zł – 10,5% alokacji programu. 

Łącznie w ramach RPO WSL 2007-2013 podpisano 4 961 umów na kwotę 7,23 mld zł 

dofinansowania, co stanowi 99% alokacji programu (patrz wykres 1.), w tym: 

 WFR – 1 593 umowy na kwotę 6 415 898 158 zł dofinansowania EFRR, 

 ŚCP – 3 368 umów na kwotę  814 518 619 zł dofinansowania EFRR. 

Do podpisania pozostało 35 umów (wszystkie w WFR), z czego 25 umów przypadają na 

subregion centralny. 

 
 

Wykres 9. Procentowy udział liczby podpisanych umów w odniesieniu do liczby wniosków zatwierdzonych. 
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Wykres 10. Wartość podpisanych umów 

w poszczególnych subregionach jako procent wartości 

wszystkich podpisanych umów. 

 

Wykres 11.Procentowy udział liczby podpisanych umów 

w subregionach w stosunku do liczby wszystkich 

podpisanych umów. 

Średnia wartość dofinansowania przypadająca na mieszkańca województwa na koniec 2014 roku 

wynosiła 1 574 zł6.  
 

 
 

Wykres 12. Kwota dotacji z podpisanych umów o dofinansowanie przypadająca na jednego mieszkańca. 

Największe średnie dofinansowanie przypada na mieszkańca subregionu południowego – 1 685 zł, 

w pozostałych subregionach kwota ta jest zbliżona i przekracza 1 300 zł na mieszkańca.  

 

                                                           
6 Informacje o liczbie ludności w poszczególnych subregionach pochodzą z opracowania Głównego Urzędu Statystycznego pn. 

Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2014 r. stan w dniu 30.IV., Warszawa 2014. 
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Wypłacone środki 

W ramach projektów realizowanych na terenie całego województwa wypłacono blisko 660 mln zł, 

co stanowi 86% alokacji programu, a łącznie w ramach RPO WSL 2007-2013 do końca 2014 roku 

wypłacono blisko 5,9 mld zł czyli 81,4% alokacji programu (patrz wykres 1.). 

 Od początku realizacji programu z wszystkich subregionów zrealizowano łącznie 12 711 wnioski 

o płatność (WFR – 7 173, ŚCP – 5 538), na podstawie których wypłacono beneficjentom kwotę 

5 222 488 712 zł, w tym w poszczególnych subregionach wypłacono: 

 Subregion północny: 1 494 wniosków o płatność na kwotę 641 530 569 zł,  

 Subregion centralny: 6 995 wnioski o płatność na kwotę 2 923 431 823 zł, 

 Subregion zachodni: 1 581 wnioski o płatność na kwotę 700 442 737 zł, 

 Subregion południowy: 2 641 wniosków o płatność na kwotę 957 083 583 zł. 

Kwota wypłacona przedsiębiorcom to 746 955 200 zł, co stanowi 89% alokacji ŚCP. 

Beneficjentom Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wypłacono 

4 475 533 512 zł. 

 
 

Wykres 13. Środki wypłacone w subregionach w podziale na WFR oraz ŚCP. 

Zestawiając kwoty wypłacone beneficjentom z poszczególnych subregionów jako procent 

dofinansowania przyznanego w umowach, najsprawniej rozliczane są projekty realizowane na 

terenie subregionu północnego, gdzie kwota płatności stanowi 87% kwoty dofinansowania z 

umów. W subregionie centralnym, ze względu na dużą liczbę umów, a tym samym dużą wartość 

dofinansowania, wypłacono 77% zakontraktowanych środków, choć wypłacona kwota jest 

o prawie 625 mln zł większa od sumy środków przekazanych łącznie pozostałym subregionom. 

 
 

Wykres 14. Wypłacone środki jako procent przyznanego w umowach dofinansowania.
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Certyfikacja 

Wnioski o płatność składane przez beneficjentów są poświadczane przez Instytucję Certyfikującą, 

a na ich podstawie Komisja Europejska refunduje poniesione wydatki. Proces poświadczania 

wydatków wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność, nazywany certyfikacją, 

następuje po wypłacie środków.  

Od początku realizacji programu certyfikowano wydatki na kwotę 5,8 mld zł, co stanowi 

80% alokacji programu (patrz wykres 1.). 

W ramach projektów realizowanych na terenie całego województwa poświadczono wydatki w 

kwocie blisko 647 mln zł, co stanowi 9% alokacji programu, natomiast w subregionach 

certyfikowano wydatki na kwotę 5 161 515 979 zł (WRR – 4 418 547 828 zł, ŚCP – 

742 968 152 zł), w tym: 

 Subregion północny –       646 832 868 zł, 

 Subregion centralny –   2 850 167 402 zł, 

 Subregion zachodni –       698 394 371 zł, 

 Subregion południowy –  966 121 338 zł. 

 
 

Wykres 15. Środki certyfikowane w subregionach w podziale na WFR oraz ŚCP. 
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Projekty zakończone 

Do końca 2014 roku zatwierdzono wnioski o płatność końcową dla 86% dofinansowanych 

projektów. Z 4 268 wszystkich zakończonych projektów, 49 projektów realizowanych było na 

terenie całego województwa. 

 
 

Wykres 16. Postęp w realizacji umów o dofinansowanie w latach, narastająco. 

W subregionach zakończono realizację 4 219 projektów (WFR – 1 056, ŚCP – 3 163), a ponad 

połowa tej liczby to projekty z subregionu centralnego. Na koniec 2014 roku procentowo 

najwięcej zakończonych projektów w stosunku do liczby podpisanych umów było w subregionie 

północnym, gdzie rozliczono blisko 89% z ogólnej liczby realizowanych na tym obszarze 

projektów. 

 
 

Wykres 17. Liczba projektów w poszczególnych subregionach, dla których złożono wniosek o płatność końcową. 

Łączna kwota dofinansowania zrealizowanych 4 268 projektów wynosi 3 946 491 620 zł, w tym: 

 WFR – 1 103 zrealizowane projekty na kwotę 3 212 008 897 zł dofinansowania, 

 ŚCP – 3 165 zrealizowanych projektów na kwotę 734 482 723 zł dofinansowania. 
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Na koniec 2014 roku w trakcie realizacji pozostawały 693 projekty na kwotę 3 283 925 156 zł 

dofinansowania, którym wypłacono już 2 013 703 700 zł, tj. 61% dofinansowania z umowy, w 

tym: 

 WFR – 490 projektów w trakcie realizacji na kwotę 3 203 889 158 zł, z czego wypłacono 

1 992 718 506 zł, tj. 62% kwoty dofinansowania z umów, 

 ŚCP – 203 projekty w trakcie realizacji na kwotę 80 035 896 zł, z czego wypłacono 

20 985 194 zł, tj. 26% kwoty dofinansowania z umów. 

 
 

Wykres 18. Projekty w trakcie realizacji wraz z procentem rozliczenia dofinansowania. 

 

 

W trakcie realizacji pozostają 32 projekty realizowane na terenie całego województwa czyli około 

40% z 81 podpisanych umów. Pozostałe 661 projektów niezrealizowanych do końca 2014 roku 

przypada na subregiony, z czego najwięcej, bo aż 391 projektów pochodzi z subregionu 

centralnego. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Sporządziła:  

Beata Grzegorzewska, inspektor RZF(WRR), tel. 32 70 50 612, dnia 20 lutego 2015 r. 
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Alokacja  
RPO WSL 2007-2013 

7 295 487 880 zł7 

Subregiony Projekty realizowane 

na terenie całego 

województwa  

Razem 
RPO WSL 2007-2013 

% 

alokacji Północny Centralny Zachodni Południowy 

Liczba wniosków złożonych, 

poprawnych formalnie 

1 111 5 363 965 1 801 
85 9 325 --- 

Subregiony  razem:      9 240 

Wartość wniosków złożonych, 

poprawnych formalnie  

1 628 890 219 zł 7 329 075 323 zł 1 546 261 953 zł 2 195 917 447 zł 
875 496 812 zł 13 575 641 754 zł 186% 

Subregiony razem:        12 700 144 942 zł 

Liczba wniosków wybranych  

do dofinansowania 

622 2 749 551 993 
81 4 996 

--- 

 Subregiony  razem:      4 915 

Wartość wniosków wybranych 

do dofinansowania  

736 058 215 zł 3 827 705 161 zł 839 124 318 zł 1 123 623 222 zł 
767 610 800 zł 7 294 121 716 zł 100% 

Subregiony razem:      6 526 510 916 zł 

Liczba podpisanych umów 
620 2 724 547 989 

81 4 961 --- 
Subregiony  razem:      4 880 

Wartość podpisanych umów  
733 652 664 zł 3 776 496 936 zł 831 996 472 zł 1 120 659 905 zł 

767 610 800 zł 7 230 416 776 zł 99% 
Subregiony razem:      6 462 805 976 zł 

Liczba zrealizowanych 

wniosków o płatność 

1 494 6 995 1 581 2 641 
810 13 521 --- 

Subregiony  razem:      12 711 

Kwota wypłaconych środków, 

rozliczone zaliczki 

i refundacje 

641 530 569 zł 2 923 431 823 zł 700 442 737 zł 957 083 583 zł 
659 818 184 zł 5 882 306 896 zł 81% 

Subregiony razem:      5 222 488 712 zł 

Wypłacone środki jako procent 

kwoty dofinansowania z umów 
87% 77% 84% 85% 86% 81% --- 

Certyfikacja  

(deklaracje przekazane do KE) 

646 832 868 zł 2 850 167 402 zł 698 394 371 zł 966 121 338 zł 
646 978 547 zł 5 808 494 526 zł 80% 

Subregiony razem:      5 161 515 979 zł 

Liczba projektów zakończonych 
551 2 333 470 865 

49 4 268 --- 
Subregiony  razem:      4 219 

                                                           
7 Alokacja EFRR  wynosi 1 747 104 507 euro, co na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowiło kwotę 7 295 487 880 zł, wg  kursu z dnia 27.11.2014 r., 1 €=4,1798 zł. 
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RPO WSL 2007-2013 na tle wszystkich województw 
 

Porównanie wdrażania na podstawie raportu MIiR  pn. „Monitor Regionalny”, 

stan na 31 stycznia 2015 roku 
 

Kontraktacja 
 

Kontraktacja w poszczególnych RPO - wartość umów (środki UE, mln zł) 

oraz wykorzystanie alokacji (%). 

 

 
 

 

Na koniec stycznia 2015 roku największą kwotę dofinansowania UE w podpisanych umowach – 

7 336 mln zł – miało mazowieckie RPO, jednak kwota ta stanowi jedynie 93% alokacji, co plasuje 

mazowieckie na ostatnim miejscu pod kątem jej wykorzystania. 

W śląskim RPO zakontraktowano 98% alokacji  – 7 220 mln zł. Kwota ta jest mniejsza od kontraktacji 

mazowieckiego RPO o 116 mln zł, podczas gdy alokacja śląskiego jest mniejsza od alokacji 

mazowieckiego o około 514 mln zł.  
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Wypłacone dofinansowanie 
 

Wydatkowanie w poszczególnych RPO - wartość wniosków o płatność (środki UE. mln zł) 

oraz wykorzystanie alokacji (%). 

 

 
 

Analogicznie jak w podpisanych umowach, tak i w przypadku wypłaconego dofinansowania, 

śląskie RPO zajmuje drugą pozycję pod względem kwoty wypłaconych środków – 6 057 mln zł, 

podczas gdy w mazowieckim RPO wypłacono o 126 mln zł więcej, tj. 6 183 mln zł. Wypłacone kwoty 

stanowią odpowiednio: śląskie – 82% alokacji, mazowieckie – 79% alokacji. Największą część 

alokacji – 85% (1 936 mln zł) wypłacono w opolskim RPO, a najmniej – 73% alokacji – w kujawsko-

pomorskim (3 034 mln zł). 

 

 

Postęp w realizacji projektów 

 

W ramach śląskiego RPO do końca stycznia dofinansowanie uzyskało 4 966 projektów, z których 

4 298 projektów zostało już zrealizowanych tj. 87% wszystkich podpisanych umów. W trakcie 

realizacji pozostaje 668 projektów (13% wszystkich podpisanych umów), jednak wśród nich znajdują 

się projekty na dużą kwotę dofinansowania, takie jak: Kontynuacja budowy Drogowej Trasy 

Średnicowej (223 mln zł dofinansowania) czy Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach 

(182 mln zł dofinansowania).  
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Projekty zakończone i w trakcie realizacji w poszczególnych RPO 

 
Najmniej projektów w trakcie realizacji pozostaje w opolskim RPO – 111 projektów, co stanowi 

9% z 1 87 zawartych umów, następne są: wielkopolskie – 292 projekty w trakcie realizacji (13% 

z 2 241 umów) i śląskie – 668 projektów w trakcie realizacji (13,5% spośród 4 966 umów).  

Najwięcej projektów w trakcie realizacji jest  w województwie kujawsko-pomorskim – 724 projekty, 

co stanowi 32% z 1534 zawartych umów.  

Wartość zakończonych projektów w poszczególnych województwach stanowi od 40 do 70 procent 

wartości dofinansowania z zawartych umów, wyjątkiem jest opolskie, gdzie wartość dofinansowania 

zrealizowanych projektów stanowi 87% wszystkich zakontraktowanych środków. 
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Płatności w poszczególnych Regionalnych Programach Operacyjnych 

zrealizowane poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego 

stan na koniec stycznia 2015 roku 

Od stycznia 2010 roku płatności na rzecz beneficjentów wszystkich RPO dokonywane są poprzez 

Bank Gospodarstwa Krajowego, który do końca stycznia 2015 roku zrealizował 117 840 zleceń na 

łączną kwotę 55 226 244 352 zł. W liczbie zleceń, podobnie jak w liczbie umów o dofinansowanie, 

przoduje śląskie RPO. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji BGK, styczeń 2015 r. 

W kwocie płatności zrealizowanych poprzez BGK także pierwsze miejsce zajmuje śląskie RPO, 

wyprzedzając mazowieckie o 88 mln zł (kwoty na wykresie nie uwzględniają środków wypłaconych 

przed 2010 rokiem oraz zwrotów dokonanych przez beneficjentów.  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji BGK, styczeń 2015 r. 

 

 

Sporządziła:  

Beata Grzegorzewska, inspektor RZF(WRR), tel. 32 70 50 612, dnia 20 lutego 2015 r. 


