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RR-RZF.434.4.2014 

RR-RZF.ZD.00098/14 

Stan wdrażania 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

w poszczególnych subregionach 

 na dzień 30 września 2014 r. 

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

złożono 9 320 wniosków o dofinansowanie, poprawnych formalnie. Kwota wnioskowanego 

dofinansowania to ponad 13,5 mld zł, co stanowi 185% alokacji programu1, zatem 

zainteresowanie realizacją projektów przy wsparciu RPO WSL 2007-2013 jest niemal dwukrotnie 

tak duże jak alokacja. 

Do dofinansowania wybrano 4 970 projektów, w których zatwierdzone dofinansowanie to 7,26 

mld zł. Podpisano 4 933 umowy, w których łączna wartość dofinansowania stanowi 7,2 mld zł. 

Wypłacono prawie 5,6 mld zł, co stanowi blisko 78% zakontraktowanej kwoty, a jednocześnie 

ponad 76% alokacji programu. Zatwierdzono 4 096 wniosków o płatność końcową, zatem 

zakończono realizację ponad 83% projektów, które uzyskały wsparcie z RPO WSL 2007-2013. 

 
 

Wykres 1. Stan wdrażania RPO WSL 2007-2013 na dzień 30 września 2014 r. 

                                                           
1 Alokacja EFRR wynosi 1 747 104 507 euro, co na dzień 30 września 2014 r. stanowiło kwotę 7 311 394 108 zł, 

wg kursu z dnia 28.08.2014 r., 1 € =4,2145 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 z dnia 1 października 2014 r. 
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Podział alokacji 

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

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

Przedsiębiorczości (ŚCP).  

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

w ramach konkursów ogłaszanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, na które 

przeznaczono 11,4% alokacji programu2. Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

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

podmioty publiczne. 

 

 
 

Wykres 2. Podział alokacji programu pomiędzy instytucje. 

Wśród złożonych i poprawnych formalnie wniosków o dofinansowanie, 80 wniosków na kwotę 

848 mln zł dofinansowania dotyczy projektów realizowanych na obszarze całego województwa 

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

Do dofinansowania wybrano 76 projektów, i dla nich podpisano już umowy o dofinansowanie. 

Wartość dofinansowania EFRR dla powyższych umów to 747 061 618 zł, z czego wypłacono już 

653 650 008 zł, tj. 87% wartości zakontraktowanych środków. Certyfikowano wydatki na kwotę 

632 014 185 zł, co stanowi 97% kwoty wypłaconej i 85% kwoty dofinansowania z umów. 

Przykładami projektów realizowanych na obszarze całego województwa są: 

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

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

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

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

dof. 1,2 mln zł, 

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

Śląskim - SEKAP2, dof. 12,2 mln zł, 

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

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

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

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

dokapitalizowaniu trzech funduszy pożyczkowych i jednego poręczeniowego. 

                                                           
2 Alokacje poszczególnych instytucji na dzień 30 września 2014 r. wg kursu z dnia 28.08.2014 r., 1 € =4,2145 zł 

wynosiły: ŚCP – 846 448 505 zł, WFR – 6 464 945 603 zł. 



3 

 

Wnioski o dofinansowanie 

Analizując projekty realizowane na obszarze poszczególnych subregionów3, łącznie złożono 

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

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

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. 

 
 

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

 

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

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

Funduszu Rozwoju Regionalnego (WFR) wynosi 10,7 mld zł, co stanowi 165% alokacji tej 

instytucji4. Projekty przedsiębiorców opiewają na kwotę ponad 2 mld zł, a więc na 238% alokacji 

zarządzanej przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości5. 
 

 
 

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

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

tzn. ich realizacja ma miejsce w jednym subregionie. 
4 Alokacja WFR we wrześniu br. wynosiła 1 547 420 093 € (EFRR), co stanowiło 6 464 945 603 zł. 
5 Alokacja ŚCP we wrześniu br. wynosiła 199 684 414 € (EFRR), co stanowiło 846 448 505 zł. 
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Uwzględniając także wnioski, które dotyczą projektów realizowanych na terenie całego 

województwa, a których dofinansowanie stanowi blisko 850 mln zł – 12% alokacji, łącznie 

złożono 9 320 wniosków na kwotę 13,5 mld zł dofinansowania czyli 185% alokacji programu. 

Z projektów realizowanych w poszczególnych subregionach do dofinansowania wybrano 

4 894 wnioski na kwotę dofinansowania wynoszącą ponad 6,5 mld zł. Informacje o liczbie 

wniosków i kwotach wnioskowanego dofinansowania w poszczególnych subregionach 

przedstawia tabela: 

Subregion Północny Centralny Zachodni Południowy Razem 

Liczba złożonych 

wniosków, poprawnych 

formalnie 

1 111 5 363 965 1 801 9 240 

Liczba wniosków 

wybranych do 

dofinansowania 

621 2 728 549 996 4 894 

Wartość wnioskowanego 

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

Wnioskowane 

dofinansowanie jako 

procent alokacji programu 

22% 100% 21% 30% 174% 

Wartość przyznanego 

dofinansowania [zł] 
739 827 463 3 779 927 497 850 227 232 1 143 912 714 6 513 894 906 

Przyznane dofinansowanie 

jako procent alokacji 

programu 

10% 52% 12% 16% 89% 

 

Od początku wdrażania programu z subregionów do dofinansowania wybrano 3 380 projektów 

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

dofinansowania EFRR w tych projektach to blisko 821 mln zł (97% alokacji przeznaczonej 

dla przedsiębiorców). W Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wybrano 

w sumie z poszczególnych subregionów 1 514 projektów na kwotę blisko 5,7 mld zł 

dofinansowania EFRR (88% alokacji WFR). 

 
 

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

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

województwa, a których zatwierdzone dofinansowanie to blisko 750 mln zł – 10% alokacji 

programu, łącznie zatwierdzono 4 970 projektów na kwotę 7,26 mld zł dofinansowania, 

co stanowi 99,3% alokacji programu (patrz wykres 1.). 
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Wykres 6. Wartość zatwierdzonego dofinansowania w subregionach w podziale na WFR i ŚCP. 

 

Umowy o dofinansowanie 

 

Do końca III kwartału 2014 r. w subregionach podpisano 4 857 umów (WFR – 1 481, ŚCP – 

3 376), tj. 53% złożonych wniosków o dofinansowanie i 99% wniosków wybranych 

(z wyłączeniem omawianych wcześniej projektów obejmujących swoim zasięgiem całe 

województwo). Kwota dofinansowania w podpisanych w subregionach umowach to 

6 453 566 421 zł (EFRR), co stanowi ponad 88% obecnej alokacji RPO WSL, w tym: 

 Subregion północny: 618 umów na kwotę 736 394 388 zł dofinansowania EFRR,  

 Subregion centralny: 2 704 umowy na kwotę 3 735 380 454 zł dofinansowania EFRR, 

 Subregion zachodni: 544 umowy na kwotę 844 060 226 zł dofinansowania EFRR, 

 Subregion południowy: 991 umów na kwotę 1 137 731 353 zł dofinansowania EFRR. 

 

W każdym z subregionów większość umów o dofinansowanie dotyczy projektów realizowanych 

przez przedsiębiorców. Świadczy to o ogromnym zainteresowaniu oraz zapotrzebowaniu 

na wsparcie dla MŚP w naszym województwie. 

 
 

Wykres 7. Liczba umów w poszczególnych subregionach w podziale na WFR i ŚCP. 
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Kwota dofinansowania projektów realizowanych przez przedsiębiorców to 819 519 578 zł –

97% alokacji ŚCP,  natomiast w WFR podpisano umowy na 87% alokacji tj. 5 634 046 842 zł.  

 
 

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

Dla 76 projektów realizowanych na terenie całego województwa dofinansowanie z podpisanych 

umów to blisko 750 mln zł – 10% alokacji programu, zatem łącznie w ramach RPO WSL 2007-

2013 podpisano 4 933 umowy na kwotę 7,2 mld zł dofinansowania, co stanowi 98,5% alokacji 

programu (patrz wykres 1.). 

Z dniem 30 czerwca br. przestały obowiązywać rozporządzenia dotyczące udzielania regionalnej 

pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis, na podstawie których podpisywano umowy 

o dofinansowanie z przedsiębiorcami. Do czasu wejścia w życie nowych rozporządzeń, które 

obecnie znajdują się jeszcze na etapie konsultacji, wstrzymane jest kontraktowanie środków przez 

ŚCP oraz wybór nowych projektów. 

W III kwartale br. liczba podpisanych umów wzrosła o 39, z czego w WFR podpisano 53 nowe 

umowy a w ŚCP rozwiązano 14 umów o dofinansowanie. Do podpisania pozostało 37 umów 

(WFR – 33, ŚCP – 4), z czego 24 umowy (65% umów oczekujących na podpisanie) przypadają na 

subregion centralny. 

 
 

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

w poszczególnych subregionach jako procent wartości 

wszystkich podpisanych umów. 

 

Wykres 11.Procentowy udział liczby podpisanych umów 

w subregionach w stosunku do liczby wszystkich 

podpisanych umów. 

Średnia wartość dofinansowania przypadająca na mieszkańca województwa na koniec III kwartału 

2014 roku wynosiła 1 566 zł6.  
 

 
 

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

Największe średnie dofinansowanie przypada na mieszkańca subregionu południowego – 1 712 zł, 

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

 

Wypłacone środki 

W ramach projektów realizowanych na terenie całego województwa wypłacono 654 mln zł, 

co stanowi 9% alokacji programu, zatem łącznie w ramach RPO WSL 2007-2013 do końca 

III kwartału br. wypłacono blisko 5,6 mld zł czyli 76% alokacji programu (patrz wykres 1.). 

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

Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2013 r. stan w dniu 31.XII., Warszawa 2014. 
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 Od początku realizacji programu z wszystkich subregionów zrealizowano łącznie 12 224 wnioski 

o płatność (WFR – 6 835, ŚCP – 5 389), na podstawie których wypłacono beneficjentom kwotę 

4 929 137 569 zł, w tym w poszczególnych subregionach wypłacono: 

 Subregion północny: 1 456 wniosków o płatność na kwotę 626 726 554 zł,  

 Subregion centralny: 6 694 wnioski o płatność na kwotę 2 718 769 376 zł, 

 Subregion zachodni: 1 533 wnioski o płatność na kwotę 667 196 613 zł, 

 Subregion południowy: 2 541 wniosków o płatność na kwotę 916 445 027 zł. 

Kwota wypłacona przedsiębiorcom to 715 972 131 zł, co stanowi 85% alokacji ŚCP. 

Beneficjentom Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wypłacono 

4 213 165 438 zł – 65% alokacji tej instytucji. 

 
 

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

Zestawiając kwoty wypłacone beneficjentom z poszczególnych subregionów jako procent 

dofinansowania przyznanego w umowach, najsprawniej rozliczane są projekty realizowane na 

terenie subregionu północnego, gdzie trafiło już 85% kwoty dofinansowania z umów. 

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

dofinansowania, wypłacono 73% zakontraktowanych środków, choć wypłacona kwota jest 

o ponad 508 mln zł większa od sumy środków przekazanych łącznie pozostałym subregionom. 

 
 

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

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

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

wydatków wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność, nazywany certyfikacją, 

następuje po wypłacie środków.  

Od początku realizacji programu certyfikowano wydatki na kwotę blisko 5,4 mld zł, co stanowi 

blisko 74% alokacji programu (patrz wykres 1.). W ramach projektów realizowanych na terenie 

całego województwa certyfikowano kwotę 632 mln zł – 9% alokacji programu, natomiast 

w subregionach certyfikowano wydatki na kwotę 4 751 529 376 zł (WRR – 4 070 553 258 zł, ŚCP 

– 680 976 120 zł), w tym: 

 Subregion północny –       623 685 373 zł, 

 Subregion centralny –   2 602 666 425 zł, 

 Subregion zachodni –       642 016 205 zł, 

 Subregion południowy –  883 161 376 zł. 

 
 

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

Największy procentowy udział środków certyfikowanych w odniesieniu do kwoty wypłaconej ma 

subregion północny, w którym poświadczono 99,5% wypłaconych środków. W pozostałych 

subregionach certyfikowano około 96% kwoty wypłaconej. Natomiast kwota środków 

certyfikowanych jest największa w subregionie centralnym – 2,6 mld zł – i jest nawet większa do 

sumy kwot środków certyfikowanych w trzech pozostałych subregionach (2,15 mld zł). 
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Wykres 16. Środki certyfikowane jako procent kwoty wypłaconej w subregionie.
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Projekty zakończone 

 
Do końca września 2014 r. zatwierdzono wnioski o płatność końcową dla 83% dofinansowanych 

projektów. Z 4 096 wszystkich zakończonych projektów, 48 projektów realizowanych było na 

terenie całego województwa. 

 
 

Wykres 17. Postęp w realizacji umów o dofinansowanie w latach, narastająco. 

W subregionach zakończono realizację 4 048 projektów (WFR – 995, ŚCP – 3 053), a ponad 

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

procentowo najwięcej zakończonych projektów w stosunku do liczby podpisanych umów było 

w subregionie północnym, gdzie rozliczono blisko 86% z ogólnej liczby realizowanych na tym 

obszarze projektów. 

 
 

Wykres 18. Liczba projektów w poszczególnych subregionach, dla których złożono wniosek o płatność końcową. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Sporządziła:  

Beata Grzegorzewska, inspektor RZF(WRR), tel. 32 70 50 612, dnia 21 października 2014 r. 
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Alokacja  
RPO WSL 2007-2013 

7 311 394 108 zł i 

Subregiony Projekty realizowane 

na terenie całego 

województwa  

Razem 
RPO WSL 2007-2013 

% 

alokacji Północny Centralny Zachodni Południowy 

Liczba wniosków złożonych, 

poprawnych formalnie 

1 111 5 363 965 1 801 
80 9 320 --- 

Subregiony  razem:      9 240 

Wartość wniosków złożonych, 

poprawnych formalnie  

1 628 890 219 zł 7 329 075 323 zł 1 546 261 953 zł 2 195 917 447 zł 
847 696 812 zł 13 547 841 754 zł 185% 

Subregiony razem:        12 700 144 942 zł 

Liczba wniosków wybranych  

do dofinansowania 

621 2 728 549 996 
76 4 970 

--- 

 Subregiony  razem:      4 894 

Wartość wniosków wybranych 

do dofinansowania  

739 827 463 zł 3 779 927 497 zł 850 227 232 zł 1 143 912 714 zł 
747 061 618 zł 7 260 956 524 zł 99,3% 

Subregiony razem:      6 513 894 906 zł 

Liczba podpisanych umów 
618 2 704 544 991 

76 4 933 --- 
Subregiony  razem:      4 857 

Wartość podpisanych umów  
736 394 388 zł 3 735 380 454 zł 844 060 226 zł 1 137 731 353 zł 

747 061 618 zł 7 200 628 039 zł 98,5% 
Subregiony razem:      6 453 566 421 zł 

Liczba zrealizowanych 

wniosków o płatność 

1 456 6 694 1 533 2 541 
782 13 006 --- 

Subregiony  razem:      12 224 

Kwota wypłaconych środków, 

rozliczone zaliczki 

i refundacje 

626 726 554 zł 2 718 769 375 zł 667 196 613 zł 916 445 027 zł 
653 650 008 zł 5 582 787 577 zł 76,4% 

Subregiony razem:      4 929 137 569 zł 

Wypłacone środki jako procent 

kwoty dofinansowania z umów 
85% 73% 79% 81% 87% 78% --- 

Certyfikacja  

(deklaracje przekazane do KE) 

623 685 373 zł 2 602 666 205 zł 642 016 205 zł 883 161 376 zł 
632 014 185 zł 5 383 543 564 zł 73,6% 

Subregiony razem:      4 751 529 379 zł 

Liczba projektów zakończonych 
531 2 236 458 823 

48 4 096 --- 
Subregiony  razem:      4 048 

 

                                                           
i Alokacja EFRR  wynosi 1 747 104 507 euro, co na dzień 30 września 2014 roku stanowiło kwotę 7 311 394 108 zł, wg  kursu z dnia 28.08.2014 r., 1 €=4,2145 zł. 


