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Stan wdrażania 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

w poszczególnych subregionach,  

Stan na koniec roku 2012. 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 złożono dotąd 9 202 wnioski 

o dofinansowanie, poprawne formalnie, na kwotę wnioskowanego dofinansowania przekraczającą 

13 mld zł, co stanowi 184% alokacji RPO WSL
1
. Do dofinansowania wybrano 4 316 projektów, 

których całkowita wartość przekracza 12 mld zł, a zatwierdzone dofinansowanie to kwota 

6,7 mld zł. Podpisano 3 841 umów o dofinansowanie, w których łączna wartość dofinansowania 

wynosi 6,4 mld zł. Wypłacono 3,8 mld zł, co stanowi 60% zakontraktowanej kwoty, 

a jednocześnie 53% alokacji programu. Prawie 92% wypłaconej kwoty zostało już zatwierdzone 

przez Komisję Europejską i zrefundowane. 

 
Wykres 1. Stan wdrażania RPO WSL 2007-2013, 31 grudnia 2012 r. 

Wśród złożonych i poprawnych formalnie wniosków o dofinansowanie, 57 wniosków na kwotę 

dofinansowania 628 mln zł dotyczyło projektów realizowanych na obszarze całego województwa, 

a więc obejmujących swym wpływem wszystkie subregiony. Spośród nich, 48 wniosków na 

kwotę 510 mln zł zostało wybranych do dofinansowania, a dla 45 projektów podpisano już 

umowy o dofinansowanie. Wartość dofinansowania w podpisanych umowach to 427 223 870 zł, 

z czego wypłacono już 393 480 952 zł, co stanowi ponad 92% wartości zakontraktowanych 

w tych projektach środków. 

                                                           
1
 Alokacja EFRR zwiększona o kwoty przyznane w ramach KRW i DT oraz na usuwanie skutków powodzi wynosi 

1 747 104 507 euro, co w grudniu 2012 r. stanowiło kwotę 7 212 387 238 zł, wg  kursu z dnia 28.12.2012 r., 

1 euro=4,0968 zł. 
 

Źródło: 

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

Informatycznego Wdrażania i Zarządzania RPO WSL 2007-2013, stan na dzień 31 grudnia 2012 r. 
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Wnioski o dofinansowanie 

Biorąc pod uwagę tylko projekty realizowane na obszarze poszczególnych subregionów, łącznie 

złożono 9 145 wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywną ocenę formalną. Aż 73% 

wniosków zostało złożonych w ramach konkursów organizowanych przez Śląskie Centrum 

Przedsiębiorczości. 

 
Wykres 2. Liczba wniosków złożonych w WRR oraz ŚCP, poprawnych formalnie. 

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w projektach realizowanych w subregionach to 

12,6 mld zł, z czego projekty złożone przez przedsiębiorców opiewają na 16% tej kwoty.  

 
Wykres 3. Wartośd dofinansowania z wniosków złożonych w ŚCP i WRR, w podziale na subregiony. 

W subregionach do dofinansowania łącznie wybrano 4 268 wniosków na kwotę dofinansowania 

wynoszącą ponad 6,2 mld zł, co w podziale na subregiony przedstawia tabela: 

Subregion Północny Centralny Zachodni Południowy Razem 

Liczba złożonych 

wniosków, 

poprawnych pod 

względem formalnym 

1 118 5 293 969 1 765 9 145 

Liczba wniosków 

wybranych 

do dofinansowania 

549 2 356 488 875 4 268 

Procent liczby 

wniosków wybranych 

w odniesieniu do 

liczby złożonych 

wniosków 

49% 45% 50% 50% 47% 
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Subregion Północny Centralny Zachodni Południowy Razem 

Wartość 

wnioskowanego 

dofinansowania [zł] 

1 619 530 001 7 371 047 972 1 520 500 606 2 114 320 030 12 625 398 610 

Wartość przyznanego 

dofinansowania [zł] 
704 024 818 3 757 358 339 782 303 123 965 891 317 6 209 577 597 

Procent 

zatwierdzonego 

dofinansowania 

w odniesieniu do 

wnioskowanego 

dofinansowania 

43% 51% 51% 46% 49% 

Od początku tego roku we wszystkich subregionach złożono 2 025 projektów poprawnych 

formalnie, a zatwierdzono 658 projektów na łączną kwotę 567 mln zł wnioskowanego 

dofinansowania. 

 
Wykres 4. Liczba wniosków wybranych do dofinansowania w subregionach, narastająco. 

 
Wykres 5. Wartośd zatwierdzonego dofinansowania w subregionach, narastająco. 
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Umowy o dofinansowanie 

W subregionach do dnia 31 grudnia 2012 r. podpisano 3 796 umów o dofinansowanie na kwotę 

5 932 666 415 zł (EFRR), co stanowi 82,3% obecnej alokacji RPO WSL, w tym: 

 Subregion północny: 499 umów na kwotę 658 382 769 zł,  

 Subregion centralny: 2 091 umów na kwotę 3 619 601 187 zł, 

 Subregion zachodni: 438 umów na kwotę 755 332 312 zł, 

 Subregion południowy: 768 umów na kwotę 899 350 148 zł. 

W każdym z subregionów większość umów o dofinansowanie dotyczy projektów realizowanych 

przez przedsiębiorców, co trzecia umowa podpisywana jest z beneficjentem WRR. 

 
Wykres 6. Liczba umów w poszczególnych subregionach w podziale na WRR i ŚCP. 

Odwrotnie przedstawia się sytuacja w odniesieniu do wartości dofinansowania, bowiem kwota 

dofinansowania projektów realizowanych przez przedsiębiorców stanowi niespełna 10% ogólnej 

kwoty dofinansowania z podpisanych umów. 

 
Wykres 7. Wartośd dofinansowania w podpisanych umowach w podziale na instytucje. 

Podpisywanie umów we wszystkich subregionach przebiega w miarę sprawnie, do podpisania 

średnio pozostały umowy dla co dziesiątego zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie. 

 
Wykres 8. Procentowy udział liczby podpisanych umów w odniesieniu do liczby wniosków zatwierdzonych. 
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W samym 2012 roku podpisano w subregionach 851 nowych umów na kwotę dofinansowania 

blisko 1,26 mld zł, jednak w tym samym czasie rozwiązano 134 umowy, zatem liczba umów 

w subregionach w ciągu roku wzrosła o 717 umów, a kwota dofinansowania – o 1,16 mln zł.  

 
Wykres 9. Wartośd dofinansowania w podpisanych umowach o dofinansowanie, narastająco. 

Największą średnią wartość dofinansowania mają projekty realizowane na obszarze 

subregionu centralnego i zachodniego – około 1,73 mln zł, a najmniejszą – w południowym –  

poniżej 1,2 mln zł. Uwzględniając wszystkie projekty realizowane w województwie, średnia 

wartość dofinansowania z umowy wynosi 1,66 mln zł. 

 
Wykres 10. Średnia wartośd dofinansowania w podpisanych umowach o dofinansowanie. 

Biorąc pod uwagę wartość oraz liczbę podpisanych umów w każdym z subregionów jako procent 

wszystkich podpisanych umów, zarówno pod względem wartości, jak i ilości przoduje największy 

z subregionów – subregion centralny. 

 
Wykres 11. Wartośd podpisanych umów 
w poszczególnych subregionach jako procent 
wartości wszystkich podpisanych umów. 

 
Wykres 12. Procentowy udział liczby podpisanych 
umów w podregionach w stosunku do liczby 
wszystkich podpisanych umów. 
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Wypłacone środki 

Od początku realizacji programu regionalnego z wszystkich subregionów złożono łącznie 

9 075 wniosków o płatność, na podstawie których wypłacono beneficjentom kwotę 

3 418 784 156 zł, w tym wypłacono w poszczególnych subregionach: 

 Subregion północny: 1 115 wniosków o płatność na kwotę 495 414 282 zł,  

 Subregion centralny: 4 502 wnioski o płatność na kwotę 1 785 393 560 zł, 

 Subregion zachodni: 1 165 wniosków o płatność na kwotę 465 402 823 zł, 

 Subregion południowy: 1 831 wniosków o płatność na kwotę 672 573 460 zł. 

Jednakże, analogicznie do wartości dofinansowania z umów, kwota dofinansowania wypłacona 

przedsiębiorcom jest zdecydowanie mniejsza od kwoty dofinansowania wypłaconej beneficjentom 

WRR i średnio wynosi około 12% łącznej kwoty wypłaconej we wszystkich subregionach. 

 

Wykres 13. Środki EFRR wypłacone w subregionach w podziale na WRR oraz ŚCP. 

Zestawiając kwoty wypłacone beneficjentom z poszczególnych subregionów jako procent 

dofinansowania przyznanego w umowach, najsprawniej rozliczane są projekty realizowane na 

terenie subregionu północnego i południowego, w których wypłacono już około 75% kwoty 

dofinansowania z umów. W subregionie centralnym, ze względu na dużą liczbę umów, a tym 

samym dużą wartość dofinansowania, wypłacono niespełna połowę zakontraktowanych 

środków, choć wypłacona kwota jest większa od sumy środków przekazanych łącznie 

pozostałym subregionom. 

 
Wykres 14. Wypłacone środki jako procent przyznanego w umowach dofinansowania. 
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Od początku bieżącego roku w subregionach zatwierdzono i zrealizowano 2 788 wniosków 

o płatność o łącznej kwocie płatności 1,2 mld zł. Największa część zrealizowanych wniosków 

o płatność pochodziła z subregionu centralnego, którego beneficjentom wypłacono w tym okresie 

660 mln zł . Najmniej środków wypłacono w subregionach: południowym – 142 mln zł 

i zachodnim – 145 mln zł. 

 
Wykres 15. Wartośd wypłaconych środków na koniec 2011r, przyrost w 2012 r. oraz narastająco. 

W subregionach zakończono realizację 2 650 projektów, co stanowi 70% liczby podpisanych 

umów. Ponad połowa tych projektów realizowana była w subregionie centralnym, jednak 

największy najwięcej zakończonych projektów w stosunku do liczby podpisanych umów jest 

w subregionie północnym - prawie 78% projektów). 

 
Wykres 16. Liczba projektów w poszczególnych subregionach, dla których złożono wniosek o płatnośd koocową. 

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

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

wydatków wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność, nazywany certyfikacją, 

następuje po wypłacie środków. Obecnie środki certyfikowane stanowią blisko 92% środków 

wypłaconych przez instytucję zarządzającą i wdrażającą program. Największy procentowy udział 

środków certyfikowanych w odniesieniu do kwoty wypłaconej ma subregion południowy – 95%, 

który zdecydowanie wyróżnia się spośród pozostałych subregionów. 
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Wykres 17. Kwota środków certyfikowanych wraz z procentem kwoty środków wypłaconych. 

Wraz ze wzrostem wartości podpisanych umów wzrasta średnia wartość dofinansowania 

przypadająca na mieszkańca województwa czy subregionu. Obecnie kwota dotacji przypadająca 

na mieszkańca województwa wynosi 1 372 zł. Najmniejsze średnie dofinansowanie przypada na 

mieszkańca subregionu zachodniego – 1 185 zł, niewiele większe jest w subregionie północnym – 

1 245 zł na mieszkańca, a największa średnia kwota dofinansowania jest w subregionie 

południowym – 1 369 zł na mieszkańca, co wynika przede wszystkim ze stopnia zaludnienia, 

który na południu jest najmniejszy. 

 
Wykres 18. Kwota dotacji z podpisanych umów o dofinansowanie przypadająca na 1 mieszkaoca. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


