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Załącznik nr XI do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2010 

 

Informacje dot. przeprowadzonych konkursów 

 

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

A. Konkursy ogłoszone przez IP2 RPO WSL (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości) 

w ramach wdrażanego działania 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MSP 

 

W ramach konkursu nr SCP-01.02.01-001/08 dla poddziałania 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa 

zostało złożonych 773 wniosków na kwotę dofinansowania 25 832 974,23 EUR. Zarząd 

Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 399 projektów. Dnia 23 lipca 2009 r.  

w związku z zakończeniem oceny wszystkich wniosków, których Wnioskodawcy złożyli 

protest, Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o zmianie listy podstawowej 

projektów wybranych do dofinansowania. Ostatecznie wybrane zostały 432 projekty 

na łączną kwotę dofinansowania 15 065 116,78 EUR. Podpisano 394 umowy  

o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę dofinansowania 13 629 426,17 EUR, z czego 

157 umów na kwotę dofinansowania 5 062 714,67 EUR  podpisano w okresie 

sprawozdawczym. 

Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 438 wniosków o płatność, z czego 347  

w okresie sprawozdawczym: 

 176 wniosków o płatność pośrednią na kwotę dofinansowania 2 090 618,03 EUR, 

z czego 150 wniosków na kwotę dofinansowania 1 647 725,91 EUR w okresie 

sprawozdawczym, 

 262 wnioski o płatność końcową na kwotę dofinansowania 7 314 382,95 EUR, 

z czego 197 wniosków na kwotę dofinansowania 5 267 555,03 EUR w okresie 

sprawozdawczym. 

 

W ramach naboru nr SCP-01.02.02-002/08 dla poddziałania 1.2.2. MSP zostało złożonych 

784 wniosków na kwotę dofinansowania 87 300 068,48 EUR. Zarząd Województwa 

Śląskiego 14 lipca 2009 r. wybrał 275 wniosków do dofinansowania. W wyniku zwiększenia 

alokacji oraz zakończenia procedury odwoławczej pierwotna uchwała była dwukrotnie 

zmieniana i ostatecznie Zarząd Województwa Śląskiego 24 listopada 2009 r. wybrał 320 

wniosków do dofinansowania na kwotę 38 405 438,36 EUR. Podpisano 286 umów 

o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę dofinansowania 34 598 136,36 EUR, z czego 

194 umowy na kwotę dofinansowania 21 023 695,18 EUR podpisano w okresie 

sprawozdawczym. 

Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 330 wniosków o płatność, z czego 313  

w okresie sprawozdawczym: 

 188 wniosków o płatność pośrednią na kwotę dofinansowania 6 238 841,47 EUR, 
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z czego 180 wniosków na kwotę dofinansowania 5 934 093,38 EUR w okresie 

sprawozdawczym, 

 142 wnioski o płatność końcową na kwotę dofinansowania 13 483 862,85 EUR, 

z czego 133 wnioski na kwotę dofinansowania 12 268 662,14 EUR w okresie 

sprawozdawczym. 

W ramach naboru nr SCP-01.02.01-003/08 dla poddziałania 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa 

zostało złożonych 114 wniosków na kwotę dofinansowania 1 032 412,09 EUR. Zarząd 

Województwa Śląskiego wybrał 73 wnioski do dofinansowania w ramach konkursu 

otwartego na kwotę dofinansowania 649 330,70 EUR. Do końca okresu sprawozdawczego  

w ramach przedmiotowego konkursu podpisano 45 umów o dofinansowanie z beneficjentami 

na kwotę dofinansowania 485 886,51 EUR, z czego 9 umów na kwotę dofinansowania  

71 108,44 EUR podpisano w okresie sprawozdawczym. Do końca okresu sprawozdawczego 

zatwierdzono 32 wnioski o płatność końcową na kwotę dofinansowania 286 898,90 EUR,  

z czego 23 wnioski na kwotę dofinansowania 218 135,83 EUR zatwierdzono w okresie 

sprawozdawczym. 

 

W ramach naboru nr SCP-01.02.02-004/08 dla poddziałania 1.2.2 Małe i Średnie 

Przedsiębiorstwa zostało złożonych 224 projekty na kwotę dofinansowania 2 071 582,13 

EUR. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał 181 wniosków do dofinansowania w ramach 

konkursu otwartego na kwotę dofinansowania 1 584 005,30 EUR. Do końca okresu 

sprawozdawczego w ramach przedmiotowego konkursu podpisano 148 umów 

o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę dofinansowania 1 258 596,07 EUR, z czego  

15 umów na kwotę dofinansowania 91 340,03 EUR podpisano w okresie sprawozdawczym. 

Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 131 wniosków o płatność końcową  

na kwotę dofinansowania 894 746,34 EUR, z czego 107 wniosków na kwotę dofinansowania  

710 717,90 EUR zatwierdzono w okresie sprawozdawczym. 

 

W ramach naboru nr SCP-01.02.03-006/09 dla poddziałania 1.2.3 Innowacje w 

mikroprzedsiębiorstwach i MŚP zostało złożonych 281 wniosków na kwotę dofinansowania 

34 274 261,47 EUR. Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania wybrał 

158 wniosków na kwotę dofinansowania 20 971 269,54 EUR. Do końca okresu 

sprawozdawczego podpisano 141 umów o dofinansowanie z beneficjentem na kwotę 

dofinansowania 18 513 046,79 EUR, z czego 124 umowy na kwotę dofinansowania 14 098 

257,91 EUR podpisano w okresie sprawozdawczym. Do końca okresu sprawozdawczego 

zatwierdzono 82 wnioski o płatność, z czego 81 w okresie sprawozdawczym: 

 40 wniosków o płatność pośrednią na kwotę dofinansowania 1 323 128,12 EUR, 

wszystkie w okresie sprawozdawczym, 

 42 wnioski o płatność końcową na kwotę dofinansowania 4 787 035,95 EUR, z czego 

41 wniosków na kwotę dofinansowania 4 709 482,36 EUR w okresie 

sprawozdawczym. 
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W ramach konkursu otwartego nr SCP-01.02.01-007/09 dla poddziałania 1.2.1 

Mikroprzedsiębiorstwa zostało złożonych 39 wniosków na kwotę dofinansowania 351 209,60 

EUR. Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania wybrał 22 wnioski na kwotę 174 

820,86 EUR. Do końca okresu sprawozdawczego podpisano 17 umów o dofinansowanie z 

beneficjentem na kwotę dofinansowania 136 336,63 EUR, z czego 15 umów na kwotę 

dofinansowania 100 665,73 EUR podpisano w okresie sprawozdawczym. Do końca okresu 

sprawozdawczego zatwierdzono 12 wniosków o płatność końcową na kwotę dofinansowania 

75 547,26 EUR, z czego 11 wniosków na kwotę dofinansowania 73 355,26 EUR 

zatwierdzono w okresie sprawozdawczym.  

 

W ramach naboru nr SCP-01.02.02-008/09 dla poddziałania 1.2.2 MSP zostało złożonych 86 

projektów na kwotę dofinansowania 696 764,51 EUR. Zarząd Województwa Śląskiego do 

dofinansowania wybrał 73 projekty na kwotę 571 327,03 EUR. Do końca okresu 

sprawozdawczego podpisano 52 umowy o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę 

dofinansowania 427 414,63 EUR, z czego 43 umowy na kwotę dofinansowania 315 254,91 

EUR podpisano w okresie sprawozdawczym. Do końca okresu sprawozdawczego 

zatwierdzono 38 wniosków o płatność końcową na kwotę dofinansowania 241 737,35 EUR,  

z czego 37 wniosków na kwotę dofinansowania 236 596,79 EUR zatwierdzono w okresie 

sprawozdawczym. 

 

W II półroczu 2009r. IP2 RPO WSL ogłosiła nabór nr SCP-01.02.04-010/09 dla 

poddziałania 1.2.4. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. W ramach przedmiotowego 

konkursu złożono 1 564 wniosków na kwotę dofinansowania 113 657 811,90 EUR. Zarząd 

Województwa Śląskiego wybrał 461 wniosków do dofinansowania na kwotę 33 520 519,89 

EUR. Podpisano 301 umów o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę dofinansowania  

21 628 247,17 EUR, z czego 274 umowy na kwotę dofinansowania 16 887 568,94 EUR 

podpisano w okresie sprawozdawczym. 

 Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 41 wniosków o płatność, z czego  

34 w okresie sprawozdawczym: 

 8 wniosków o płatność pośrednią na kwotę dofinansowania 231 562,94 EUR, z czego 

7 wniosków na kwotę dofinansowania 209 227,50 EUR zatwierdzono w okresie 

sprawozdawczym, 

 33 wnioski o płatność końcową na kwotę dofinansowania 1 697 717,97 EUR, z czego 

27 wniosków na kwotę dofinansowania 1 433 292,01 EUR zatwierdzono w okresie 

sprawozdawczym. 

 

W II półroczu 2009r. ogłoszono otwarty konkurs nr SCP-01.02.04-011/09 dla poddziałania 

1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 8 typ projektu: Udział przedsiębiorców  

w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami 

i wystawami za granicą. W ramach przedmiotowego konkursu złożonych zostało  

225 wniosków na kwotę dofinansowania 1 723 233,60 EUR. Zarząd Województwa Śląskiego 

do dofinansowania wybrał 140 wniosków na kwotę 1 097 898,19 EUR. Do końca okresu 
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sprawozdawczego podpisano 114 umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania  

885 701,95 EUR, z czego 112 umów na kwotę dofinansowania 729 785,44 EUR podpisano  

w okresie sprawozdawczym. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 40 wniosków 

o płatność końcową  na kwotę dofinansowania 188 150,27 EUR, z czego 38 wniosków  

na kwotę dofinansowania 167 328,06 EUR zatwierdzono w okresie sprawozdawczym. 

 

W dniach od 12 lutego do 15 kwietnia 2010 r. był prowadzony nabór wniosków w ramach 

poddziałania 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP (konkurs nr SCP-01.02.03-

012/10). W ramach przedmiotowego konkursu zostało złożonych 397 wniosków na kwotę 

dofinansowania 48 456 896,83 EUR. Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania 

wybrał 163 wnioski na kwotę dofinansowania 21 200 410,30 EUR. Do końca okresu 

sprawozdawczego nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie z beneficjentami.  

 

Dnia 15 kwietnia 2010r. został ogłoszony nabór otwarty nr SCP-01.02.04-014/10 w ramach 

poddziałania 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa dla typu projektu nr 8. Udział 

przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych 

związanych z targami i wystawami za granicą. W ramach przedmiotowego konkursu 

złożonych zostało 237 wniosków na kwotę dofinansowania 1 759 581,18 EUR. Zarząd 

Województwa Śląskiego do dofinansowania wybrał 83 wnioski na kwotę 599 271,67 EUR. 

Do końca okresu sprawozdawczego podpisano 20 umów o dofinansowanie na kwotę 

dofinansowania 149 117,64 EUR, z czego 21 umów na kwotę dofinansowania 131 573,44 

EUR podpisano w okresie sprawozdawczym. Do końca okresu sprawozdawczego  

nie zatwierdzono żadnego wniosku o płatność.  

 

B. Konkursy ogłoszone przez IZ RPO WSL 

W ramach poddziałania 1.1.2. Promocja inwestycyjna IZ RPO WSL ogłosiła do końca okresu 

sprawozdawczego dwa nabory. Pierwszy nabór nr 01.01.02-050/08 został ogłoszony w 2008 

roku (tj. od 4 lipca do 4 września 2008r.), w ramach którego złożono 10 wniosków na kwotę 

dofinansowania 942 702,13 EUR. Do dofinansowania Zarząd Województwa Śląskiego 

wybrał 8 wniosków na kwotę dofinansowania 747 129,67 EUR. Podpisano wszystkie umowy 

o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę dofinansowania 777 730,84 EUR, wszystkie 

umowy zostały podpisane w okresie sprawozdawczym. Do końca okresu sprawozdawczego 

zatwierdzono 17 wniosków o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania  

356 799,77 EUR, z czego w okresie sprawozdawczym zatwierdzono 15 wniosków na kwotę 

dofinansowania 341 899,37 EUR. 

 

Drugi nabór nr 01.01.02-076/09 IZ RPO WSL ogłosiła w 2009 roku (od 7 lipca do 7 września 

2009 r.) w ramach poddziałania 1.1.2. Promocja inwestycyjna. W ramach przedmiotowego 

konkursu zostało złożonych 17 projektów na kwotę dofinansowania 3 068 559,40 EUR. 
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Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 16 projektów na kwotę 

dofinansowania równą 2 746 995,72 EUR. Podpisano wszystkie umowy o dofinansowanie  

z beneficjentami na kwotę dofinansowania 2 763 695,38 EUR, wszystkie umowy podpisano  

w okresie sprawozdawczym. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 25 wniosków 

o płatność, z czego 24 w okresie sprawozdawczym: 

 6 wniosków o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 225 608,13 EUR, 

wszystkie wnioski zatwierdzono w okresie sprawozdawczym, 

 19 wniosków o płatność pośrednią/ końcową na kwotę dofinansowania 4 044 256,33 

EUR, z czego 18 wniosków na kwotę dofinansowania 400 243,17 EUR zatwierdzono 

w okresie sprawozdawczym. 

 

IZ RPO WSL ogłosiła konkurs nr 01.01.01-080/09 (od 31 sierpnia do 30 września 2009 r.) 

na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju 

gospodarczego Typ projektu nr 7- Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania 

przedsiębiorczości. W ramach konkursu złożono 8 projektów na kwotę dofinansowania  

19 394 965,69 EUR. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 4 projekty  

na kwotę dofinansowania równą 16 644 612,86 EUR. W okresie sprawozdawczym podpisano 

wszystkie umowy o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę dofinansowania  

16 644 612,86 EUR. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 4 wnioski o płatność 

pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 16 644 612,86 EUR, wszystkie wnioski 

zatwierdzono w okresie sprawozdawczym. 

 

IZ RPO WSL ogłosiła konkurs nr 01.03.00-091/10 (od 30 kwietnia do 31 lipca 2010 r.) 

w ramach działania 1.3. Transfer technologii i innowacji dla typów projektów nr 1, 2, 5. 

Wielkość środków przewidziana do alokacji w ramach konkursu wyniosła 14 870 701 EUR. 

W ramach przedmiotowego konkursu zostało złożonych  12 projektów na kwotę 

dofinansowania 23 352 102,48 EUR. Zakończenie oceny formalnej i merytoryczno-

technicznej planowane jest w przyszłym okresie sprawozdawczym. 

IZ RPO WSL ogłosiła konkurs nr 01.03.00-092/10 (od 30 kwietnia do 31 lipca 2010 r.) 

w ramach działania 1.3. Transfer technologii i innowacji dla typów projektów nr 3, 4, 6. 

Wielkość środków przewidziana do alokacji w ramach konkursu wyniosła 5 129 299 EUR.  

W ramach przedmiotowego konkursu zostało złożonych  9 projektów na kwotę 

dofinansowania 1 733 323,03 EUR. Zakończenie oceny formalnej i merytoryczno-technicznej 

planowane jest w przyszłym okresie sprawozdawczym. 

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL ogłosiła konkurs nr 01.01.02-104/10  

(od 7 września do 8 listopada 2010r.) w ramach poddziałania 1.1.2. Promocja inwestycyjna 

dla typów projektów 1,2. Wielkość środków przewidziana do alokacji w ramach konkursu 

wyniosła 3 000 000,00 EUR. W ramach przedmiotowego konkursu zostały złożone 23 

projekty na kwotę dofinansowania 4 217 028,38 EUR. Zakończenie oceny formalnej  

i merytoryczno-technicznej planowane jest w przyszłym okresie sprawozdawczym. 
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Priorytet II Społeczeństwo informacyjne  

 

IZ RPO WSL w 2007r. ogłosiła konkurs nr 02.02.00-001/07 dla działania 2.2 Rozwój 

elektronicznych usług publicznych. W ramach naboru zostały złożone 52 projekty na kwotę 

dofinansowania 14 522 941,30 EUR. Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania 

wybrał 43 projekty na kwotę dofinansowania 9 887 797,57 EUR. 

Podpisano wszystkie umowy o dofinansowanie z beneficjentami na łączną kwotę 

dofinansowania 9 939 230,29 EUR, z czego 42 umowy na kwotę dofinansowania  

9 765 145,78 EUR podpisano w okresie sprawozdawczym.  

Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 138 wniosków o płatność, z czego  

77 w okresie sprawozdawczym: 

- 20 wniosków o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 1 660 451,75 EUR, 

z czego 9 wniosków na kwotę dofinansowania 841 161 EUR w okresie 

sprawozdawczym, 

- 118 wniosków o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 4 557 856,56 

EUR, z czego 68 wniosków na kwotę dofinansowania 2 851 200,70 EUR w okresie 

sprawozdawczym. 

IZ RPO WSL ogłosiła konkurs nr 02.02.00-084/09 (od 6 października do 7 grudnia 2009 r.) 

w ramach działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych. W ramach konkursu 

złożono 53 wnioski o dofinansowanie na kwotę dofinansowania 16 827 263,57 EUR. Zarząd 

Województwa Śląskiego wybrał trzy projekty do dofinansowania na kwotę dofinansowania  

4 820 766,91 EUR. Zainteresowanie ogłoszonym konkursem było bardzo wysokie 

i wnioskowane dofinansowanie przez beneficjentów przewyższyło zaplanowaną na konkurs 

alokację o ok. 300%. W okresie sprawozdawczym podpisano wszystkie umowy  

z beneficjentami na łączną kwotę dofinansowania 4 820 766,91 EUR.  

W I półroczu 2010r. IZ RPO WSL ogłosiła konkurs nr 02.01.00-090/10 (od 8 marca do 31 

maja 2010 r.) w ramach działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego  

(dla typów projektów nr 1,2,3,4). W ramach konkursu złożono 16 wniosków 

o dofinansowanie na kwotę dofinansowania 20 726 955,79 EUR. Zarząd Województwa 

Śląskiego wybrał do dofinansowania 7 projektów na kwotę dofinansowania 10 219 307,78 

EUR. W okresie sprawozdawczym nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie  

z beneficjentem. 

 

Priorytet III Turystyka  

A. Konkursy ogłoszone przez IP2 RPO WSL (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości) 

w ramach powierzonych im do wdrażania poddziałań- poddziałanie 3.1.1 

Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa oraz poddziałanie 3.2.1 

Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa 
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W I półroczu 2009r. IP2 RPO WSL ogłosiła konkurs zamknięty  

nr SCP-03.01.01-005/09 dla poddziałania 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ 

przedsiębiorstwa. W  ramach przedmiotowego naboru złożonych zostało 254 wnioski  

o dofinansowanie na kwotę dofinansowania 29 550 231,48 EUR. Do dofinansowania Zarząd 

Województwa Śląskiego wybrał 78 wniosków na kwotę dofinansowania 10 540 858,09 EUR. 

Do końca okresu sprawozdawczego podpisano 67 omów o dofinansowanie na kwotę 

dofinansowania 8 931 880,66 EUR, z czego 58 umów na kwotę dofinansowania 6 590 816,23 

EUR podpisano w okresie sprawozdawczym. 

 Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 32 wnioski o płatność,  z czego 31  

w okresie sprawozdawczym: 

   22 wnioski o płatność pośrednią na kwotę dofinansowania 666 804,96 EUR, z czego 

21 wniosków na kwotę dofinansowania 656 983,18 EUR zatwierdzono w okresie 

sprawozdawczym, 

 10 wniosków o płatność końcową na kwotę dofinansowania 1 277 818,84 EUR, 

wszystkie w okresie sprawozdawczym. 

W I półroczu 2009r. IP2 RPO WSL ogłosiła konkurs zamknięty  

nr SCP-03.02.01-009/09 dla poddziałania 3.1.1 Infrastruktura okołoturystyczna/ 

przedsiębiorstwa. W ramach przedmiotowego naboru złożonych zostało 94 wniosków  

o dofinansowanie na kwotę dofinansowania 10 313 697 EUR. Do dofinansowania Zarząd 

Województwa Śląskiego wybrał 57 wniosków na kwotę dofinansowania 6 650 415,91 EUR. 

Do końca okresu sprawozdawczego podpisano 41 umów o dofinansowanie na kwotę 

dofinansowania 5 034 808,45 EUR, z czego 37 umów na kwotę dofinansowania 3 998 207,47 

EUR podpisano w okresie sprawozdawczym. 

Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 16 wniosków o płatność, wszystkie  

w okresie sprawozdawczym: 

 10 wniosków o płatność pośrednią na kwotę dofinansowania 345 880,77 EUR, 

 6 wniosków o płatność końcową na kwotę dofinansowania 600 119,16 EUR. 

 

W poprzednim okresie sprawozdawczym ogłoszono (od 12 lutego do 15 kwietnia 2010r.) 

konkurs nr SCP-03.01.01-013/10 dla poddziałania 3.1.1. Infrastruktura zaplecza 

turystycznego/przedsiębiorstw. Wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach 

konkursu wyniosła 13 000 000 EUR. W ramach naboru złożonych zostało 278 wniosków na 

kwotę dofinansowania 31 999 206,37 EUR. W okresie sprawozdawczym zakończyła się 

ocena formalna, w ramach której 202 wnioski oceniono pozytywnie na kwotę dofinansowania  

22 885 995,16 EUR. W ramach oceny merytoryczno-technicznej 145 wniosków na kwotę 

dofinansowania 17 438 131,68 EUR otrzymało pozytywną ocenę. 

Od 7 czerwca do 9 sierpnia 2010 r. IP2 RPO WSL ogłosiła konkurs nr SCP-03.02.01-015/10 

w ramach poddziałania 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa. Wielkość 

środków przewidziana do alokacji w ramach konkursu wyniosła 6 600 000 EUR. W ramach 

naboru złożonych zostało 166 wniosków na kwotę dofinansowania 18 359 954,16 EUR. 

W okresie sprawozdawczym zakończyła się ocena formalna, w ramach której 134 wnioski 
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oceniono pozytywnie na kwotę dofinansowania 15 217 193,60 EUR. Zakończenie oceny 

merytoryczno- technicznej planowane jest w przyszłym okresie sprawozdawczym.  

 

 

B. Konkursy ogłoszone przez IZ RPO WSL 

 

W ramach konkursu nr 03.04.00-003/08 dla działania 3.4 Promocja turystyki zostały złożone 

24 projekty na kwotę dofinansowania 2 363 674,31 EUR. Zarząd Województwa Śląskiego 

wybrał do dofinansowania 12 projektów na kwotę dofinansowania 1 458 072,71 EUR. 

Podpisano wszystkie umowy o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę dofinansowania  

1 462 596,30 EUR, z czego 11 umów na kwotę dofinansowania 1 005 752,74 EUR podpisano 

w okresie sprawozdawczym. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 46 wniosków 

o płatność, z czego 26 w okresie sprawozdawczym: 

- 5 wniosków o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 450 107,44 EUR, z 

czego w okresie sprawozdawczym nie zatwierdzono żadnego wniosku, 

- 41 wniosków o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 1 269 202,15 

EUR, z czego 26 wniosków na kwotę dofinansowania 560 483,98 EUR w okresie 

sprawozdawczym. 

 

W I półroczu 2009 r. (2 marca 2009 r.) IZ RPO WSL ogłosiła nabór nr 03.01.02-068/09 

w ramach poddziałania 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ podmioty publiczne,  

w ramach którego zostały złożone 3 projekty na kwotę dofinansowania 953 628,69 EUR.  

Pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczno-techniczną otrzymał 1 projekt, którego 

wartość dofinansowania wyniosła 126 690,64 EUR. Zarząd Województwa Śląskiego do 

dofinansowania wybrał 1 projekt na kwotę dofinansowania 126 690,64 EUR.   W związku  

z niedotrzymaniem warunku naboru przez beneficjenta, związanego z zakończeniem 

realizacji rzeczowej i finansowej projektu najpóźniej do końca I półrocza 2009r., IZ RPO 

WSL nie podpisała z nim umowy o dofinansowanie. 

 

W ramach przedmiotowego priorytetu IZ RPO WSL ogłosiła 20 lipca 2009 r. konkurs 

nr 03.04.00-079/09 dla działania 3.4. Promocja turystyki, w ramach którego zostało 

złożonych 29 projektów na kwotę dofinansowania 4 096 721,98 EUR.  Zarząd Województwa 

Śląskiego do dofinansowania wybrał 21 projektów na kwotę dofinansowania 2 829 205,73 

EUR. W okresie sprawozdawczym podpisano wszystkie umowy na łączną kwotę 

dofinansowania 2 868 437,15 EUR. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono  

24 wnioski o płatność, z czego 21 w okresie sprawozdawczym: 

- 8 wniosków o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 830 466,69 EUR, z 

czego 6 wniosków na kwotę dofinansowania 793 246,02 EUR zatwierdzono w okresie 

sprawozdawczym, 
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- 16 wniosków o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 1 419 859,03 

EUR, z czego 15 wniosków na kwotę dofinansowania 1 379 868,79 EUR 

zatwierdzono w okresie sprawozdawczym. 

IZ RPO WSL ogłosiła konkurs nr 03.03.00-086/09 (od 8 grudnia 2009 r. do 5 lutego 2010 r.) 

w ramach działania 3.3. Systemy informacji turystycznej. W wyniku naboru złożonych zostało 

12 projektów na kwotę dofinansowania 6 454 969,90 EUR. Zarząd Województwa Śląskiego 

wybrał do dofinansowania 9 projektów na kwotę dofinansowania 4 749 197,74 EUR. 

Podpisano 7 umów o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę dofinansowania  

4 251 596,97 EUR, wszystkie w okresie sprawozdawczym. Do końca okresu 

sprawozdawczego nie zatwierdzono żadnego wniosku o płatność. 

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL ogłosiła konkurs nr 03.01.02-095/10 (od 8 lipca 

do 8 września 2010r.) dla poddziałania 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego- podmioty 

publiczne. Wielkość środków przewidziana do alokacji w ramach konkursu wyniosła  

4 000 000 EUR. W ramach naboru złożonych zostało 39 wniosków na kwotę dofinansowania 

21 657 642,41 EUR. Zakończenie oceny formalnej i przeprowadzenie oceny merytoryczno- 

technicznej planowane jest w przyszłym okresie sprawozdawczym.  

Priorytet IV Kultura  

W I półroczu 2008 r. tj. od 4 marca do 5 maja 2008  został ogłoszony  konkurs nr 04.03.00-

004/08 dla działania 4.3 Promocja kultury. W ramach przedmiotowego naboru zostały 

złożone 24 projekty na kwotę dofinansowania 3 118 942,63 EUR. Zarząd Województwa 

Śląskiego wybrał do dofinansowania 9 projektów do dofinansowania na kwotę 

dofinansowania 727 256,87 EUR. Podpisane zostały wszystkie umowy na kwotę 

dofinansowania równą 731 462,90 EUR, z czego 8 umów zostało podpisanych w okresie 

sprawozdawczym na kwotę dofinansowania 674 374,63 EUR.  

Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 26 wniosków o płatność,  z czego  

18 w okresie sprawozdawczym: 

- 4 wnioski o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 144 553,59 EUR, z czego 

2 wnioski na kwotę dofinansowania 77 580,07 EUR zatwierdzono w okresie 

sprawozdawczym, 

- 22 wnioski o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 563 673,33 EUR,  

z czego 16 wniosków na kwotę dofinansowania 432 110,41 EUR zatwierdzono w 

okresie sprawozdawczym. 

W ramach konkursu nr 04.01.00-051/08, dla działania 4.1 Infrastruktura kultury zostało 

złożonych 111 projektów na kwotę dofinansowania 83 209 335 EUR. Zarząd Województwa 

Śląskiego wybrał do dofinansowania 29 projektów do dofinansowania na kwotę 

dofinansowania 20 105 423,66  EUR. Podpisanych zostało 26 umów na kwotę 

dofinansowania równą 17 356 336,24 EUR, z czego wszystkie umowy zostały podpisane w 

okresie sprawozdawczym.  
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Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 122 wniosków o płatność,  z czego  

112 w okresie sprawozdawczym: 

- 41 wnioski o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 505 949,93 EUR, z czego 

35 wniosków na kwotę dofinansowania 465 490,83 EUR zatwierdzono w okresie 

sprawozdawczym, 

- 81 wnioski o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 10 246 804,79 

EUR, z czego 77 wniosków na kwotę dofinansowania 10 246 804,79 EUR 

zatwierdzono w okresie sprawozdawczym. 

W ramach konkursu 04.02.00-060/08 dla działania 4.2 Systemy informacji kulturalnej zostało 

złożonych 8 projektów na kwotę dofinansowania 793 282,02 EUR. Zarząd Województwa 

Śląskiego do dofinansowania wybrał 7 projektów na kwotę dofinansowania 780 565,01 EUR. 

W okresie sprawozdawczym podpisano wszystkie umowy z wybranymi beneficjentami na 

kwotę dofinansowania 781 192,44 EUR. 

Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 14 wniosków o płatność, z czego wszystkie 

w okresie sprawozdawczym: 

- 5 wniosków o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 192 694,12 EUR,  

- 9 wniosków o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 89 621,67 EUR. 

 

W ramach konkursu nr 04.01.00-069/09 dla działania 4.1 Infrastruktura kultury zostały 

złożone 22 projekty na kwotę dofinansowania 7 722 589,67 EUR. Do dofinansowania 

wybrano 8 projektów na kwotę dofinansowania 4 744 765,64 EUR. W okresie 

sprawozdawczym podpisano wszystkie umowy o dofinansowanie z 8 beneficjentami  

na łączną kwotę dofinansowania 4 744 765,64 EUR. 

Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono w ramach konkursu 13 wniosków 

o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 4 729 253,21 EUR, z czego  

8 wniosków na kwotę dofinansowania 1 703 699,60 EUR zatwierdzono w okresie 

sprawozdawczym.  

 

W ramach naboru 04.03.00-073/09 dla działania 4.3.Promocja kultury zostało złożonych  

36 projektów na kwotę dofinansowania 3 697 076,20 EUR. Zarząd Województwa Śląskiego 

do dofinansowania wybrał 19 wniosków na kwotę dofinansowania 2 153 365,44 EUR, jednak 

jeden beneficjent zrezygnował z podpisania umowy. Podpisano 18 umów o dofinansowanie z 

beneficjentami na kwotę 2 155 481,19 EUR, z czego w okresie sprawozdawczym podpisano 

15 umów na kwotę dofinansowania 1 799 482,02 EUR.  

Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 54 wnioski o płatność, z czego 53  

w okresie sprawozdawczym: 

- 10 wniosków o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 376 697,08 EUR z czego 

wszystkie wnioski zatwierdzono w okresie sprawozdawczym, 

- 44 wnioski o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 1 186 076,63 EUR, 

z czego 43 wnioski na kwotę dofinansowania 1 062 769,04 EUR zatwierdzono w 

okresie sprawozdawczym.  
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W I półroczu 2010 r. (tj. od 8 stycznia do 8 marca 2010 r.) został ogłoszony konkurs 

nr 04.02.00-087/10 w ramach działania 4.2 Systemy informacji kulturalnej. W ramach 

przedmiotowego naboru złożono 19 projektów na kwotę dofinansowania 4 734 659,30 EUR. 

Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania wybrał 17 projektów na kwotę 

dofinansowania 4 609 702,44 EUR. Podpisano 10 umów o dofinansowanie z beneficjentami 

na kwotę 2 979 207,70 EUR, wszystkie umowy zostały podpisane w okresie 

sprawozdawczym. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 1 wniosek o płatność 

pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 14 881,53 EUR. 

 

W I półroczu 2010 r. (tj. od 5 marca do 5 maja 2010 r.) został ogłoszony konkurs nr 04.03.00-

088/10 w ramach działania 4.3.Promocja kultury. W ramach przedmiotowego konkursu 

złożono 56 projektów na kwotę dofinansowania 5 269 802 EUR. Zarząd Województwa 

Śląskiego do dofinansowania wybrał 17 projektów na kwotę dofinansowania 1 649 966,94 

EUR. W okresie sprawozdawczym podpisano 2 umowy o dofinansowanie z beneficjentami 

na kwotę 200 094,42 EUR. 

 

Priorytet V Środowisko 

W ramach konkursu nr 05.01.00-002/07 dla działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa 

zostało złożonych 75 projektów na kwotę dofinansowania 1 790 066 385,37 EUR. Zarząd 

Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 9 wniosków na kwotę dofinansowania 18 

025 447,34 EUR. W okresie sprawozdawczym podpisano 8 umów z wybranymi 

beneficjentami na kwotę dofinansowania 17 848 807,22 EUR.  

Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 49 wniosków o płatność, z czego 38 

wniosków w okresie sprawozdawczym : 

- 13 wniosków o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 5 195 797,52 EUR, 

z czego 11 wniosków na kwotę dofinansowania 4 051 266,26 EUR zatwierdzono 

w okresie sprawozdawczym, 

- 36 wniosków o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 11 031 166,41 

EUR z czego 27 wniosków na kwotę dofinansowania 8 243 247,69 EUR zatwierdzono 

w okresie sprawozdawczym. 

 

W ramach konkursu nr 05.05.00-058/08 dla działania 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze zostało 

złożonych 5 wniosków na kwotę dofinansowania 2 099 160,76 EUR.  Zarząd Województwa 

Śląskiego wybrał do dofinansowania 3 projekty na kwotę dofinansowania 1 889 513,41 EUR. 

W okresie sprawozdawczym podpisano wszystkie umowy z beneficjentami na łączną kwotę 

dofinansowania 1 889 513,64 EUR. 

Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 12 wniosków o płatność, wszystkie  

w okresie sprawozdawczym: 

- 6 wniosków o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 506 195,09 EUR,  

- 6 wniosków o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 716 637,84 EUR. 
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W ramach konkursu nr 05.04.00-061/08, dla działania 5.4 Zarządzanie środowiskiem zostało 

złożonych 8 projektów na kwotę dofinansowania 2 369 193,31 EUR. Zarząd Województwa 

Śląskiego do dofinansowania wybrał 8 projektów na kwotę dofinansowania 2 369 193,31 

EUR. W okresie sprawozdawczym podpisano wszystkie umowy z beneficjentami na kwotę 

dofinansowania 2 369 193,31 EUR. 

Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 17 wniosków o płatność, z czego 15  

w okresie sprawozdawczym: 

- 4 wnioski o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 121 709,96 EUR, wszystkie 

wnioski zatwierdzono w okresie sprawozdawczym, 

- 13 wniosków o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 300 588,37 

EUR, z czego 11 wniosków na kwotę dofinansowania 285 706,83 EUR w okresie 

sprawozdawczym. 

W ramach konkursu nr 05.01.00-066/09 dla działania 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa 

zostało złożonych 65 projektów 149 805 107,03 EUR. Zarząd Województwa Śląskiego do 

dofinansowania wybrał 14 projektów na kwotę 30 394 322,72 EUR. W okresie 

sprawozdawczym podpisano 12 umów z beneficjentami na kwotę dofinansowania 28 316 

413,44 EUR. 

Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 38 wniosków o płatność, z czego 34  

w okresie sprawozdawczym: 

- 15 wniosków o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 3 400 895,78 EUR, 

wszystkie wnioski zatwierdzono w okresie sprawozdawczym, 

- 23 wnioski o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 4 042 547,90 EUR, 

z czego 22 wnioski na kwotę dofinansowania 3 980 285,61 EUR w okresie 

sprawozdawczym. 

W ramach konkursu nr 05.01.00-078/09 dla działania 5.2. Gospodarka odpadami złożono  

14 projektów na kwotę dofinansowania 14 496 815,11 EUR. Zarząd Województwa Śląskiego 

do dofinansowania wybrał 13 projektów na kwotę dofinansowania 14 058 880,37 EUR. 

Podpisano umowy z wszystkimi beneficjentami na kwotę dofinansowania 14 300 141,36 

EUR, z czego 12 umów na kwotę dofinansowania 13 818 399,07 EUR podpisano w okresie 

sprawozdawczym. 

Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 20 wniosków o płatność, wszystkie  

w okresie sprawozdawczym: 

- 2 wnioski o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 189 272,40 EUR,  

- 18 wniosków o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 654 881,23 

EUR.  

 

W ramach konkursu nr 05.03.00-089/10 dla działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne 

źródła energii złożono 143 projekty na kwotę dofinansowania 83 982 368,04 EUR. 

Zainteresowanie ogłoszonym konkursem było bardzo wysokie i wnioskowane 

dofinansowanie przez beneficjentów znacznie przewyższyło zaplanowaną na konkurs 

alokację tj. o ok. 400%. W ramach przedmiotowego konkursu alokacja wynosiła 20 000 000 
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EUR, w związku z tym Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania wybrał tylko 28 

projektów na kwotę dofinansowania 15 928 353,08 EUR. Podpisano 6 umów z wybranymi 

beneficjentami na kwotę dofinansowania 3 306 801,03 EUR, wszystkie w okresie 

sprawozdawczym. Do końca okresu sprawozdawczego nie zatwierdzono żadnego wniosku o 

płatność. 

IZ RPO WSL 8 listopada 2010r. ogłosiła konkurs nr 05.04.00-106/10 dla działania 5.4 

Zarządzanie środowiskiem. Wielkość środków przewidziana do alokacji w ramach konkursu 

wynosi 6 000 000 EUR. Wnioski przyjmowane będą do 10 stycznia 2011r. Ocena formalna  

i merytoryczno- techniczna zostanie przeprowadzona w następnym okresie sprawozdawczym. 

8 listopada 2010r. został ogłoszony konkurs nr 05.05.00-107/10 dla działania 5.5 Dziedzictwo 

przyrodnicze, którego nabór potrwa do 10 stycznia 2011r. Wielkość środków przewidziana do 

alokacji w ramach konkursu wynosi 3 240 000 EUR. Ocena formalna i merytoryczno- 

techniczna zostanie przeprowadzona w następnym okresie sprawozdawczym. 

 

Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast 

W 2010 r. został ogłoszony konkurs nr 06.02.01-093/10 (od 17 maja do 17 sierpnia 2010r.) 

w ramach podziałania 6.2.1 Rewitalizacja - „duże miasta”, typ projektu nr 6. Wielkość 

środków przewidziana do alokacji w ramach konkursu wyniosła 7 062 884 EUR. W ramach 

konkursu zostało złożonych 41 wniosków na kwotę dofinansowania 26 033 520,10 EUR.  

W okresie sprawozdawczym zakończyła się ocena formalna, w ramach której 35 wniosków 

oceniono pozytywnie, natomiast wartość ich dofinansowania wyniosła 24 697 035, 81 EUR. 

Ocena merytoryczno - techniczna wniosków planowana jest na przyszły okres 

sprawozdawczy. 

IZ RPO WSL ogłosiła konkurs nr 06.02.01-094/10 (od 17 maja do 17 sierpnia 2010r.) 

w ramach podziałania 6.2.1 Rewitalizacja - „duże miasta” dla typów projektu nr 1, 2, 3, 4, 5. 

Wielkość środków przewidziana do alokacji w ramach konkursu wyniosła 27 627 116 EUR. 

W ramach przedmiotowego naboru zostały złożone 64 projekty na kwotę dofinansowania 121 

835 172,18 EUR.  Pozytywną ocenę formalną otrzymały 53 projekty, natomiast wartość ich 

dofinansowania zamknęła się na poziomie 103 118 541,41 EUR. Ocena merytoryczno- 

techniczna wniosków planowana jest na przyszły okres sprawozdawczy. 

W okresie sprawozdawczym został ogłoszony konkurs nr 06.02.02-100/10 (od 18 sierpnia do 

19 listopada 2010r.) w ramach podziałania 6.2.2 Rewitalizacja - „małe miasta”, typ projektu 

nr 6.  Wielkość środków przewidziana do alokacji w ramach konkursu wyniosła 5 432 924 

EUR. W ramach przedmiotowego konkursu zostało złożonych 8 wniosków na kwotę 

dofinansowania 3 506 823,53 EUR. Ocena formalna i merytoryczno - techniczna wniosków 

planowana jest na przyszły okres sprawozdawczy. 
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W II półroczu 2010r. tj. 18 sierpnia 2010r. został ogłoszony konkurs nr 06.02.02-101/10 

w ramach podziałania 6.2.2 Rewitalizacja - „małe miasta” dla typów projektu nr 1, 2, 3, 4, 5. 

Wielkość środków przewidziana do alokacji w ramach konkursu wyniosła 20 537 076 EUR. 

W wyniku naboru, który został zakończony 19 listopada 2010r. złożonych zostało  

59 wniosków na kwotę dofinansowania 83 713 880,0 EUR. Ocena formalna i merytoryczno - 

techniczna wniosków planowana jest na przyszły okres sprawozdawczy. 

 

Priorytet VII Transport  

 

W 2008r. został ogłoszony konkurs nr 07.01.02-006/08 dla poddziałania 7.1.2 Modernizacja 

i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową. W ramach 

przedmiotowego naboru zostało złożonych 155 projektów na kwotę dofinansowania 82 375 

499,26 EUR.  Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania wybrał 46 projektów na 

kwotę dofinansowania 23 989 833,28 EUR. Podpisano 43 umowy o dofinansowanie 

z beneficjentami na kwotę dofinansowania 23 034 267,98 EUR, wszystkie w okresie 

sprawozdawczym. 

Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 123 wnioski o płatność, z czego 109  

w okresie sprawozdawczym: 

- 31 wniosków o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 5 244 197,94 EUR, 

z czego 27 wniosków na kwotę dofinansowania 4 518 205,08 EUR w okresie 

sprawozdawczym, 

- 91 wnioski o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 16 671 369,74 

EUR, z czego 82 wnioski na kwotę dofinansowania 14 698 113,13 EUR w okresie 

sprawozdawczym. 

W ramach naboru nr 07.01.01-063/08 dla poddziałania 7.1.1.Modernizacja i rozbudowa 

kluczowych elementów sieci drogowej zostało złożonych 20 projektów na kwotę 

dofinansowania 91 419 194,30 EUR. W związku z decyzją Zarządu Województwa Śląskiego 

w sprawie przeniesienia projektu kluczowego pn. „Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową 

Górniczą - etap I połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz 

z przebudową obiektów inżynierskich" na listę rezerwową projektów kluczowych uwolnione 

zostały środki finansowe w wysokości 25 mln EUR, które zostaną wykorzystane na projekty 

konkursowe umieszczone na listach rezerwowych z działania 7.1.1. W związku z powyższym, 

Zarząd Województwa Śląskiego 13 kwietnia 2010 r. wybrał do dofinansowania 3 projekty 

znajdujące się na liście rezerwowej. W sumie do dofinansowania wybranych zostało  

6 projektów na kwotę dofinansowania 39 821 889,63 EUR. W okresie sprawozdawczym 

podpisano wszystkie umowy o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę dofinansowania  

39 736 911,62 EUR.  

Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 21 wniosków o płatność, wszystkie 

w okresie sprawozdawczym: 

- 6 wniosków o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 735 096,73 EUR,  
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- 15 wniosków o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 17 146 864,11 

EUR.   

 

W I półroczu 2009 r. został ogłoszony konkurs nr 07.01.02-070/09 dla poddziałania 7.1.2 

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, w ramach 

którego zostało złożonych 41 projektów na kwotę dofinansowania 13 576 913,87 EUR. 

Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania wybrał 12 projektów na kwotę 

dofinansowania 4 792 666,15 EUR. Podpisano 12 umów o dofinansowanie z beneficjentami 

na kwotę dofinansowania 4 792 666,15 EUR, z czego 9 umów na kwotę dofinansowania  

3 500 989,91 EUR podpisano w okresie sprawozdawczym. Do końca okresu 

sprawozdawczego zatwierdzono 18 wniosków o płatność pośrednią/końcową na kwotę 

dofinansowania 4 792 545,54 EUR, z czego 13 wniosków na kwotę dofinansowania  

2 997 789,58 EUR zatwierdzono w okresie sprawozdawczym. 

 

W I półroczu 2009 r. tj. 26 czerwca 2009 r. został ogłoszony konkurs nr 07.02.00-075/09 

w ramach działania 7.2 Transport publiczny, w ramach którego zostało złożonych  

21 projektów na łączną kwotę dofinansowania 10 2693 948,44 EUR. Zarząd Województwa 

Śląskiego wybrał do dofinansowania 11 projektów na kwotę dofinansowania 76 641 157,15 

EUR. Podpisano 9 umów na kwotę dofinansowania 71 750 387,92 EUR, z czego 7 umów na 

kwotę dofinansowania 51 405 550,34 EUR podpisano w okresie sprawozdawczym.  

Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 13 wniosków o płatność, z czego  

12 w okresie sprawozdawczym: 

- 3 wnioski o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 8 017 165,63 EUR, 

wszystkie w okresie sprawozdawczym, 

- 10 wniosków o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 16 903 962,63 

EUR, z czego 9 wniosków na kwotę dofinansowania 4 439 296,81 EUR w okresie 

sprawozdawczym. 

 

W II półroczu 2009r. tj. 8 września 2009r. został ogłoszony konkurs nr 07.01.02-082/09 

w ramach poddziałania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej 

kluczową sieć drogową. W ramach konkursu złożono 93 wnioski na kwotę dofinansowania  

63 360 721,96 EUR. Zainteresowanie ogłoszonym konkursem było bardzo wysokie 

i wnioskowane dofinansowanie przez beneficjentów znacznie przewyższyło zaplanowaną 

na konkurs alokację o ponad 600%. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał 

do dofinansowania 16 projektów na kwotę dofinansowania 13 021 302,69 EUR. W okresie 

sprawozdawczym podpisano 11 umów na kwotę dofinansowania 9 373 163,63 EUR.  

Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 4 wnioski o płatność, wszystkie w okresie 

sprawozdawczym: 

- 1 wniosek o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 167 965,47 EUR,  

- 3 wnioski o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 148 140,54 EUR.  

 

Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna  
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W ramach priorytetu VIII w okresie sprawozdawczym nie ogłoszono żadnego naboru 

w trybie konkursowym. 

W I półroczu 2008r. został ogłoszony konkursu nr 08.02.00-007/08 w ramach działania 

8.2 Infrastruktura placówek oświaty. W ramach przedmiotowego konkursu zostało złożonych 

234 projektów na kwotę dofinansowania 199 705 789,50 EUR. Zarząd Województwa 

Śląskiego do dofinansowania wybrał 32 projekty na kwotę dofinansowania 23 408 501,45 

EUR. W okresie sprawozdawczym podpisano wszystkie umowy o dofinansowanie  

z beneficjentami na kwotę dofinansowania 23 588 206,57 EUR. Do końca okresu 

sprawozdawczego zatwierdzono 32 wnioski o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 

5 205 480,89 EUR, z czego 25 wniosków na kwotę dofinansowania 3 889 481,28 EUR 

zatwierdzono w okresie sprawozdawczym. 

 

W I półroczu 2009 r. został ogłoszony konkurs nr 08.03.00-064/09 w ramach działania 

8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego. W ramach przedmiotowego konkursu zostało 

złożonych 35 projektów na kwotę dofinansowania 21 657 904,20 EUR. Zarząd 

Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 14 projektów na łączną kwotę 

dofinansowania 8 593 830,55 EUR. Podpisano wszystkie umowy z beneficjentami na kwotę 

dofinansowania  

9 047 905,79 EUR, w tym 13 umów na kwotę dofinansowania 8 558 564,60 EUR podpisano 

w okresie sprawozdawczym. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 46 wniosków 

o płatność,  z czego 41 w okresie sprawozdawczym: 

 16 wniosków o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 1 689 036,84 EUR, 

z czego 15 wniosków na kwotę dofinansowania 1 595 243,07 EUR w okresie 

sprawozdawczym. 

 30 wniosków o płatność pośrednią/ końcową na kwotę dofinansowania 3 003 804,66 

EUR, z czego 26 wniosków na kwotę dofinansowania 2 821 471,29 EUR w okresie 

sprawozdawczym. 

W I półroczu 2009r. IZ RPO WSL ogłosiła konkurs nr 08.01.00-067/09 dla działania 

8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego, w ramach którego zostało złożonych 46 projektów 

na kwotę dofinansowania 89 983 722,57 EUR. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do 

dofinansowania 16 projektów na łączną kwotę dofinansowania 31 107 476,51 EUR.   

W okresie sprawozdawczym podpisano wszystkie umowy o dofinansowanie z beneficjentami 

na kwotę dofinansowania 30 860 649,43 EUR. Do końca  okresu sprawozdawczego 

zatwierdzono 34 wnioski o płatność, z czego 32 w okresie sprawozdawczym: 

 6 wniosków o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 787 527,55 EUR, z 

czego 5 wniosków na kwotę dofinansowania 787 134,47 EUR w okresie 

sprawozdawczym, 

 28 wniosków o płatność pośrednią/ końcową na kwotę dofinansowania  

1 420 336,13 EUR, z czego 27 wniosków na kwotę 1 237 412,45 EUR w okresie 

sprawozdawczym. 
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W ramach naboru nr 08.01.00-071/09 dla działania 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego 

zostało złożonych 15 projektów na kwotę dofinansowania 8 572 274,43 EUR. Zarząd 

Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 13 projektów na łączną kwotę 

dofinansowania 7 442 020,13 EUR. W okresie sprawozdawczym podpisano wszystkie 

umowy o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę dofinansowania 7 458 580,38 EUR. Do 

końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 18 wniosków o płatność pośrednią/ końcową  

na kwotę dofinansowania 7 375 220,62 EUR, z czego 15 wniosków na kwotę dofinansowania  

5 434 322,67 EUR w okresie sprawozdawczym. 

 

Priorytet IX Zdrowie i rekreacja 

W ramach naboru nr 09.02.00-005/08 dla działania 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego 

zostały złożone 143 projekty na kwotę dofinansowania 25 937 832,68 EUR. Zarząd 

Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 67 projektów na łączną kwotę 

dofinansowania 12 383 034,55 EUR. Do końca okresu sprawozdawczego podpisano 67 

umów na kwotę dofinansowania 12 406 203,18 EUR, z czego 62 umowy na kwotę 

dofinansowania   

11 920 386,47 EUR podpisano w okresie sprawozdawczym. 

Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 191 wniosków o płatność, z czego 121  

w okresie sprawozdawczym: 

- 37 wniosków o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 2 842 603,18 EUR, 

z czego 18 wniosków na kwotę dofinansowania 1 039 069,47 EUR w okresie 

sprawozdawczym, 

 154 wnioski o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 8 916 897,94 

EUR, z czego 103 wnioski na kwotę dofinansowania 6 189 304,11 EUR w okresie 

sprawozdawczym. 

W ramach naboru nr 09.03.00-062/08 dla działania 9.3. Lokalna infrastruktura sportowa 

zostało złożonych 113 projektów na kwotę dofinansowania 42 068 821,91 EUR. Zarząd 

Województwa Śląskiego  wybrał do dofinansowania 52 projekty na kwotę dofinansowania  

17 341 330,76 EUR. Do końca okresu sprawozdawczego podpisano wszystkie umowy 

o dofinansowanie z beneficjentami na łączną kwotę dofinansowania 17 559 694,02 EUR, 

z czego w okresie sprawozdawczym podpisano 50 umów na kwotę dofinansowania  

16 604 726,39 EUR.  

Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 104 wnioski o płatność, z czego 98  

w okresie sprawozdawczym: 

 22 wnioski o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 1 802 666,02 EUR, 

z czego 19 wniosków na kwotę dofinansowania 1 588 703,85 EUR w okresie 

sprawozdawczym, 

 82 wniosków o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 10 438 272,58 

EUR, z czego 79 wniosków na kwotę dofinansowania 10 013 728,48 EUR w okresie 

sprawozdawczym. 
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W ramach naboru nr 09.01.00-072/09 dla działania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego 

zostało złożonych 41 projektów na kwotę dofinansowania 18 300 167,77 EUR. Zarząd 

Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 28 projektów na łączną kwotę 

dofinansowania 10 812 297,32 EUR. W ramach konkursu podpisano 28 umów  

o dofinansowanie z beneficjentami na łączną kwotę dofinansowania 10 813 133,94 EUR,  

z czego 26 umów na kwotę dofinansowania 9 552 420,55 EUR  podpisano w okresie 

sprawozdawczym.  Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 37 wniosków 

o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 10 590 602,13 EUR, z czego  

w okresie sprawozdawczym zatwierdzono 24 wnioski na kwotę dofinansowania  

5 390 215,71 EUR. 

 

W ramach naboru nr 09.01.00-077/09 dla działania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego 

zostały złożone 103 projekty na kwotę dofinansowania 94 588 532,50 EUR.  Zainteresowanie 

ogłoszonym konkursem było bardzo wysokie i wnioskowane dofinansowanie przez 

beneficjentów znacznie przewyższyło zaplanowaną na konkurs alokację o ok. 700%.  

W ramach przedmiotowego konkursu alokacja wynosiła 12 009 000 EUR, w związku z tym 

Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania wybrał tylko 8 projektów na łączną 

kwotę dofinansowania 12 755 029,83 EUR. W okresie sprawozdawczym podpisano 

wszystkie umowy z beneficjentami na kwotę dofinansowania 12 755 880,18 EUR.  

Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 5 wniosków o płatność, wszystkie  

w okresie sprawozdawczym: 

 2 wnioski o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 419 351,32 EUR,  

 3 wnioski o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 1 879 306,82 

EUR.  

W okresie sprawozdawczym został ogłoszony konkurs nr 09.01.00-105/10 (od 28 września do 

29 listopada 2010r.) w ramach działania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego 

(lecznictwo uzdrowiskowe). Wielkość środków przewidziana do alokacji w ramach konkursu 

wyniosła 2 700 000 EUR. W ramach przedmiotowego konkursu zostało złożonych  

5 wniosków na kwotę dofinansowania 1 771 858,44 EUR. Ocena formalna i merytoryczno - 

techniczna wniosków planowana jest na przyszły okres sprawozdawczy. 

 

Priorytet X Pomoc techniczna  

Szczegółowe informacje na temat Priorytetu X Pomoc techniczna zostały opisane w punkcie 

6 Informacja nt. wykorzystywania pomocy technicznej niniejszego Sprawozdania. 

 


