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Postęp we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

Alokacja RPO WSL wynosi obecnie 1 721 737 554 Euro (EFRR), co zgodnie z algorytmem 

ministerstwa finansów przy kursie 1 euro = 4,1579 zł stanowi kwotę 7 139 582 447 zł. W roku 2012 

dysponować będziemy kwotą 1 747 104 507 Euro (EFRR), gdyż alokacja programu zwiększy się 

o środki pochodzące z Krajowej Rezerwy Wykonania oraz Dostosowania Technicznego. 

Od początku realizacji programu ogłoszono 68 konkursów na łączną kwotę alokacji 918 mln euro. 

Ponadto, kwota 473 mln euro została przeznaczona na Projekty Kluczowe, 221 mln euro zostało 

rozdysponowane w ramach projektów z Programów Rozwoju Subregionów, a na projekty realizowane 

w ramach inicjatywy Jessica przeznaczono 51 mln euro. Do dofinansowania wybrano dotąd 

3 782 projekty na kwotę prawie 6,7 mld zł, podpisano 3 116 umów na kwotę 5,3 mld zł 

dofinansowania (EFRR), wypłacono blisko 2,7 mld zł (EFRR), z czego kwota wydatków 

certyfikowanych wynosi 2,3 mld zł (EFRR). 

 

 

W 2011 r. Beneficjenci RPO WSL mogli składać wnioski o dofinansowanie w ramach 8 konkursów 

o łącznej alokacji 133,83 mln Euro, z czego kwota 28,2 mln Euro stanowiła alokację 3 konkursów 

zorganizowanych przez ŚląskieCentrum Przedsiębiorczości. Ponadto, w styczniu 2011 r. zakończyły 

się 2 nabory konkursowe otwarte w listopadzie 2010 r. o alokacji 9,24 mln Euro, w ramach Priorytetu 

V. Środowisko (działanie 5.4 Zarządzanie środowiskiem oraz 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze). Zatem, 

na wsparcie projektów realizowanych w województwie śląskim w ramach procedury konkursowej w 

2011 r. przeznaczono 595 mln zł, co stanowi około 10% alokacji RPO WSL. 
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Złożone wnioski o dofinansowanie, WRR  – na podstawie danych SIWIZ z dnia 28 grudnia 2011 r. 

Łącznie od początku realizacji programu do 28 grudnia 2011 r. do Wydziału Rozwoju Regionalnego 

wpłynęło 2 858 wniosków o dofinansowanie na kwotę 11 192 176 064 mld zł. 

W roku 2011 do Wydziału Rozwoju Regionalnego wpłynęło 408 wniosków na kwotę dofinansowania 

1 515 414 282 zł, z czego pozytywną ocenę formalną uzyskało 258 wniosków, negatywną – 61, 

5 wniosków zostało wycofanych na wniosek beneficjenta, a dla 84 nadal trwa ocena formalna. Wśród 

wniosków złożonych, 393 wnioski wpłynęły w ramach ścieżki konkursowej, 5 – ścieżki PRS, 

a 10 dotyczy realizacji Projektów Kluczowych: dwa kolejne etapy budowy Drogowej Trasy 

Średnicowej oraz 8 projektów mających na celu usuwanie skutków powodzi z maja 2010 r. 

 

Wnioski poprawne formalnie 

Od początku okresu programowania wpłynęło 7 165 wniosków poprawnych formalnie na kwotę 

wnioskowanego dofinansowania 11 448 236 703 zł. 

W roku 2011 beneficjenci złożyli 767 wniosków poprawnych formalnie, wnosząc o przyznanie ich 

projektom dofinansowania w wysokości 1 248 460 498 zł, z czego: 

 WRR – 258 wniosków poprawnych formalnie na kwotę dofinansowania 1 142 172 490 zł, 

 ŚCP – 509 wniosków poprawnych formalnie na kwotę dofinansowania 106 288 008 zł. 
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Wnioski wybrane do dofinansowania  

Od początku okresu programowania do dofinansowania wybrano 3 782 projekty, których 

wnioskowane dofinansowanie wynosiło 6 664 855 945 zł. 

Spośród wniosków złożonych, w 2011 r. do dofinansowania w obu instytucjach wybrano łącznie 

206 projektów na kwotę dofinansowania 628 498 703 zł, z czego: 

 WRR – 94 wnioski wybrane na kwotę dofinansowania 625 165 700 zł, 

 ŚCP – 112 wniosków wybranych na kwotę dofinansowania 3 333 003 zł. 

Na etapie oceny merytorycznej pozostają nadal 422 wnioski na kwotę 246 818 712 zł, z czego 

aż 389 wniosków na kwotę blisko 103 mln zł znajduje się w ocenie w ŚCP. 

 

Wartość wniosków wybranych do dofinansowania w WRR stanowi 95% alokacji przewidzianej do 

rozdysponowania w ramach działań wdrażanych przez tą instytucję, natomiast w ŚCP – 83% alokacji 

przeznaczonej dla przedsiębiorców. Zatem, zakładając że dla wszystkich projektów wybranych 

zostaną podpisane umowy o dofinansowanie, na lata 2012-2013 do rozdysponowania pozostanie 

kwota około 475 mln zł – 6,6% alokacji RPO WSL 2007-2013. 
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Umowy o dofinansowanie 

W ramach RPO WSL podpisano łącznie 3 253 umowy na kwotę dofinansowania EFRR 

5 644 208 987 zł, jednak 131 umów na kwotę 32 352 500 zł zostało rozwiązanych, a podpisywane 

aneksy uwolniły kolejne środki w wysokości 304 522 146 zł. Stan kontraktacji na 31 grudnia 2011 r. 

to 3 122 umowy na kwotę dofinansowania EFRR 5 307 078 351 zł – 74% alokacji programu. 

Wartość umów rozwiązanych wraz z oszczędnościami powstałymi na etapie realizacji projektów 

stanowi 5,4% pierwotnej wartości umów. Do zakontraktowania w latach 2012-2013 pozostaje około 

1,83 mld zł – 26% alokacji. 

W 2011 r. podpisano 802 umowy na kwotę dofinansowania 1 201 777 463 zł (EFRR), jednak 

89 umów o wartości blisko 27 mln zł zostało w tym czasie rozwiązanych. Uwzględniając także 

podpisane aneksy, stan kontraktacji za rok 2011 to 779 umów na kwotę 1 192 526 535 zł 

dofinansowania EFRR, co stanowi prawie 17% alokacji programu. 

 

W tym samym okresie, w WRR podpisano 226 umów na kwotę dofinansowania EFRR 

1 040 312 047 zł, jednocześnie rozwiązano 9 umów o wartości dofinansowania 13 433 089 zł, z czego 

6 umów zawartych w latach wcześniejszych. Uwzględniając również aneksy, w roku 2011 podpisano 

223 umowy na kwotę dofinansowania 1 032 122 519 zł – 16% alokacji. 

Obecny stan kontraktacji w WRR to 1 035 umów na kwotę dofinansowania EFRR 4 805 105 613 zł – 

76% alokacji. W umowy te zaangażowane zostały środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 

blisko 54 mln zł. Wartość umów, która powinna zostać podpisana w latach 2012-2013 to około 

1,5 mld zł – 24% alokacji. 

W Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w 2011 r. podpisano 576 umów na kwotę dofinansowania 

EFRR 162 465 416 zł, a rozwiązano 80 umów na kwotę 13 358 866 zł, z czego 60 umów zawartych 

w latach poprzednich. Zatem rzeczywista kontraktacja to 556 umów na kwotę 160 404 015 zł – 19% 

alokacji ŚCP.  

Obecny stan kontraktacji w ŚCP to 2 087 umów na kwotę dofinansowania EFRR 501 972 7387 zł, co 

stanowi blisko 60% alokacji przeznaczonej dla przedsiębiorców. W umowy te został zaangażowany 
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budżet państwa w wysokości 88,6 mln zł. Wartość umów, która powinna zostać podpisana w latach 

2012-2013 to prawie 342 mln zł – 40% alokacji przeznaczonej dla przedsiębiorców. 

W trakcie realizacji projektów zdarza się spadek wartości projektu, co przekłada się na zmniejszenie 

wartości podpisanej umowy. Z tego powodu, od początku wdrażania RPO WSL powstały 

oszczędności w kwocie 304 522 149 zł. (EFRR), które stanowią 5,4% łącznej wartości pierwotnej 

kwoty umów o dofinansowanie. 

 

Od poczatku wdrażania RPO WSL podpisano już 6 823 aneksy, z czego 3 034 aneksów podpisano 

w WRR oraz 3 789 – w ŚCP. Średnio na jedną umowę podpisaną w WRR przypadają 2 aneksy, 

podczas gdy w ŚCP – 1 aneks. 
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Płatności 

Od poczatku realizacji programu, na podstawie 5 424 wniosków o płatność, wypłacono beneficjentom 

2 680 229 856 zł, co stanowi 37,5% alokacji RPO WSL. Natomiast w 2011 r. wypłacono kwotę 

1 176 807 564 zł – 16,5% alokacji. Kwota ta pochodziła z 2 736 zatwierdzonych wniosków o płatność. 

W WRR w 2011 r. wypłacono beneficjentom kwotę 1 033 505 777 zł, co stanowi ponad 16% alokacji 

przeznaczonej na działania wdrażane przez WRR. W latach wcześniejszych wypłacono łącznie 

1 371 464 789 zł. Od początku wdrażania programu zatwierdzono 3 009 wniosków o płatność na 

kwotę 2 404 970 567 zł – 38% alokacji WRR. Kwota płatności do zrealizowania przez WRR 

w kolejnych latach to prawie 3,9 mld zł. 

W tym samym okresie, w ŚCP zatwierdzono do wypłaty wnioski o płatność o łącznej wartości 

143 301 787 zł, co stanowi 17% alokacji przewidzianej dla przedsiębiorców, podczas gdy w latach 

wcześniejszych wypłacono 131 957 503 zł – prawie 16% alokacji. Łącznie w latach 2007-2011 na 

podstawie 2 415 wniosków o płatność wypłacono 275 259 290 zł – prawie 33% alokacji ŚCP. 

Do wypłacenia w kolejnych latach pozostaje blisko 570 mln zł. 

 

Wnioski o płatność, WRR  – na podstawie danych SIWIZ z dnia 28 grudnia 2011 r. 

Od początku wdrażania RPO Beneficjenci programu złożyli do Wydziału Rozwoju Regionalnego 

5 268 wniosków o płatność, w tym 1 233 sprawozdania z realizacji projektu. Do wypłaty zatwierdzono 

łącznie 3 591 wniosków, z czego 1 584 – na podstawie pierwszej wersji wniosku o płatność – 44% 

złożonych wniosków o płatność.  

W 2011 r. zatwierdzono do wypłaty 1 637 wniosków o płatność, z czego 865 wniosków wypłacono na 

podstawie pierwszej wersji, a 772 wnioski wymagały co najmniej jednej korekty. Ogółem, w całym 

roku dokonano 1 757 korekt na wnioskach o płatność, jednak ich jakość systematycznie się poprawia. 

Średni procent liczby wniosków wypłaconych na podstawie pierwszej wersji na koniec 2010 r. 

wynosił 37% liczby wypłaconych wniosków, w roku 2011 – 53%.  
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Na każdy wniosek o płatność złożony przed rokiem 2011 przypadały średnio dwie korekty. W 2011 r. 

średnia liczba korekt zmniejszyła się do jednej. Nie zmieniła się natomiast średnia wartość 

wypłacanego wniosku, która wynosi niespełna 680 tys. zł.  

 

 

Certyfikacja 

Wartość środków certyfikowanych od początku realizacji programu to 2 422 083 279 zł, co stanowi 

34% alokacji RPO WSL, natomiast w 2011 r. certyfikowano wydatki na kwotę 1 059 823 279 zł – 

blisko 15% alokacji RPO WSL uzyskując realizację celu certyfikacji na poziomie 102,3%. 

WRR przekazał w 2011 r. do Instytucji Certyfikującej 10 deklaracji poświadczających wydatki na 

kwotę 867 mln zł. Wszystkie te deklaracje zostały zatwierdzone wraz z jedną deklaracją przekazaną 

jeszcze w roku 2010. Wartość certyfikowanych środków UE wyniosła zatem 936 533 296 zł, 

co stanowi 15% alokacji WRR. W latach poprzednich certyfikacja wynosiła 1 257 998 353 zł, zatem 

łącznie od początku wdrażania programu certyfikowano środki w wysokości 2 194 531 649 zł (EFRR) 

– 35% alokacji WRR. 
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Ślaskie Centrum Przedsiębiorczości złożyło w tym samym roku do Instytucji Zarządzającej 

12 deklaracji poświadczających wydatki, z których 11 zostało już przekazanych do Instytucji 

Certyfikującej i zatwierdzonych. Łączna kwota wydatków certyfikowanych w 2011 r. wyniosła 

123 290 439 zł, co stanowi blisko 15% alokacji ŚCP. Wartość certyfikacji w latach poprzednich 

wynosiła 104 261 191 zł, zatem łącznie od początku wdrażania programu wydatki certyfikowane 

w ŚCP zamykają się kwotą 227 551 630 zł – 27% alokacji przewidzianej dla przedsiębiorców. 

W Instytucji Zarządzającej znajduje się obecnie jeszcze jedna, 12 deklaracja złożona przez ŚCP 

w 2011 r., która zostanie przekazana do IC w tym roku wraz z poświadczeniem wydatków z WRR. 

 

 

Kontrole WRR 

Od początku realizacji programu Wydział Rozwoju Regionalnego przeprowadził 681 kontroli na 

projektach dofinansowanych w ramach RPO WSL, z czego 541 kontroli zostało przeprowadzonych 

na zakończenie realizacji projektu, 14 – w trakcie realizacji, 52 kontrole miały charakter doraźny, a 74 

– ex-post zamówienia publicznego. 

Tylko w 2011 r. przeprowadzono 392 kontrole projektów, z czego 296 kontroli odbyło się na 

zakończenie projektu, a 64 kontrole miały miejsce w następstwie zamówienia publicznego. Ponadto, 

przeprowadzono 31 kontroli doraźnych oraz 1 kontrolę w trakcie realizacji projektu. 

 

Bank Gospodarstwa Krajowego 

Od początku realizacji płatności za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego wykonanych 

zostało 5 130 zleceń płatności dla beneficjentów RPO WSL na kwotę 2 346 745 016 zł. W okresie od 

stycznia do listopada 2011 r. BGK wykonał 2 532 zlecenia na łączną kwotę płatności 1 091 319 331 zł. 
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Obszary wsparcia 

Alokację RPO WSL można podzielić na 10 obszarów wsparcia, które grupują wybrane kategorie 

interwencji. W każdym z tych obszarów wartość kontraktacji stopniowo zbliża się do wartości 

alokacji, wyjątkiem jest obszar Odnowa obszarów miejskich i wiejskich, w którym kwota 

przeznaczona na Inicjatywę JESSICA, choć podzielona na dwie kategorie interwencji – 9 i 61 – 

w całości wpisuje się właśnie w ten obszar.  
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Duży wpływ Inicjatywy JESSICA widać także w wartości kontraktacji ujętej jako procent alokacji 

RPO WSL, który dla tego obszaru wynosi 21%. Drugim obszarem o tak dużej wartości kontraktacji 

jest Transport. 
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Kategorie Lizbońskie 

Zgodnie z Uszczegółowienie RPO WSL z 29 listopada 2011 r., nieobejmującym jeszcze środków 

pochodzących z Krajowej Rezerwy Wykonania oraz Dostosowania Technicznego, 40,9% alokacji 

programu zostało przeznaczone na realizację kategorii realizujących zapisy Strategii Lizbońskiej. 

  

 

Analizując aktualną kontraktację można zauważyć, że na dofinansowanie projektów realizujących cele 

Strategii Lizbońskiej przeznaczono dotąd niecałe 22% alokacji programu, co stanowi około 53% 

kwoty przeznaczonej w programie na kategorie lizbońskie. Aż 70,6% kwoty obecnej kontraktacji 

stanowi dofinansowanie projektów, w których kategorią dominującą nie jest kategoria lizbońska.  

Do zakontraktowania pozostaje jeszcze kwota 1 832 504 096 zł – 25,7% alokacji programu, z czego 

około 1,37 mld zł powinno zostać przeznaczone na dofinansowanie projektów realizujących cele 

Stategii Lizbońskiej. 
 

 
 

 

 


