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Sprawozdanie okresowe z realizacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 

2013 w pierwszym półroczu 2012 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 sprawozdania
1)

: I/2012/RPO/24 

Okres sprawozdawczy: 01.01.2012 r. – 30.06.2012 r. 

 

  

                                                 
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. 
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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 II 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 2012 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 niemożliwe 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 

Utworzone miejsca pracy brutto, gdzie wartość równa jest 2634,5 szt. (miejsca pracy w EPC). 

W związku z faktem, że z systemu informatycznego KSI (SIMIK 07-13) niemożliwe jest 

uzyskanie danych o postępie wskaźnika w podziale na kobiety i mężczyzn, aby zachować 

spójność pomiędzy danymi dot. ilości utworzonych miejsc ogółem oraz w podziale wg płci 

dane pochodzą z LSI. 

Niska realizacja niektórych 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. 

 

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację 160 projektów w ramach wskaźnika 

horyzontalnego produktu Liczba projektów w zakresie usuwania barier funkcjonalnych dla 

osób niepełnosprawnych oraz 67 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, np. charakteru projektu, który poza działaniami 

infrastrukturalnymi, przeprowadzanymi w przedmiotowym budynku obejmuje także 

dobudowanie nowej części, co nie tylko nie obniża, ale podwyższa wartość zużywanej 

energii. Tak więc wartość ww. wskaźnika zawiera wyłącznie projekty, których beneficjenci 
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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 22 755,99 MWh. Natomiast Liczba osób niepełnosprawnych 

korzystających z udogodnień powstałych w ramach wsparcia RPO to 83 398 osób, co oznacza 

osiągnięcie już w bieżącym okresie sprawozdawczym wartości docelowej wskaźnika dla 2015 

roku. 

 

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 a w rok po zakończeniu 

realizacji projektu osiągniętą wartość wskaźnika. 

Podobne rozwiązanie zastosowano 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 a w rok po zakończeniu realizacji projektu osiągniętą wartość 

wskaźnika.  

 

1.2. Informacje finansowe 

Informacje dot. przedmiotowego punktu zostały przedstawione w załączniku nr IIa 

do niniejszego Sprawozdania oraz graficznie w pkt. 1.3 niniejszego Sprawozdania. 

 

1.3. Analiza jakościowa 

Zmiany w dokumentach programowych 

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL kontynuowała prace związane z przygotowaniem 

i/lub aktualizacją oraz zmianami dokumentów niezbędnych w procesie wdrażania Programu 

i realizacji przez beneficjentów projektów. 

 

Szczegółowy Opis Priorytetów RPO WSL (URPO) 

 

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. W okresie sprawozdawczym aktualizacji 

dokumentu dokonano poprzez przyjęcie kolejnych uchwał Zarządu Województwa Śląskiego, 

a wprowadzone zmiany przedstawione zostały poniżej. 
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Tabela 1 Najważniejsze zmiany w URPO wprowadzone w okresie sprawozdawczym 

 

PODSTAWA ZMIANY DOKUMENTU NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY 

 

Uchwała nr 478/126/IV/2011 Zarządu 

Województwa Śląskiego z dnia 23 lutego 2012 

roku 

 doprecyzowanie zapisów URPO WSL (w tym 

aktualizacja aktów prawnych), jak również kwestii 

łączenia kategorii interwencji i typów projektów w 

zakresie Priorytetu II. Społeczeństwo informacyjne, 

 doprecyzowanie i uściślenie kwestii 

kwalifikowalności w zakresie Działania 2.2. 

Rozwój elektronicznych usług publicznych (zał. nr 

2 do URPO WSL, tj. Wytyczne w sprawie 

kwalifikowalności wydatków), 

 aktualizacja zał. nr 1 do URPO WSL, tj. 

Szczegółowy budżet RPO WSL – tabela finansowa 

i zał. nr 3 do URPO WSL, tj. Indykatywna tabela 

finansowa zobowiązań w podziale na priorytety i 

działania (wraz z aktualizacją części finansowej 

URPO WSL), poprzez przesunięcie środków 

pomiędzy działaniami w ramach:  

 Priorytetu I. Badanie i rozwój technologiczny 

(B+R), innowacje i przedsiębiorczość,, 

 Priorytetu II. Społeczeństwo informacyjne, 

 Priorytetu V. Środowisko, 

 Priorytetu VI. Zrównoważony rozwój miast, 

 Priorytetu VIII. Infrastruktura edukacyjna.  

Uchwała nr 1003/141/IV/2011 Zarządu 

Województwa Śląskiego z dnia 12 kwietnia 2012 

roku 

 w ramach URPO WSL: 

 w działaniu 1.2.3. Innowacje w 

mikroprzedsiębiorstwach i MŚP dokonano 

zmian pod kątem aktualizacji klasyfikacji 

Europejskiego Urzędu Statystycznego, 

 w działaniu 2.1. Infrastruktura społeczeństwa 

informacyjnego oraz Poddziałania 1.1.1. 

Infrastruktura rozwoju gospodarczego 

dokonano zmian poprzez rozwinięcie i 

doprecyzowanie dotychczasowych zapisów. 

 w ramach zał. nr 1 do URPO WSL, tj. 

Szczegółowego budżetu RPO WSL – tabela 

finansowa i zał. nr 3 do URPO WSL, tj. 

„Indykatywnej tabeli finansowej zobowiązań w 

podziale na priorytety i działania” dokonano 

zmiany polegającej na uwzględnieniu w ramach 

puli środków konkursowych dla poddziałania 3.2.2. 

Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty 

publiczne niewykorzystanych środków 

finansowych w ramach poddziałania 3.1.2. 

Infrastruktura zaplecza turystycznego, działania 

3.3. Systemy informacji turystycznej, 3.4. Promocja 

turystyki oraz wygenerowanych oszczędności w 

ramach ścieżki pozakonkursowej w Poddziałaniu 

3.2.2 (wraz z aktualizacją części finansowej URPO 

WSL), 

 w ramach zał. nr 2 do URPO Wytyczne dot. 

kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WSL 

doprecyzowano zapisy dotyczące 

kwalifikowalności, w szczególności wydatków w 
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ramach działania 1.2.3. Innowacje w 

mikroprzedsiębiorstwach i MŚP, dla działania 2.1. 

Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego oraz 

Poddziałania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju 

gospodarczego, 

 w ramach zał. nr 5 Wkład RPO WSL na lata 2007-

2013 w realizację celów Strategii Lizbońskiej 

dokonano aktualizacji wysokości środków 

przeznaczonych na realizację celów Strategii 

Lizbońskiej, 

 w ramach zał. nr 6 Kryteria wyboru projektów 

dokonano zmian w oparciu o kryteria ustalone dla 

projektów w celu ujednolicenia podejścia do oceny 

dla działania 1.2.3. Innowacje w 

mikroprzedsiębiorstwach i MŚP oraz poddziałania 

1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego, 

 w ramach zał. nr 8 Indykatywny wykaz 

Indywidualnych Projektów Kluczowych celem 

zagospodarowania oszczędności przesunięto  

projekt powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego z listy 

projektów rezerwowych na Listę projektów 

realizowanych w celu odbudowy infrastruktury 

zniszczonej na skutek powodzi, 

 w ramach zał. nr 9 Zestawienie wskaźników 

produktu i rezultatu RPO WSL doprecyzowano i 

zaktualizowano wskaźniki dla działania 1.2.3. 

Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP, 

działania 2.1. Infrastruktura społeczeństwa 

informacyjnego oraz poddziałania 1.1.1. 

Infrastruktura rozwoju gospodarczego, 

 dokonano aktualizacji zapisów załącznika nr 10 

Słowniczek w zakresie definicji odnoszących się do 

Poddziałania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju 

gospodarczego, 

 dokonano aktualizacji i doprecyzowano zapisy 

załącznika nr 12 Wytyczne Instytucji Zarządzającej 

RPO WSL w sprawie udzielania zamówień dla 

projektów współfinansowanych ze środków RPO 

WSL. 

 

Uchwała nr 1348/154/IV/2011 Zarządu 

Województwa Śląskiego z dnia 24 maja 2012 roku 

 zaktualizowano zał. nr 1 do URPO WSL, tj. 

Szczegółowego budżetu RPO WSL - tabela 

finansowa i zał. nr 3 do URPO WSL, tj. 

Indykatywnej tabeli finansowej zobowiązań w 

podziale na priorytety i działania (wraz z 

aktualizacją części finansowej URPO WSL) 

polegającej na przesunięciu środków pomiędzy 

działaniami w ramach Priorytetu I, IV, V, VI, VIII, 

IX  ze względu efektywność wdrażania RPO WSL, 

 wprowadzenie zmian w obszarze możliwości 

finansowania ze środków RPO WSL wydatków 

związanych z przygotowaniem nowego okresu 

programowania na lata 2014-2020 w ramach zał. nr 

2 oraz w obszarze priorytetu X. Pomoc techniczna, 

 zaktualizowano wysokości środków 

przeznaczonych na realizację celów Strategii 

Lizbońskiej w ramach zał. nr 5. 
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Uchwała nr 1759/163/IV/2011 Zarządu 

Województwa Śląskiego z dnia 26 czerwca 2012 

roku 

 doprecyzowano nazwę typu projektu działania 1.3. 

Transfer technologii i innowacji, 

 podniesiono maksymalną wartość projektów 

działania 1.3. Transfer technologii i innowacji (w 

związku ze zmianą dokumentu „Linia 

demarkacyjna”), 

 uzupełniono zapisy dotyczące Działania 1.3. 

Transfer technologii i innowacji o definicje parku 

technologicznego i parku przemysłowo-

technologicznego, 

 przesunięto niewykorzystane środki finansowe do 

następujących puli konkursowych: 

 Poddziałania 3.2.2. Infrastruktura 

okołoturystyczna - podmioty publiczne, 

 Działania 4.1. Infrastruktura kultury, 

 Działania 5.3. Czyste powietrze i odnawialne 

źródła energii, 

 Poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja – duże miasta 

i 6.2.2. Rewitalizacja – małe miasta, 

 Działania 8.2. Infrastruktura placówek oświaty 

 wprowadzono zapis w ramach zał. nr 2 Wytyczne w 

sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL 

na lata 2007-2013 w sprawie braku konieczności 

składania oświadczenia o kwalifikowalności VAT 

do wniosku o dofinansowanie Rocznych Planów 

Działań, 

 zaktualizowano wysokości środków 

przeznaczonych na realizację celów Strategii 

Lizbońskiej w ramach zał. nr 5. 

 

Porozumienie 

Porozumienie nr 115/RR/2007 z dnia 31 października 2007 roku zawarte pomiędzy Zarządem 

Województwa Śląskiego a Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w sprawie zasad realizacji 

RPO WSL (zwanego dalej Porozumieniem), określa szczegółowe zadania IP2 RPO WSL 

objęte środkami Programu, warunki przekazania środków oraz sposób wykonywania przez 

IZ RPO WSL nadzoru nad prawidłowością wykorzystania przekazanych środków.  

W roku sprawozdawczym podpisano jeden aneks do ww. Porozumienia: 

 aneks nr 6, 26 marca 2012 roku, w którym dokonano przesunięcia uwolnionych 

środków z poddziałania 1.2.2 Mikroprzedsiębiorstwa, do poddziałania 1.2.4 Mikro, 

małe i średnie przedsiębiorstwa. Ponadto, po przeanalizowaniu zrealizowanych 

i planowanych wydatków w latach 2007-2015 przez Śląskie Centrum 

Przedsiębiorczości wystąpiła konieczność zwiększenia środków na Pomoc Techniczną 

przeznaczonych na funkcjonowanie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości 

z 11 600 000 EUR do 14 672 627 EUR. 

 

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WSL 

Pierwsza wersja dokumentu przyjęta została uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego dnia 

27 grudnia 2007 roku. W okresie sprawozdawczym ww. dokument nie był aktualizowany. 
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Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK) 

W okresie sprawozdawczym w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów 

Kluczowych celem zagospodarowania oszczędności przesunięty został projekt Przebudowa 

drogi powiatowej 5905S ul. Bojszowskiej w Bieruniu z zastosowaniem „cichych asfaltów” 

powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego z listy projektów rezerwowych na listę projektów 

realizowanych w celu odbudowy infrastruktury zniszczonej na skutek powodzi. 

Podręcznik Procedur Wdrażania RPO WSL 

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 aktualizowała jeden raz Podręcznik Procedur Wdrażania 

RPO WSL. Szczegółowe informacje dotyczące głównych przyczyn zmian Podręcznika 

Procedur… w okresie sprawozdawczym zostały przedstawione poniżej. 

Tabela 2 Najważniejsze zmiany w Podręczniku Procedur Wdrażania RPO WSL wprowadzone w okresie 

sprawozdawczym 

PODSTAWA ZMIANY DOKUMENTU NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY 

Uchwała nr 638/133/IV/2011 Zarządu 

Województwa Śląskiego z dnia 13 marca 

2012 roku 

 doprecyzowano zapis dotyczącego opisu realizacji zadań 

przez referat ds. administrowania i obsługi wydziału, 

 wprowadzono nowy załącznik w związku z wyborem do 

dofinansowania projektów własnych o wartości powyżej 

50 mln EUR, 

 dokonano zmiany procedury weryfikacji zamówień 

publicznych, 

 doprecyzowano zapisy w związku ze zmianą procedury 

rozdz. 12.2.1.3 Nieprawidłowości wykryte podczas 

wykonywania czynności kontrolnych.  

 

Komitet Monitorujący RPO WSL 

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 

2007-2013 został powołany uchwałą Zarządu Województwa w dniu 10 października 2007 

roku zgodnie z art. 63-65 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1083/2006 przy zachowaniu 

zasady partnerstwa. W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia KM RPO WSL. 

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych posiedzeń KM RPO WSL zostały 

przedstawione w poniższej tabeli.  

Tabela 3 Harmonogram posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WSL w I połowie 2012r. 

POSIEDZENIE KM RPO WSL ZAGADNIENIA/DECYZJE   

30 marca 2012 roku - XVII  

W czasie przedmiotowego posiedzenia przyjęto zmienione 

kryteria wyboru projektów dla poddziałań 1.1.1 Infrastruktura 

rozwoju gospodarczego oraz 1.2.3 Innowacje w 

mikroprzedsiębiorstwach i MŚP. Ponadto podjęto uchwałę  

zmieniającą Regulamin KM RPO WSL. Przedstawione zostały 
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także bieżące działania z zakresu informacji i promocji RPO 

WSL oraz omówiono założenia Okresowego Planu Ewaluacji 

RPO WSL na rok 2012 i założenia Programu Rozwoju 

Technologii realizowanego w województwie śląskim w 

ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki. 

 

15 czerwca 2012 roku - XVIII  

Na przedmiotowym posiedzeniu przyjęto Sprawozdanie 

roczne z realizacji RPO WSL w 2011 roku. Ponadto 

członkowie KM RPO WSL zostali zapoznani z aktualnym 

stanem wdrażania RPO WSL oraz omówione zostały wyniki 

badań ewaluacyjnych pt. Ocena wsparcia udzielanego 

przedsiębiorcom w ramach RPO WSL oraz Ocena wsparcia 

działalności innowacyjnej w ramach RPO WSL. 

 

Ponadto w okresie sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia grupy ds. partnerstwa 

społeczno – gospodarczego: 

 30 marca 2012 r., II posiedzenie grupy, które w całości poświęcone zostało 

Programom Rozwoju Subregionów realizowanych w ramach RPO WSL, 

 15 czerwca 2012 r., III posiedzenie grupy w czasie, którego przybliżone zostały 

założenia inicjatywy Leader+ realizowanej w województwie śląskim w ramach 

komponentu regionalnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

jako partnerskiego sposobu rozdysponowywania środków europejskich. 

Instrumenty inżynierii finansowej 

Inicjatywa JESSICA 

W okresie sprawozdawczym odbyło się V posiedzenie Rady Inwestycyjnej w dniu 15 marca 

2012 r. Tematem przewodnim posiedzenia była dyskusja nad obecnym stanem implementacji 

Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim oraz analiza kwestii problematycznych, które 

pojawiają się podczas bieżącej pracy nad jej wdrożeniem. Przedstawiciele Banku Ochrony 

Środowiska przedstawili zasady oraz etapy procesu ubiegania się o pożyczkę. Podczas 

prezentowania projektów starających się o środki w ramach Inicjatywy JESSICA został 

poruszony temat związany z aktualizacją Lokalnych Programów Rewitalizacji (LPR). 

Niektórzy potencjalni beneficjenci napotykają problemy z aktualizacją LPR, co skutkuje 

brakiem możliwości otrzymania wsparcia w ramach Inicjatywy JESSICA (warunkiem 

otrzymania wsparcia jest ujęcie danego projektu i/lub inwestycji w LPR).  

Ponadto w okresie sprawozdawczym członkowie Rady Inwestycyjnej obiegowo zatwierdzili: 

 dnia 15 lutego 2012 uchwałę nr 13 w sprawie przyjęcia rocznego budżetu (01.01.2012- 

31.12.2012) Kosztów Dodatkowych Funduszu Powierniczego JESSICA dla 

województwa śląskiego w wysokości 50,000.00 EUR, 

 dnia 30 kwietnia 2012 r. uchwałę nr 14 w sprawie Rocznego sprawozdania z postępu 

inicjatywy JESSICA za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. oraz uchwałę 

nr 15 w sprawie przyjęcia Końcowego Zestawienia Kosztów i Kosztów Dodatkowych 

Funduszu Powierniczego JESSICA dla Województwa Śląskiego za okres 01.01.2011 r. 

do 31.12.2011 r.  
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W okresie sprawozdawczym tj. 3 kwietnia 2012 roku została podpisana pierwsza umowa 

z beneficjentem – Miastem Tychy. W wyniki realizacji inwestycji zostanie zaadaptowany 

niezagospodarowany i niezamieszkały budynek, w którym pierwotnie znajdowało się kino 

„Andromeda”. Powstały w ten sposób pasaż obejmie 3 poziomy, na których znajdzie się sfera 

usługowa, z działalnością handlową i gastronomiczną, Miejska Galeria Sztuki, Mediateka 

oraz sala konferencyjno-audiowizualna. Inwestycja pozostanie w ścisłym związku 

z projektem dotyczącym rewitalizacji Tyskiej Starówki oraz rewitalizacją zdegradowanego 

terenu poprzemysłowego w sferę aktywności społeczno-gospodarczej. Projekt jest kolejnym 

etapem mającym na celu przywrócenie funkcji społecznych i gospodarczych przestrzeni 

miejskiej w centrum miasta, z których będą korzystać wszyscy mieszkańcy. Na realizację 

tego przedsięwzięcia miasto otrzyma 4 557 694,00 PLN pożyczki (wartość całego projektu 

wyniesie ponad 11,4 miliona złotych). Do końca okresu sprawozdawczego pożyczka nie 

została jeszcze wypłacona beneficjentowi. 

W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest podpisanie kolejnej umowy 

o pożyczkę w ramach Inicjatywy JESSICA pomiędzy przedsiębiorcą prywatnym BJG 

Sp. z o.o. a Bankiem Ochrony Środowiska na realizację projektu rewitalizacji terenu Śląskiej 

Fabryki Kabli w Czechowicach – Dziedzicach. Projekt zakłada powstanie Multicentrum 

„Stara Kablownia" w miejscu dawnego przedsiębiorstwa. Nowe centrum będzie podzielone 

na dwie strefy: obok części komercyjnej będzie spełniać także funkcje kulturalne 

i rekreacyjne. Koszt inwestycji to ponad 76 mln PLN, z czego pożyczka w ramach inicjatywy 

JESSICA wyniesie 30,7 mln PLN. 

W okresie od stycznia do czerwca 2012 r. Bank Ochrony Środowiska S. A. w ramach umowy 

podpisanej z  EBI zrealizował szereg działań mających na celu spopularyzowanie idei 

Inicjatywy JESSICA. Część zadań (szkolenia) została przeprowadzona przez Centrum 

Projektów Rewitalizacji – partnera BOŚ: 

 artykuły prasowe: Europerspektywy, luty 2012r., JESSICA dla Śląskiego oraz Manager, 

styczeń 2012 r. Szansa dla miast i inwestorów, 

 szkolenia skierowane dla beneficjentów Inicjatywy JESSICA: 22.03.2012 – 

„Partnerstwo Publiczno-Prywatne, a inicjatywa JESSICA”, 28.03.2012 – „Rola 

jednostek samorządu terytorialnego we wspieraniu podmiotów gospodarczych 

aplikujących o środki z inicjatywy JESSICA”, 29.03.2012 – „Przedstawienie zasad 

przystosowania Lokalnych Programów Rewitalizacji do wymogów stawianych 

w programie JESSICA”, 11.04.2012 – „Pomoc publiczna w projektach miejskich, 

finansowanych z inicjatywy JESSICA”.  

Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości 

IZ RPO WSL w ramach priorytetu I Badania i rozwój przedsiębiorczości (B+R), innowacje 

i przedsiębiorczość realizuje poddziałanie 1.1.1 typ projektu 7, którego celem jest ułatwienie 

dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania działalności MŚP, posiadających siedzibę 

na terenie województwa śląskiego lub prowadzących inwestycje na terenie województwa 

śląskiego poprzez dokapitalizowanie lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych 
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funduszy pożyczkowych, mikropożyczkowych i funduszy poręczeniowych. W ramach RPO 

WSL utworzone zostały 3 fundusze pożyczkowe i 1 fundusz poręczeniowy.  

Na koniec okresu sprawozdawczego postęp realizacji poszczególnych funduszy jest 

zróżnicowany. Najsłabiej realizowany jest fundusz poręczeniowy, który udzielił poręczeń na 

24% otrzymanego dofinansowania. Fundusze pożyczkowe wdrażane są sprawniej, Agencja 

Rozwoju Lokalnego wypłaciła już całą otrzymaną kwotę. Pozostałe dwa w związku z 

otrzymanym większym dofinansowaniem są na poziomie: 66% - Fundusz Górnośląski i 39% 

Agencja Rozwoju Regionalnego na poziomie. 

Poniżej został przedstawiony postęp wdrażania ww. funduszy narastająco od uruchomienia 

Programu oraz w okresie sprawozdawczym. 
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Tabela 4 Aktywność pożyczkowa/poręczeniowa w I półroczu 2012 roku i od uruchomienia Programu 

Aktywność pożyczkowa/doręczeniowa w I półroczu 2012r. 

Nazwa Pośrednika 

finansowego 
Fundusz Górnośląski  S.A. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. 

 

Śląski Regionalny Fundusz 

Poręczeniowy Sp.z.o.o. 

 
Liczba udzielonych pożyczek/poręczeń 

 
w okresie 

sprawozdawczym 

od uruchomienia 

programu 

w okresie 

sprawozdawczym 

od uruchomienia 

programu 

w okresie 

sprawozdawczym 

od uruchomienia 

programu 

w okresie 

sprawozdawczym 

od uruchomienia 

programu 

mikro 

przedsiębiorstwa 
4 22 5 13 10 35 10 24 

małe 

przedsiębiorstwa 
3 24 0 1 2 7 9 17 

średnie 

przedsiębiorstwa 
1 29 0 0 0 0 1 3 

SUMA 8 75 5 14 12 42 20 44 

 
Wartość udzielonych pożyczek/poręczeń 

 
w okresie 

sprawozdawczym 

od uruchomienia 

programu 

w okresie 

sprawozdawczym 

od uruchomienia 

programu 

w okresie 

sprawozdawczym 

od uruchomienia 

programu 

w okresie 

sprawozdawczym 

od uruchomienia 

programu 

mikro 

przedsiębiorstwa 
761 580,00 8 112 784,00 254 000,00 1 390 000,00 517 760,00 1 734 760,00 744 974,00 1 904 974,00 

małe 

przedsiębiorstwa 
1 400 900,00 9 619 550,00 0,00 170 000,00 126 240,00 416 240,00 914 000,00 2 104 000,00 

średnie 

przedsiębiorstwa 
600 000,00 10 960 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 760 000,00 

SUMA 2 762 480,00 28 692 394,00 254 000,00 1 560 000,00 644 000,00 2 151 000,00 1 878 974,00 4 768 974,00 
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Wartość wypłaconych pożyczek 

 
w okresie 

sprawozdawczym 

od uruchomienia 

programu 

w okresie 

sprawozdawczym 

od uruchomienia 

programu 

w okresie 

sprawozdawczym 

od uruchomienia 

programu 

w okresie 

sprawozdawczym 

od uruchomienia 

programu 

mikro 

przedsiębiorstwa 
813 580,00 7 591 705,00 370 000,00 1 390 000,00 517 760,00 1734760,00 nd nd 

małe 

przedsiębiorstwa 
1 850 000,00 8 776 324,35 0,00 170 000,00 126 240,00 416 240,00 nd nd 

średnie 

przedsiębiorstwa 
840 000,00 10 030 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nd nd 

SUMA 3 503 580,00 26 398 089,35 370 000,00 1 560 000,00 644 000,00 2 151 000,00 nd nd 
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Programy Rozwoju Subegionów 

Ogólna liczba projektów PRS na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 284. Podpisano 

wszystkie umowy dla projektów, które pozytywnie przeszły ocenę a ich termin kontraktowania 

upływał z końcem okresu sprawozdawczego. Do podpisania pozostała jedna umowa – dla 

projektu, który przesłano do procedury notyfikacji przez KE. Jednocześnie, w okresie 

sprawozdawczym, nastąpiło rozwiązanie umowy o dofinansowanie w przypadku dwóch 

projektów w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego. Beneficjenci tych projektów 

zrezygnowali z dalszej ich realizacji. Ponadto ocena dwóch projektów, po jednym w ramach 

Programu Rozwoju Subregionu Centralnego i Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego, 

zakończyła się oceną negatywną. 

 

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

wyniosła na koniec okresu sprawozdawczego 55. 

 

Poniżej w tabelach przedstawiono postęp realizacji PRS w okresie sprawozdawczym 

i od uruchomienia Programu. 

 

Tabela 5 Zbiorcza informacja nt. składania wniosków w ramach PRS 

PRS 

Wnioski złożone do 31.12.2011 r. 
Nie złożono wniosku / deklaracja  

o rezygnacji / ocenione negatywnie 

Liczba 

Suma 

dofinansowania 

(PLN) 

%
2
 Liczba 

Suma 

dofinansowania
3
 

(PLN) 

% 

Programu 

Centralny 92 388 339 791,58 102% 27 87 066 190,12 21,5% 

Południowy 69 141 170 828,65 95% 17 26 550 730,18 17,7% 

Północny 60 188 375 261,49 97% 8 17 983 091,73 8,5% 

Zachodni 42 229 813 704,14 111% 3 19 344 201,23 8,4% 

SUMA 263 947 699 585,86 100% 55 150 944 213,26 15,5% 

                                                 
2 W stosunku do pierwotnie planowanej liczby wniosków 
3
 Kwoty obejmują również środki przesunięte do puli RPO WSL wskutek niewykorzystania oszczędności 
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Tabela 6 Stan realizacji PRS 
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Złożone wnioski Wnioski pozytywnie ocenione merytorycznie Podpisane umowy o dofinansowanie 
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Centralny 0 92 0 388 339 791,58 95,77 9 84 18 176 779,29 356 339 357,18 87,88 11 74 22 975 515,95 318 430 990,30 78,53 

Południowy 0 69 0 141 170 828,65 94,30 2 63 3 294 566,75 127 683 228,65 82,48 2 60 3 294 566,75 123 157 297,74 82,26 

Północny 0 60 0 188 375 261,49 98,58 1 59 776 083,84 180 820 914,20 94,63 1 55 776 083,84 150 268 130,42 78,64 

Zachodni 0 42 0 229 813 704,14 100 1 41 1 177 385,65 228 920 463,18 99,61 1 39 1 177 385,65 210 469 502,91 91,58 

Suma 0 263 0 947 699 585,86 97,09 13 247 23 424 815,53 893 763 963,21 91,56 13 228 28 223 552,19 802 325 921,37 82,20 
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Stan wdrażania RPO WSL  

Wszystkie zmienne przedstawione na poniższym wykresie wykazują dodatnią dynamikę 

postępu finansowego. Na koniec okresu sprawozdawczego poziomu 50% nie przekroczyły 

jeszcze płatności przekazanych na rzecz beneficjentów. Należy jednak pamiętać o specyfice 

wdrażania programów unijnych. W pierwszym okresie ich realizacji, najszybciej rośnie 

wskaźnik projektów wybranych do dofinansowania (90,86%). Następnie, zgodnie z cyklem 

życia projektu tempa nabierają pozostałe wskaźniki m.in. kontraktacja (76,62%) i na końcu 

płatności. 

Pod względem liczby podpisanych umów RPO WSL jest na pierwszym miejscu wśród 

programów regionalnych. Niestety pod względem średniej wartości projektu program zajmuje 

końcową pozycje. Wynika to ze specyfiki projektów składanych do RPO WSL – projekty 

mają mniejszą wartość niż w innych programach, jednak ich liczba jest zdecydowanie 

większa. Należy także podkreślić, że to projekty kluczowe generują największe płatności, lecz 

ze względu na rozmiar prac jakie obejmują, największe płatności pojawią się w późniejszym 

okresie. 

W okresie sprawozdawczym podpisano 349 umów o dofinansowanie (10% wszystkich 

podpisanych umów) na kwotę 444,54 mln PLN. Ponadto w I połowie 2012 roku w związku 

z zakończonymi naborami w styczniu, marcu oraz kwietniu 2012r. sprawdzono 1410 

wniosków o dofinansowanie pod względem formalnym na kwotę 1084,43 mln PLN. 

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL wpisała do harmonogramu konkursów terminy 

nowych naborów w ramach RPO WSL dla poniższych działań/poddziałań: 

 działanie 1.3. Transfer technologii i innowacji, typ projektu 3,4,6, 

 działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych, 

 działanie 1.3. Transfer technologii i innowacji, typ projektu 1,2,5, 

 poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego, typ projektu 2, 

 działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. 

 

Wszystkie powyższe nabory zostały ogłoszone w okresie sprawozdawczy, trzy zakończyły się 

w I połowie 2012 r. dwa zakończą się w II połowie 2012 r. (wrzesień). 

 

Ponadto zgodnie z harmonogramem IP2 RPO WSL ogłosiła w I połowie 2012 roku  dwa 

ostatnie nabory dla przedsiębiorców w zakresie turystyki i innowacji. 

 

Na poniższych wykresach przedstawiono zbiorczą informację dot. postępu realizacji RPO 

WSL od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym oraz w podziale na półrocza. 
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Rysunek 1 Postęp realizacji RPO WSL w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia Programu 

 

 
 

Rysunek 2 Postęp realizacji RPO WSL w podziale na półrocza 
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priorytetów od uruchomienia Programu do końca okresu sprawozdawczego. Najbardziej 

zaawansowany pod względem wdrażania jest priorytet IX Zdrowie i rekreacja, gdzie poziom 

kontraktacji przekroczył 95%, a poziom płatności 79%. Wysoki postęp wdrażania widoczny 

jest także w priorytecie IV Kultura. Stopień wykorzystania alokacji na poziomie 

zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie we wszystkich priorytetach jest na wysokim 

poziomie, wyjątkiem jest priorytet X, który wdrażany jest na innych zasadach. Wykorzystanie 

alokacji na poziomie wniosków o płatność jest bardzo zróżnicowane i waha się od 11,40% 

do 79,87%.  

 

Do końca okresu sprawozdawczego najsłabszy postęp we wdrażaniu, nie biorąc pod uwagę 

priorytetu X Pomoc techniczna, wykazuje priorytet II Społeczeństwo informacyjne. Głównym 

powodem opóźnienia we wdrażaniu jest problem z pomocą publiczną, który pojawił się na 

początku wdrażania Programu.  

 

W ramach priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast % wykorzystania alokacji na podstawie 

podpisanych umów jest większy niż na poziomie wybranych wniosków o dofinansowanie 

w związku z wdrażaniem Instrumentu JESSICA, co wynika z różnic kursowych oraz 

odmiennej specyfiki wdrażania instrumentów inżynierii finansowej. 

 
 

Rysunek 3 Postęp realizacji RPO WSL w podziale na priorytety od uruchomienia Programu 
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Poniżej na schemacie przedstawiono postęp realizacji RPO WSL w podziale na ścieżki 

wyboru projektów. Analizując poziom wdrażania w podziale na ścieżki wyboru projektów 

zauważalny jest, wysoki poziom kontraktacji odpowiednio: projekty kluczowe 91%, PRS 

89%, konkursy 60%. Najniższy poziom w ścieżce konkursowej wynika z faktu, iż w okresie 

sprawozdawczym ogłaszane były jeszcze ostatnie nabory. Poziom płatności jest znacznie 

niższy i w projektach kluczowych i ścieżce konkursowej kształtuje się na poziomie 35%, 

natomiast w PRS na poziomie 53%. 

 

Poziom wdrażania JESSICA jest wysoki (100%), w związku z odmienną specyfiką wdrażania 

instrumentów inżynierii finansowej.  
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Rysunek 4 Postęp realizacji RPO WSL w podziale na ścieżki wyboru projektów

RPO WSL 

3392 umów  

9804,72 mln PLN wartość 

5751,51mln PLN dofinansowanie 

3090,03 mln PLN płatności 

JESSICA 

1 umowa na kwotę 249,62 
mln PLN 

249,62 mln PLN 
płatności  

KONKURSY 

3087 umów  

4376,03mln PLN wartość  

2801,63 mln PLN 
dofinansowanie 

1640,16 mln PLN płatności 

 

PRS 

234 umów  

1354,62 mln PLN wartość 

 816,92 mln PLN 
dofinansowanie 

489,08 mln PLN płatności 

PK 

70 umów  

3824,45 mln PLN wartość 

1883,34 mln PLN 
dofinansowanie 

711,17 mln PLN płatności 



 
23 

 

Poniżej zaprezentowano rozkład zakontraktowanych środków EFRR w podziale na powiaty 

(liczba i wartość w tys. PLN). Z poniższej mapki wynika, że najwięcej projektów pod 

względem ilościowym realizują stolice poszczególnych subregionów czyli miasta na prawach 

powiatu: Miasto Katowice – 271, Miasto Częstochowa – 242, Miasto Bielsko – Biała – 207 

projektów. Spośród powiatów ziemskich najwięcej projektów realizuje: powiat cieszyński 

i powiat częstochowski – po 244 projekty, powiat bielski – 189 oraz powiat wodzisławski – 

145 projektów. Pod względem wielkości otrzymanego dofinansowania liderem jest Miasto 

Katowice stolica województwa, która otrzymała ok. 673,29 mln PLN dofinansowania.  

Jak wynika z poniższych map w województwie najwięcej środków unijnych pozyskują duże 

miasta na prawach powiatu. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż większym JST łatwiej 

jest zmobilizować wymagany wkład własny, posługując się wolnymi środkami własnymi 

w budżecie. Po drugie mają większą zdolność kredytową, co w razie konieczności pozwala 

na zaciągnięcie kredytu na prefinansowanie lub współfinansowanie projektu. Po trzecie 

łatwiej jest im zatrudnić specjalistów w administracji, którzy będą pracować nad 

przygotowaniem projektu. 

 

 
Rysunek 5 Liczba podpisanych umów o dofinansowanie w podziale na powiaty 
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Rysunek 6 Wartość zakontraktowanych środków w podziale na powiaty 

 

 

W kolejnym okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL na bieżąco będzie monitorować postęp 

rzeczowy i finansowy Programu i poszczególnych priorytetów w celu sprawnego 

i efektywnego wdrażania, na bieżąco będzie także kontaktować się z beneficjentami.  

 

W załączniku IIf została dołączona Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL 

w podziale na sekcje PKD. 
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Stan wdrażania RPO WSL w podziale na priorytety 

Poniżej zaprezentowano postęp realizacji RPO WSL w podziale na priorytety. Analiza 

priorytetu X Pomoc techniczna została przedstawiona w pkt. 6 niniejszego Sprawozdania.  

 

Analiza jakościowa 

PRIORYTET I 

BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+R), INNOWACJE 

I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

 

W załączniku IIe 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 I półrocza 2012 roku 

oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe 

dla 2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowaną wartość na podstawie 

podpisanych umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego 

priorytetu w podziale na działania i poddziałania. 

 

Postęp wdrażania priorytetu I 

Wszystkie zmienne przedstawione na poniższym wykresie wykazują dodatnią dynamikę 

wzrostu. Na koniec okresu sprawozdawczego poziom kontraktacji w ramach priorytetu 

wyniósł niewiele ponad 50%. Głównie wynika to z faktu, że w okresie sprawozdawczym 

ogłoszone zostały ostatnie nabory i kontraktacja wybranych projektów rozpocznie się 

w kolejnym okresie sprawozdawczym.  

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się zagrożenia dla realizacji przedmiotowego 

priorytetu RPO WSL. 

 
Rysunek 7 Postęp realizacji priorytetu I w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia Programu 
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Poniżej w tabeli przedstawiono postęp realizacji priorytetu I w podziale na działania. Stopień 

wykorzystania alokacji w poszczególnych działaniach jest bardzo zróżnicowany. W okresie 

sprawozdawczym widoczny jest na każdym etapie wzrost realizacji działania 1.3, który 

wynika z zakończenia oceny złożonych wniosków w II połowie 2011 roku i podpisania umów 

o dofinansowanie. W okresie sprawozdawczym najwięcej umów pod względem ilościowym 

podpisano z przedsiębiorcami w ramach poddziałaniu 1.2.4 tj. 154 umowy. Nie wykorzystana 

alokacja w 100% zarówno w zatwierdzonych wnioskach o dofinansowanie jak i umowach 

o dofinansowanie wynika z faktu, że w okresie sprawozdawczym ogłoszono jeszcze cztery 

ostatnie nabory w ramach działania 1.3, poddziałania 1.2.3 oraz poddziałania 1.1.1 na łączną 

kwotę ok. 353,18 mln PLN (tj. 27% alokacji przeznaczonej na priorytet). 

W ramach priorytetu realizowany jest jeden projekt kluczowy znajdujący się w IWIPK 

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

w ramach którego podpisano wszystkie umowy o dofinansowanie z podprojektami na łączną 

kwotę 132,81 mln PLN. Łącznie płatności w ramach projektu opiewają na kwotę 60,71 mln 

PLN. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to koniec 2012 roku. 

 

Tabela 7 Realizacja priorytetu I w podziale na działania 

Działania Alokacja 

w mln 

PLN 

Zatwierdzone wnioski do 

dofinansowania 

Podpisane umowy Wnioski o płatność 

mln PLN % mln PLN % mln PLN % 

1.1 437,99 252,59 58% 236,89 54,09% 137,45 31,38% 

1.2 672,27 570,75 85% 404,09 60,11% 291,16 43,31% 

1.3 171,52 125,59 73% 49,03 28,59% 16,38 9,55% 

 

 

PRIORYTET II 

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE 

W załączniku IIe 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 I półrocza 2012 roku 

i oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe 

dla 2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowaną wartość na podstawie 

podpisanych umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego 

priorytetu w podziale na działania i poddziałania. 

 

Postęp wdrażania priorytetu II 

Wszystkie zmienne przedstawione na poniższym wykresie wykazują dodatnią dynamikę 

wzrostu. Spowolniony postęp wdrażania przedmiotowego priorytetu spowodowany 

problemami z pomocą publiczną widoczny jest na poziomie płatności i certyfikacji. Pozostałe 

zmienne są na wysokim poziomie, szczególnie, że w okresie sprawozdawczym ogłoszono 
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jeszcze dodatkowe nabory na kwotę ok. 70 mln PLN (działanie 2.2 nabór od 7 marca 

do 11 maja na kwotę 8 mln EUR oraz działanie 2.1 nabór od 18 kwietnia do 20 czerwca 

na kwotę 8 mln EUR).  

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się zagrożenia dla realizacji przedmiotowego 

priorytetu RPO WSL. 

 

Rysunek 8 Postęp realizacji priorytetu II w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia Programu 
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Tabela 8 Realizacja priorytetu II w podziale na działania 

Działania 

Alokacja 

w mln 

PLN 

Zatwierdzone wnioski do 

dofinansowania 
Podpisane umowy Wnioski o płatność 

mln PLN % mln PLN % mln PLN % 

2.1 375,22 328,48 88% 198,23 52,83% 7,67 2,04% 

2.2 279,69 233,29 83% 208,79 74,65% 67,00 23,96% 

 

 

PRIORYTET III 

TURYSTYKA 

 

W załączniku IIe 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 I półrocza 2012 roku 

oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe 

dla 2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowaną wartość na podstawie 

podpisanych umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego 

priorytetu w podziale na działania i poddziałania. 

Postęp wdrażania priorytetu III 

Wszystkie zmienne przedstawione na poniższym wykresie wykazują dodatnią dynamikę 

wzrostu. W związku z zakończeniem pod koniec 2011 roku naboru w ramach poddziałania 

3.2.2 w obecnym okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL przeprowadziła ocenę złożonych 

wniosków, umowy z wybranymi projektami zostaną podpisane w kolejnym okresie 

sprawozdawczym. W stosunku do dostępnej alokacji (środki UE) na lata 2007-2013 wartość 

kontraktacji od uruchomienia programu do końca okresu sprawozdawczego, wyniosła 69%. 

Przedmiotowy priorytet realizowany jest bardzo sprawnie, zainteresowanie beneficjentów jest 

duże. W okresie sprawozdawczym został ogłoszony ostatni nabór dla przedsiębiorców 

na kwotę ok. 52,91 mln PLN i do końca okresu sprawozdawczego została przeprowadzona 

ocena formalna złożonych wniosków.  

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się zagrożenia dla realizacji przedmiotowego 

priorytetu RPO WSL. 
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Rysunek 9 Postęp realizacji priorytetu III w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia Programu 

 

Poniżej w tabeli przedstawiono postęp realizacji priorytetu III w podziale na działania.  

Stopień wykorzystania alokacji w poszczególnych działaniach jest bardzo zbliżony i na 

wysokim poziomie. Wyjątkiem są jedynie płatności, gdzie niski poziom widoczny jest 

w działaniach w ramach, których realizowane są projekty infrastrukturalne, których 

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

poczekać dłużej. Najniższy poziom kontraktacji jest w ramach działania 3.1, spowodowane 

jest to faktem, iż w okresie sprawozdawczym został ogłoszony ostatni nabór w ramach ww. 

działania skierowany do przedsiębiorców. Ponadto kontraktacja dla działania 3.2 jest na 

poziomie 75% w związku z faktem, iż nie podpisano jeszcze umów z beneficjentami, którzy 

złożyli wnioski w naborze ogłoszonym w II połowie 2011 roku. 

Zainteresowanie beneficjentów przedmiotowym priorytetem jest bardzo wysokie, szczególnie 

wśród przedsiębiorców, którzy łącznie złożyli ponad 1200 wniosków o dofinansowanie. 

Wśród przedsiębiorców największym zainteresowaniem cieszyły się projekty 

dot. infrastruktury zaplecza turystycznego, natomiast JST realizowały więcej projektów dot. 

infrastruktury okołoturystycznej.  

W ramach priorytetu realizowany jest jeden projekt kluczowy Rozwój infrastruktury 

turystycznej Subregionu Południowego, który składa się z 28 podprojektów, z którymi zostały 

już podpisane umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 143,17 mln PLN. Do końca okresu 

sprawozdawczego wypłacono beneficjentom ok. 105,99 mln PLN. 

 

Tabela 9 Realizacja priorytetu III w podziale na działania 

Działania 

Alokacja 

w mln 

PLN 

Zatwierdzone wnioski 

do dofinansowania 
Podpisane umowy Wnioski o płatność 

mln PLN % mln PLN % mln PLN % 
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3.1 147,33 117,12 79% 73,71 50,03% 33,27 22,58% 

3.2 295,27 323,66 110% 223,6 75,73% 142,39 48,22% 

3.3 19,43 18,83 97% 18,4 94,70% 6,23 32,06% 

3.4 16,88 18,22 107,94% 16,63 98,52% 14,52 86,02% 

PRIORYTET IV 

 KULTURA 

 

W załączniku IIe do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki 

produktu i rezultatu dla priorytetu IV, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. 

Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec I półrocza 2012 roku 

oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe 

dla 2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowaną wartość na podstawie 

podpisanych umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego 

priorytetu w podziale na działania i poddziałania. 

Postęp wdrażania priorytetu IV 

Wszystkie zmienne przedstawione na poniższym wykresie wykazują dodatnią dynamikę 

wzrostu. Wdrażanie priorytetu przebiega bardzo sprawnie. W okresie sprawozdawczym 

przeprowadzono ocenę projektów oraz podpisano umowy z beneficjentami, którzy złożyli 

wnioski w ramach PRS. Wszystkie planowane nabory zostały już ogłoszone, ostatni w 2010 

roku.  

W ramach priorytetu realizowany jest jeden projekt kluczowy Kompleksowa restauracja 

zabudowań klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze, w ramach którego podpisano 

3 umowy o dofinansowanie z podprojektami. Dwa z trzech podprojektów zostały już 

zakończone, ostatni wg. harmonogramu zakończy się w przyszłym okresie sprawozdawczym. 

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się zagrożenia dla realizacji przedmiotowego 

priorytetu RPO WSL. 

 
Rysunek 10 Postęp realizacji priorytetu IV w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia Programu 
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Poniżej w tabeli przedstawiono realizację priorytetu w podziale na działania. Stopień 

wykorzystania alokacji w poszczególnych działaniach i na różnych etapach jest bardzo 

wysoki. Wszystkie działania na poziomie kontraktacji przekroczyły 95%, poziom płatności 

także jest wysoki. Zaawansowany stan wdrażania priorytetu związany jest m.in. z faktem, 

iż pierwsze nabory zostały ogłoszone bardzo wcześnie bo na początku 2008 roku. Nie 

pojawiły się także problemy prawne, stąd beneficjenci bez przeszkód mogli realizować swoje 

projekty.  

 

W ramach priorytetu największym zainteresowaniem beneficjentów cieszyły się projekty dot. 

infrastruktury kultury, na którą IZ RPO WSL przeznaczyła najwięcej środków. W ramach 

priorytetu projekty z zakresu promocji i informacji beneficjenci również chętnie realizują, 

dzięki czemu perły kultury śląskiej stają się łatwiej dostępne, bliższe i ciekawsze.  

 
Tabela 10 Realizacja priorytetu IV w podziale na działania 

Działania 

Alokacja 

w mln 

PLN 

Zatwierdzone wnioski 

do dofinansowania 
Podpisane umowy Wnioski o płatność 

mln PLN % mln PLN % mln PLN % 

4.1 183,90 202,16 110% 175,18 95,26% 135,43 73,64% 

4.2 20,96 20,99 100% 20,24 96,56% 11,02 52,58% 

4.3 18,76 19,77 105% 18,31 97,60% 13,18 70,26% 

 

 

PRIORYTET V  

ŚRODOWISKO 

 

W załączniku IIe 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 I półrocza 2012 roku 

oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe 

dla 2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowaną wartość na podstawie 

podpisanych umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego 

priorytetu w podziale na działania i poddziałania. 

 

Postęp wdrażania priorytetu V 

Zgodnie z cyklem życia projektów w pierwszych latach wdrażania priorytetu V najszybciej 

rosły wskaźniki p.n. zatwierdzone wnioski o dofinansowanie, podpisane umowy 

o dofinansowanie. Świadczy o tym fakt, iż ww. zmienne osiągnęły poziom 85%. W okresie 

sprawozdawczym podpisano umowy z beneficjentami, którzy złożyli wnioski w konkursie 

z działania 5.3 w I połowie 2011 roku oraz z beneficjentami realizującymi projekty w ramach 

PRS. Priorytet realizowany jest bardzo sprawnie. 
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W ramach priorytetu realizowany jest jeden projekt kluczowy Infrastruktura okołolotniskowa 

Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, który realizowany jest 

w ramach 4 podprojektów. Łączna wartość podpisanych umów o dofinansowanie 

z podprojektami to 87 mln PLN. Do końca okresu sprawozdawczego wypłacono 

beneficjentowi 2,80 mln PLN.  

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się zagrożenia dla realizacji przedmiotowego 

priorytetu RPO WSL. 

 
Rysunek 11 Postęp realizacji priorytetu V w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia Programu 

 

Poniżej w tabeli przedstawiono postęp realizacji przedmiotowego priorytetu w podziale 

na działania. Poziom alokacji biorąc pod uwagę zatwierdzone wnioski do dofinansowania jest 

na bardzo wysokim poziomie. Poziom kontraktacji w większości przypadków jest bardzo 

wysoki, wyjątkiem jest działanie 5.3, jednak spowodowane jest to faktem, iż w okresie 

sprawozdawczym ogłoszone zostały nabory dla projektów realizowanych w ramach PRS i do 

końca okresu sprawozdawczego nie wszystkie umowy zostały podpisane. Poziom płatności 

nie jest jeszcze wysoki, ale z miesiąca na miesiąc widoczny jest wzrost. 

Dużym zainteresowaniem beneficjentów w ramach przedmiotowego priorytetu cieszyły się 

projekty z zakresu gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno – ściekowej. Ponadto 

beneficjenci realizowali także projekty dot. termomodernizacji obiektu. Znikome 

zainteresowanie beneficjenci przejawiali w zakresie realizacji projektów dot. odnawialnych 

źródeł energii. 

 

Tabela 11 Realizacja priorytetu V w podziale na działania 

Działania 

Alokacja 

w mln 

PLN 

Zatwierdzone wnioski 

do dofinansowania 
Podpisane umowy Wnioski o płatność 

mln PLN % mln PLN % mln PLN % 

5.1 365,74 441,07 120,60% 345,7 94,52% 161,71 44,21% 
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5.2 110,87 131,48 118,59% 108,03 97,44% 72,9 65,75% 

5.3 259,74 264,02 101,65% 173,84 66,93% 65,16 25,09% 

5.4 20,37 23,03 113,06% 19,45 95,48% 5,04 25,74% 

5.5 21,83 21,20 97,11% 21,07 96,52% 7,12 32,62% 

 

PRIORYTET VI 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIAST  

 

W załączniku IIe 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 I półrocza 2012 roku 

i oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe 

dla 2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowaną wartość na podstawie 

podpisanych umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego 

priorytetu w podziale na działania i poddziałania. 

 

Postęp wdrażania priorytetu VI  

Na koniec okresu sprawozdawczego poziom kontraktacji w ramach priorytetu wyniósł ponad 

94%. Widoczna różnica na poniższym wykresie pomiędzy wartością dofinansowanych 

wniosków, a kontraktacją wynika z różnic kursowych oraz z odmiennej specyfiki wdrażania 

instrumentów inżynierii finansowej.  

W ramach przedmiotowego priorytetu realizowanych jest pięć projektów kluczowych, 

w ramach których podpisano wszystkie umowy z beneficjentami na łączną kwotę 606,40 mln 

PLN: 

1. Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach, 

2. Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium,   

3. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach,  

4. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, 

5. Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei 

Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. 

 

Do końca okresu sprawozdawczego w ramach projektów kluczowych wypłacono 

beneficjentom 136,23 mln PLN. 

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się zagrożenia dla realizacji przedmiotowego 

priorytetu RPO WSL. 
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Rysunek 12 Postęp realizacji priorytetu VI w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia Programu 

 

Poniżej w tabeli przedstawiono postęp realizacji priorytetu VI w podziale na działania. 

Stopień wykorzystania alokacji w poszczególnych działaniach jest na wysokim poziomie. 

W działaniu 6.2. różnica pomiędzy zatwierdzonymi wnioskami o dofinansowanie 

a podpisanymi umowami, wynika z faktu, że w ramach tego działania wdrażana jest 

Inicjatywa JESSICA. Płatności w ramach działania 6.1 są na niższym poziomie w związku 

z faktem, iż cała alokacja została przeznaczona na projekty ze ścieżki pozakonkursowej, które 

są inwestycjami najistotniejszymi z punktu widzenia województwa, największymi kwotowo, 

a co za tym idzie ich realizacja jest długotrwała.  

W ramach priorytetu realizowane są projekty, które mają na celu przystosowanie 

zdegradowanych terenów do pełnienia nowych funkcji, m.in. gospodarczych, społecznych czy 

rekreacyjnych, a w konsekwencji ich rewaloryzacji i poprawy warunków życia mieszkańców. 

Ponadto w ramach ścieżki pozakonkursowej realizowane są projekty, które mają na celu 

utrzymanie i wzbogacenie funkcji miejskich głównych węzłów sieci osadniczej 

województwa, pozwalających im konkurować w skali kraju i Europy. 

  

Tabela 12 Realizacja priorytetu VI w podziale na działania 

 

Działania 

Alokacja 

w mln 

PLN 

Zatwierdzone wnioski 

do dofinansowania 
Podpisane umowy Wnioski o płatność 

mln PLN % mln PLN % mln PLN % 

6.1 728,29 697,28 95,74% 696,95 95,70% 175,85 24,15% 

6.2 609,77 450,91 73,95% 570,76 93,60% 309,81 50,81% 
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PRIORYTET VII 

TRANSPORT 

 

W załączniku IIe do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki 

produktu i rezultatu dla priorytetu VII, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. 

Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec I półrocza 2012 roku 

oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe 

dla 2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowaną wartość na podstawie 

podpisanych umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego 

priorytetu w podziale na działania i poddziałania. 

 

Postęp wdrażania priorytetu VII 

W okresie sprawozdawczym oceniono pod względem formalnym projekty: 

 złożone w ramach naboru dla poddziałania 7.1.1, który zakończył się na początku 

okresu sprawozdawczego (styczeń 2012), 

 projekty realizowane w ramach PRS, 

 projekt kluczowy z zakresu usuwania skutków powodzi. 

Ponadto w okresie sprawozdawczym podpisano 2 umowy z podprojektami dot. kontynuacji 

budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze - Gliwice na łączną kwotę 

313,88 mln PLN. Na poniższym wykresie widoczna jest tylko kwota dla jednego podprojektu, 

wynika to z faktu, iż z drugim podprojektem podpisano umowę 28 czerwca 2012 roku, ale 

umowa do KSI (SIMIK 07-13) została wprowadzona już w lipcu 2012 roku tj. w kolejnym 

okresie sprawozdawczym. 

Realizacja przedmiotowego priorytetu idzie sprawnie, jedyne spowolnienie widoczne jest na 

poziomie płatności, które zbliżają się do poziomu 50% (na koniec okresu sprawozdawczego 

był to poziom 48%). Na zaistniałą sytuację przede wszystkim ma wpływ specyfika wdrażania 

projektów z funduszy unijnych oraz przeznaczenie na projekty kluczowe 48% z alokacji 

przeznaczonej na priorytet. 

W ramach priorytetu realizowanych jest 7 projektów kluczowych oraz 9 projektów z zakresu 

usuwania skutków powodzi w województwie śląskim: 

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

Gliwice. 

2. Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim – budowa obwodnic 

w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 935. 

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

w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie  

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

w Bielsku – Białej. 

5. Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – etap 

III. 

6. Dziewięć projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie śląskim 

(Przebudowa ul. Bielskiej i Bronowskiej w Ligocie (4426S), Przebudowa ul. Waryńskiego 
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(4425S),  Przebudowa ul. Czechowickiej i ul. Ligockiej (4428S), Most nad rzeką Iłownica 

w ciągu ul. Waryńskiego (4425S), Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Patriotów, 

Bohaterów Westerplatte i Mielęckiego w Bieruniu ,  Modernizacja ul. Świerczynieckiej 

wraz z ul. Lokalną w Bieruniu,  Odbudowa mostu na rzeką Gostynią w ciągu ul. 

Świerczynieckiej w Bieruniu, Odbudowa mostu na rzece Gostyni w ciągu ul. Krupniczej 

w Bieruniu, Przebudowa drogi powiatowej 5905S ul. Bojszowskiej w Bieruniu 

z zastosowaniem „cichych asfaltów”). 

7. Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich 

przewozów regionalnych. 

8. Szybka Kolej Regionalna Tychy – Dąbrowa Górnicza – etap I Tychy Miasto – 

Katowice. 

Niektóre projekty kluczowe realizowane są przez kilka podprojektów. Do końca okresu 

sprawozdawczego podpisano łącznie 20 umów o dofinansowanie na kwotę 838,30 mln PLN. 

Celem zagospodarowania oszczędności w okresie sprawozdawczym przesunięto projekt 

Przebudowa drogi powiatowej 5905S ul. Bojszowskiej w Bieruniu z zastosowaniem „cichych 

asfaltów” powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego z listy projektów rezerwowych na listę 

projektów realizowanych w celu odbudowy infrastruktury zniszczonej na skutek powodzi, 

z którym w kolejnym okresie sprawozdawczym zostanie podpisana umowa o dofinansowanie. 

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się zagrożenia dla realizacji przedmiotowego 

priorytetu RPO WSL. 

 
Rysunek 13 Postęp realizacji priorytetu VII w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia Programu 

 

 

Poniżej w tabeli przedstawiono postęp realizacji priorytetu VII w podziale na działania. 
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projektów idzie sprawnie szczególnie w ramach działania 7.2, gdzie poziom płatności 

przekroczył 60%. Niższy poziom płatności w ramach działania 7.1 spowodowany jest faktem, 

iż duża część alokacji została przeznaczona na projekty ze ścieżki pozakonkursowej, które 

są inwestycjami najistotniejszymi z punktu widzenia województwa, największymi kwotowo, 

a co za tym idzie ich realizacja jest długotrwała. 

 

W ramach priorytetu na który przeznaczono największą alokację realizowane są projekty 

mające na celu poprawę stanu technicznego oraz modernizację sieci drogowej województwa 

śląskiego. Większość realizowanych projektów dot. przebudowy dróg, gdyż sieć transportowa 

województwa śląskiego jest gęsta i dobrze rozbudowana, ale mocno obciążona i zużyta. 

 
Tabela 13 Realizacja priorytetu VII w podziale na działania 

Działania 

Alokacja 

w mln 

PLN 

Zatwierdzone wnioski 

do dofinansowania 
Podpisane umowy Wnioski o płatność 

mln PLN % mln PLN % mln PLN % 

7.1 1469,89 1349,21 91,79% 1062,85 72,31% 634,17 43,14% 

7.2 505,65 477,52 94,44% 445,85 88,17% 312,09 61,72% 

 

 

PRIORYTET VIII 

INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA 

 

W załączniku IIe do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki 

produktu i rezultatu dla priorytetu VIII, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. 

Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec I półrocza 2012 roku 

i oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe 

dla 2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowaną wartość na podstawie 

podpisanych umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego 

priorytetu w podziale na działania i poddziałania. 

 

Postęp wdrażania priorytetu VIII 

Analizując przedmiotowy priorytet widzimy, że jego realizacja idzie bardzo sprawnie. 

Wszystkie poniższe zmienne przekroczyły poziom 50%. Na koniec okresu zakontraktowano 

93% środków przeznaczonych na priorytet. W wyniku powstałych oszczędności w okresie 

sprawozdawczym przesunięto projekty z list rezerwowych na listę projektów realizowanych.  

W ramach priorytetu realizowany jest jeden projekt kluczowy znajdujący się w IWIPK: 

Wydział Nauk Społecznych - rozbudowa bazy naukowo- dydaktycznej Akademii im. Jana 

Długosza w perspektywie powołania Uniwersytetu Częstochowskiego, w ramach którego 

podpisano 2 umowy o dofinansowanie z podprojektami na łączną kwotę 39,35 mln PLN. 

Projekt zgodnie z harmonogramem ma zostać zakończony do końca 2012 roku. Do końca 

okresu sprawozdawczego wypłacono 14,94 mln PLN.  
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W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się zagrożenia dla realizacji przedmiotowego 

priorytetu RPO WSL. 

 

 

Rysunek 14 Postęp realizacji priorytetu VIII w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia Programu 

 

Poniżej w tabeli przedstawiono postęp realizacji priorytetu VIII w podziale na działania. 

Stopień wykorzystania alokacji w poszczególnych działaniach i na różnych etapach 

wdrażania jest na wysokim poziomie. Spowodowane jest to tym, iż IZ RPO WSL ogłosiła już 

w 2009 roku nabory na całą zaplanowaną alokację dla przedmiotowego priorytetu. Ponadto 

w ramach priorytetu nie pojawiły się problemy prawne, stąd beneficjenci bez przeszkód mogli 

realizować swoje projekty. 

 

W ramach priorytetu zainteresowaniem cieszyły się wszystkie inwestycje, jednak największe 

dot. infrastruktury placówek oświaty. 

 

Tabela 14 Realizacja priorytetu VIII w podziale na działania 

 

Działania 

Alokacja 

w mln 

PLN 

Zatwierdzone wnioski 

do dofinansowania 
Podpisane umowy Wnioski o płatność 

mln PLN % mln PLN % mln PLN % 

8.1 196,38 199,89 101,79% 187,45 95,45% 106,7 54,33% 

8.2 118,40 140,01 118,25% 107,77 91,02% 80,08 67,64% 

8.3 33,92 41,72 123,00% 29,7 87,56% 24,46 72,11% 
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PRIORYTET IX 

ZDROWIE I REKREACJA 

W załączniku IIe 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 I półrocza 2012 roku 

i oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe 

dla 2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowaną wartość na podstawie 

podpisanych umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego 

priorytetu w podziale na działania i poddziałania. 

 

Postęp wdrażania priorytetu IX 

Analizując przedmiotowy priorytet widzimy, że jego realizacja idzie bardzo sprawnie, 

wszystkie poniższe zmienne przekroczyły poziom 79%. Jest to priorytet, którego realizacja 

jest na najwyższym poziomie.  

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się zagrożenia dla realizacji przedmiotowego 

priorytetu RPO WSL. 

 

 

Rysunek 15 Postęp realizacji priorytetu IX w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia Programu 

 

Poniżej w tabeli przedstawiono postęp realizacji priorytetu IX w podziale na działania. 

Stopień wykorzystania alokacji w poszczególnych działaniach jest na wysokim poziomie. 

Spowodowane jest to tym, iż IZ RPO WSL ogłosiła już wszystkie konkursy na całą 

zaplanowaną alokację dla przedmiotowego priorytetu. Ponadto w ramach priorytetu nie 
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pojawiły się żadne problemy z wdrażaniem, stąd beneficjenci bez przeszkód mogli realizować 

swoje projekty. 

 

W ramach priorytetu beneficjenci chętnie realizowali projekty w zakresie zarówno lecznictwa 

zamkniętego jak i otwartego oraz w zakresie lokalnej infrastruktury sportowej. Realizowane 

projekty  najczęściej dot. modernizacji starego sprzętu lub zakupu nowego. 

 
Tabela 15 Realizacja priorytetu IX w podziale na działania 

 

Działania 

Alokacja 

w mln 

PLN 

Zatwierdzone wnioski 

do dofinansowania 
Podpisane umowy Wnioski o płatność 

mln PLN % mln PLN % mln PLN % 

9.1 101,25 109,04 107,69% 99,97 98,74% 80,42 79,43% 

9.2 49,17 53,35 108,50% 48,52 98,68% 46,51 94,59% 

9.3 89,81 96,47 107,42% 80,22 89,32% 64,94 72,31% 

 

 

Analiza jakościowa w obszarze przedsiębiorców 

Poniżej przedstawiono zbiorczą informację dla poddziałań z priorytetu I i III skierowanych 

do przedsiębiorców i wdrażanych przez IP2 RPO WSL w okresie sprawozdawczym oraz od 

uruchomienia Programu. 

Dokonując analizy przedstawionych poniżej wykresów pod kątem podpisanych umów  

o dofinansowanie, biorąc pod uwagę ich podział na poszczególne poddziałania należy 

zauważyć, że najwięcej umów zostało podpisanych w ramach poddziałań 1.2.1, 1.2.2 i 1.2.4, 

które umożliwiły zdobycie dofinansowania na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa 

poprzez: wprowadzenie nowego/ulepszonego produktu/usługi na rynek, wzrost zatrudnienia, 

poprawę warunków pracy lub dostosowanie działalności do wymogów unijnych. W ramach 

ww. poddziałań na 4731 złożonych wniosków podpisane zostały 1692 umowy. W okresie 

sprawozdawczym na 1141 złożonych wniosków podpisano 160 umów. 

Dla rozwoju gospodarczego województwa śląskiego niewątpliwie duże znaczenie mają 

projekty innowacyjne, wybrane do dofinansowania w ramach poddziałania 1.2.3. Ponieważ 

wnioskowanie o dofinansowanie w ramach tego poddziałania cieszyło się dużym 

zainteresowaniem (580 złożonych projektów), ŚCP podpisało z Beneficjentami aż 307 umów 

od początku programowania, natomiast 17 w okresie sprawozdawczym.   

Biorąc pod uwagę wnioski złożone w ramach poddziałań dotyczących dofinansowania  

z zakresu rozwoju turystyki w regionie, Wnioskodawcy wykazali większe zainteresowanie 

wsparciem infrastruktury zaplecza turystycznego niż okołoturystycznego. W ramach 

poddziałania 3.1.1 złożono 556 wniosków, w ramach poddziałania 3.2.1 332 wnioski. 

Również większa liczba umów została podpisana z Beneficjentami dla poddziałania 3.1.1 

(142) niż 3.2.1 (108). W okresie sprawozdawczym ŚCP podpisało 62 umowy w ramach 

poddziałań z zakresu wsparcia turystyki.  
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Analiza wykresów pod kątem realizacji projektów i ich rozliczania wskazuje, iż w ramach 

poddziałań 1.2.1 oraz 1.2.2 pozostało już niewiele projektów w trakcie realizacji lub w trakcie 

rozliczania. W pierwszym półroczu 2012 roku realizowane były jedynie te projekty, które 

miały dłuższy okres realizacji (m. in. ze względu na finansowanie wydatku w drodze 

leasingu) lub zostały wybrane do dofinansowania z listy rezerwowej. Ponadto w ramach 

poddziałania 1.2.4 większość projektów (w tym w szczególności związanych z udziałem 

przedsiębiorców w targach i misjach gospodarczych – z wcześniejszych konkursów) zostało 

zakończonych i rozliczonych. Projekty inwestycyjne w ramach tego poddziałania – będące 

obecnie w trakcie realizacji, to przede wszystkim projekty wybrane do dofinansowania 

w ramach aktualizacji konkursu z 2009 roku, co powoduje, że w trakcie rozliczania 

Beneficjenci zgłaszają wiele zmian w projektach, co może wpływać na czas rozliczenia 

projektów w ramach tego poddziałania. 

Ze względu na dwa rozstrzygnięte konkursy inwestycyjne (w tym jeden rozstrzygnięty pod 

koniec 2010 roku) w ramach poddziałania 1.2.3 jest większe nasilenie projektów w trakcie 

realizacji i w trakcie rozliczenia niż w ramach wcześniej omawianych poddziałań (pierwsze 

konkursy inwestycyjne) – obecnie wielu Beneficjentów rozlicza się z płatnościami 

pośrednimi i końcowymi, m. in. ze względu na fakt podpisania umowy w zeszłym lub w tym 

roku oraz wybranie do dofinansowania z listy rezerwowej.  

Niewiele zakończonych projektów przypada natomiast na poddziałania 3.1.1 oraz 3.2.1 – ze 

względu na realizację projektów, w ramach których często konieczne są do wykonania roboty 

budowlane, a także zakup drobnego wyposażenia – Beneficjenci często zwracają się z prośbą 

o wydłużenie terminu realizacji lub realizują projekt w sposób niezgodny z wnioskiem 

o dofinansowanie, co prowadzi do konieczności analizy zaistniałych zmian, a także dłuższego 

proces rozliczania.  
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Rysunek 16 Postęp realizacji poddziałania 1.2.1 
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Rysunek 17 Postęp realizacji poddziałania 1.2.2 
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Rysunek 18 Postęp realizacji poddziałania 1.2.3 
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Rysunek 19 Postęp realizacji poddziałania 1.2.4 

 

 
Rysunek 20 Postęp realizacji poddziałania 3.1.1 
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Rysunek 21 Postęp realizacji poddziałania 3.2.1 
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Z przeprowadzonej analizy wynika, że Wnioskodawcy realizują najwięcej projektów na 

obszarze miejskim (1996), a najmniej na terenie górskim (17). Biorąc pod uwagę 

poszczególne priorytety RPO WSL, zarówno w priorytecie I jak i III, Wnioskodawcy 

najczęściej wskazywali, iż realizacja ich projektów odbędzie się na terenie miejskim – w 

priorytecie I aż 1815 Wnioskodawców wskazało ten obszar, a w priorytecie III 181. Obszar 

wiejski został trzykrotnie więcej razy wybrany w priorytecie I niż III, a z kolei obszar górski 

więcej razy (11) został podany w priorytecie III. Jednak biorąc pod uwagę wysoki stopień 

urbanizacji województwa, okazuje się, iż uwzględniając wartość projektów w ujęciu per 

capita, obszary wiejskie nie tracą. 

Analizując dane dotyczące realizacji projektów w podziale na powiaty, na których 

Wnioskodawcy realizują projekty należy zauważyć, że najwięcej z nich wybrało powiat 

miasto Katowice (157). Natomiast najmniej Wnioskodawców realizuje inwestycje na terenie 

powiatów: rybnickiego (11) i miasta Świętochłowice (13). 

W ramach priorytetu I najwięcej projektów realizowanych jest w powiecie m. Katowice 

(151), m. Bielsko – Biała (106) oraz w powiecie m. Gliwice (102). Najmniej projektów 

dotyczy realizacji inwestycji na terenie powiatu rybnickiego (9), kłobuckiego (11), m. 

Jastrzębie-Zdrój (13) i powiatu m. Świętochłowice (13).  

W ramach priorytetu III najaktywniejszymi beneficjentami były powiaty z południa 

województwa oraz z rejonu Jury Krakowsko – Częstochowskiej, tj. obszaru o dużych 

walorach rekreacyjnych i turystycznych. Najwięcej Wnioskodawców wskazało na miejsce 

realizacji inwestycji powiat cieszyński (49). Na terenach powiatów: bielskiego, m. Bielsko-

Biała, m. Gliwice, żywieckiego oraz zawierciańskiego realizację inwestycji wskazało ponad 

10 Wnioskodawców, a żaden nie wskazał powiatu miasto Świętochłowice oraz miasto 

Piekary Śląskie.  

Na obszarze województwa śląskiego występują sprzyjające warunki (walory i atrakcje oraz 

infrastruktura) do rozwoju turystyki. Jednakże, aby spełnić oczekiwania rynków 

turystycznych, należy dokonać wielu działań. Realizowane w ramach priorytetu III projekty 

są odpowiedzią na zdiagnozowane słabe strony województwa w odniesieniu do infrastruktury 

turystycznej i przyczyniają się do poprawy sytuacji w tym obszarze. Inwestycje wpływają 

na powstanie kompleksowej usługi turystycznej począwszy od rozbudowanej bazy 

gastronomiczno – hotelowej, a kończąc na parkach miniatur zlokalizowanych na terenach 

o szczególnych walorach turystycznych. Realizowane projekty przyczynią się do podniesienia 

standardu świadczonych usług, a tym samym zapewniają wzrost atrakcyjności 

i konkurencyjności województwa. W konsekwencji poprawa jakości oferowanych usług 

wpłynie na przyciągnięcie turystów nie tylko z regionu, ale również spoza niego. Nadmienić 

również należy, że dzięki realizacji projektów turystycznych przedsiębiorcy wprowadzili 

na rynek nowe usługi, rzadziej produkty. 
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Analiza wskaźnikowa w podziale na priorytety 

W załączniku IIe do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki 

produktu i rezultatu w podziale na priorytety, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. 

Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec I półrocza 2012 roku 

oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe 

dla 2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowaną wartość na podstawie 

podpisanych umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego 

priorytetu w podziale na działania i poddziałania. 

 

Realizacja wskaźników w ramach priorytetu I jest bardzo zróżnicowana. Występują w ramach 

priorytetu wskaźniki których realizacja jest na zadowalającym poziome jak również takie 

których wartość docelowa nie zostanie osiągnięta. Zadowalający poziom mają m.in. 

wskaźniki Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP oraz 

Liczba wspartych przedsiębiorstw. Wartość pierwszego z nich na koniec okresu 

sprawozdawczego wyniosła 76% wartości docelowej natomiast realizacja drugiego była na 

poziomie 61%.  

 

W ramach priorytetu II Społeczeństwo informacyjne realizacja jest nadal opóźniona. Złożyło 

się na to kilka aspektów takich jak brak Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 

w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury 

telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego 

w ramach regionalnych programów operacyjnych, Linia demarkacyjna pomiędzy RPO WSL 

a POIG oraz zapisy URPO. Patrząc jednak na szacowaną realizację wskaźników produktu 

w większości wartość docelowa zostanie przekroczona. Aby można było monitorować 

wskaźniki rezultatu zostały one zmienione podczas ostatnich renegocjacji programu. 

Ponieważ część z beneficjentów podpisała umowy przed aktualizacją URPO, bądź nie 

wybrała już zaktualizowanych wskaźników szacowana realizacja wskaźników dot. dostępu 

do Internetu nadal ma niską wartość.  

 

W ramach priorytetu III Turystyka należy spodziewać się zrealizowania większości 

założonych celów. Jedynym problematycznym wskaźnikiem jest wskaźnik rezultatu 

Przychody z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach programu, ponieważ 

oszacowanie realizacji wskaźnika jest praktycznie niemożliwe, wskaźnik nie został ujęty 

w tabelach. Powodem zaistniałej sytuacji jest sposób jego monitorowania. Źródłem danych 

są oświadczenia dołączane do wniosków o płatność końcową, w których beneficjenci zostają 

zobligowani do przekazania stosownych informacji rok po zakończeniu projektu.  

 

Realizacja oraz szacunkowa realizacja w priorytecie IV Kultura są na zadowalającym 

poziomie. Wartości docelowe dla roku 2015, jak pokazuje szacowana realizacja, zostaną 

osiągnięte, a nawet przekroczone. 

 

W ramach priorytetu V Środowisko realizacja oraz szacunkowa realizacja wskaźników jest 

zróżnicowana. Jednak większość celów założonych na rok 2015 zostanie osiągnięta. 

Problematycznym wskaźnikiem jest Dodatkowa liczba osób przyłączonych do sieci 
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wodociągowej którego wartość docelowa nie zostanie osiągnięta. IZ RPO WSL na początku 

programowania wprowadziła zapisy, które mówią, że sieć wodociągowa może być budowana 

wyłącznie w przypadku budowy lub modernizacji sieci kanalizacyjnej. Istnieje również 

możliwość budowy czy modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę jednak pod warunkiem 

uzupełnienia istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy realizowany projekt 

obejmuje obszar na którym co najmniej 50% planowanych do przyłączenia odbiorców 

posiada przydomowe oczyszczalnie ścieków. Powyższe zapisy zostały wprowadzone z myślą 

o realizacji projektów kompleksowych, jednak beneficjenci w większości realizują projekty 

dot. tylko kanalizacji.  

 

W priorytecie VI Zrównoważony rozwój miast wskaźniki wskazują na realizację założonych 

celów, czemu sprzyjać będą projekty realizowane w ramach Inicjatywy JESSICA. Duże 

potrzeby w zakresie rewitalizacji w województwie śląskim po okresie zastoju 

spowodowanego m.in. brakiem normującego kwestie rewitalizacji rozporządzenia Ministra 

Rozwoju Regionalnego zaczęły być zaspokajane projektami realizowanymi w ramach ścieżek 

konkursowej, projektów kluczowych, projektów Programów Rozwoju Subregionu oraz ww. 

Inicjatywy JESSICA. 

 

W dysponującym największą alokacją priorytecie VII Transport spodziewać się należy 

zrealizowania większości wyznaczonych celów będących składową celu głównego priorytetu 

określonego jako ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego. 

Realizację wskaźników priorytetu tematycznie podzielić należy na te dotyczące infrastruktury 

drogowej oraz transportu zbiorowego. W temacie drogowym podkreślenia wymaga fakt 

spodziewanego przekroczenia o 25% celu dotyczącego długości przebudowanych dróg, 

natomiast w temacie komunikacji zbiorowej zakup ze środków RPO WSL 13 jednostek 

taboru kolejowego co również oznaczać będzie przekroczenie zakładanego celu. 

 

Za zadowalający należy również uznać poziom osiągnięcia celów priorytetów VIII 

Infrastruktura edukacyjna i priorytetu IX Zdrowie i rekreacja, gdzie przykładowo poziom 

wskaźnika Liczba obiektów dydaktycznych objętych wsparciem w priorytecie VIII przekroczy 

o 58% wartość wyznaczonego w Programie celu, a wskaźnik obrazujący liczbę porad 

udzielonych z wykorzystaniem wspartej infrastruktury w 2013 roku osiągnie cel wynoszący 

2 miliony udzielonych porad. 

 

W priorytecie X Pomoc techniczna, 6 z ogólnej liczby 8 wskaźników produktu i rezultatu 

powinna zgodnie z szacowaną realizacją osiągnąć swoje wartości docelowe dla 2015 roku, 

natomiast realizacja w priorytecie wykazuje, że 1 wskaźnik osiągnął już cel dla 2015 roku, 

a wskaźnik Liczba akcji informacyjnych i promujących program w obecnym okresie 

sprawozdawczym osiągnął realizację na poziomie 98% wartości docelowej dla 2015 roku. 

 

 

2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. oraz 

z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2007-
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2013, wkład EFRR na poziomie programu oraz danej osi priorytetowej obliczany jest 

w odniesieniu do publicznych wydatków kwalifikowalnych i może wynosić maksymalnie 

84,91% dla całego programu. Utrzymanie odpowiedniego poziomu środków EFRR na każdej 

osi priorytetowej w większości działań RPO WSL wymaga uzupełniania kwoty 

dofinansowania środkami budżetu państwa, co wynika z występowania w montażu 

finansowym prywatnych źródeł pokrycia wkładu własnego beneficjentów. Ilość projektów, 

w których występuje pomoc publiczna i których dofinansowanie musi być uzupełniane 

publicznymi środkami krajowymi, okazała się znacznie większą niż przewidywano na etapie 

tworzenia ram finansowych programu. Tym samym kwota na pokrycie współfinansowania 

krajowego, jaką Województwo Śląskie otrzymało w ramach Kontraktu Wojewódzkiego, 

może okazać się niewystarczająca dla pełnego wykorzystania dostępnych w ramach RPO 

WSL środków EFRR, zwłaszcza jeśli się weźmie pod uwagę fakt, że do rozstrzygnięcia 

pozostały jeszcze konkursy w priorytecie I Badania i rozwój technologiczny (B+R), 

innowacje i przedsiębiorczość oraz w priorytecie II Społeczeństwo informacyjne, w których 

ze względu na typ beneficjenta wystąpienie pomocy publicznej jest bardzo prawdopodobne. 

 

Instytucja Zarządzająca RPO WSL na bieżąco monitoruje ww. sytuację. Podjęto także środki 

zaradcze zmierzające do utrzymania udziału procentowego EFRR w łącznej kwocie 

publicznych wydatków kwalifikowanych, niemniej jednak niektóre z nich mają charakter 

doraźny, gdyż ich stałe stosowanie mogłoby zagrozić właściwemu wdrażaniu programu, a co 

za tym idzie działania te mogą okazać się niewystarczające. Są to:  

1. Monitoring źródeł finansowania (% środków EFRR do publicznych wydatków 

kwalifikowanych) - dla każdego projektu wybranego do dofinansowania dokonuje się 

weryfikacji źródła finansowania wkładu własnego beneficjentów celem zapewnienia 

jak największego udział środków publicznych w wydatkach kwalifikowalnych. 

W przypadku osi priorytetowych, w których poziom współfinansowania środkami 

EFRR publicznych wydatków kwalifikowanych jest sporo niższy niż dopuszczalne 

85%, całe przyznane dofinansowanie pokrywane jest ze środków EFRR, nawet jeżeli 

wkład własny beneficjenta pokrywany jest ze środków prywatnych. Jednocześnie 

zgodnie z tą zasadą beneficjenci dysponujący środkami publicznymi przeznaczanymi 

na pokrycie wkładu własnego (np. jst), nie otrzymują środków budżetu państwa nawet 

wtedy, gdy w realizowanych przez nich projektach występuje pomoc publiczna. 

2. Ograniczenie typu beneficjentów mogących ubiegać się o wsparcie w wybranych 

konkursach. W nowo ogłoszonym konkursie w ramach poddziałania 1.1.1 

Infrastruktura rozwoju gospodarczego typ beneficjentów został ograniczony 

do jednostek samorządu terytorialnego oraz związków i stowarzyszeń zawartych 

miedzy nimi, czyli beneficjentów, których wkład własny pochodzi ze środków 

publicznych. 

3. Ograniczenie finansowania wkładu własnego państwowych jednostek budżetowych 

ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 

na lata 2007-2013. Państwowe jednostki budżetowe (np. WIOŚ, RDOŚ) występowały 

do IZ RPO WSL z prośbą o przesunięcie środków pochodzących z budżetu państwa 

na pokrycie wkładu własnego dla projektów realizowanych przez ww. jednostki 

w ramach RPO WSL. Z powodu niedoboru budżetu państwa, a także z racji 

racjonalnego dzielenia dostępnej alokacji z zapewnieniem równego dostępu do 
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środków unii europejskiej, IZ RPO WSL nie przychyla się do takich wniosków, 

zwracając uwagę na konieczność zapewnienia wkładu własnego przez jednostkę 

realizującą projekt. 

 

W związku z powyższym IZ RPO WSL zwracała się już do MRR o pomoc w rozwiązaniu 

problemu braku środków na współfinansowanie krajowe, a także prowadziła bezpośrednie 

rozmowy z innymi regionami w kwestii możliwości skorzystania z ewentualnych 

niezagospodarowanych przez nie kwot budżetu państwa. Niestety działania te dotychczas 

nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. 

 

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

sprawozdawczym 

 

Nie dotyczy sprawozdania okresowego za I półrocze. 

 

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: 

        wrzesień 2012 r., Katowice 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do  zatwierdzenia 

sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach 

instytucji zarządzającej: 

Małgorzata Staś –Dyrektor Wydziału Rozwoju 

Regionalnego 

Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania 

sprawozdania: 

 

 

4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień 

publicznych 

W ramach RPO WSL identyfikowane są problemy systemowe dotyczące stwierdzania 

naruszeń w zakresie zamówień publicznych wynikających z niedostosowania prawodawstwa 

krajowego do wspólnotowego. Powyższe dotyczy przede wszystkim naruszeń polegających 

na braku publikacji zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w taki sam sposób jak ogłoszenie 

pierwotne (w ramach zamówień publicznych przeprowadzonych w okresie 

do 24 października 2008r.) oraz naruszeń polegających na żądaniu przez zamawiających, aby 

oferenci dokumentowali, iż dysponują osobami legitymującymi się przynależnością 

do okręgowej izby inżynierów budownictwa (w ramach zamówień publicznych 

przeprowadzonych w okresie do 13 grudnia 2008r.). W I półroczu 2012r. w projektach 
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beneficjentów RPO WSL zidentyfikowano 5 przypadków wynikających z przedmiotowych 

naruszeń na łączną kwotę 83.839,65 PLN (EFRR). Cztery przypadki zidentyfikowano 

w ramach priorytetu VII Transport na kwotę 74.524,10 PLN (EFRR), a jeden przypadek 

w ramach priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast - 9.315.55 PLN (EFRR). 

 W takich przypadkach IZ RPO WSL nakłada korekty finansowe na obarczone błędami 

zamówienia, wprowadza kwoty korekt do Rejestru Obciążeń na Projekcie, jednocześnie po 

uzyskaniu akceptacji IK RPO odstępuje od odzyskiwania środków od beneficjenta (korekta 

pokrywana przez skarb państwa). 

 

4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej 

Zasady przyznawania pomocy publicznej są zgodne z zatwierdzonymi dla RPO WSL 

programami pomocowymi. 

W zakresie wdrażania poddziałania 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa szczegółowy zakres 

rzeczowy pomocy publicznej oraz zasady jej udzielania został określony we właściwych 

Rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego:  

 z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy 

inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r., 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. z 2007 r., Nr 185, poz. 1316 i 1317).  

 

W zakresie wdrażania poddziałania 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa szczegółowy 

zakres rzeczowy pomocy publicznej oraz zasady jej udzielania został określony we 

właściwych Rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego:  

 z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy 

inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r., 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. z 2007 r., Nr 193, poz. 1398 z późn. 

zm.),  

 z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 

regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 185, poz. 1316 i 1317). 

 

W zakresie wdrażania poddziałania 1.2.3. Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP, 

szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej oraz zasady jej udzielania został określony 

we właściwych Rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego:  

 z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy 

inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r., 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. z 2007 r., Nr 193, poz. 1398 z późn. 

zm.).  
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W zakresie wdrażania poddziałania 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej oraz zasady jej udzielania został określony 

we właściwych Rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego:  

 z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy 

inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 

193, poz. 1399 z późn. zm.),  

 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej 

w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 239, poz. 

1599), 

 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. z 2007 r., Nr 193, poz. 1398 z późn. 

zm.),  

 z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach 

regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 235, poz. 1549), 

 z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 

regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 185, poz. 1316 i 1317), 

 z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 

regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 236, poz. 1562). 

 

W zakresie wdrażania poddziałania 3.1.1. Infrastruktura zaplecza 

turystycznego/przedsiębiorstwa szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej oraz zasady 

jej udzielania został określony w Rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego: 

 z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy 

inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 

193, poz. 1399 z późn. zm.), 

 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w 

ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 239, poz. 1599). 

 

W zakresie wdrażania poddziałania 3.2.1. Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa 

szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej oraz zasady jej udzielania został określony 

w Rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego: 

 z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy 

inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 

193, poz. 1399 z późn. zm.), 

 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej 

w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 239, poz. 

1599). 

 

Ze względu na swoją objętość tabela 5 została ujęta w niniejszym sprawozdaniu w formie 

załącznika.   

Ze względu na swoją objętość tabela 3 została ujęta w niniejszym sprawozdaniu w formie 

załącznika nr II b.   
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5. Informacja o realizacji dużych projektów
4  

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:  

 

 

 

Beneficjent: Miasto Gliwice 

Priorytet/działanie: VI Zrównoważony rozwój miast/ 6.1 Wzmacnianie regionalnych 

ośrodków wzrostu 

Całkowita wartość projektu: 100,57 mln EUR 

Kwota dofinansowania: 63,41 mln EUR 

Przewidywany okres realizacji: 2008-2013 

Opis projektu: 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. Podium ma powstać w Gliwicach między ulicami 

Akademicką i Kujawską. Lokalizacja inwestycji w tym właśnie miejscu jest ukłonem 

w stronę sportowych tradycji dzielnicy, gdyż zastąpi istniejący od lat dwudziestych ubiegłego 

wieku, obecnie jednak nieużytkowany, zdewastowany stadion XX - lecia. Obiekt będzie 

spełniał funkcje sportowe i widowiskowo – estradowe, wystawienniczo – ekspozycyjne 

i targowe oraz rekreacyjne ogólnodostępne. Projekt obejmuje również przygotowanie terenu 

wokół hali: budowę parkingów podziemnych i naziemnych, zagospodarowanie zieleni, 

oświetlenie. Obiekt będzie w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Hala będzie 

w przyszłości służyć nie tylko gliwiczanom. Wyjątkowo korzystna lokalizacja Gliwic 

na skrzyżowaniu autostrad sprawia, że szybko i wygodnie będą mogli do hali dotrzeć 

mieszkańcy także spoza Śląska.  

Zaawansowanie prac: 

 22 września 2010r. projekt został przekazany do KE,  

 30 września 2010r. IZ RPO WSL podpisała z beneficjentem 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, 

 kwiecień 2010r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, 

 styczeń 2011r. ogłoszenie przetargu na głównego wykonawcę robót budowlanych, 

postępowanie zostało oprotestowane w wyniku czego sprawa trafiła do Krajowej Izby 

Odwoławczej (KIO). Wyrok został ogłoszony 11 sierpnia 2011r., zgodnie z którym 

unieważniono wybór najkorzystniejszej oferty i dokonano ponownej oceny. 

We wrześniu 2011 r. ogłoszono wyniki wyboru. Wobec braku odwołań postępowanie 

                                                 
4) Jeżeli ma zastosowanie. 

Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium 
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wysłano do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w celu przeprowadzenia 

obowiązkowej kontroli uprzedniej. Informacja o wyniku kontroli uprzedniej z dnia 

6 grudnia 2011r. potwierdziła prawidłowość przeprowadzenia postępowania. 

Na chwilę obecną rozliczono 2,2% kosztów projektu co daje kwotę 3 109 685,72 PLN. 

 

 

 

 

Beneficjent: Muzeum Śląskie w Katowicach 

Priorytet/działanie: VI Zrównoważony rozwój miast 6.1 Wzmacnianie regionalnych 

ośrodków wzrostu 

Całkowita wartość projektu: 56,71 mln EUR 

Kwota dofinansowania: 48,08 mln EUR 

Przewidywany okres realizacji: 2007-2012 

Opis projektu: projekt muzeum ma na celu zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa 

kulturowego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej regionu. Ważnym elementem na drodze 

do poprawy zdolności adaptacyjnych mieszkańców do zmian społecznych i gospodarczych 

jest tożsamość m. in. regionalna, stąd w ramach działania będą wspierane inicjatywy 

z zakresu pielęgnowania istniejącego dziedzictwa kulturowego i tradycji, historii, osiągnięć 

kulturalnych, lokalnych obyczajów i języka. Zmiany w tym obszarze pozwolą 

na wykreowanie nowoczesnego społeczeństwa, otwartego i kreatywnego - przyczyniając 

się do wzrostu wartości zasobów ludzkich.  

Zaawansowanie prac:  

 5 maja 2010r. projekt został przekazany do KE, 

 13 sierpnia 2010r. IZ RPO WSL podpisała warunkową umowę o dofinansowanie 

z beneficjentem, 

 25 maja 2011r. KE wydała pozytywną decyzję ws. dofinansowania projektu, 

 wrzesień 2010r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu,  

 kwiecień 2010 r. rozpoczęcie przetargu na głównego wykonawcę robót,  

 luty 2011r. została przeprowadzona kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień 

Publicznych powyższego zamówienia, nie stwierdzono naruszeń. 

 w dniach 10-11 maja 2011r. została przeprowadzona kontrola w trakcie realizacji 

projektu przez IZ RPO WSL, mająca na celu ocenę zgodności wykorzystania środków 

finansowych z zakresem określonym w umowie o dofinansowanie, kontrola 

stwierdziła istotne uchybienia mające skutek finansowy, 

 7 czerwca 2011r. podpisano umowę z głównym wykonawcą,  

 w okresie od 31 maja 2011 do 28 lipca 2011r. Urząd Kontroli Skarbowej 

przeprowadził audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu 

UE w ramach RPO WSL, w wyniku którego zostały przedstawione informacje 

o nieprawidłowościach w realizacji projektu. W związku z powyższym w dniach 

od 7 do 9 września 2011r. IZ RPO WSL przeprowadziła kontrolę doraźną mającą na 

celu weryfikację stwierdzonych przez UKS nieprawidłowości. W informacji 

pokontrolnej opisano uchybienia skutkujące korektą finansową, powodującą obniżenie 

dofinansowania, 

Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach 
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 przygotowywany jest aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie przedłużający termin 

rzeczowego zakończenia realizacji inwestycji na 30 września 2013r.     

Na chwilę obecną rozliczono 28,40 % kosztów projektu co daje kwotę 63 901 585,45 PLN. 

 

 

 

Beneficjent: Miasto Katowice 

Priorytet/działanie: VI Zrównoważony rozwój miast/ 6.1 Wzmacnianie regionalnych 

ośrodków wzrostu 

Całkowita wartość projektu: 72,03 mln EUR 

Kwota dofinansowania: 43,08 mln EUR 

Przewidywany okres realizacji: 2010-2013 

Opis projektu: 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. W wyniku realizacji projektu 

zrewitalizowany zostanie obszar o powierzchni 8,4 ha.  

 

Zaawansowanie prac: 

 2 września 2010r. przekazanie projektu do Komisji Europejskiej, 

 19 października 2010r. podpisanie warunkowej umowy o dofinansowanie 

z beneficjentem (w przypadku nie uzyskania akceptacji ze strony KE na realizację 

inwestycji ze środków unijnych umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu), 

 lipiec 2010r. podpisanie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu,  

 od 22 do 25 lutego 2011r. IZ RPO WSL przeprowadziła kontrolę ex-post zamówienia 

publicznego na inżyniera kontraktu, nie stwierdzono uchybień,   

 3 października 2011r podpisano umowę z głównym wykonawcą robót budowlanych, 

 19 października 2011r. przekazanie placu budowy oraz rozpoczęcie robót, 

 10 maja 2012 r. została przeprowadzona kontrola przez IZ RPO WSL mająca na celu 

ocenę zgodności realizacji projektu z zakresem określonym w umowie 

o dofinansowanie. Kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym.  

Na chwilę obecną rozliczono 4,10 % kosztów projektu co daje kwotę 6 266 207,95 PLN. 

W ramach Priorytetu VII Transport, Poddziałanie 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa 

kluczowych elementów sieci drogowej, realizowany jest jeden duży projekt: 

 

 

 

 

Beneficjent: Województwo Śląskie 

Priorytet/poddziałanie: VII Transport 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej 

Całkowita wartość projektu: 302,69 mln EUR 

Kwota dofinansowania: 75 mln EUR 

Przewidywany okres realizacji: 2007-2014 

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach 

Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” – odcinek Zabrze – Gliwice 
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Opis projektu: 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. 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.  

Zaawansowanie prac:  

 projekt przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną, 

 lipiec 2008r. podpisano umowę ramową z Beneficjentem, 

 wnioski o dofinansowanie składane są oddzielnie dla dwóch podprojektów:  

a) dla podprojektu 2 - 16 maja 2011 r. został złożony wniosek o dofinansowanie, 

podprojekt został wysłany do KE 9 stycznia 2012r. a 8 czerwca 2012r. KE wydała 

pozytywną decyzję ws. dofinansowania projektu. 9 maja 2012r. została 

przeprowadzona kontrola IZ RPO WSL mająca na celu ocenę zgodności realizacji 

projektu z zakresem określonym w decyzji o dofinansowanie. Kontrola 

zakończyła się wynikiem pozytywnym. Umowa o dofinansowanie została 

podpisana 01 marca 2012r. Zakończenie inwestycji zaplanowano na czerwiec 

2014r r.  

b) dla podprojektu 3 - 14 października 2011 r. został złożony wniosek 

o dofinansowanie, wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną i merytoryczno 

– techniczną, podprojekt został wysłany do KE 14 czerwca 2012r. Umowa 

o dofinansowanie została podpisana 28 czerwca 2012r. W związku 

z opóźnieniami dotyczącymi zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, 

rozpoczęcie postępowania przetargowego zaplanowano na 30 lipca 2012r. 

Zakończenie inwestycji zaplanowano na grudzień 2014r. 

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w wykazie projektów dużych. 

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 2011 rok.  

Wysokość alokacji na priorytet X Pomoc techniczna wynosi 43,20 mln EUR, 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.  

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się zagrożenia dla realizacji przedmiotowego 

priorytetu RPO WSL. 

Wysokość alokacji na działania w ramach priorytetu X Pomoc techniczna przedstawia się 

następująco: 

 działanie 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania – 39 196 934 EUR, 

co stanowi ok. 91 % całej alokacji na priorytet X. 
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 działanie 10.2. Działania informacyjne i promocyjne- 4 000 000 EUR, 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 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 2012 rok. w ramach działania 10.1 zakładał wydatki na poziomie 

20.550.000,00 PLN. W pierwszym półroczu 2012 roku w ramach ośmiu zadań wydatkowano 

6.584.880,47 PLN. Poziom realizacji w stosunku do zakładanego w Rocznym Planie Działań              

na rok 2012 wyniósł 32,04 %. 

 

Na działania w ramach wyróżnionych zadań przeznaczono następujące kwoty: 

 6.033.749,10 PLN na finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników 

zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania RPO WSL oraz kolejnego okresu 

programowania 2014-2020, 

 43.473,71 PLN na organizację i obsługę procesu oceny i selekcji projektów 

w ramach RPO WSL, 

 143.439,34 PLN na podnoszenie kwalifikacji pracowników zajmujących się 

zarządzaniem i wdrażaniem RPO WSL oraz kolejnym okresem programowania 

2014-2020, 

 12.822,75 PLN w związku z przeprowadzeniem badań ewaluacyjnych a także badań, 

opinii, analiz, studiów, ekspertyz oraz tłumaczeń na potrzeby RPO WSL oraz 

kolejnego okresu programowania 2014-2020,  

 162.684,77 PLN przeznaczono na podróże służbowe pracowników zaangażowanych                      

w proces zarządzania i wdrażania RPO WSL oraz kolejnego okresu programowania 

2014-2020,  

 125.030,42 PLN przeznaczono na obsługę i wyposażenie Instytucji Zarządzającej 

RPO WSL,  

 13.298,88 PLN wydano na utrzymanie oraz obsługę techniczną systemu 

informatycznego na potrzeby RPO WSL oraz kolejnego okresu programowania 

2014-2020, 

 50.381,50 PLN wydatkowano na przygotowanie wydawnictw oraz organizację 

spotkań dotyczących RPO WSL oraz kolejnego okresu programowania 2014-2020 

(w tym obsługę Komitetu Monitorującego RPO WSL). 

 

Roczny Plan Działań na 2012 rok w ramach działania 10.2 zakładał wydatki na poziomie 

2.005.000,00 PLN W pierwszym półroczu 2012 roku w ramach czterech zadań wydatkowano 

469.262,20 PLN Poziom realizacji w stosunku do zakładanego w Rocznym Planie Działań              

na rok 2012 wyniósł 23,40 %. 

 

Na wydatki w ramach realizowanych zadań przeznaczono następujące kwoty: 
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 145.708,17 PLN na sfinansowanie działań informacyjnych RPO WSL, a w tym m.in. 

koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych w punktach informacyjnych RPO WSL, 

koszty utrzymania i wyposażenia punktów informacyjnych RPO WSL oraz 

publikację ogłoszeń w prasie i koszty utrzymania strony internetowej, 

 198.924,22 PLN na sfinansowanie działań promocyjnych RPO WSL, a w tym 

publikację artykułów w prasie, kampanie medialne o szerokim zasięgu, usługi 

fotograficzne oraz usługi tłumaczeniowe na potrzeby RPO WSL,  

 124.629,81 PLN na sfinansowanie działań edukacyjnych RPO WSL, w tym szkoleń 

dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów oraz Pikniku Europejskiego. 

 

Na badania ewaluacyjne z zakresu działań informacyjno-promocyjnych w pierwszym 

półroczu 2012 roku nie poniesiono żadnego wydatku.  

 

Dofinansowanie Rocznego Planu Działań na rok 2012 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 nr UDA-

RPSL.10.01.00-00-012/11-00 z dnia 12 stycznia 2012 r. w wysokości 9 254 400,00 PLN 

Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1699/161/IV/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. 

zwiększono plan finansowy wydatków Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości o kwotę 

135 000,00 PLN. W pierwszym półroczu 2012 roku w ramach 5 zadań wydatkowano łącznie 

4 054 569,98 PLN. Poziom realizacji w stosunku do zakładanego w Rocznym Planie Działań 

na rok 2012 wyniósł 43,81%.  

W ramach działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania realizowane 

są 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, na które wydatkowano 3 316 353,55 PLN, 

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, na które wydatkowano 111 956,71 

PLN, 

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, na które wydatkowano 469 232,06 PLN, 

4. Finansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników 

zaangażowanych w proces wdrażania RPO WSL, na które wydatkowano 92 444,45 

PLN, 

5. Finansowanie kosztów podróży służbowych pracowników zaangażowanych w proces 

RPO WSL, na które wydatkowano 64 583,21 PLN. 
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W ramach działania 10.2 Działania informacyjne i promocyjne Decyzją Zarządu 

Województwa Śląskiego nr UDA-RPSL.10.02.00-00-011/11-00 z dnia 12 stycznia 2012 r. 

przyznano dofinansowanie w wysokości 200 000,00 PLN. W pierwszym półroczu 2012 roku 

w ramach 3 zadań wydatkowano łącznie 70 841,88 PLN. Poziom realizacji w stosunku 

do zakładanego w Rocznym Planie Działań na rok 2012 wyniósł 35,42%.  

W ramach działania 10.2 Działania informacyjne i promocyjne realizowane są następujące 

zadania: 

1. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz spotkań dla potencjalnych 

i rzeczywistych beneficjentów w związku z procesem wdrażania RPO WSL, na które 

wydatkowano 8 409,66 PLN, 

2. Działania informacyjno-promocyjne dotyczące procesu wdrażania RPO WSL, 

na które wydatkowano 62 432,22 PLN, 

3. Wyposażenie i działalność punktu informacyjnego RPO WSL, na które nie 

przewidziano środków. 

Środki na Pomoc Techniczną RPO WSL w I półroczu 2012 roku były wystarczające. 

Tabela 16 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 od 

uruchomienia 

 programu 

Wartość projektów  

objętych decyzjami/ 

umowami (w części 

dofinansowania 

 ze środków UE) 

od uruchomienia 

programu 

1. Szkolenia  17 7424732,20 

2. Promocja i informacja 11 4707661,76 

3. Zatrudnienie 15 75538339,41 

4. Sprzęt komputerowy 18 2031169,25 

5. Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych 20 12712009,07 

6. Ekspertyzy/ doradztwo 11 597954,40 

7. Ewaluacje 8 2673106,88 

8. Kontrola/ audyt 4 231221,99 

9. Organizacja procesu wyboru projektów 10 2020953,09 

10. Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów 6 191350,04 

11. Inne  12 2146327,90 

12. Razem RPD 23 110 274 825,99 
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7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji 

Dane dot. powyższego punktu zostały umieszczone w załączniku nr II c do niniejszego 

Sprawozdania  

8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej 

 

 

Dane osoby sporządzającej 

sprawozdanie 

Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie: 

Małgorzata Durda  

Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie 

(telefon, adres e-mail, fax.): 

tel. 032 77 40 352, fax: 032 77 40 135                                              

e-mail: mdurda@slaskie.pl 

 

 

 

 

Oświadczam, iż informacje 

zawarte w  niniejszym 

sprawozdaniu są zgodne z prawdą 

Data i miejsce: 

10 wrzesień 2012 r., Katowice 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia 

sprawozdania: 

Małgorzata Staś –Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego 

Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzania 

sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax.): 

 

tel. 032 77 40 654, fax: 032 77 40 135,                                         

e-mail: mstas@slaskie.pl                                             

 

Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania 

sprawozdania: 

 

 

 

 

  

mailto:mdurda@slaskie.pl
mailto:mstas@slaskie.pl
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Wykaz załączników do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL za pierwsze 

półrocze 2012 roku 

 

1. Załącznik IIa Tabele finansowe. 

2. Załącznik IIb Wielkość zakontraktowanej i przekazanej pomocy publicznej oraz 

pomocy de minimis od uruchomienia Programu. 

3. Załącznik IIc Formularz dotyczący promocji i informacji. 

4. Załącznik IId Wskaźniki celu głównego i horyzontalne RPO WSL. 

5. Załącznik IIe Wskaźniki programowe w podziale na priorytety 

i działania/poddziałania. 

6. Załącznik IIf Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na 

sekcje PKD. 

 

 

 

 


