
 

 

 

 

  

Sprawozdanie 

okresowe z realizacji 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Śląskiego                                         

na lata 2007-2013             

w I półroczu 2014 
      
 
 

 2014 

Załącznik do Uchwały nr 1791/369/IV/20114  

z  dnia 30 września 2014 r.  
      



2 
 

Spis treści 

I. Informacje wstępne ............................................................................................................................................ 3 

II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem ............................................. 4 

1. Realizacja i analiza postępów ........................................................................................................................... 4 

1.1. Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego ................................................................ 4 

1.2. Informacje finansowe ........................................................................................................................................ 4 

1.3. Analiza jakościowa ............................................................................................................................................ 4 

2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych .............................................. 70 

3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym ...... 70 

Nie dotyczy sprawozdania okresowego za I półrocze. ............................................................................................. 70 

4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu 71 

4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych ........................... 71 

4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej ....................................................................................... 71 

5. Informacja o realizacji dużych projektów ....................................................................................................... 73 

6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej .......................................................................................... 76 

7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji ............................................................................. 80 

8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej............................................................................................................ 80 

Spis tabel i rysunków ............................................................................................................................................... 81 

Wykaz załączników do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL za pierwsze półrocze 2014 roku ........... 81 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

Sprawozdanie okresowe z realizacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 

2013 w pierwszym półroczu 2014 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/2014/RPO/24 

Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 r. – 30.06.2014r. 

 

  

                                                 
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 

Wskaźniki programowe Wpływ realizacji Programu na zmianę PKB oraz Liczba utworzonych 

miejsc pracy netto zostały zmierzone w 2013 modelem makroekonomicznym HERMIN. 

Pierwszy z nich Wpływ realizacji Programu na zmianę PKB nie osiągnął zakładanej wartości, 

wpłynęło na to jego przeszacowanie na etapie programowania jak również spowolnienie 

wzrostu gospodarczego w kraju. Drugi wskaźnik dot. Liczby miejsc pracy netto został 

osiągnięty w 2013 roku w ponad 100  

Jedynym wskaźnikiem programowym zasilanym bezpośrednio przez projekty jest wskaźnik 

Utworzone miejsca pracy brutto, gdzie wartość równa jest 8154,09 szt. (miejsc pracy w EPC). 

Wartość wskaźnika przedstawiona została na podstawie danych zawartych w KSI jednak 

w związku z faktem, że  system informatyczny KSI (SIMIK 07-13) uniemożliwia uzyskanie 

danych o postępie ww. wskaźnika w podziale na kobiety i mężczyzn, dane dot. ilości 

utworzonych miejsc w podziale na płeć pochodzą z LSI. IZ RPO WSL nie dysponuje jednak 

na tą chwilę dokładnymi danymi w tym zakresie, stąd różnica w sumie podwskaźników 

a wskaźnikiem ogółem. W okresie sprawozdawczym zakończono realizację 251 projektów w 

ramach wskaźnika horyzontalnego produktu Liczba projektów w zakresie usuwania barier 

funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych oraz 130 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 przedstawili wartości zaoszczędzonej energii, mimo iż 

zaznaczają we wniosku o dofinansowanie, iż projekty wpływają/poprawiają efektywność 

energetyczną.. W związku z tym wartość wskaźnika obejmuje wyłącznie projekty, których 

beneficjenci czy to dzięki audytowi energetycznemu czy też na podstawie własnych obliczeń 

wykazali wartości przedmiotowego 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 

W ramach analizy jakościowej opisano następujące kwestie: 

 zmiany w dokumentach programowych, 

 Komitet Monitorujący RPO WSL, 

 instrumenty inżynierii finansowej, 

 ogłoszone konkursy w ramach RPO WSL, 

 przykłady projektów zrealizowanych w ramach RPO WSL, 

 postęp wdrażania RPO WSL w podziale na priorytety, 

 analiza wdrażania działań/poddziałań powierzonych IP2 RPO WSL. 
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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. 

 
Tabela 1 Najważniejsze zmiany w URPO wprowadzone w okresie sprawozdawczym 

 

PODSTAWA ZMIANY DOKUMENTU NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY 

Uchwała nr 316/314/IV/2014 

Zarządu Województwa Śląskiego 

z dnia 25 lutego 2014 roku 

 zwiększenie alokacji w poddziałaniu 1.2.4 o środki 

przekazane z poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.1.2 oraz 

działania 1.3, 

 zwiększenie alokacji w działaniu 2.2 o środki 

przekazane z działania 2.1, 

 zwiększenie alokacji w poddziałaniu 3.2.2 o środki 

przekazane z poddziałań 3.1.1 i 3.2.1, 

 zwiększenie alokacji w działaniu 5.3 o środki 

przekazane z działania 5.1, 5.2, 

 zwiększenie alokacji w poddziałaniu 6.2.1 o środki 

przekazane z poddziałania 6.2.2 i działania 6.1, 

 zwiększenie alokacji w działaniu 8.2 o środki 

przekazane z działania 8.1 i 8.3, 

 dodano do załącznika nr 12 zał.1a Opis udzielonego 

zamówienia dotyczące beneficjentów IP2 RPO WSL. 

Uchwała nr 636/326/IV/2014 

Zarządu Województwa Śląskiego 

z dnia 08 kwietnia 2014 roku 

 dostosowanie zapisów do zmian Regulaminu 

Organizacyjnego UMWSL, 

 zwiększenie alokacji w poddziałaniu 7.1.2 o środki 

przekazane z poddziałania 7.1.1 (środki uwolnione z 

projektu kluczowego DTŚ), 

 zwiększenie alokacji w działaniu 9.1 o środki 

przekazane z działania 9.3. 

Uchwała nr 777/332/IV/2014 

Zarządu Województwa Śląskiego 

z dnia 29 kwietnia 2014 roku 

 zwiększenie alokacji w poddziałaniu 1.2.4 o środki 

przekazane z poddziałań 1.1.1, 1.1.2, 1.2.2, 1.2.3, 

 zwiększenie alokacji w poddziałaniu 3.1.2 o środki 

przekazane z poddziałania 3.1.1, 

 zwiększenie alokacji w poddziałaniu 3.2.2 o środki 

przekazane z poddziałań 3.1.1 i 3.2.1, 

 zwiększenie alokacji w działaniu 4.1 o środki 

przekazane z działania 4.3, 

 zwiększenie alokacji w poddziałaniu 7.1.2 o środki 

przekazane z poddziałania 7.1.1, 

 zwiększenie alokacji w działaniu 9.1 o środki 
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przekazane z działania 9.2, 

 dokonano aktualizacji zapisów w załączniku nr 2 

dotyczących podstawy uznania kosztów osobowych 

za kwalifikowalne. Zmiana miała na celu 

uelastycznienie procedur realizacji projektu 

obejmującego m.in. koszty osobowe. 

 

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 okresie 

sprawozdawczym dokument nie był aktualizowany. 

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WSL 

Pierwsza wersja dokumentu przyjęta została uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego dnia 

27 grudnia 2007 roku. W okresie sprawozdawczym aktualizacji dokumentu dokonano 

poprzez przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Śląskiego, a wprowadzone zmiany 

przedstawione zostały poniżej. Konieczność zmiany zapisów w dokumencie dotyczyła 

dostosowania struktury organizacyjnej do wdrażania nowego okresu programowania 2014 – 

2020  oraz aktualizacji rozdziału IV przez Instytucję Certyfikującą.  

 
Tabela 2 Najważniejsze zmiany w Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli  RPO WSL 

 

PODSTAWA ZMIANY 

DOKUMENTU 
NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY 

Uchwała Zarządu 

Województwa Śląskiego nr 

581/323/IV/2014 dnia 1 

kwietnia 2014 r. 

 zaktualizowano skróty oraz nazwy poszczególnych referatów w 

Wykazie skrótów oraz w treści całego dokumentu wynikająca ze 

zmian organizacyjnych, zgodnie z zapisami Regulaminu 

Organizacyjnego UM WSL, przyjętego uchwałą Zarządu 

Województwa Śląskiego nr 484/321/IV/2014  z dnia 25 marca 2014 

roku, 

 zaktualizowano zapisy w związku z przekształceniem Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego w Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

oraz zmian w regulaminie wewnętrznym departamentu, 

 .zaktualizowano zapisy wynikające ze zmian organizacyjnych, 

zgodnie z zapisami Regulaminu Organizacyjnego UM WSL, 

przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 

484/321/IV/2014  z dnia 25 marca 2014 roku, 

 zaktualizowano podstawy prawne, 

 zaktualizowano zapisy w związku z przyjęciem przez Zarząd 

Województwa Śląskiego Regulaminu Organizacyjnego UM WSL 

(uchwała nr 484/321/IV/2014  z dnia 25 marca 2014 roku), 

 dokonano zmiany zapisów dot. Oświadczenia o pozostających w 

dyspozycji środkach dotacji celowej wynika ze zmian procedur, 

 dostosowano zapisy do uwag IPOC odnośnie audytu w zakresie 



7 
 

Inicjatywy JESSICA, który ma odbywać się na podstawie Umowy o 

Finansowaniu, z Menadżerem Funduszu Powierniczego.  

 ujednolicono zapisy z treścią Porozumienia IP2 RPO WSL, 

 zaktualizowano i ujednolicono zapisy zgodnie z treścią Podręcznika 

IP2 RPO WSL. 

 

 

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK) 

W związku z zaistniałą możliwością zagospodarowania wolnych środków na kolejne projekty 

związane z odbudową infrastruktury zniszczonej podczas powodzi w roku 2010, zaistniała 

konieczność aktualizacji zapisów URPO WSL w zakresie załącznika nr 8 - Indykatywny 

Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych, w ramach listy projektów realizowanych 

w celu odbudowy infrastruktury zniszczonej na skutek powodzi. 8 kwietnia 2014 roku Zarząd 

Województwa Śląskiego Uchwałą nr 636/326/IV/2014 przyjął aktualizację Szczegółowego 

Opisu Priorytetów RPO WSL 2007 – 2013, w ramach której w Indykatywnym Wykazie 

Indywidualnych Projektów Kluczowych wprowadzono poniższe zmiany.  

Tabela 3 Najważniejsze zmiany w IWIPK 

PODSTAWA ZMIANY 

DOKUMENTU 
NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY 

Uchwała Zarządu 

Województwa Śląskiego nr 

636/326/IV/2014 dnia 8 

kwietnia 2014 r. 

 przesunięto z listy rezerwowej na listę podstawową projekt 

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej (4426 S) ul. Bielskiej z 

ulicami Zabrzeską, Bronowską i Wapienicką w Ligocie, 

 wykreślono z listy rezerwowej projekt Przebudowa ul. Kopernika 

4450S w Czechowicach – Dziedzicach – rezygnacja Wnioskodawcy 

z realizacji inwestycji, 

 wpisano na listę podstawową następujące projekty: Przebudowa 

drogi powiatowej 4137S, ul. Bijasowickiej w Bieruniu z 

zastosowaniem „cichych asfaltów” wraz z budową chodnika” 

(Powiat Bieruńsko - Lędziński), Przebudowa drogi powiatowej 

4137S, ul. Jagiełły w Bieruniu w zakresie przebudowy chodnika” 

(Powiat Bieruńsko - Lędziński), Przebudowa drogi powiatowej 

4444S ul. Bestwińska w Czechowicach-Dziedzicach” (Powiat 

Bielski), 

 wpisano na listę rezerwową następujące projekty: Przebudowa oraz 

rozbudowa ul. Równoległej 1193 m w km 0+000 do 0+1193” 

(Gmina Bieruń), Przebudowa oraz rozbudowa ul. Świerczynieckiej 

869 m w km 0+000 do 0+869” (Gmina Bieruń), Przebudowa oraz 

rozbudowa ul. Licealnej – odcinek od ul. Marcina do mostu nad 

rzeką Mleczną 326 m w km 0+201 do 0+527” (Gmina Bieruń). 

 

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 
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sprawozdawczym IZ RPO WSL aktualizowała jeden raz Podręcznik Procedur Wdrażania 

RPO WSL (Podręcznik Procedur Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, wersja dwudziesta czwarta). Zaproponowane 

zmiany mają zapewnić jeszcze sprawniejsze wdrażanie RPO WSL, jak również przyczynić 

się do sprawnego zamknięcia perspektywy finansowej 2007-2013. Szczegółowe informacje 

dotyczące głównych przyczyn zmian Podręcznika Procedur… w okresie sprawozdawczym 

zostały przedstawione poniżej. 

Tabela 4 Najważniejsze zmiany w Podręczniku Procedur Wdrażania RPO WSL wprowadzone w okresie 

sprawozdawczym 

 

PODSTAWA ZMIANY DOKUMENTU NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY 

Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 

581/323/IV/2014 dnia 

1 kwietnia 2014 r. 

 zaktualizowano nomenklaturę wynikającą ze zmian 

organizacyjnych dotyczących MRR, 

 zaktualizowano wykaz skrótów w zakresie nazw 

referatów, wydziałów oraz podziału zadań  w treści całego 

Podręcznika, 

 doprecyzowano procedury w zakresie analizy projektów 

pod kątem pomocy publicznej, w trakcie poszczególnych 

etapów wdrażania oraz uwzględnienie zmian 

organizacyjnych zgodnie z zapisami Regulaminu 

Organizacyjnego UM WSL, 

 doprecyzowano procedury w zakresie zapobiegania 

podwójnemu finansowaniu tych samych wydatków, 

 uspójniono zapisy oraz uwzględniono zmiany 

organizacyjne zgodnie z zapisami Regulaminu 

Organizacyjnego UM WSL, 

 uzupełniono zapis o informację (zgodną z ustawą o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju), którą powinna 

zawierać pisemna informacja o ocenie wniosku o 

dofinansowanie oraz uzupełniono treść o zapis wynikający 

z brzmienia art. 30b ust. 2 pkt 1) ustawy o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju, art. 30b ust. 11 ustawy o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 

 doprecyzowano zapisy dot. Harmonogramu 

zapotrzebowania na środki budżetu państwa oraz na 

środki z budżetu środków europejskich zgodnie z 

planowaną zmianą zakresu zadań w ramach nowej 

struktury organizacyjnej, 

 doprecyzowano zapisy uwzględniające schemat procesu 

certyfikacji i dokonywanych przeliczeń we wnioskach o 

płatność do KE, 

 doprecyzowano zapis w kontekście momentu 

potwierdzenia wyboru projektów do przeprowadzenia 

kontroli na dokumentach, jak również doprecyzowano 

zapisy odnośnie ścieżki przekazania notatki służbowej 

informującej o wynikach kontroli projektu, 

 przeredagowano i doprecyzowano cały rozdział 12 

Nieprawidłowości w związku ze zmianami 

organizacyjnymi oraz podziałem  obowiązków 

dotyczących stwierdzania i postępowania z 

nieprawidłowościami pomiędzy referatami FR RPC oraz 

RR RMK. zgodnie z zapisami Regulaminu 

Organizacyjnego UM WSL, 
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 wykreślono informacje o Punktach Informacyjnych RPO 

WSL w związku ze stopniowym przejmowaniem ich 

funkcji przez PIFE, 

 przeredagowano cały rozdział - Rozdział 18 Instrumenty 

Inżynierii Finansowej IIF - zmiana i doprecyzowanie 

zapisów zgodnie z  zapisami Regulaminu Organizacyjnego 

UM WSL. 

 

Komitet Monitorujący 

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 odbyło się jedno (1) posiedzenie 

KM RPO WSL. Szczegółowe informacje dotyczące posiedzenia KM RPO WSL zostały 

przedstawione w poniższej tabeli. 

Tabela 5 Harmonogram posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WSL w I półroczu 2014r. 

Posiedzenie KM 

RPO WSL 

Zagadnienia / ważne decyzje podjęte 

przez KM RPO WSL 

Uzasadnienie najważniejszych decyzji 

podjętych przez KM RPO WSL 

XXII posiedzenie26 

czerwca 2014 r. 

1. Zatwierdzenie Sprawozdania 

rocznego z realizacji RPO WSL w 

2013 roku. 

2. Przedstawienie aktualnego stanu 

wdrażania RPO WSL. 

3. Omówienie wyników badań 

ewaluacyjnych przeprowadzonych 

w 2013 roku oraz założeń 

Okresowego Planu Ewaluacji 

RPO WSL na rok 2014. 

W czasie XXII posiedzenia Komitetu 

Monitorującego RPO WSL przyjęto 

Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WSL w 

2013 roku zgodnie z art. 66, pkt. d 

Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 

dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 

1260/1999. 

 

Instrumenty inżynierii finansowej 

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

(RPO WSL 2007-2013) część środków dystrybuowana jest za pomocą instrumentów 

inżynierii finansowej. 

Inicjatywa JESSICA 

Inicjatywa JESSICA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013 realizowana w poddziałaniu 6.2.3 Rewitalizacja – inicjatywa 

JESSICA. Rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) w województwie śląskim 

pełni Bank Ochrony Środowiska S.A (BOŚ S.A.). Na wdrażanie Inicjatywy JESSICA 

w województwie śląskim przeznaczono 60 mln EUR tj.: 51 mln EUR z działania 6.2. 

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych i 9 mln EUR z budżetu państwa.  
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Od początku wdrażania Inicjatywy JESSICA w Województwie Śląskim podpisano 23 umowy 

o pożyczki na realizację projektów miejskich ze środków Inicjatywy JESSICA. Wartość 

projektów to 621 010 681,21 PLN, w tym wartość pożyczek ze środków Inicjatywy JESSICA 

to 249 911 020,52  PLN, co stanowi 99,5 % alokacji. 

Łącznie od początku wdrażania Inicjatywy JESSICA zakończyła się realizacja czterech 

projektów. W 2013 roku oddano do użytku dwa obiekty, tj.: 

 Centrum Handlowo-Usługowe Stara Kablownia w Czechowicach-Dziedzicach, 

Beneficjent: CH Stara Kablownia, zakończenie realizacji: 31 grudnia 2013 r. 

 Rewitalizacja pięciu placów zabaw wraz z budową kortu tenisowego, dwóch boisk do 

gry w badmintona i ringo oraz instalacja monitoringu na terenie zasobów 

mieszkaniowych Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu Zdroju, 

Beneficjent: Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębia Zdroju, zakończenie 

realizacji: 30 września 2013 r. 
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Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości 

 

W ramach poddziałania 1.1.1. w zakresie dokapitalizowania zewnętrznych źródeł 

finansowania przedsiębiorczości w okresie programowania 2007-2013 realizowane są  

4 projekty – 3 pożyczkowe: 

 Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach „Rozwój działalności pożyczkowej 

Funduszu Górnośląskiego SA poprzez dokapitalizowanie Śląskiego Funduszu 

Pożyczkowego działającego na terenie województwa śląskiego”; 

 Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. „Fundusz Pożyczkowy  

w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego 

OKRES SPRAWOZDAWCZY 

 podpisano 8 umów o pożyczki na realizację projektów miejskich z Beneficjentami ostatecznymi. 

Wartość projektów to 273 360 163,64 PLN  brutto, w tym wartość środków z Inicjatywy 

JESSICA to  96 000 020,29 PLN, co stanowi 38,46 %, 

  zakończono realizację dwóch projektów miejskich, tj.: 

 Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda", Beneficjent: Urząd 

Miasta Tychy, zakończenie realizacji: 28 lutego 2014 r. 

 „Rewitalizacja zespołu budynków przy ul. Pszczyńskiej 44 w Gliwicach poprzez 

utworzenie powierzchni biurowych i usługowych”, Beneficjent: ZBMiTBS Sp. z o.o. w 

Gliwicach, zakończenie realizacji: 28 lutego 2014 r. 

 odbyło się pięć posiedzeń Rady Inwestycyjnej: 

16 stycznia 2014 r. 

XII posiedzenie Rady Inwestycyjnej - podczas posiedzenia Rady Inwestycyjnej 

wysłuchano przedstawicieli spółki PA NOVA - inwestora projektu Galerii Galena, 

władz Miasta Jaworzna oraz przedstawicieli mieszkańców Jaworzna. Podjęto decyzje o 

zintensyfikowaniu prac FROM-u nad identyfikowaniem nowych projektów. 

Przedstawiciele Banku Ochrony Środowiska S.A. przedstawili również aktualny stan 

prac w procesie wdrażania Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim. 

6 lutego 2014 r. 

XIII posiedzenie Rady Inwestycyjnej - tematem przewodnim posiedzenia było 

omówienie bieżących spraw w procesie wdrażania Inicjatywy JESSICA. Przedstawiciele 

FROM przedstawili aktualny stan prac nad identyfikacją potencjalnych Projektów 

Miejskich oraz stan prac w celu podpisania umów o pożyczki. Rada Inwestycyjna 

podjęła dwie uchwały 

4 kwietnia 2014 r. 

XIV posiedzenie Rady Inwestycyjnej - tematem przewodnim posiedzenia było 

omówienie bieżących spraw w procesie wdrażania Inicjatywy JESSICA. Przedstawiciele 

FROM oraz CPR przedstawili aktualny stan prac nad identyfikacją potencjalnych 

Projektów Miejskich oraz stan prac w celu podpisania umów o pożyczki dla całości 

środków. Przedstawiciele EBI przedstawili dotychczasowe doświadczenia w procesie 

wdrażania Inicjatywy JESSICA w Europie. 

19 maja 2014 r. 

XV posiedzenie Rady Inwestycyjnej - głównym tematem posiedzenia było omówienie 

obecnego stanu wdrażania Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim oraz 

identyfikacja potencjalnych zagrożeń dla terminowego podpisania umów dla całej 

alokacji. 

16 czerwca 2014 r. 

XVI posiedzenie Rady Inwestycyjnej - tematem przewodnim posiedzenia było 

omówienie bieżących spraw w procesie wdrażania Inicjatywy JESSICA. Przedstawiciele 

FROM oraz CPR przedstawili aktualny stan prac nad identyfikacją potencjalnych 

Projektów Miejskich oraz stan prac w celu terminowego podpisania umów o pożyczki 

dla całości środków. 
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w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego”; 

 Agencję Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu „Dofinansowanie Lokalnego 

Funduszu Pożyczkowego przy Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. w celu wsparcia 

mikro i małych przedsiębiorstw na terenie woj. Śląskiego”. 

oraz 1 poręczeniowy: 

 Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. w Katowicach „Ułatwienie 

dostępu do finansowania działalności przedsiębiorców na terenie województwa 

śląskiego poprzez dofinansowanie Śląskiego Regionalnego Funduszu 

Poręczeniowego”. 

Poniżej w tabelkach zaprezentowano postęp realizacji w okresie sprawozdawczym i od 

uruchomienia Programu. 

Tabela 6 Postęp realizacji w okresie sprawozdawczym 

Podsumowanie aktywności pożyczkowej/ poręczeniowe w województwie śląskim w okresie od 1.01.2014 r. 

do 30.06.2014 r. 

Lp. Nazwa beneficjenta 

Liczba 

udzielonych 

pożyczek/poręczeń 

Wartość udzielonych 

pożyczek/poręczeń 

(PLN) 

Wartość faktycznie 

wypłaconych pożyczek 

(PLN) 

1 Fundusz Górnośląski S.A. 24 7 616 318,00 4 209 000,00 

2 
Agencja Rozwoju Lokalnego 

S.A. 
7 295 000,00 295 000,00 

3 

Agencja Rozwoju 

Regionalnego w 

Częstochowie S.A. 

7 730 522,36 680 522,36 

4 
Śląski Regionalny Fundusz 

Poręczeniowy 
8 1 254 000,00 n/d 

 
Tabela 7 Postęp realizacji od uruchomienia Programu 

Podsumowanie aktywności pożyczkowej/ poręczeniowe w województwie śląskim wg stanu na dn. 

30.06.2014r. - narastająco od początku udzielania pożyczek/ poręczeń 

Lp. Nazwa beneficjenta 

Liczba 

udzielonych 

pożyczek/poręczeń 

Wartość udzielonych 

pożyczek/poręczeń 

(PLN) 

Wartość faktycznie 

wypłaconych pożyczek 

(PLN) 

1 Fundusz Górnośląski S.A. 130 45 264 712,00 38 464 184,59 

2 
Agencja Rozwoju Lokalnego 

S.A. 
71 3 298 000,00 3 298 000,00 

3 

Agencja Rozwoju 

Regionalnego w 

Częstochowie S.A. 

35 3 855 445,37 3 715 769,14 

4 
Śląski Regionalny Fundusz 

Poręczeniowy 
125 15 274 749,01 n/d 

 

 



13 
 

Ogłoszone nabory 

Od początku realizacji Programu ogłoszono 82 nabory na łączną kwotę alokacji 

1 miliarda EUR. Poniżej na wykresie przedstawiono liczbę naborów w podziale na instytucje 

i lata. W okresie sprawozdawczym w ramach RPO WSL nie zostały ogłoszone żadne nowe 

nabory. W grudniu 2013 ogłoszono 2 konkursy, które zakończyły się w okresie 

sprawozdawczym tj. 17 lutego 2014 r. Są to: 

 priorytet III. Turystyka, działanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty 

publiczne, alokacja konkursu to 1,03 mln EUR, 

 priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast, działanie 6.2.1 Rewitalizacja „duże 

miasta”, alokacja konkursu to 4,63 mln EUR. 

Środki przeznaczone na powyższe konkursy pochodzą z oszczędności powstałych przy 

realizacji wcześniej wybranych projektów, zatem kwota alokacji może ulec zwiększeniu 

w przypadku powstania nowych oszczędności.  

 

Rysunek 1 Liczba ogłoszonych konkursów w podziale na lata 

 

 

 

Informacje ogólne 

Głównym celem RPO WSL jest stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu 

spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu. Zgodnie z celem głównym 

wybrane zostały priorytety odpowiadające obszarom, które mają podstawowe znaczenie dla 

dynamicznego rozwoju regionu. W ramach realizacji RPO WSL zostanie zaangażowanych   

7 287 743 105 PLN, ze środków wspólnotowych. 
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Analiza postepu finansowego 

Według stanu na koniec czerwca 2014 roku w ramach RPO WSL do realizacji zatwierdzono 

5455 wniosków na łączną wartość dofinansowania ogółem
2
 8 706,52 mln PLN, przy czym 

podpisano umowy/wydano decyzje dla 4894 projektów o wartości dofinansowania z UE 

7 099,67 mln PLN (97,41 % alokacji na lata 2007-13). Do końca czerwca 2014 roku 

wypłacono beneficjentom środki w wysokości 5 143,21 mln PLN, co stanowi 70,57% 

alokacji. Instytucja Certyfikująca zatwierdziła deklaracje wydatków złożone przez Instytucje 

Zarządzającą na kwotę 5 120,89 mln PLN (dofinansowanie UE), co odpowiada 70,26% 

alokacji. Na koniec czerwca 2014 roku w ramach RPO WSL zostało zakończonych 3927 

projektów o wartości dofinansowania z UE 3 423,98 mln PLN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej na wykresach przedstawiono postęp realizacji RPO WSL. 

                                                 
2
 tzn. środki UE + dofinansowanie z budżetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej   

OKRES SPRAWOZDAWCZY 

 złożono 94 wnioski poprawne pod względem formalnym o ogólnej wartości dofinansowania równej 

163,69 mln PLN, co stanowi 2,25% alokacji przeznaczonej na RPO WSL, 

 zatwierdzono 229 wniosków o dofinansowanie o wartości EFRR równej 398,35 mln PLN, co 

stanowi 5,46% alokacji przeznaczonej na RPO WSL, 

 podpisano 271 umów o dofinansowanie o wartości EFRR równej, 54,04 mln PLN, co stanowi 

0,74% alokacji przeznaczonej na RPO WSL, 

 wypłacono beneficjentom 427,19 mln PLN, co stanowi  5,86 % alokacji EFRR przeznaczonej na 

Program. 

 19 lutego 2014 roku zakończono 2 nabory w ramach poddziałania 3.2.2. Infrastruktura 

okołoturystyczna/ podmioty publiczne na kwotę 4,34 mln PLN oraz w ramach poddziałanie 6.2.1. 

Rewitalizacja – „duże miasta” 19,44 mln PLN. 
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Rysunek 2Postęp realizacji RPO WSL w podziale na kwartały  
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Największy postęp wdrażania realizowany jest w priorytecie IV. Kultura, gdzie kontraktacja 

na koniec okresu sprawozdawczego prezentowała się na poziomie 100,29%, płatności 

90,29%, certyfikacja 90,69%. Równie wysoki postęp zauważalny jest w priorytecie IX. 

Zdrowie i rekreacja kontraktacja na koniec 30 czerwca 2014 r. wynosi 99,74%, płatności 

91,91%, certyfikacja 92,74%.  

Najmniejszy postęp wdrażania widoczny jest w priorytecie I Badania i rozwój technologiczny 

(B + R), innowacje i przedsiębiorczość i priorytet II Społeczeństwo informacyjne w których 

pomimo, że kontraktacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła odpowiednio 98,38% 

i 99,31% to płatności oraz certyfikacja w dalszym ciągu są na niskim poziomie.  

Na obecnym etapie realizacji RPO WSL znacząca większość projektów jest już w fazie 

realizacji, więc wraz ze wzrostem liczby podpisywanych umów o dofinansowanie, 

zauważalny jest znaczący wzrost wartości wniosków o płatność oraz środków 

certyfikowanych. Wysokie pozycje w wydatkowaniu oraz certyfikacji środków UE zostały 

osiągnięte pomimo ogromnej liczby aplikujących podmiotów dla stosunkowo małych 

projektów.  

IZ RPO WSL nie zdiagnozowała problemów ani opóźnień związanych z płatnościami. 

Projekty wybrane do dofinansowania w poprzednich latach generują coraz więcej wydatków, 

co jest zjawiskiem naturalnym biorąc pod uwagę proces realizacji wieloletnich projektów 

inwestycyjnych w ramach polityki spójności. Tempo wydatkowania środków jest 

uwarunkowane charakterem realizowanych projektów – dynamika jest większa w przypadku 

przedsięwzięć krótkoterminowych, o stosunkowo niewielkim budżecie, a mniejsza dotyczy 

przedsięwzięć infrastrukturalnych charakteryzujących się dłuższym okresem 

przygotowawczym, znacznym budżetem i wieloletnim okresem realizacji, których w ramach 

RPO WSL jest więcej. 

Ponadto w niektórych priorytetach np. w priorytecie II wystąpiły problemy prawne na samym 

początku wdrażania, które spowodowały opóźnienia we wdrażaniu.  
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Rysunek 3 Poziom wykorzystania alokacji RPO WSL w podziale na priorytety  - stan na koniec czerwca 2014 roku 
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Poniżej zaprezentowano rozkład zakontraktowanych środków EFRR w podziale na powiaty 

(liczba i wartość w mln PLN). 

 

Rysunek 4 Wartość zakontraktowanych środków w podziale na powiaty 
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Rysunek 5 Liczba podpisanych umów o dofinansowanie w podziale na powiaty 

 



20 

 

Analiza wdrażania działań/poddziałań powierzonych IP2 RPO WSL  

Na podstawie porozumienia zawartego z Zarządem Województwa Śląskiego IZ RPO WSL 

powierzyła IP2 RPO WSL (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości) zadania dotyczące realizacji 

poddziałań skierowanych wyłącznie dla przedsiębiorców. Są to w całości działanie 1.2  oraz 

poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa i poddziałanie 

3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa. Łączna kwota środków (EFRR + 

dofinansowanie z budżetu państwa) przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach 

działania i poddziałań powierzonych ŚCP wynosi 234 922 840 EUR, co na dzień 30 czerwca 

2014 r. dało kwotę 988 707 383,41 PLN (wg algorytmu ustalonego przez MIR). 

Według stanu na 30 czerwca 2014 r. w ramach konkursów ogłoszonych przez IP2 RPO WSL 

zostało złożonych łącznie 8682 wnioski o dofinansowanie na sumaryczną kwotę 

dofinansowania 2 573 mln PLN, co zdecydowanie przekroczyło kwotę alokacji przeznaczoną 

na finansowanie projektów w ramach działań powierzonych ŚCP (260% alokacji). 

Do dofinansowania zostało zatwierdzonych 3 861 wniosków, na łączną kwotę 

dofinansowania 1 199 mln PLN (121% alokacji). IP2 RPO WSL podpisało z beneficjentami 

3392 umowy o wartości dofinansowania 973 mln PLN, co stanowi 98,41% alokacji. Na dzień 

30 czerwca 2014 r. w ramach działań powierzonych IP2 RPO WSL zostały zatwierdzone 

7336 wnioski o płatność. We wnioskach o płatność beneficjenci wykazali poniesienie 831 

mln PLN wydatków. Do końca I półrocza 2014 r. zakończono 2 950 projektów o wartości 

dofinansowania 776 mln PLN (78% alokacji).  

 

Rysunek 6 Postęp realizacji działania/poddziałań wdrażanych przez IP2 RPO WSL 
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W okresie od stycznia do czerwca br. podpisano łącznie 203 umowy z beneficjentami 

na kwotę blisko 75 mln PLN. W drugim kwartale 2014 r. obserwuje się znaczny wzrost 

kontraktacji, który wynika m.in. z ustanowionego przez MIR maksymalnego dopuszczalnego 

terminu kontraktacji. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 

z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej 

pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych możliwym było 

podpisywanie umów o dofinansowanie do dnia 30 czerwca 2014 r. 

Podkreślić również należy fakt, iż Śląskie Centrum Przedsiębiorczości wykorzystało 

wszystkie dostępne i możliwe do zakontraktowania środki finansowe, a także zaangażowało 

dodatkowe środki. (IZ RPO WSL przekazała promesą kwotę 1,4 mln EURO (EFRR) w celu 

dokonania wyboru i kontraktacji projektów w ramach działania 1.2 ). 

 

Rysunek 7 Liczba podpisanych umów w ujęciu miesięcznym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postęp realizacji RPO WSL w trybie projektów indywidualnych 

6 23 11 
19 

18 
126 

Liczba podpisanych umów w ujęciu miesięcznym 

styczeń 2014 r. luty 2014 r. marzec 2014 r. 

kwiecień 2014 r. maj 2014 r. czerwiec 2014 r. 

OKRES SPRAWOZDAWCZY 

 podpisano 203 umowy o dofinansowanie o wartości EFRR równej 74,62 mln PLN, co stanowi 

7,55 % alokacji EFRR przeznaczonej na działanie/poddziałania powierzone ŚCP, w tym: 

 200 podpisanych umów o wartości dofinansowania 73,68 mln PLN dla działania 1.2, co 

stanowi 8,90 % alokacji przeznaczonej na działanie 1.2, 

 3 podpisane umowy o wartości dofinansowania 0,94 mln PLN dla poddziałania 3.1.1, co 

stanowi 0,85 % alokacji przeznaczonej na poddziałanie 3.1.1, 

 dla poddziałania 3.2.1 brak podpisanych umów w I półroczu 2014r.  

 114,7 mln PLN – kwota wykazana przez Beneficjentów w zaakceptowanych wnioskach o płatność, 

co stanowi 11,60 % alokacji przeznaczonej na działanie/poddziałania powierzonych ŚCP, w tym 

 98,55 mln PLN dla działania 1.2, co stanowi 11,91 % alokacji przeznaczonej na działanie 

1.2, 

 9,15 PLN dla poddziałania 3.1.1, co stanowi  8,30 % alokacji przeznaczonej na 

podziałanie 3.1.1, 

 7 mln PLN dla poddziałania 3.2.1, co stanowi  13,75 % alokacji przeznaczonej na 

podziałanie 3.2.1. 
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W ramach RPO WSL realizowanych jest 30 projektów kluczowych, w tym 3 duże. Na liście 

rezerwowej znajdują się 4 projekty. Na koniec okresu sprawozdawczego podpisano 

73 umowy na kwotę 1 899,32 mln PLN. IZ RPO WSL na bieżąco kontaktuje się 

z beneficjentami projektów kluczowych oraz organizuje spotkania indywidualne, 

umożliwiające rozwiązywanie pojawiających się wątpliwości. Szczegółowe informacje dot. 

realizacji dużych projektów zostały przedstawione w pkt. 5 niniejszego Sprawozdania. 

 

Postęp realizacji RPO WSL w trybie projektów systemowych - Programy Rozwoju 

Subregionów 

Poniżej przedstawiono postęp finansowy realizacji Programów Rozwoju Subregionów 

w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia Programu. 
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Tabela 8 Postęp realizacji PRS od uruchomienia Programu 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

PRS Centralny 0 84 352, 07 86,79% 0 73 311, 63 76,82% 0 73 311, 63 76,82% 272, 75 232, 42 172, 77 42,59% 

PRS 

Południowy 
0 64 123, 68 79,87% 0 60 122, 13 78,88% 0 60 122, 13 78,88% 222, 41 210, 44 134, 82 87,07% 

PRS Północny 0 60 184, 57 96,55% 0 55 168, 65 88,22% 0 55 168, 65 88,22% 259, 78 227, 91 143, 72 75,18% 

PRS Zachodni 0 41 212, 75 90,81% 0 39 206, 91 88,32% 0 39 206, 91 88,32% 317, 05 286, 58 196, 24 83,76% 

OGÓŁEM 0 249 873, 07 88,55% 0 227 809, 32 82,09% 0 227 809, 32 82,09% 1 071, 99 957, 34 647 ,56 65,68% 
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Przykłady projektów 

Zacznij zwiedzanie Polski od źródeł - Wisła 

Beneficjent: Gmina Wisła 

Tytuł projektu: 
Zacznij zwiedzanie Polski od źródeł. Rewitalizacja Parku 

Kopczyńskiego w Wiśle 

Priorytet: VI Zrównoważony rozwój miast 

Nr i nazwa działania: 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

Całkowita wartość projektu: 6  714 500,24PLN 

Wartość wkładu unii europejskiej: 5 618 714,19 PLN 

Przedmiotem projektu była kontynuacja rewitalizacji Parku Kopczyńskiego w Wiśle, 

co przyczyni się do dynamizacji rozwoju społeczno – gospodarczego oraz przestrzennego 

Wisły. Projekt stanowił odpowiedź na występujące w tym obszarze problemy społeczne, 

edukacyjne, kulturalne, turystyczne i rekreacyjne.  

W wyniku realizacji przedsięwzięcia na terenie Parku Kopczyńskiego zostały wykonane:  

 rewitalizacja akwenu z okresu międzywojennego wraz z przyległym otoczeniem, 

 rewitalizacja Pomnika „Źródeł Wisły”, 

 modernizacja istniejących ciągów komunikacyjnych i placu odpoczynkowego, 

 budowa i wyposażenie nowych obiektów sportowo – rekreacyjnych, 

 zakup stołów do ping – ponga, 

 modernizacja i powiększenie palcu zabaw dla dzieci i młodzieży,  

 utworzenie Zabytkowego Parku Przygód (miniatury charakterystycznych budowli 

miast położonych nad rzeką Wisła: Zamek Prezydenta RP w Wiśle, Wawel w 

Krakowie, Zamek w Sandomierzu, Zamek w Janowcu, Zamek w Kazimierzu 

Dolnym, Pałac w Puławach, Zamek Królewski w Warszawie, Katedra Św. Janów w 

Toruniu, Zamek w Świeciu, Żuraw w Gdańsku), 

 utworzenie stałej ekspozycji o rzece Wiśle (od źródeł do ujścia), 

 wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych,  

 rozbudowa oświetlenia parkowego i monitoringu.  

Kluczowym celem projektu była dynamizacja rozwoju społeczno – gospodarczego oraz 

przestrzennego poprzez rewitalizację zdegradowanej przestrzeni Parku Kopczyńskiego 

i przywrócenie mu funkcji przestrzeni miejskiej atrakcyjnej dla wszystkich grup mieszkańców 

miasta, okolicznych miejscowości oraz turystów i przyjezdnych. Długoterminowe korzyści, 

które niesie za sobą przedsięwzięcie:  

 poprawa jakości życia mieszkańców i wzrost dobrobytu mieszkańców,  

 umacnianie tożsamości miejsca,  

 poprawa wizerunku miasta,  



25 

 

 ożywienie terenów zdegradowanych – pobudzenie aktywności mieszkańców,  

 wzrost atrakcyjności inwestycyjnej – powstanie nowych miejsc pracy,  

 podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Wisła - wzrost ruchu turystycznego,  

 ograniczenie patologii społecznych czy podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych 

miejsc,  

 wzrost spójności wewnątrzregionalnej.  

Park Kopczyńskiego w Wiśle 

Dom Kultury w Żorach – tu rodzą się nasze pasje Żory 

 

Beneficjent: Miejski Ośrodek Kultury w Żorach 

Tytuł projektu: 

Przystanek Kultura - Dom Kultury w Żorach jako Regionalne 

Centrum Inicjatyw i Informacji Kulturalnej. Modernizacja 

infrastruktury kultury 

Priorytet: IV Kultura 

Nr i nazwa działania: 4.1. Infrastruktura kultury 

Całkowita wartość projektu: 12 490 094,08 PLN 

Wartość wkładu unii europejskiej: 4 068 329,29 PLN 

Przedmiotem projektu była modernizacja budynku Domu Kultury w Żorach wraz 

z zagospodarowaniem dziedzińca wewnętrznego – budową sceny plenerowej wraz 

z zapleczem. Gruntownie zmodernizowana została część budynku Domu Kultury wraz 

z aranżacją oraz nadaniem nowych funkcji w obecnym i nowopowstałym pomieszczeniom. 

W efekcie realizacji projektu obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

Dzięki dotacji unijnej i ministerialnej oraz wkładowi własnemu miasta powstało nowoczesne 

centrum kultury, nastawione na inicjatywy i potrzeby mieszkańców.  

http://rpo-promocja.slaskie.pl/projekt.php?art1=1397481492


26 

 

Budynek Domu Kultury, który znajduje się przy ulicy Dolne Przedmieście 1 w Żorach został 

wzniesiony w latach 1954–1956 w stylu uproszczonego neorenesansu. Jest wpisany 

do rejestru zabytków Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W latach 2010-

2013 przeprowadzono gruntowny remont budynku. Odnowiono elewację Domu Kultury 

i gruntownie zmodernizowano jego wnętrze: salę teatralną, scenę, garderoby i pomieszczenia, 

a także zagospodarowano dziedziniec i wzniesiono imponującą scenę plenerową wraz 

z zapleczem. 

Projekt rozpoczął się modernizacją budynku Domu Kultury. Sala teatralna została 

wyposażona w nowoczesny system nagłośnieniowy, nowe oświetlenie estradowe oraz fotele 

dla widzów. Pomieszczenia biurowe przeniesiono na piętro budynku, a w ich 

dotychczasowym miejscu powstały przestrzenne sale. Obecnie Dom Kultury dysponuje 

pięcioma pomieszczeniami wielofunkcyjnymi, z których trzy wyposażone 

są w audiowizualny sprzęt konferencyjny. Sale można łączyć dzięki szerokim, otwieralno-

przesuwnym drzwiom; odbywają się w nich zajęcia artystyczne zespołów tanecznych, 

muzycznych i teatralnych. Zakupiono nowoczesny system wystawienniczy z możliwością 

różnorodnej aranżacji. Obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 

poprzez schodowy podjazd gąsienicowy oraz odpowiednio zaprojektowaną toaletę. W ramach 

projektu zagospodarowano niewykorzystany do tej pory dziedziniec wewnętrzny budynku 

Domu Kultury. Wybudowano scenę plenerową z pełnym wyposażeniem scenicznym, 

na której latem będą odbywać się spektakle, koncerty i festiwale na wolnym powietrzu. Scena 

jest zamykana, co umożliwia prowadzenie zajęć nawet w sezonie zimowym. W nowej części 

Domu Kultury znajduje się także pięć garderób. Jedna z nich już zapełniła się strojami 

zespołu dziecięcego Wesołe Nutki. Dzięki inwestycji rozwiązała się cześć problemów 

lokalowych ośrodka. Powstał też olbrzymi magazyn, w którym przechowywane będą 

elementy dekoracji i scenografii. 

Ponadto w słonecznym pomieszczeniu wielofunkcyjnym działa nowoczesne Studio Działań 

Artystycznych. Tutaj można uczestniczyć zarówno w tradycyjnych zajęciach rysunku, 

malarstwa i grafiki, jak i w warsztatach linorytu, filcowania oraz ceramiki. Studio dysponuje 

profesjonalnym piecem ceramicznym oraz kołem gancarskim. 
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Dom Kultury w Żorach 

 

Postęp realizacji RPO WSL w podziale na priorytety 

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

dane pochodzą z KSI (SIMIK 07-13), zostały wygenerowane 1 lipca 2014r. i przedstawiają 

stan wdrażania RPO WSL w okresie sprawozdawczym oraz od początku realizacji Programu. 

W niektórych priorytetach % realizacji RPO WSL na poziomie zatwierdzonych wniosków 

do dofinansowania znacznie przewyższa 100%. Sytuacja wynika z faktu, iż w systemie 

na poziomie zatwierdzonych wniosków do dofinansowania projekt ma status zatwierdzony, 

pomimo iż umowa o dofinansowanie została z beneficjentem rozwiązana a środki 

przeznaczone zostały na inne projekty. W związku z powyższym w systemie kwoty się 

powtarzają na poziomie zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie stąd procent jest taki 

wysoki. Problem nie występuje na poziomie kontraktacji, środki nie przekraczają dostępnej 

alokacji. 

 

 

 

 

 

Informacje ogólne 

Celem głównym przedmiotowego priorytetu jest wzrost konkurencyjności regionalnej 

gospodarki opartej na wiedzy.  

Realizacji priorytetu służyć mają trzy działania: 

 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, 

 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MSP, 

 1.3 Transfer technologii i innowacji. 

PRIORYTET I 

BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+R), INNOWACJE I 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

 



28 

 

Na realizację priorytetu I alokowano 1 239 273 164 PLN pochodzących z EFRR, co stanowi 

17,00 % wartości Programu. W ramach przedmiotowego priorytetu realizowane są projekty 

w trybie konkursowym oraz indywidualnym (projekty kluczowe). Wdrażanie działania 1.2 w 

ramach przedmiotowego priorytetu zostało powierzone IP2 RPO WSL. 

Analiza postępu finansowego 

We wszystkich działaniach priorytetu, % wykorzystania alokacji na poziomie zatwierdzonych 

wniosków o dofinansowanie oraz kontraktacji jest wysoki. Poziom płatności oraz certyfikacji 

w dalszym ciągu jest niski, co jest zjawiskiem naturalnym biorąc pod uwagę proces realizacji 

wieloletnich projektów inwestycyjnych w ramach polityki spójności. Należy zwrócić uwagę, 

iż w trakcie procesu kontraktacji powszechnym zjawiskiem wśród projektów realizowanych 

przez przedsiębiorców jest rozwiązywanie umów bądź też odstąpowanie od ich podpisania – 

zarówno z inicjatywy przedsiębiorcy, jak i Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Główną 

tego przyczyną są problemy ze zgromadzeniem właściwej dokumentacji, błędy podczas 

realizacji projektu, niezłożenie wniosków o płatność przez beneficjenta. Powyższe sytuacje 

wpływają na tempo i poziom realizacji przedmiotowego priorytetu. 

W związku z wdrażaniem przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości działania 1.2, 

szczegółowa analiza przedmiotowego działania została zamieszczona przy analizie ogólnej 

Programu.  

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. Instrument ten zapewnia 

dodatkowe wsparcie finansowe przedsiębiorcom (oprócz dotacji unijnych), którzy posiadają 

siedzibę na terenie województwa śląskiego lub prowadzą inwestycje na terenie regionu. 

Szczegółowe informacje dot. ww. projektów zostały przedstawione w podpunkcie 

Instrumenty inżynierii finansowej niniejszego Sprawozdania. 

Tabela 9 Postęp wdrażania w podziale na działania od uruchomienia Programu 

Działania 

Alokacja 

w mln 

PLN 

Zatwierdzone 

wnioski do 

dofinansowania 

Podpisane umowy Płatności Certyfikacja 

mln 

PLN 
% 

mln 

PLN 
% 

mln 

PLN 
% 

mln 

PLN 
% 

1.1 397,27 476,20 119,87% 385,85 97,13% 194,56 48,97% 195,88 49,31% 

1.2 

 

703,50 

 

979,80 139,27% 694,66 98,74% 546,47 77,68% 541,73 77,00% 

1.3 138,64 205,07 147,91% 138,88 100,17% 53,99 38,94% 54,34 39,20% 

Od uruchomienia programu złożono 5 967 wniosków aplikacyjnych, poprawnych 

pod względem formalnym, o ogólnej wartości dofinansowania równej 2 414,34 mln PLN, 

co stanowi 194,80 % alokacji przeznaczonej na priorytet I. Wartość zatwierdzonych 

wniosków o dofinansowanie w liczbie 3 567 wynosi 1 661,07 mln PLN, co stanowi 134,02% 

alokacji EFRR przeznaczonej na priorytet I. Na koniec okresu sprawozdawczego poziom 
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kontraktacji w ramach podpisanych 3 199 umów w zakresie omawianego priorytetu (działania 

1.1; 1.3; 1.3) wyniósł 1 219,40 mln PLN (98,38%). Wypłacone środki beneficjentom 

to 795,01 mln PLN co stanowi 64,14% alokacji EFRR przeznaczonej na priorytet I, z czego 

7,55% zrealizowano w okresie sprawozdawczym. Wartość scertyfikowanych środków na 

koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 791,95 mln PLN (63,90% alokacji przeznaczonej 

na priorytet I).  

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się zagrożenia dla realizacji przedmiotowego 

priorytetu RPO WSL.  

Poniżej na wykresie przedstawiono postęp realizacji priorytetu I od uruchomienia programu 

w podziale na kwartały. 
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Rysunek 8 Postęp wdrażania priorytetu 1 w podziale na kwartały 
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Analiza postęp rzeczowego 

W załączniku II d 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 2014 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. 

Na koniec okresu sprawozdawczego w dalszym ciągu widoczny jest niski poziom osiągnięcia 

wskaźników produktu z zakresu B+R: Liczba projektów z zakresu B+R, Liczba instytucji B+R 

wspartych w ramach RPO. Projekty z zakresu B+R są z założenia projektami o wysokiej 

wartości dofinansowania, natomiast w przypadku realizacji 2 typu projektu: Wsparcie w 

zakresie podjęcia lub rozwoju działalności B+R w mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstwach, wartość całkowita wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć 

400 000 PLN, a maksymalna kwota wsparcia to 240 000 PLN. Tak niskie dofinansowanie 

powoduje, iż przedsiębiorcy rezygnują z realizacji projektów w ramach drugiego typu 

na korzyść pierwszego, bądź aplikowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka.  

Wskaźniki rezultatu priorytetu I w obecnym okresie sprawozdawczym nie osiągnęły jeszcze 

swojej wartość docelowej, jednak osiągnięcie gwarantuje szacowana realizacja obliczana 

na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie.  

Realizacja wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsca pracy (EPC) 

w podziale na kobiety i mężczyzn w omawianym priorytecie wskazuje na większą liczbę 

utworzonych miejsc prac dla mężczyzn (1517 nowych etatów dla kobiet, 3911 dla mężczyzn). 

Równość szans kobiet i mężczyzn jest ważnym elementem szerszej kwestii równości szans, 

której przestrzeganie stanowi jedną z podstawowych zasad RPO WSL. Przy programowaniu 

zostały założone podwskaźniki: miejsca pracy w podziale na płeć na równym poziomie, 

beneficjenci składając wnioski o dofinansowanie nie deklarują kogo zatrudnią, gdyż zostałaby 

zaburzona omawiana zasada, każdy powinien mieć równy dostęp do zatrudnienia. 

Beneficjenci wykazują miejsca pracy w podziale dopiero w momencie składania wniosku 

o płatność.  

Poniżej na wykresach zaprezentowano postęp realizacji i szacowanej realizacji wskaźników 

w czterech podziałach procentowych. Na wykresie dot. szacowanej realizacji w związku 

z brakiem danych nie uwzględniono wskaźników dot. miejsca pracy w podziale na kobiety, 

mężczyzn i wieś. 
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Informacje ogólne 

Celem głównym priorytetu II jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego w regionie. W ramach priorytetu wspierane są działania w zakresie 

zapewnienia szybkiego i bezpiecznego dostępu do Internetu, a także rozwój usług 

publicznych świadczonych drogą elektroniczną. 

Realizacji priorytetu służą dwa działania: 

 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, 

 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych. 

6 wskaźników 

5 wskaźników 

5 wskaźników 

3 wskaźniki 

realizacja do 50% realizacja 50-75% 

realizacja 75-125% realizacja pow. 125% 

1 wskaźnik 
2 wskaźniki 

6 wskaźników 

7 wskaźników 

szacowana realizacja do 50% szacowana realizacja 50-75% 

szacowana realizacja 75-125% szacowana realizacja pow. 125% 

PRIORYTET II 

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE 
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Na realizację priorytetu II alokowano 626 267 924 PLN pochodzących z EFRR, co stanowi 

8,59% wartości Programu. W ramach priorytetu II projekty oceniane i wybierane są według 

dwóch ścieżek: konkursowej i PRS.  

Analiza postępu finansowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopień wykorzystania alokacji w podziale na działania na poziomie zatwierdzonych 

wniosków i kontraktacji jest wyrównany i na wysokim poziomie. Odnotowany niski poziom 

płatności i certyfikacji spowodowany jest opóźnieniem wdrażania priorytetu II w wyniku 

problemów z pomocą publiczną, a także w związku ze specyfiką realizowanych projektów. 

Tabela 10 Realizacja priorytetu II w podziale na działania od uruchomienia Programu 

Działanie 
Alokacja 

mln PLN 

Zatwierdzone 

wnioski do 

dofinansowania 

Podpisane umowy Płatności Certyfikacja 

mln 

PLN 
% 

mln 

PLN 
% 

mln 

PLN 
% 

mln 

PLN 
% 

2.1 285,24 335,20 117,52% 287,12 100,66% 83,51 29,28% 81,58 28,60% 

2.2 341,09 349,25 102,39% 334,89 98,18% 121,56 35,64% 132,18 38,75% 

 

Od uruchomienia programu złożono 279 wniosków aplikacyjnych, poprawnych pod 

względem formalnym, o ogólnej wartości dofinansowania równej 800,03 mln PLN, co 

stanowi 127,73% alokacji przeznaczonej na priorytet II. Wartość zatwierdzonych wniosków 

o dofinansowanie w liczbie 212 wynosi 684,45 mln PLN, co stanowi 109,28% alokacji EFRR 

przeznaczonej na priorytet II. Na koniec okresu sprawozdawczego poziom kontraktacji 

w ramach podpisanych 202 umów w zakresie omawianego priorytetu wyniósł  622,01 mln 

PLN (99,31%). Wypłacona beneficjentom kwota to 205,07 mln PLN, co stanowi 32,74% 

alokacji EFRR przeznaczonej na priorytet II, w ramach czego zaledwie 6,46% zrealizowano 

w okresie sprawozdawczym. Wartość scertyfikowanych środków na koniec okresu 

sprawozdawczego wyniosła 213,76 mln PLN (34,13% alokacji).  

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się zagrożenia dla realizacji przedmiotowego 

priorytetu RPO WSL.  

OKRES SPRAWOZDAWCZY 

 

 zatwierdzono 8 wniosków o dofinansowanie o ogólnej wartości dofinansowania równej 16,33 mln 

PLN, co stanowi 2,61% alokacji EFRR przeznaczonej na priorytet II, 

 podpisano 8 umów o dofinansowanie o wartości EFRR ogółem równej 31,85 mln PLN co stanowi 

5,06 % alokacji EFRR przeznaczonej na priorytet II, 

 wypłacono beneficjentom 40,47 mln PLN, co stanowi 6,46 % alokacji EFRR przeznaczonej na 

priorytet II. 
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Rysunek 9 Postęp wdrażania priorytetu I1 w podziale na kwartały 
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Analiza postęp rzeczowego 

W załącznik II d 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 2014 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. 

W związku z problemami prawnymi w 2010 roku związanymi z brakiem 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, realizacja 

wskaźników w ramach priorytetu jest znacznie opóźniona. Dla niektórych wskaźników 

osiągnięcie wartości docelowej przesunęło się jedynie w czasie dla innych istnieje ryzyko 

nieosiągnięcia założonej wartości docelowej. Powodem zaistniałej sytuacji była linia 

demarkacyjna pomiędzy RPO WSL a POIG a co za tym idzie zapisy w URPO, które nie 

dopuszczały podłączania użytkowników ostatecznych. W związku z tym część wskaźników 

otrzymała nowe brzmienie podczas renegocjacji. Ww. problemy w największym stopniu 

dotknęły wskaźnika Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu który 

początkowo miał brzmienie Liczba osób które zostały podłączone do szerokopasmowego 

Internetu, co z kolei powodowało brak wyboru wskaźnika ze strony beneficjentów. Problem 

z jego monitorowaniem zostanie rozwiązany poprzez wysyłanie ankiet wskaźnikowych do 

wszystkich beneficjentów którzy w ramach projektu mogą monitorować ten wskaźnik.  

Problem w osiągnięciu założonej wartości docelowej może mieć wskaźnik rezultatu Liczba 

miejsc pracy, gdyż założeniem projektów informatycznych jest wykorzystanie techniki, 

nowoczesnych informatycznych rozwiązań w celu sprawniejszego wykonywania zadań, co 

ogranicza tworzenie miejsc pracy w projektach tego rodzaju.  

Poniżej na wykresach zaprezentowano postęp realizacji i szacowanej realizacji wskaźników 

w czterech podziałach procentowych. Na wykresie dot. szacowanej realizacji w związku 

z brakiem danych nie uwzględniono wskaźników dot. miejsca pracy w podziale na kobiety, 

mężczyzn. 
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Informacje ogólne 

Celem głównym priorytetu jest Wzrost konkurencyjności turystycznej regionu. W ramach 

priorytetu są wspierane działania z zakresu infrastruktury zaplecza turystycznego, 

infrastruktury okołoturystycznej, systemu informacji turystycznej, promocji turystyki. 

Realizacji priorytetu służyć mają cztery działania: 

 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, 

 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, 

 3.3 Systemy informacji turystycznej, 
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PRIORYTET III 

TURYSTYKA 
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 3.4 Promocja turystyki. 

Na realizację priorytetu III alokowano 464 763 342 PLN pochodzących z EFRR, co stanowi 

6,38 % wartości Programu. W ramach priorytetu III występują trzy procedury oceny 

i wyboru projektów: PRS, konkursowa i indywidualna (projekty kluczowe). Ponadto 

wdrażanie dwóch poddziałań w ramach przedmiotowego priorytetu (3.1.1, 3.2.1) zostało 

powierzone IP2 RPO WSL. 

Analiza postępu finansowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopień wykorzystania alokacji pod względem wniosków zatwierdzonych do dofinansowania, 

kontraktacji, płatności i certyfikacji jest na zadowalającym poziomie. W związku 

z wdrażaniem przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości poddziałań 3.1.1 i 3.2.1, 

szczegółowa analiza została zamieszczona przy analizie ogólnej Programu.  

 

Tabela 11 Realizacja priorytetu III w podziale na działania od uruchomienia Programu 

 

Działanie 
Alokacja 

mln PLN 

Zatwierdzone 

wnioski do 

dofinansowania 

Podpisane umowy Płatności Certyfikacja 

mln 

PLN 
% 

mln 

PLN 
% 

mln 

PLN 
% 

mln 

PLN 
% 

3.1 108,41 163,07 150,42% 105,35 97,18% 94,09 86,79% 81,16 74,86% 

3.2 322,68 384,40 119,13% 305,62 94,71% 216,55 67,11% 219,71 68,09% 

3.3 17,46 18,83 107,83% 17,72 101,49% 15,19 86,98% 15,21 87,09% 

3.4 16,23 18,22 112,26% 16,10 99,20% 15,41 94,95% 15,45 95,17% 

 

OKRES SPRAWOZDAWCZY 

 złożono 57 wniosków o dofinansowanie poprawnych pod względem formalnym o ogólnej wartości 

dofinansowania równej 51, 62 mln PLN, co stanowi 11,11 % alokacji przeznaczonej na priorytet 

III, 

 zatwierdzono 22 wnioski o dofinansowanie o ogólnej wartości dofinansowania równej 19,30 mln 

PLN, co stanowi 4,15 % alokacji EFRR przeznaczonej na priorytet III, 

 podpisano 13 umów o dofinansowanie o wartości EFRR ogółem równej  15,33 mln PLN, co 

stanowi 3,30 % alokacji EFRR przeznaczonej na priorytet III,   

 wypłacono beneficjentom 20,59 mln PLN, co stanowi 4,43 % alokacji EFRR przeznaczonej na 

priorytet III, 

 19 lutego 2014 r. zakończono nabór w ramach poddziałania 3.2.2 na kwotę 4,34 mln PLN. 
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Od uruchomienia programu złożono 1 154 wniosków o dofinansowanie, poprawnych pod 

względem formalnym, o ogólnej wartości dofinansowania równej 835,16 mln PLN, 

co stanowi 179,69 % alokacji przeznaczonej na priorytet III. Wartość zatwierdzonych 

wniosków w liczbie 642 o dofinansowanie wynosi 584,52 mln PLN co stanowi 125,76 % 

alokacji EFRR przeznaczonej na priorytet III. Na koniec okresu sprawozdawczego poziom 

kontraktacji w ramach podpisanych 509 umów w zakresie omawianego priorytetu wyniósł 

444,79 mln PLN, co stanowi 9,64 % alokacji na priorytet III. Wypłacona beneficjentom 

kwota to 341,24 mln PLN co stanowi 73,42 % alokacji EFRR przeznaczonej na priorytet III, 

w ramach czego 4,43 % zrealizowano w okresie sprawozdawczym. Wartość 

scertyfikowanych środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 331, 52 mln PLN 

(71,33% alokacji).  

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się zagrożenia dla realizacji przedmiotowego 

priorytetu RPO WSL.  
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Rysunek 10 Postęp wdrażania priorytetu III w podziale na kwartał 
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Analiza postępu rzeczowego 

W załącznik II d 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 2014 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. 

Najbardziej problematycznym wskaźnikiem w ramach priorytetu III jest wskaźnik rezultatu 

Przychody z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach programu, którego wartość 

na koniec czerwca 2014 roku, wynosiła 2,91 mln euro, co stanowi jedynie 4% realizacji 

wartości docelowej. Oszacowanie realizacji wskaźnika jest praktycznie niemożliwe dlatego 

nie została ona przedstawiona w tabelach. Powodem zaistniałej sytuacji jest sposób 

monitorowania ww. wskaźnika, gdzie źródłem danych są beneficjenci zobligowani poprzez 

oświadczenie dołączane do wniosku o płatność końcową, iż po roku od zakończenia projektu 

przekażą przedmiotowe informacje IZ RPO WSL. 

Niemniej problematycznym wskaźnikiem jest Liczba projektów z zakresu bezpośredniej 

pomocy inwestycyjnej dla MSP, którego wartość docelowa na etapie programowania została 

przeszacowana. Jednakże nie odnosząc się do wartości docelowej, wskaźnik jest realizowany 

w zadowalającym stopniu a szacowana realizacja pokazuje, że wspartych zostanie 357 

projektów z tego zakresu. 

Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz Liczba 

wypromowanych ofert programowych w zakresie turystyki to wskaźniki z zakresu których 

beneficjenci byli najmniej zainteresowani. Stąd wynikają niskie wartości realizacji oraz 

szacowanej realizacji. Realizacja wskaźnika dot. społeczeństwa informacyjnego była 

problematyczna również w pozostałych priorytetach RPO WSL, gdzie zainteresowanie 

beneficjentów realizacją projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego skupiło się na 

priorytecie II. 

Poniżej na wykresach zaprezentowano postęp realizacji i szacowanej realizacji wskaźników 

w czterech podziałach procentowych. Na wykresie dot. szacowanej realizacji w związku 

z brakiem danych nie uwzględniono wskaźników dot. miejsca pracy w podziale na kobiety, 

mężczyzn i wieś oraz wskaźnik Przychody z infrastruktury turystyki objętej wsparciem 

w ramach programu. 

 

 



41 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Informacje ogólne 

Celem głównym priorytetu IV jest Wzrost znaczenia kultury jako czynnika rozwoju społeczno 

– gospodarczego. W ramach priorytetu wspierane są działania z zakresu infrastruktury 

kultury, systemu informacji kulturalnej i promocji kultury. 

Realizacji priorytetu służyć mają trzy działania: 

 4.1 Infrastruktura kultury, 

 4.2 Systemy informacji kulturalnej, 

 4.3 Promocja kultury.  
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Na realizację priorytetu IV alokowano 220 780 951 PLN pochodzących z EFRR, co stanowi 

3,03% wartości Programu. W ramach priorytetu IV występują trzy procedury oceny i wyboru 

projektów: PRS, konkursowa i indywidualna (projekty kluczowe). 

Analiza postępu finansowego 

 

 

 

 

 

 

 

Priorytet wdrażany jest sprawnie, a stopień wykorzystania alokacji w poszczególnych 

działaniach jest na wysokim poziomie. Spowodowane jest to faktem, iż IZ RPO WSL na 

początku wdrażania Programu ogłosiła już wszystkie konkursy na całą zaplanowaną alokację 

dla przedmiotowego priorytetu. Ponadto w ramach priorytetu nie pojawiły się żadne problemy 

z wdrażaniem, stąd beneficjenci bez przeszkód mogli realizować swoje projekty. 

Tabela 12 Realizacja priorytetu IV w podziale na działania 

Działanie 
Alokacja 

mln PLN 

Zatwierdzone 

wnioski do 

dofinansowania 

Podpisane umowy Płatności Certyfikacja 

mln 

PLN 
% 

mln 

PLN 
% 

mln 

PLN 
% 

mln 

PLN 
% 

4.1 183,54 207,07 112,82% 183,88 100,18% 167,34 91,17% 168,84 91,99% 

4.2 19,75 20,99 106,28% 19,88 100,69% 17,63 89,26% 17,94 90,84% 

4.3 17,49 19,77 113,02% 17,65 100,89% 16,45 94,06% 16,83 96,22% 

 

Od uruchomienia programu złożono 223 wniosków o dofinansowanie, poprawnych pod 

względem formalnym, o ogólnej wartości dofinansowania równej 443,54 mln PLN, 

co stanowi 200,90% alokacji przeznaczonej na priorytet IV. Wartość zatwierdzonych 

wniosków o dofinansowanie wynosi 247,83 mln PLN, co stanowi 112,25% alokacji EFRR 

przeznaczonej na priorytet IV. Na koniec okresu sprawozdawczego poziom kontraktacji 

w ramach podpisanych 140 umów w zakresie omawianego priorytetu wyniósł 221,41 mln 

PLN (100,28%). Wypłacono beneficjentom kwotę 201,42 mln PLN co stanowi 91,23% 

alokacji EFRR przeznaczonej na priorytet IV, z czego 1,43% zrealizowano w okresie 

sprawozdawczym. Wartość scertyfikowanych środków na koniec okresu sprawozdawczego 

wyniosła 203,61mln PLN (92,22% alokacji). W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się 

zagrożenia dla realizacji przedmiotowego priorytetu RPO WSL. 

OKRES SPRAWOZDAWCZY 

 podpisano 2 umowy o dofinansowanie o wartości EFRR ogółem równej 606 452,78 PLN, co stanowi 

0,27% alokacji EFRR przeznaczonej na priorytet IV,   

 wypłacono beneficjentom 3,16 mln PLN, co stanowi 1,43 % alokacji EFRR przeznaczonej na 

priorytet IV. 
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Rysunek 11 Postęp wdrażania priorytetu IV w podziale na kwartały 
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Analiza postępu rzeczowego 

W załącznik II d 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 2014 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. 

Priorytet IV Kultura jest priorytetem najmniej problematycznym w kwestii wskaźnikowej. 

Realizacja wskaźników na tym etapie tylko w przypadku dwóch wskaźników, tj. Liczba 

projektów wspierających sektor kultury oraz Liczba projektów dot. infrastruktury 

społeczeństwa informacyjnego, jest poniżej 100% jednak jak widać, szacowane wartości na 

koniec 2015 roku, z pewnością zostaną osiągnięte. Bardzo zadowalającym faktem jest to, że 

w ramach priorytetu wskaźnik zatrudnienia zostanie przekroczony.  

Poniżej na wykresach zaprezentowano postęp realizacji i szacowanej realizacji wskaźników 

w czterech podziałach procentowych. Na wykresie dot. szacowanej realizacji w związku 

z brakiem danych nie uwzględniono wskaźników dot. miejsca pracy w podziale na kobiety, 

mężczyzn. 

 

 
 

2 wskaźniki 
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realizacja 75-125% realizacja pow. 125% 
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Informacje ogólne 

Celem głównym priorytetu V jest ochrona oraz poprawa jakości środowiska. W ramach 

priorytetu wspierane są działania w zakresie rozwoju infrastruktury wodno – ściekowej, 

gospodarki odpadami, poprawy jakości powietrza i wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii, zarządzania środowiskiem i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

Realizacji priorytetu służyć ma pięć działań: 

 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, 

 5.2 Gospodarka odpadami, 

 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii, 

 5.4 Zarządzanie środowiskiem, 

 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze. 

Na realizację priorytetu V alokowano 755 761 599 PLN pochodzących z EFRR, co stanowi 

10,42 % wartości Programu. W ramach priorytetu V występują trzy procedury oceny  i 

wyboru projektów: PRS, konkursowa i indywidualna (projekty kluczowe). 

Analiza postępu finansowego 

 

 

 

 

 

2 wskaźniki 

4 wskaźniki 

szacowana realizacja do 50% szacowana realizacja 50-75% 

szacowana realizacja 75-125% szacowana realizacja pow. 125% 

PRIORYTET V 

ŚRODOWISKO 

OKRES PRAWOZDAWCZY 

 

 zatwierdzono 13 wniosków o dofinansowanie o ogólnej wartości dofinansowania równej 40,32 mln 

PLN, co stanowi 5,33% alokacji EFRR przeznaczonej na priorytet V, 

 podpisano 4 umowy o dofinansowanie o wartości EFRR ogółem równej 10 mln PLN, co stanowi 

1,32% alokacji EFRR przeznaczonej na priorytet V,   

 wypłacono beneficjentom 45,18 mln PLN, co stanowi 5,98 % alokacji EFRR przeznaczonej na 

priorytet V. 
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Stopień wykorzystania alokacji w poszczególnych działaniach jest na wysokim poziomie, 

zwłaszcza biorąc pod uwagę zatwierdzone wnioski do dofinansowania oraz kontraktację. 

Najsprawniej przebiega realizacja działania 5.2 gospodarka odpadami.  

 
Tabela 13 Realizacja priorytetu V w podziale na działania 

Działanie 

Alokacja 

mln 

PLN 

Zatwierdzone 

wnioski do 

dofinansowania 

Podpisane umowy Płatności Certyfikacja 

mln 

PLN 
% 

mln 

PLN 
% 

mln 

PLN 
% 

mln 

PLN 
% 

5.1 330,70 441,07 133,38% 330,22 99,86% 254,24 76,88% 251,47 76,04% 

5.2 104,45 129,44 123,93% 104,89 100,43% 95,87 91,79% 97,20 93,07% 

5.3 277,22 342,21 123,44% 259,90 93,75% 199,98 72,14% 191,58 69,11% 

5.4 17,98 23,03 128,10% 17,87 99,37% 14,59 81,13% 14,18 78,85% 

5.5 25,49 25,67 100,73% 25,50 100,05% 18,36 72,03% 15,48 60,72% 

 

Od uruchomienia Programu złożono 473 wniosków o dofinansowanie, poprawnych pod 

względem formalnym, o ogólnej wartości dofinansowania równej 2 251,25 mln PLN, 

co stanowi 297,85% alokacji przeznaczonej na priorytet V. Wartość zatwierdzonych 

wniosków o dofinansowanie wynosi 961,42 mln PLN, co stanowi 127,20% alokacji EFRR 

przeznaczonej na priorytet V. Na koniec okresu sprawozdawczego poziom kontraktacji 

w ramach podpisanych 214 umów w zakresie omawianego priorytetu wyniósł 738,37 mln 

PLN (97,69%). Wypłacono beneficjentom kwotę to 583,04 mln PLN co stanowi 77,14% 

alokacji EFRR przeznaczonej na priorytet V, z czego 5,98% zrealizowano w okresie 

sprawozdawczym. Wartość scertyfikowanych środków na koniec okresu sprawozdawczego 

wyniosła 569,91mln PLN (75,40% alokacji). W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się 

zagrożenia dla realizacji przedmiotowego priorytetu RPO WSL.  
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Rysunek 12 Postęp wdrażania priorytetu V w podziale na kwartały
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Analiza postępu rzeczowego 

W załącznik II d 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 2014 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 przedmiotowym priorytecie klasyfikuje się na poziomie średnim. 

Wartość docelowa dla 2015 roku wskaźnika Liczba osób przyłączonych do sieci 

wodociągowej w wyniku realizacji projektów 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. wyłącznie kanalizacji. Jeżeli chodzi o niską wartość wskaźnika Moc zainstalowana 

produkcji energii  pochodząca ze źródeł odnawialnych wynika bezpośrednio z realizowanych 

w ramach Programu projektów, które mimo dużej ich liczby realizują ten wskaźnik 

w niewielkim stopniu. W celu podniesienia wartości realizacji wskaźnika, po 

przeprowadzonej analizie projektów, zostaną wysłane ankiety do części beneficjentów którzy 

wyraźnie mogliby przedstawić przedmiotowy wskaźnik jednak na etapie wnioskowania 

o dofinansowanie nie został on przez nich wybrany. 

Dla wskaźników Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Ilość 

osób objętych selektywną zbiórką odpadów istnieje ryzyko nieosiągnięcia wartości docelowej 

ze względu na brak zainteresowania ze strony potencjalnych beneficjentów. 

Poniżej na wykresach zaprezentowano postęp realizacji i szacowanej realizacji wskaźników 

w czterech podziałach procentowych. 
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Informacje ogólne 

Celem głównym przedmiotowego priorytetu jest wzrost konkurencyjności przestrzeni 

miejskiej województwa. W ramach priorytetu wspierane są działania w zakresie wzmacniania 

regionalnych ośrodków wzrostu i rewitalizacji terenów zdegradowanych. 

Realizacji priorytetu służyć mają dwa działania: 

 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu, 

 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. 

Na realizację priorytetu VI alokowano 1 296 512 306 PLN pochodzących z EFRR, co stanowi 

17,88 % wartości Programu. W ramach przedmiotowego priorytetu realizowane są projekty 

5 wskaźników 
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ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIAST 
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w ramach trybu konkursowego, indywidualnego (projekty kluczowe), PRS oraz Inicjatywy 

Jessica. 

Analiza postępu finansowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykorzystanie alokacji w poszczególnych działaniach na etapie zatwierdzania wniosków 

o dofinansowanie i kontraktacji jest na wysokim poziomie. Poziom zrealizowanych płatności 

i certyfikacji jest znacznie niższy, co jest spowodowane wdrażaniem kosztownych projektów 

infrastrukturalnych, jakie realizowane są w przedmiotowym priorytecie. 

Różnica w działaniu 6.2 pomiędzy wartością zatwierdzonych do dofinansowania wniosków, 

a kontraktacją wynika z różnic kursowych oraz faktu, że w ramach priorytetu VI wdrażana 

jest Inicjatywa JESSICA, która funkcjonuje na odrębnych zasadach (szczegółowe informacje 

na temat Inicjatywy JESSICA zostały przedstawione w pkt. 1.3 niniejszego Sprawozdania). 

Tabela 14 Realizacja priorytetu VI w podziale na działania 

Działanie 
Alokacja 

mln PLN 

Zatwierdzone 

wnioski do 

dofinansowania 

Podpisane umowy Płatności Certyfikacja 

mln 

PLN 
% mln PLN % mln PLN % mln PLN % 

6.1 536,73 697,28 129,91% 537,52 100,15% 406,82 75,80% 389,72 72,61% 

6.2 759,84 620,17 81,62% 738,17 97,15% 524,12 68,98% 509,93 67,11% 

Od uruchomienia programu złożono 215 wniosków o dofinansowanie, poprawnych pod 

względem formalnym, o ogólnej wartości dofinansowania równej 1 666,62 mln PLN, co 

stanowi 128,54% alokacji przeznaczonej na priorytet VI. Wartość zatwierdzonych wniosków 

o dofinansowanie wynosi 1 317,45 mln PLN co stanowi 101,61% alokacji EFRR 

przeznaczonej na priorytet VI. Na koniec okresu sprawozdawczego poziom kontraktacji 

w ramach podpisanych 126 umów w zakresie omawianego priorytetu wyniósł 1 275,69 mln 

PLN (98,38%). Kwota wypłacona beneficjentom to 930,94 mln PLN, co stanowi 71,80% 

alokacji EFRR przeznaczonej na priorytet VI. W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się 

zagrożenia dla realizacji przedmiotowego priorytetu RPO WSL.  

OKRES SPRAWOZDAWCZY 

 złożono 29 wniosków o dofinansowanie poprawnych pod względem formalnym o ogólnej wartości 

dofinansowania równej 76,05  mln PLN, co stanowi 6 % alokacji przeznaczonej na priorytet VI, 

 zatwierdzono 9 wniosków o dofinansowanie o ogólnej wartości dofinansowania równej 24,66 mln 

PLN, co stanowi 1,90 % alokacji EFRR przeznaczonej na priorytet VI, 

 podpisano 15 umów o dofinansowanie o wartości EFRR ogółem równej 22,39 mln PLN, co 

stanowi 1,72 % alokacji EFRR przeznaczonej na priorytet VI, 

 wypłacono beneficjentom 114,66 mln PLN, co stanowi 8,84 % alokacji EFRR przeznaczonej na 

priorytet IV, 

 17 lutego 2014r zakończył się nabór w ramach poddziałania 6.2.1 19,44 mln PLN. 
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Rysunek 13 Postęp wdrażania priorytetu VI w podziale na kwartał 
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Analiza postępu rzeczowego 

W załączniku II d 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 2014 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. 

Niski poziom osiągnięcia wskaźników produktu: Liczba projektów zapewniających 

zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast, Liczba projektów dot. 

infrastruktury społeczeństwa informacyjnego i Liczba projektów promujących biznes, 

przedsiębiorczość i nowe technologie wynika z wciąż małej liczby zakończonych projektów 

w działaniu 6.2, gdzie spośród 140
3
 podpisanych umów o dofinansowanie do końca okresu 

sprawozdawczego zakończonych zostało 53 projektów. Projekty, dla których podpisano 

umowy powinny jednak zagwarantować zrealizowanie wskaźników produktu priorytetu z 

wyjątkiem wskaźnika Liczba projektów promujących biznes, przedsiębiorczość i nowe 

technologie, który nie zostanie osiągnięty na co wpływ miało skoncentrowanie się 

zainteresowania beneficjentów przede wszystkim na infrastrukturalnych projektach 

związanych z odtworzeniem zniszczonej tkanki miejskiej dzielnic i miast województwa 

śląskiego. Natomiast projekty, których zakres byłby zgodny z zakresem określanym przez 

wskaźnik realizowane są w ramach priorytetu I (w zakresie wspierania przedsiębiorczości 

oraz nowych technologii) oraz priorytetu II (w zakresie wspierania nowych technologii).  

Wśród wskaźników rezultatu priorytetu VI część wskaźników już w obecnym okresie 

sprawozdawczym osiągnęły swoją wartość docelową, a osiągnięcie dalszej części 

wskaźników gwarantuje szacowana realizacja obliczana na podstawie podpisanych umów o 

dofinansowanie. Jak wskazują prognozy z umów niską realizację utrzyma wskaźnik Liczba 

utworzonych przedsiębiorstw. 

Realizacja wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsca pracy (EPC) 

w podziale na kobiety i mężczyzn w omawianym priorytecie wskazuje na większą liczbę 

utworzonych miejsc prac dla mężczyzn (50,30 nowych etatów dla kobiet, 68,62 dla 

mężczyzn). Równość szans kobiet i mężczyzn jest ważnym elementem szerszej kwestii 

równości szans, której przestrzeganie stanowi jedną z podstawowych zasad RPO WSL. Przy 

programowaniu zostały założone podwskaźniki: miejsca pracy w podziale na płeć na równym 

poziomie, beneficjenci składając wnioski o dofinansowanie nie deklarują kogo zatrudnią, 

gdyż zostałaby zaburzona omawiana zasada, każdy powinien mieć równy dostęp do 

zatrudnienia. Beneficjenci wykazują miejsca pracy w podziale dopiero w momencie składania 

wniosku o płatność.  

Poniżej na wykresach zaprezentowano postęp realizacji i szacowanej realizacji wskaźników 

w czterech podziałach procentowych. Na wykresie dot. szacowanej realizacji w związku 

                                                 
3
 Do liczby umów w ramach działania 6.2 zostały doliczone umowy podpisywane z beneficjnetami w ramach 

JESSICA, które nie są widoczne w KSI. 
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z brakiem danych nie uwzględniono wskaźników dot. miejsca pracy w podziale na kobiety, 

mężczyzn. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Informacje ogólne 

Celem głównym priorytetu jest ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu 

transportowego. W ramach priorytetu wspierane są działania w zakresie modernizacji 

i rozbudowy sieci drogowej oraz transportu publicznego. Szczególne znaczenie ma połączenie 

kluczowej sieci drogowej województwa z drogami znajdującymi się w sieci TEN-T, drogami 

międzynarodowymi i krajowymi. Realizacji priorytetu służyć mają dwa działania: 

 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, 

 7.2 Transport publiczny  
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Na realizację priorytetu VII alokowano 1 924 282 599  PLN pochodzących z EFRR, 

co stanowi 22,53% wartości Programu. W ramach priorytetu VII projekty oceniane i 

wybierane są według trzech ścieżek: konkursowej, PRS i projektów kluczowych.  

 

Analiza postępu finansowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopień wykorzystania alokacji w podziale na działania na poziomie zatwierdzonych 

wniosków i kontraktacji jest wyrównany i na bardzo wysokim poziomie. Również stan 

płatności i certyfikacji w przypadku działania 7.2 jest na wysokim poziomie (odpowiednio 

94,10% i 95,23%), w przeciwieństwie do działania 7.1, gdzie poziom płatności kształtuje się 

na poziomie 68,33%, a certyfikacja 69,85%. Niższy poziom płatności oraz certyfikacji 

w ramach działania 7.1 związany jest z wdrażaniem projektów kluczowych 

charakteryzujących się dłuższym okresem przygotowawczym, znacznym budżetem 

i wieloletnim okresem realizacji. Ponadto w okresie sprawozdawczym nastąpiła zmiana 

sposobu finansowania projektu Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD 

odcinek Zabrze-Gliwice, Podprojekt 3 - odcinek G2 w Gliwicach (dofinansowanie pochodzić 

będzie z funduszy unijnych Programu Infrastruktura i Środowisko), umowa o dofinansowanie 

w ramach RPO WSL z ww. projektem została rozwiązana. Uwolniona alokacja z ww. 

projektu została przeznaczona na realizację projektów z listy rezerwowej. 

Tabela 15 Realizacja priorytetu VII w podziale na działania 

 

Działanie 

Alokacja 

mln 

PLN 

Zatwierdzone 

wnioski do 

dofinansowania 

Podpisane umowy Płatności Certyfikacja 

mln 

PLN 
% 

mln 

PLN 
% 

mln 

PLN 
% 

mln 

PLN 
% 

7.1 1 501,45 1 854,37 123,5% 1 412,80 94,10% 1 025,96 68,33% 1 048,77 69,85% 

7.2 422,91 532,57 125,93% 427,95 101,19% 397,95 94,10% 402,74 95,23% 

 

Od uruchomienia programu złożono 364 wniosków o dofinansowanie, poprawnych pod 

względem formalnym, o ogólnej wartości dofinansowania równej 2888,97 mln PLN, 

OKRES SPRAWOZDAWCZY 

 złożono 4 wnioski o dofinansowanie poprawnych pod względem formalnym o ogólnej wartości 

dofinansowania równej 5,44  mln PLN, co stanowi 0,28 % alokacji przeznaczonej na priorytet VI, 

 zatwierdzono 29 wniosków o dofinansowanie o ogólnej wartości dofinansowania równej 200,80 mln 

PLN, co stanowi 10,43 % alokacji EFRR przeznaczonej na priorytet VII, 

 podpisano 16 umów o dofinansowanie o wartości EFRR ogółem równej 99,36 mln (5,16% alokacji 

EFRR przeznaczonej na priorytet VII),   

 wypłacono beneficjentom 80,20 mln PLN, co stanowi 4% alokacji EFRR przeznaczonej na priorytet 

IV. 
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co stanowi 150,15% alokacji przeznaczonej na priorytet VII. Wartość zatwierdzonych 

wniosków o dofinansowanie wynosi 2 386,92 mln PLN, co stanowi 124,03% alokacji EFRR 

przeznaczonej na priorytet VII. Na koniec okresu sprawozdawczego poziom kontraktacji 

w ramach podpisanych 200 umów w zakresie omawianego priorytetu wyniósł 1 840,75 mln 

PLN (95,65%). Kwota wypłacona beneficjentom to 1 423,92 mln PLN, co stanowi 73,99% 

alokacji EFRR przeznaczonej na priorytet VII, z czego 4,43% zrealizowano w okresie 

sprawozdawczym. Wartość scertyfikowanych środków na koniec okresu sprawozdawczego 

wyniosła 1 451,51 mln PLN (75,42% alokacji). W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się 

zagrożenia dla realizacji przedmiotowego priorytetu RPO WSL. 
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Rysunek 14 Postęp wdrażania priorytetu VII w podziale na kwartał 
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Analiza postępu rzeczowego 

W załączniku II d 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 2014 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. 

W priorytecie VII największą realizację, odnosząc się do wartości docelowych dla roku 2015 

wśród wskaźników produktu, odnotowano dla wskaźnika Liczba zakupionego taboru 

komunikacji miejskiej, dla którego wartość docelową zrealizowano w 314%. Wśród 

wskaźników rezultatu 1 z 3 wskaźników posiada realizację na zerowym poziomie - wskaźnik 

Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach 

pasażerskich i towarowych oraz powiązany z nim wskaźnik produktu Długość 

zrekonstruowanych linii kolejowych, w stosunku do których wskaźników jedyny beneficjent 

mający je realizować dokonał modyfikacji projektu, która obejmowała rezygnację 

z przeprowadzania w ramach projektu rekonstrukcji odcinka linii kolejowej. Natomiast co do 

najlepiej realizowanych wskaźników rezultatu wskaźnik Dodatkowe przewozy pasażerów 

komunikacji miejskiej z wykorzystaniem taboru objętego wsparciem zyskał największą 

realizację osiągając wartość rzędu 2965% wartości docelowej dla 2015 roku. Tak wysoka 

wartość realizacji wynika ze zliczania na wskaźnik wszystkich przewozów dokonywanych 

przez tabor będący przedmiotem wsparcia. Nie istnieje możliwość agregacji na wskaźnik 

wyłącznie przewozów dodatkowych, to jest takich, które wykonywane są taborem objętym 

wsparciem na liniach utworzonych w związku z realizacją projektu. Beneficjenci, którzy 

realizują typ projektu dot. zakupu/modernizacji taboru komunikacji zbiorowej sprawozdają IZ 

RPO WSL wskaźnik Średnia liczba osób korzystających dziennie 

z nowych/zmodernizowanych środków transportu zbiorowego, za pomocą którego 

prezentowane są wszystkie przewozy dokonane wspartym taborem niezależnie czy są to 

przewozy na liniach już istniejących, czy nowoutworzonych. Wobec powyższego, w obliczu 

braku dostępności pełnego zakresu odpowiednich danych przyjęto, iż wartość realizacji 

wskaźnika będzie oddawała postęp wskaźnika z poziomu projektowego Średnia liczba osób 

korzystających dziennie z nowych/zmodernizowanych środków transportu zbiorowego 

w wymiarze rocznym. 

Drugi z realizowanych w priorytecie wskaźników rezultatu Oszczędność czasu na nowych 

i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych w okresie 

sprawozdawczym osiągnął realizację wynoszącą 60,11% wartości docelowej dla 2015 roku. 

Szacowana realizacja ww. wskaźnika wskazuje, że jego wartość docelowa zostanie osiągnięta 

do końca 2014 roku. 

Wśród wskaźników produktu do końca okresu sprawozdawczego 8 (w okresie 

sprawozdawczym wzrost o 2) z 16 wskaźników produktu osiągnęła swoją wartość docelową 

dla 2015 roku.  
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Natomiast niską realizację wciąż posiada wskaźnik Długość zrekonstruowanych dróg, w tym 

drogi regionalne, który w okresie sprawozdawczym nieznacznie wzrósł i obecnie wynosi 

4,15 km, co stanowi 10,38% jego wartości docelowej dla 2015 roku. 

Podobnie za niezadowalający uznać należy stan realizacji wskaźnika Liczba projektów dot. 

infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, który w okresie sprawozdawczym odnotował 

postęp w realizacji do poziomu 31,25% wartości docelowej wskaźnika dla 2015 roku. 

Z agregującego się na powyższy wskaźnik 6 typu projektów Wdrażanie zintegrowanych 

systemów elektronicznej obsługi w transporcie publicznym (m.in. bilety elektroniczne, 

dyspozytorskie systemy pozycjonowania pojazdów, elektroniczna informacja pasażerska, 

monitoring wizyjny) działania 7.2 spodziewane jest zrealizowanie 7 projektów, co przełoży 

się na poziom 43,75% realizacji wartości docelowej wskaźnika. Realizacja powyższego 

wskaźnika była problematyczna również w pozostałych priorytetach RPO WSL, gdzie 

zainteresowanie beneficjentów realizacją projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego 

skupiło się na priorytecie II. 

Poniżej na wykresach zaprezentowano postęp realizacji i szacowanej realizacji wskaźników 

w czterech podziałach procentowych. W związku z zaawansowanym stanem wdrożenia 

priorytetu wykres obrazujący realizację wskaźników swoim kształtem zbliża się do wykresu 

z szacowaną realizację. 
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Informacje ogólne 

Celem głównym priorytetu VIII jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa 

o wysokich kwalifikacjach zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy. W ramach priorytetu 

wspierane są projekty w zakresie szkolnictwa wyższego, infrastruktury oświatowej 

i infrastruktury kształcenia ustawicznego. 

Realizacji priorytetu służyć mają trzy działania: 

 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego, 

 8.2 Infrastruktura placówek oświaty, 

 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego. 

Na realizację priorytetu VIII alokowano 341 975 726 PLN pochodzących z EFRR, co stanowi 

4,00% wartości Programu. W ramach priorytetu VIII występują dwie procedury oceny 

i wyboru projektów: konkursowa i indywidualna. 

Analiza postępu finansowego 

 

 

 

 

 

 

 

IZ RPO WSL już w 2009 roku ogłosiła nabory na całą zaplanowaną alokację dla 

przedmiotowego priorytetu, dlatego też stopień wykorzystania alokacji w poszczególnych 

działaniach i na różnych etapach wdrażania jest na wysokim poziomie. W ramach priorytetu 

nie wystąpiły żadne problemy związane z wdrażaniem, beneficjenci bez przeszkód mogli 

realizować swoje projekty. 

Tabela 16 Realizacja priorytetu VIII w podziale na działania 

Działanie 

Alokacja 

mln 

PLN 

Zatwierdzone 

wnioski do 

dofinansowania 

Podpisane umowy Płatności Certyfikacja 

mln 

PLN 
% 

mln 

PLN 
% 

mln 

PLN 
% 

mln 

PLN 
% 

8.1 177,04 199,90 112,91% 178,67 100,92% 165,22 93,32% 168,04 94,92% 

8.2 131,87 159,39 120,87% 128,78 97,66% 117,06 88,77% 113,02 85,71% 

PRIORYTET VIII 

INFRASTURKTURA EDUKACYJNA 

 

OKRES SPRAWOZDAWCZY 

 zatwierdzono 1 wniosek o dofinansowanie o ogólnej wartości dofinansowania równej 1,22 mln PLN, 

co stanowi 0,35 % alokacji EFRR przeznaczonej na priorytet VIII, 

 podpisano 4 umowy o dofinansowanie o wartości EFRR ogółem równej 889 429,56 PLN, co stanowi 

0,26 % alokacji EFRR przeznaczonej na priorytet VIII), 

 wypłacono beneficjentom 11,32 mln PLN, co stanowi 3,31% alokacji EFRR przeznaczonej na 

priorytet VIII. 
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8.3 33,09 41,72 126,08% 33,60 101,54% 30,99 93,65% 31,19 94,26% 

 

Od uruchomienia Programu złożono 296 wniosków o dofinansowanie, poprawnych pod 

względem formalnym, o ogólnej wartości dofinansowania równej 1 213,93 mln PLN, 

co stanowi 354,95% alokacji przeznaczonej na priorytet VIII. Zatwierdzono 97 wniosków na 

kwotę dofinansowania 401,01 mln PLN, co stanowi 117,25% alokacji EFRR przeznaczonej 

na priorytet VIII. Na koniec okresu sprawozdawczego poziom kontraktacji w ramach 

podpisanych 96 umów w zakresie omawianego priorytetu wyniósł 341,06 mln PLN (99,72%). 

Kwota wypłacona beneficjentom to 313,28 mln PLN, co stanowi 91,60% alokacji EFRR 

przeznaczonej na priorytet VIII, z czego 3,31% zrealizowano w okresie sprawozdawczym. 

Wartość scertyfikowanych środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 312,26 mln 

PLN (91,30% alokacji). W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się zagrożenia dla 

realizacji przedmiotowego priorytetu RPO WSL.  
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Rysunek 15 Postęp wdrażania priorytetu VIII w podziale na kwartały 
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Analiza postępu rzeczowego 

W załączniku nr II d do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe 

wskaźniki produktu i rezultatu dla priorytetu VIII, dla okresów sprawozdawczych w ujęciu 

kumulatywnym. Przedstawione informacje prezentowane według stanu na koniec I półrocza 

2014 roku oparte zostały 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. 

W priorytecie VIII wśród wskaźników produktu na koniec okresu sprawozdawczego 

4 wskaźniki zostały osiągnięte, natomiast wskaźnik Liczba projektów z zakresu edukacji jak 

wskazuje szacowana realizacja zostanie osiągnięty w II półroczu 2014 roku. Największą 

realizację odnotowano dla wskaźnika Liczba obiektów dydaktycznych objętych wsparciem, w 

tym: dot. szkolnictwa wyższego, który osiągnął 231% wartości docelowej dla roku 2015. 

Wskaźnikiem produktu o najniższej realizacji pozostaje wskaźnik Liczba projektów dot. 

infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, którego realizacja w okresie sprawozdawczym 

pozostała bez zmian. Realizacja powyższego wskaźnika była problematyczna również w 

pozostałych priorytetach RPO WSL, gdzie zainteresowanie beneficjentów realizacją 

projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego skupiło się na priorytecie II. 

W priorytecie VIII realizowane będą 4 projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego. 

W priorytecie wśród wskaźników rezultatu wskaźnik Liczba uczniów korzystających ze 

wspartej infrastruktury edukacyjnej w okresie sprawozdawczym osiągnął swoją wartość 

docelową, co oznacza, iż w priorytecie tylko wskaźnik Liczba studentów korzystających ze 

wspartej infrastruktury edukacyjnej nie został jeszcze zrealizowany osiągając 33,50% 

wartości docelowej wskaźnika dla 2015 roku i szacowaną realizację na poziomie 47,66%. 

Wskaźnik Liczba studentów korzystających… realizowany jest w całości z poświęconego 

wsparciu infrastruktury jednostek szkolnictwa wyższego działania 8.1 Infrastruktura 

szkolnictwa wyższego, jednak pomimo że 75% projektów generuje jego postęp wartość 

docelowa zostanie nie osiągnięta. Dodatkowo w przypadku ww. wskaźnika utrudnione jest 

uniknięcie podwójnego zliczania wskaźnika, co powoduje, że spośród mapujących się na 

postęp wskaźnika programowego Liczba studentów korzystających ze wspartej infrastruktury 

edukacyjnej wskaźników na poziomie projektu do obliczenia realizacji wpisywana jest 

wyłącznie najwyższa wartość jednego ze wskaźników, przez co realizacja wskaźnika może 

pomijać część ze studentów, którzy skorzystali ze wspartej infrastruktury. W ramach działań 

zaradczych mających na celu zwiększenie wartości wskaźnika IZ RPO WSL zorganizowało 

m.in. dodatkowy konkurs dla działania 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego ogłoszony 

w dniu 2 marca 2009 r.    

Poniżej na wykresach zaprezentowano postęp realizacji i szacowanej realizacji wskaźników 

w czterech podziałach procentowych. 
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Informacje ogólne 

Celem głównym priorytetu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu. W ramach 

priorytetu wspierane są działania w zakresie lecznictwa zamkniętego i otwartego oraz lokalnej 

infrastruktury sportowej. 

Realizacji priorytetu służyć mają trzy działania: 

 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego,  

 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego,  

 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa. 

 

2 wskaźniki 

0 wskaźników 

4 wskaźniki 

4 wskaźniki 

Realizacja wskaźników 

do 50% 50-75% 75-125% pow. 125% 

2 wskaźniki 

0 wskaźników 

3 wskaźniki 

5 wskaźników 

Szacowana realizacja wskaźników 

do 50% 50-75% 75-125% pow. 125% 

PRIORYTET IX 

ZDROWIE I REKREACJA 

 



64 

 

Na realizację priorytetu IX alokowano 237 670 457 PLN pochodzących z EFRR, co stanowi 

3,28% wartości Programu. W ramach priorytetu IX występuje wyłącznie konkursowa 

procedura oceny i wyboru projektów. 

Analiza postępu finansowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

pojawiły się żadne problemy z wdrażaniem, stąd beneficjenci bez przeszkód mogli realizować 

swoje projekty. 

 

Tabela 17 Realizacja priorytetu IX w podziale na działania 

Działanie 

Alokacja 

mln 

PLN 

Zatwierdzone 

wnioski do 

dofinansowania 

Podpisane umowy Płatności Certyfikacja 

mln 

PLN 
% 

mln 

PLN 
% 

mln 

PLN 
% 

mln 

PLN 
% 

9.1 102,16 113,32 110,92% 101,09 98,95% 96,27 94,23% 97,88 95,81% 

9.2 47,87 53,35 111,42% 48,05 100,36% 47,15 98,48% 47,87 99,98% 

9.3 87,64 107,78 122,98% 87,91 100,31% 80,54 91,90% 81,36 92,85% 

 

Od uruchomienia programu złożono 317 wniosków aplikacyjnych, poprawnych pod 

względem formalnym, o ogólnej wartości dofinansowania równej 596,99 mln PLN, co 

stanowi 251,18% alokacji przeznaczonej na priorytet IX. Zatwierdzono 183 wnioski na kwotę  

dofinansowania równą 274,46 mln  PLN, co stanowi 115,48% alokacji EFRR przeznaczonej 

na priorytet IX. Na koniec okresu sprawozdawczego poziom kontraktacji w ramach 

podpisanych 177 umów w zakresie omawianego priorytetu wyniósł 237,06 mln PLN 

(99,74%). Kwota wypłacona beneficjentom to 223,07 mln PLN, co stanowi 93,86% alokacji 

EFRR przeznaczonej na priorytet IX, z czego 0,07% zrealizowano w okresie 

sprawozdawczym. Wartość scertyfikowanych środków na koniec okresu sprawozdawczego 

wyniosła 227,11 mln PLN (95,56% alokacji). W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się 

zagrożenia dla realizacji przedmiotowego priorytetu RPO WSL.  

OKRES SPRAWOZDAWCZY 

 zatwierdzono 1 wniosek o dofinansowanie o ogólnej wartości dofinansowania równej 1, 72 mln PLN, 

co stanowi 0,72% alokacji EFRR przeznaczonej na priorytet IX, 

 wypłacono beneficjentom 6,57 mln PLN, co stanowi 2,76% alokacji EFRR przeznaczonej na 

priorytet IX. 
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Rysunek 16 Postęp wdrażania priorytetu IX w podziale na kwartały 
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Analiza postępu rzeczowego 

W załączniku nr II d do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe 

wskaźniki produktu i rezultatu dla priorytetu IX, dla okresów sprawozdawczych w ujęciu 

kumulatywnym. Przedstawione informacje prezentowane według stanu na koniec I półrocza 

2014 roku oparte zostały 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. 

W priorytecie IX w okresie sprawozdawczym spośród wszystkich 4 wskaźników produktu 

wskaźnik Liczba ośrodków zdrowia, w których przeprowadzono prace remontowe/ 

modernizacyjne lub zakupiono/zmodernizowano sprzęt medyczny jako jedyny zwiększył 

poziom swojej realizacji. Należy jednak zauważyć, że w priorytecie IX niezmiennie nadal 

żaden ze wskaźników produktu nie został zrealizowany w 100% - wśród wskaźników 

produktu największą realizację w okresie sprawozdawczym uzyskał wskaźnik Liczba 

projektów z zakresu ochrony zdrowia, w tym: dotyczących wyłącznie zakupu aparatury 

i sprzętu medycznego, a najniższą realizację posiada wskaźnik Liczba projektów dot. 

infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, którego szacowana realizacja wskazuje na 

zrealizowanie wartości docelowej wskaźnika dla 2015 roku w 27%. Realizacja powyższego 

wskaźnika była problematyczna również w pozostałych priorytetach RPO WSL, gdzie 

zainteresowanie beneficjentów realizacją projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego 

skupiło się na priorytecie II. W priorytecie IX realizowanych będzie 6 projektów z zakresu 

społeczeństwa informacyjnego.  

W ramach działań zaradczych mających na celu zwiększenie liczby wspartych projektów IZ 

RPO WSL zorganizowało m.in. dodatkowy konkurs dla działania 9.1 Infrastruktura 

lecznictwa zamkniętego ogłoszony w dniu 2 marca 2009 r. Ponadto niskiej realizacji 

wskaźników produktu priorytetu IX należy przeciwstawić wysoki poziom realizacji 

wskaźników rezultatu jaki dostrzegalny jest już w obecnym okresie sprawozdawczym. W I 

półroczu 2014 r. wskaźnik rezultatu Liczba porad udzielonych z wykorzystaniem 

infrastruktury ochrony zdrowia objętej wsparciem w ramach programu osiągnął swoją 

wartość docelową, co statystycznie oznacza, że w priorytecie IX zrealizowane zostały 2 z 3 

wskaźników rezultatu, a wskaźnik Potencjalna liczba badań specjalistycznych 

przeprowadzonych z wykorzystaniem infrastruktury ochrony zdrowia objętej wsparciem 

w ramach programu dzięki wzrostowi realizacji w bieżącym okresie sprawozdawczym 

zrealizowany został w 88%. 

Wśród wskaźników rezultatu niezmiennie najwyższą realizację posiada wskaźnik Liczba osób 

korzystających z infrastruktury sportowej objętej wsparciem, który jest jedynym wskaźnikiem 

obrazującym postęp rzeczowy działania 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa. 

Poniżej na wykresach zaprezentowano postęp realizacji wskaźników w czterech podziałach 

procentowych. W związku z wysokim poziomem wdrażania przedmiotowego priorytetu, 

poziom realizacji i szacowanej realizacji wskaźników jest na podobnych poziomach. Tylko 

jeden wskaźnik tj. Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, 

zostanie osiągnięty na poziomie nieprzekraczającym 50%. 
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Informacje ogólne 

Celem głównym priorytetu X jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. W ramach priorytetu 

wspierane są procesy związane z przygotowaniem, zarządzaniem, monitorowaniem, oceną, 

kontrolą i ewaluacją realizacji RPO, działania mające na celu zwiększenie zdolności 

administracyjnych do wdrażania funduszy oraz informacja i promocja odnośnie Programu. 

Realizacji priorytetu służyć mają dwa działania: 

 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania, 
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do 50% 50-75% 75-125% pow. 125% 

1 wskaźnik 
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Szacowana realizacja wskaźników 

do 50% 50-75% 75-125% pow. 125% 

PRIORYTET X 

POMOC TECHNICZNA 
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 10.2 Działania informacyjne i promocyjne. 

Na realizację priorytetu X alokowano 180 455 037 PLN pochodzących z EFRR, co stanowi 

2,48% wartości Programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopień wykorzystania alokacji w poszczególnych działaniach jest na wyrównanym poziomie.  

 

Tabela 18 Realizacja priorytetu X w podziale na działania 

Działanie 

Alokacja 

mln 

PLN 

Zatwierdzone 

wnioski do 

dofinansowania 

Podpisane decyzje Płatności Certyfikacja 

mln 

PLN 
% 

mln 

PLN 
% 

mln 

PLN 
% 

mln 

PLN 
% 

10.1 163,58 169,45 103,59% 144,77 88,50% 112,03 68,49% 107,44 65,70% 

10.2 16,88 17,93 106,22% 14,37 85,13% 13,29 78,73% 12,18 72,16% 

 

Od uruchomienia programu złożono i zatwierdzono 31 wniosków aplikacyjnych, poprawnych 

pod względem formalnym, o ogólnej wartości dofinansowania równej 187,38 mln PLN, 

co stanowi 103,83% alokacji przeznaczonej na priorytet X. Na koniec okresu 

sprawozdawczego poziom kontraktacji w ramach podpisanych 31 umów w zakresie 

omawianego priorytetu wyniósł 159,14 mln PLN (88,18% alokacji). Kwota wypłacona 

beneficjentom to 125,32 mln PLN co stanowi 69,44% alokacji EFRR przeznaczonej na 

priorytet X, z czego 3,56% zrealizowano w okresie sprawozdawczym. Wartość 

scertyfikowanych środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 119,62 mln PLN 

(66,29% alokacji). W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się zagrożenia dla realizacji 

przedmiotowego priorytetu RPO WSL.  

Szczegółowe informacje dot. realizacji priorytetu X zostało przedstawione w punkcie 

6 niniejszego Sprawozdania. 

Analiza postępu rzeczowego 

W załączniku nr IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe 

wskaźniki produktu i rezultatu dla priorytetu X, dla okresów sprawozdawczych w ujęciu 

kumulatywnym. Przedstawione informacje prezentowane według stanu na koniec I półrocza 

OKRES SPRAWOZDAWCZY. 

 zatwierdzono 4 wnioski pod względem formalnym o ogólnej wartości dofinansowania EFRR 30,58 

mln  PLN, 

 podpisano 4 umowy o dofinansowanie o wartości EFRR ogółem równej 30,58 mln PLN, co stanowi 

16,94 % alokacji EFRR przeznaczonej na priorytet X), 

 wypłacono beneficjentom 6,43 mln PLN, co stanowi 3,56% alokacji EFRR przeznaczonej na 

priorytet X. 
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2014 roku oparte zostały 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. 

W przypadku wskaźników produktu Liczba miejsc pracy sfinansowanych ze środków 

programu (pomocy technicznej) wraz z podwskaźnikami dot. podziału na kobiety i mężczyzn 

koniecznym jest zwrócenie uwagi, iż w obecnym półroczu nie wystąpi żadna realizacja dla 

powyższych wskaźników, gdyż postęp w realizacji wskaźników następuje zawsze po 

zakończeniu roku kalendarzowego, a na wartość realizacji wskaźnika przekłada się liczba 

osób zatrudnionych do obsługi Programu w trakcie kończącego się roku. Spośród 

pozostałych wskaźników produktu na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowane zostały 

wskaźniki Liczba zakupionego sprzętu komputerowego, Liczba akcji informacyjnych 

i promujących program oraz Liczba publikacji promocyjnych i informacyjnych, a wskaźnik 

Liczba zleconych ekspertyz, analiz, ocen i ewaluacji dotyczących programu jak wskazują 

wartości szacowanej realizacji również osiągnie swoją wartość docelową. 

W bieżącym okresie sprawozdawczym z uwagi na fakt niezatwierdzenie żadnego wniosku 

o płatność końcową nie mógł nastąpić żaden postęp w realizacji wskaźników, co dostrzegamy 

również na przykładzie jedynego wskaźnika rezultatu priorytetu Liczba beneficjentów 

uczestniczących w szkoleniach, seminariach, konferencjach, spotkaniach informacyjnych nt. 

RPO, którego realizacja zatrzymała się na poziomie 14 800 osób.  

Poniżej na wykresach zaprezentowano postęp realizacji i szacowanej realizacji wskaźników 

w czterech podziałach procentowych. W związku z brakiem danych dla wskaźnika produktu 

Liczba miejsc pracy sfinansowanych ze środków programu (pomocy technicznej) oraz jego 

podwskaźników dot. podziału na kobiety i mężczyzn na wykresie obrazującym poziom 

realizacji nie uwzględniono tych wskaźników. Na wykresie prezentującym poziom 

szacowanej realizacji nie ujęto podwskaźników dotyczących podziału na kobiety i mężczyzn 

wskaźnika Liczby miejsc pracy sfinansowanych ze środków programu (pomocy technicznej), 

gdyż na poziomie umów dostępna jest jedynie sumaryczna wartość wskaźnika, bez podziału 

ze względu na płeć. 
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Realizacja wskaźników 
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2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych 

 

Problem: częste zmiany kluczowych terminów realizacji 

Środki zaradcze: decyzje dotyczące zmian terminu realizacji projektu podejmowane 

są w trakcie cyklicznych, cotygodniowych spotkań Dyrektora FR/Zastępców Dyrektora FR, 

w obecności Kierownika RKP/ Koordynatora RKP. 

Problem: zmiany zakresu rzeczowego realizacji projektów, 

Środki zaradcze: na podstawie wyjaśnień beneficjenta o zmianach zakresu rzeczowego 

projektu podejmowane są w trakcie cyklicznych, cotygodniowych spotkań Dyrektora FR 

i Zastępców Dyrektora FR, w obecności Kierownika RKP/ Koordynatora RKP decyzje 

dotyczące dokonania ponownej oceny projektu. 

 

 

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

sprawozdawczym 

 

Nie dotyczy sprawozdania okresowego za I półrocze. 
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do 50% 50-75% 75-125% pow. 125% 
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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 2014 r., Katowice 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do  zatwierdzenia 

sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach 

instytucji zarządzającej: 

  Stefania Koczar - Sikora                                                                                              

– Zastępca Dyrektora 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. W I półroczu 2014 r. IZ RPO WSL nie zidentyfikowała ani 

jednego przypadku, który byłby możliwy do zakwalifikowania jako problem o charakterze 

systemowym.  

 

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:  
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 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.).  

 

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: 
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 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 3 została ujęta w niniejszym sprawozdaniu w formie 

załącznika nr II b.   

 

5. Informacja o realizacji dużych projektów
4  

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

realizowane są trzy duże projekty w ramach dwóch priorytetów. W związku z faktem, iż na 

koniec okresu sprawozdawczego omawiane projekty nie zakończyły swojej realizacji nie 

został przedstawiony postęp rzeczowy. 

W ramach Priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast, działanie 6.1. Wzmacnianie 

regionalnych ośrodków wzrostu, realizowane są dwa duże projekty:  

Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach 

 

Beneficjent: Muzeum Śląskie w Katowicach 

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

ośrodków wzrostu 

Całkowita wartość projektu: 273,72 mln PLN 

Kwota dofinansowania: 181,49 mln PLN  

Przewidywany okres realizacji: 2007-2014 

Realizacja finansowa projektu na koniec okresu sprawozdawczego: 162,52 mln PLN 

(89,54%) 

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 

                                                 
4) Jeżeli ma zastosowanie. 
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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 31.05.2011 do 28.07.2011r. 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, 

 w dniu 20 sierpnia 2012r. IZ RPO WSL przeprowadziła kontrolę doraźną projektu. 

Kontrola obejmowała swoim zakresem prawidłowość przeprowadzenia zamówienia 

na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla robót przygotowawczych związanych 

z budową nowej siedziby Muzeum Śląskiego. W wyniku kontroli została nałożona 

korekta finansowa w wysokości 5%, 

 1 sierpnia 2013 r. IZ RPO WSL przeprowadziła kontrolę doraźną projektu, która 

obejmowała weryfikację zamówienia publicznego na wykonanie projektu oraz 

dokumentacji wykonawczej systemu informacji wizualnej nowej siedziby Muzeum 

Śląskiego. Kontrola nie wykryła naruszeń w przedmiotowym przetargu. 

 

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach 

 

Beneficjent: Miasto Katowice 

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

ośrodków wzrostu 

Całkowita wartość projektu: 323,23 mln PLN 

Kwota dofinansowania: 182,18 mln PLN.  

Przewidywany okres realizacji: 2010-2015 
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Realizacja finansowa projektu na koniec okresu sprawozdawczego: 89,91 mln PLN 

(49,35%) 

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 2012r. została przeprowadzona kontrola IZ RPO WSL mająca na celu ocenę 

zgodności realizacji projektu z zakresem określonym w umowie o dofinansowanie. 

Kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym, 

 4 października 2012r. Beneficjent poinformował IZ, że z uwagi na niezgodność 

harmonogramu rzeczowo-finansowego ze stanem rzeczywistym zaawansowania 

budowy oraz ze słabym zaawansowaniem prac budowlanych, Beneficjent w dniu 

17 września 2012r. był zmuszony odstapić od umowy z Generalnym Wykonawcą. 

W związku z powyższym wszczęto procedurę przetargową związaną z wyborem 

nowego wykonawcy na dokończenie budowy Międzynarodowego Centrum 

Kongresowego. Termin otwarcia ofert przewidziano na 30 stycznia 2013r; 

 29 maja 2013r. podpisano umowę z Wykonawcą na dokończenie budowy. Problemy 

związane z koniecznościa przeprowadzenia nowej procedury przetargowej skutkowały 

przesunięciem rzeczowego terminu zakończenia realizacji projektu na 26.02.2015r. 

Beneficjent w chwili obecnej w składanych do IZ RPO WSL wnioskach o płatność 

wykazuje sprawną realizacje inwestycji, nie zagrożoną dalszymi opóźnieniami 

mającymi wpływ na terminowe zakończenie realizacji projektu.  

 od 17 do 19 lipca 2013r. została przeprowadzona kontrola doraźna projektu 

zakończona wynikiem pozytywnym, 

 17 lipca 2013r. projekt uzyskał decyzję KE dotyczącą pomocy publicznej 

(finansowanie zgodne z rynkiem wewnętrznym w myśl art 107 ust 3 lit c Traktatu 

o funkcjonowaniu UE bez zastrzeżeń KE), 

 26 listopada 2013r. KE wydała pozytywną decyzję ws. dofinansowania projektu. 
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Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” – odcinek Zabrze (podprojekt 2) 

Beneficjent: Województwo Śląskie 

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

Całkowita wartość projektu: 530,37 mln PLN 

Kwota dofinansowania: 222,70 mln PLN.  

Przewidywany okres realizacji: 2007-2014 

Realizacja finansowa projektu na koniec okresu sprawozdawczego: 160,99 mln PLN 

(72,29%) 

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, 

 wniosek o dofinansowanie został złożony 16 maja 2011, 

  9 stycznia 2012 r. został wysłany do KE,  

  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.    

 

Podprojekt 3 - 4 marca 2014r. na prośbę Beneficjenta Zarząd Województwa Śląskiego uchylił 

decyzję o dofinansowanie projektu w związku z zaawansowanymi pracami związanymi ze 

zmianą modelu finansowania podprojektu poprzez uzyskanie dofinansowania z Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 8 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa 

Śląskiego uchwałą nr 636/326/IV/2014 przyjął aktualizację Szczegółowego Opisu Priorytetów 

RPO WSL na lata 2007-2013.  

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 2014 rok.  

Wysokość alokacji na priorytet X Pomoc techniczna wynosi 180,46 mln PLN, 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 
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priorytetu RPO WSL. 

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

następująco: 

 działanie 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania – 163,58 mln PLN, 

co stanowi ok. 91 % całej alokacji na priorytet X, 

 działanie 10.2. Działania informacyjne i promocyjne- 16,88 mln PLN, co stanowi 

ok. 9 % alokacji na priorytet X. 

W ramach  priorytetu X Pomoc techniczna realizowane projekty finansowane są w 100% 

ze środków EFRR. 

Roczny Plan Działań na 2014 r. w ramach działania 10.1 zakładał wydatki na poziomie 

19 577 000 zł. W pierwszym półroczu 2014 roku w ramach ośmiu zadań wydatkowano 

7 677 792,57 zł. Poziom realizacji w stosunku do zakładanego w Rocznym Planie Działań              

na rok 2014 wyniósł 39,22 %. 

 

Na działania w ramach wyróżnionych zadań wydatkowano następujące kwoty: 

 7 187 387,86 zł na zadanie „Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników 

zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania RPO WSL 2007-2013 oraz 

w przygotowanie  programu regionalnego na lata 2014-2020”, 

 30 304,84 zł na zadanie „Organizacja i obsługa procesu oceny i selekcji projektów 

w ramach RPO WSL 2007-2013”, 

 61 348,67 zł na zadanie „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników 

zajmujących się zarządzaniem i wdrażaniem RPO WSL 2007-2013 oraz 

przygotowaniem regionalnego programu operacyjnego na lata  2014-2020”, 

 22 140,00 zł na zadanie „Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych a także badań, opinii, 

analiz, studiów, ekspertyz i tłumaczeń na potrzeby RPO WSL 2007-2013 oraz 

regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020”,  

 128 013,56 zł na zadanie „Podróże służbowe pracowników zaangażowanych                      

w proces zarządzania i wdrażania RPO WSL 2007-2013 oraz w przygotowanie 

programu regionalnego na lata 2014-2020”,  

 213 308,16 zł na zadanie „Obsługa i wyposażenie Instytucji Zarządzającej RPO WSL 

2007-2013”,  

 21 987,48 zł na zadanie „Stworzenie, uruchomienie, utrzymanie oraz obsługa 

techniczna systemu informatycznego na potrzeby RPO WSL 2007-2013 oraz okresu 

programowania 2014-2020”, 

 13 302,00 zł na zadanie „Przygotowanie wydawnictw oraz organizacja spotkań 

dotyczących RPO WSL 2007-2013 oraz okresu programowania 2014-2020 (w tym  

obsługa Komitetu Monitorującego RPO WSL 2007-2013)”. 
 

Roczny Plan Działań na 2014 rok w ramach działania 10.2 zakładał wydatki na poziomie 

2 000 000,00 zł. W pierwszym półroczu 2014 roku w ramach jednego zadania  „Działania 
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informacyjno-promocyjno-edukacyjne dotyczące RPO WSL 2007-2013 oraz Regionalnego 

Programu Operacyjnego 2014-2020” wydatkowano 210 501,11 zł. 

 

Działania IP2 RPO WSL były realizowane w ramach programu Pomocy Technicznej przez 

cały okres sprawozdawczy.  

Dofinansowanie Rocznego Planu Działań na rok 2014 realizowanego przez IP2 RPO WSL 

w ramach działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania zostało przyznane 

Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL 

nr UDA-RPSL.10.01.00-00-002/13-00 z dnia 21 stycznia 2014 r. w wysokości 8 808 000,00 

PLN. Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1235/345/IV/2014 z dnia 24 czerwca 

2014 r., przesunięto środki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach planu 

finansowego wydatków Pomocy Technicznej RPO WSL 2007-2013 oraz zwiększono plan 

finansowy wydatków o kwotę 39 000,00 PLN. W pierwszym półroczu 2014 roku w ramach 

5 zadań wydatkowano łącznie 3 942 824,27 PLN. Poziom realizacji w stosunku 

do zakładanego w Rocznym Planie Działań na rok 2014 wyniósł 44,76%.  

W ramach działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania realizowane 

są następujące zadania: 

 finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w proces 

wdrażania RPO WSL 2007-2013 oraz finansowanie kosztów związanych 

z wynagrodzeniem osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w celu 

wsparcia procesu wdrażania RPO WSL 2007-2013 oraz w kolejnym okresie 

programowania 2014-2020, na które wydatkowano 3 358 435,17 PLN, 

 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 2007-2013, na które wydatkowano 27 538,56 PLN,  

 finansowanie wydatków organizacyjno-administracyjnych, stworzenie, uruchomienie 

i utrzymanie, a także obsługa techniczna systemów informatycznych umożliwiających 

prawidłowe wykonanie zadań związanych z procesem wdrażania RPO WSL 2007-

2013 oraz w kolejnym okresie programowania 2014-2020, a także organizacja spotkań 

dotyczących RPO WSL 2007-2013 i kolejnego okresu programowania 2014-2020, na 

które wydatkowano 457 161,57 PLN, 

 finansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników 

zaangażowanych w proces wdrażania RPO WSL 2007-2013 oraz w kolejnym okresie 

programowania 2014-2020, na które wydatkowano 88 236,30 PLN, 

 finansowanie kosztów podróży służbowych pracowników zaangażowanych w proces 

wdrażania RPO WSL 2007-2013 oraz kolejnego okresu programowania 2014-2020, 

na które wydatkowano 11 452,67 PLN. 
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W ramach działania 10.2 Działania informacyjne i promocyjne Decyzją Zarządu 

Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL nr UDA-

RPSL.10.02.00-00-002/13-00 z dnia 21 stycznia 2014 r. przyznano dofinansowanie  

w wysokości 200 000,00 PLN. W pierwszym półroczu 2014 roku w ramach 3 zadań 

wydatkowano łącznie 19 745,07 PLN. Poziom realizacji w stosunku do zakładanego 

w Rocznym Planie Działań na rok 2012 wyniósł 9,87%. W ramach działania 10.2 ”Działania 

informacyjne i promocyjne” realizowane są następujące zadania: 

 organizacja i przeprowadzanie szkoleń oraz spotkań dla potencjalnych i rzeczywistych 

beneficjentów w związku z procesem wdrażania RPO WSL 2007-2013 oraz 

w kolejnym okresie programowania 2014-2020, na które wydatkowano 955,71 PLN, 

 działania informacyjno-promocyjne dotyczące procesu wdrażania RPO WSL 2007-

2013 oraz kolejnego okresu programowania 2014-2020, na które wydatkowano 18 

789,36 PLN, 

 wyposażenie i działalność punktu informacyjnego RPO WSL 2007-2013 oraz 

w kolejnym okresie programowania 2014-2020, na które nie przewidziano środków. 

 

Tabela 19 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 21 9 271 833,76 

2. Zatrudnienie 19 117 133 255,81 

3. Sprzęt komputerowy 21 1 834 024,20 

4. 
Wyposażenie remont/wynajem powierzchni 

biurowych 
27 14 142 507,74 

5. Promocja i informacja 14 8 896 711,79 

6. Ekspertyzy/doradztwo 15 253 228,25 

7. Ewaluacje 10 3 149 500,61 

8. Kontrola/audyt 5 646 671,30 

9. Organizacja procesu wyboru projektów 13 1 628 752,92 

10. 
Organizacja komitetów monitorujących i 

podkomitetów 
7 47 801,62 
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11. Inne 15 2 135 281,98 

12. Razem RPD 31 159 139 569,98 

 

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, Joanna Niezgodzińska, Grzegorz Wilk, Piotr Sorek  

Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres 

e-mail, fax.): 

tel. 032 77 40 631, fax: 032 77 40 135, e-mail: mdurda@slaskie.pl 

 

 

 

 

Oświadczam, iż informacje zawarte w  

niniejszym sprawozdaniu są zgodne z 

prawdą 

Data i miejsce: 

              wrzesień 2014 r., Katowice 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania: 

Stefania Koczar – Sikora – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju 

Regionalnego 

Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzania 

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

 

Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania: 

 

 

 

 

  

mailto:mdurda@slaskie.pl
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