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Sprawozdanie okresowe z realizacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 

2013 za drugie półrocze 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 sprawozdania1): II/2014/RPO/24 

Okres sprawozdawczy: 01.07.2014 r. – 31.12.2014 r. 

 

  

                                                 
1) Półrocze/rok/program/dla RPO oznaczenie województwa wg statystyki GUS od 02  (woj. dolnośląskie) do 32 (woj. zachodniopomorskie). 

Przykład: I/2007/RPO/02 – oznacza sprawozdanie za pierwsze półrocze 2007 roku z realizacji RPO woj. dolnośląskiego, 

albo: II/2007/POKL - sprawozdanie za drugie półrocze 2007 roku z realizacji POKL. 
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II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem 

1. Realizacja i analiza postępów 

1.1. Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego 

Wskaźniki programowe Wpływ realizacji Programu na zmianę PKB oraz Liczba utworzonych 

miejsc pracy netto zostały zmierzone w 2013 modelem makroekonomicznym HERMIN. 

W 2014 roku wskaźnik dot. Liczby miejsc pracy netto osiągnął poziom ponad 21 tyś; co daje 

923 % zakładanej wartości docelowej. Drugi wskaźnik Wpływ realizacji programu na zmianę 

PKB mierzony za pomocą ww. modelu, został przeszacowany i pomimo wzrostu rok rocznie 

osiągnął tylko 64% zakładanej wartości docelowej. Na tą sytuację miało jednak wpływ 

spowolnienie wzrostu gospodarczego w kraju. 

Jedynym wskaźnikiem programowym zasilanym bezpośrednio przez projekty jest wskaźnik 

Utworzone miejsca pracy brutto, gdzie wartość równa jest 11115 szt. (miejsca pracy w EPC). 

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

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

w podziale na płeć pochodzą z Lokalnego Systemu Informacyjnego. 

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację 284 projektów w ramach wskaźnika 

horyzontalnego produktu Liczba projektów w zakresie usuwania barier funkcjonalnych dla 

osób niepełnosprawnych oraz 153 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 beneficjenci zaznaczają we wniosku o dofinansowanie, iż 

projekty wpływają/poprawiają efektywność energetyczną, w konsekwencji nie wykazują oni 

wartości zaoszczędzonej energii. Tak więc wartość wskaźnika obejmuje wyłącznie projekty, 

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

obliczeń, byli w stanie wykazać wartości przedmiotowego wskaźnika. 

 

Osiągnięte wartości ww. wskaźników horyzontalnych produktu mają swoje przełożenie na 

rezultat. W ramach wskaźnika Redukcja zużycia energii we wspartych budynkach osiągnięta 

wartość to 86 541 MWh, natomiast Liczba osób niepełnosprawnych korzystających 

z udogodnień powstałych w ramach wsparcia RPO to 148 114 osób, co oznacza 

przekroczenie zakładanej wartości docelowej dla 2015 roku. 

 

1.2. Informacje finansowe 

Informacje dot. przedmiotowego punktu zostały przedstawione w załączniku nr II a do 

niniejszego Sprawozdania. Dane wygenerowane zostały z KSI (SIMIK 07-13) dnia 2 stycznia 

2015 roku.  
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1.3. Analiza jakościowa 

Nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze2 

 

2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych 

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL oraz KM RPO WSL nie podjęli żadnych nowych 

inicjatyw służących usprawnieniu realizacji Programu. 

W trakcie bieżącego okresu sprawozdawczego, IZ RPO WSL podczas wdrażania RPO WSL 

stwierdziła następujące problemy: 

Problem: brak podstaw do wyboru do dofinansowania projektów w ramach priorytetu III - 

poddziałanie 3.2.2 i priorytetu VI - poddziałanie 6.2.1, gdzie na listach rezerwowych 

znajdowały się projekty aplikujące o te rodzaje pomocy w związku z  faktem wygaśnięcia 

dnia 30 czerwca 2014 r. poniższych  rozporządzeń:  

 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania 

regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych 

(Dz. U. Nr 239, poz. 1599 z późn. zm.), 

 Komponent regionalnej pomocy inwestycyjnej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na 

rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych (tj. Dz. U. z 2014, 

Poz. 1736). 

Działania zaradcze: IZ RPO WSL konsultowała projekt nowego rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju, które miało zastąpić wygasłe podstawy prawne (MIiR pracował 

tylko nad rozporządzeniem o regionalnej pomocy inwestycyjnej). Nowe rozporządzenie MIiR 

z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy 

na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji początkowej oraz pomocy na 

usługi doradcze związane z realizacją inwestycji początkowej w ramach regionalnych 

programów operacyjnych przyjętych na lata 2007–2013 weszło w życie 3 grudnia 2014 r.) 

Działania uprzedzające zostały podjęte w poprzednim półroczu – rozstrzygnięto przed 

planowanym terminem konkursy w poddziałaniach 3.2.2 i 6.2.1. Mimo to, nie wszystkie 

wnioski aplikujące o regionalną pomoc inwestycyjną zostały wybrane do dofinansowania w 

ramach rozstrzygnięcia konkursu (uzyskały bowiem wyniki plasujące je zbyt daleko na liście 

rankingowej). Do czasu uzyskania nowej podstawy prawnej wybierano z list rezerwowych do 

dofinansowania wnioski, dla których dostępna była podstawa prawna udzielania pomocy bądź 

dofinansowanie nie wiązało się z udzieleniem pomocy publicznej. 

Uzyskano pozytywną opinię prawną (Wydział Pomocy Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego), 

co do możliwości zastosowania, jako podstawy prawnej udzielenia pomocy w rewitalizacji, 

rozporządzenia MIiR w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej. 

W trakcie bieżącego okresu sprawozdawczego, IP2 RPO WSL podczas wdrażania RPO WSL 

stwierdziła następujące problemy: 

                                                 
2 Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie sprawozdawczości  



 
 

Strona 6 z 29 

Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WSL w II półroczu 2014 roku 
 

Problem: w związku z utratą z dniem 30 czerwca 2014 r. mocy obowiązywania 

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu, 

począwszy od dnia 1 lipca 2014 r. brak jest podstawy prawnej umożliwiającej dalszą 

kontraktację środków w ramach priorytetu I RPO WSL na lata 2007-2013. Powyższe 

spowodowało, że w bieżącym okresie sprawozdawczym nie było możliwości podpisania 

umów o dofinansowanie z wnioskodawcami, którzy do dnia 30 czerwca 2014 r. nie złożyli do 

IP2 RPO WSL kompletnej dokumentacji umożliwiającej podpisanie umowy 

o dofinansowanie.   

Środki zaradcze: w związku z faktem, że obowiązujące przepisy nie dają możliwości dalszej 

kontraktacji środków w ramach RPO WSL, IP2 RPO WSL zaproponowała możliwość 

przesunięcia pojawiających się oszczędności na konkursy organizowane przez IZ RPO WSL. 

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. Aktualizacji dokumentu dokonano poprzez 

przyjęcie kolejnych uchwał Zarządu Województwa Śląskiego, a wprowadzone zmiany 

przedstawione zostały poniżej. 

 

  



 
 

Strona 7 z 29 

Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WSL w II półroczu 2014 roku 
 

Tabela 1 Najważniejsze zmiany w URPO wprowadzone w okresie sprawozdawczym 

 

PODSTAWA ZMIANY 

DOKUMENTU 
NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY 

Uchwała nr 1312/349/IV/2014 

Zarządu Województwa Śląskiego 

15 lipca 2014 roku 

 

 przeniesienie wolnych środków z działania 1.1 poddziałania 

1.1.2 do działania 1.2, 

 przeniesienie wolnych środków z poddziałania 1.2.1 do 

poddziałania 1.2.2, 

 zwiększenie alokacji działania 1.2 poddziałania 1.2.2  o wolne 

środki z działania 1.1  i poddziałań: 1.2.1 i 1.2.3, 

 przeniesienie wolnych środków z poddziałania 1.2.3  do 

poddziałania 1.2.2 i poddziałania 1.2.4, 

 zwiększenie alokacji poddziałania 1.2.4 o wolne środki z 

poddziałania 1.2.3, 

 przeniesienie wolnych środków z poddziałania 3.1.1 

poddziałania 3.1.2  do ścieżki konkursowej poddziałania 3.2.2, 

 zwiększenie alokacji poddziałania 3.1.2 z części wolnych 

środków poddziałania 3.1.1, 

 przeniesienie wolnych środków z poddziałania 3.2.1 do ścieżki 

konkursowej poddziałania 3.2.2, 

 zwiększenie alokacji poddziałania 3.2.2 o wolne środki z 

poddziałań 3.1.1 oraz 3.2.1, 

 przeniesienie wolnych środków z działania 3.3 do działania 3.2 

(do ścieżki konkursowej poddziałania 3.2.2), 

 przeniesienie wolnych środków z działania 3.4 do działania 3.2  

(do ścieżki konkursowej poddziałania 3.2.2), 

 zwiększenie alokacji działania 4.1 o wolne środki z działania 

4.2, 

 przeniesienie wolnych środków z działania 4.2  do działania 4.1, 

 przeniesienie wolnych środków z działania 5.1 do działania 5.3, 

 przeniesienie wolnych środków z działania 5.2 do działania 5.3, 

 zwiększenie alokacji działania 5.3  o wolne środki z działań 5.1, 

5.2 i 5.4, 

 przeniesienie wolnych środków z działania 5.4 do działania 5.3, 

 przeniesienie wolnych środków z działania 6.1 do działania 6.2 

(do ścieżki konkursowej poddziałania 6.2.1, 

 zwiększenie alokacji działania 6.2 poddziałania 6.2.1 o wolne 

środki z działania 6.1 oraz z poddziałania 6.2.2, 

 przeniesienie wolnych środków z poddziałania 6.2.2  do 

poddziałania 6.2.1, 

 przeniesienie wolnych środków z działania 7.1, poddziałania 

7.1.1  do działania 7.2, 

 zwiększenie alokacji działania 7.2 o wolne środki z działania 

7.1,poddziałania 7.1.1. 

Uchwała nr 1972/375/IV/2014 

Zarządu Województwa Śląskiego 

28 października 2014 roku 

 zwiększenie alokacji poddziałania 1.1.1 o wolne środki z 

poddziałania 1.1.2.; działania 1.2; działania 1.3, 

 przeniesienie wolnych środków z poddziałania 1.1.2 do 

poddziałania 1.1.1, 

 przeniesienie wolnych środków z poddziałania 1.2.1 do 

poddziałania 1.1.1, 

 przeniesienie wolnych środków z poddziałania 1.2.2 do 

poddziałania 1.1.1, 

 przeniesienie wolnych środków z poddziałania 1.2.3 do 

poddziałania 1. 1.1, 



 
 

Strona 8 z 29 

Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WSL w II półroczu 2014 roku 
 

 przeniesienie wolnych środków z poddziałania 1.2.4 do 

poddziałania 1. 1.1, 

 przeniesienie wolnych środków z działania 1.3 do poddziałania 

1.1.1, 

 przeniesienie wolnych środków z działania 2.1 do działania 2.2, 

 przeniesienie wolnych środków z działania 2.1 do działania 2.2, 

 przeniesienie wolnych środków z poddziałania 3.1.1 do ścieżki 

konkursowej poddziałania 3.2.2, 

 przeniesienie wolnych środków z poddziałania 3.2.1 do ścieżki 

konkursowej poddziałania 3.2.2, 

 zwiększenie alokacji poddziałania 3.2.2 o wolne środki z 

poddziałań 3.1.1 oraz 3.2.1, 

 zwiększenie alokacji działania  4.1 o wolne środki z działania 

4.2, 

 przeniesienie wolnych środków z działania 4.2 do działania 4.1, 

 przeniesienie wolnych środków z działania 4.3 do działania 4.1, 

 przeniesienie wolnych środków z działania 6.1 do działania 6.2 

(do ścieżki konkursowej poddziałania 6.2.1, 

 zwiększenie alokacji działania 6.2 poddziałania 6.2.1  o wolne 

środki z działania 6.1, 

 przeniesienie części wolnych środków z poddziałania 7.1.1  do 

poddziałania 7.1.2, 

 zwiększenie alokacji poddziałania 7.1.2 o środki z poddziałania 

7.1.1 i działania 7.2, 

 przeniesienie wolnych środków z działania 7.2  do poddziałania 

7.1.2, 

 przesunięcie oszczędności z działania 9.1  do działania 9.3, 

 zwiększenie alokacji działania 9.3 o uwolnione oszczędności z 

działania 9.1. 
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3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie 

sprawozdawczym 

 

3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu 

Kontrola systemowa 

Kontrola systemowa nr XI/2014 w IP2 RPO WSL odbyła się w dniach 01.12.2014-

19.12.2014 r. Obecnie IZ RPO WSL jest w trakcie opracowywania Informacji Pokontrolnej. 

Ostateczne wnioski i zalecenia z przedmiotowej kontroli zostaną przedstawione 

w sprawozdaniu okresowym za II półrocze 2015. 

3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów 

(wg osi priorytetowych) 

3.2.1 Kontrole dokumentacji 

3.2.1.1  Instytucja Zarządzajaca RPO WSL 

Zgodnie z procedurami IZ RPO WSL kontrola dokumentacji obejmuje wszystkie wnioski 

o płatność wraz z załącznikami (kopie dokumentów finansowych wraz z dowodami zapłaty) 

oraz następujące dokumenty: 

 dokumenty przedstawiane przy zawieraniu umowy/decyzji o dofinansowanie oraz 

podpisywaniu aneksów do umowy/decyzji, 

 dokumenty dotyczące przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego, w tym również umowy z wykonawcami, 

 dokumenty potwierdzające, że dostawy, usługi i roboty budowlane współfinansowane 

w ramach projektu zostały rzeczywiście wykonane, 

 dokumenty potwierdzające, że wydatki zostały poniesione zgodnie z zasadami 

krajowymi i wspólnotowymi, w tym dotyczącymi w szczególności: konkurencji, 

ochrony środowiska, niedyskryminacji, społeczeństwa informatycznego oraz zakazu 

podwójnego finansowania wydatków, 

 poświadczenie i deklaracja wydatków składane przez IP2 RPO WSL do IZ RPO WSL. 

 

Stopień kontroli dokumentacji - 100% - skontrolowano wszystkie wnioski o płatność wraz 

z załącznikami - nie zastosowano doboru próby. 

 

3.2.1.2 Instytucja Pośrednicząca Drugiego Stopnia RPO WSL (Śląskie Centrum 

Przedsiębiorczości) 

W omawianym okresie sprawozdawczym kontrole dokumentacji dotyczyły 100% pozytywnie 

zaakceptowanych wniosków o płatność końcową beneficjentów. Weryfikacji podlegały m.in.: 

ilość złożonych wniosków o płatność, dokumentacja finansowa załączana do wniosków 

o płatność (faktury, wyciągi bankowe, itp.), dokumentacja potwierdzająca rzeczową realizację 

projektu (dokumentacja ofertowa, zdjęciowa, potwierdzająca realizację wskaźników produktu 

i rezultatu), dokumentacja stanowiąca załączniki do wniosku aplikacyjnego oraz umowy  

o dofinansowanie. 
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3.2.2 Kontrole na miejscu realizacji projektu (w podziale na typy - ad hoc, 

planowe) 

3.2.2.1 Instytucja Zarządzająca RPO WSL 

W 2014 roku przeprowadzono 389 kontroli projektów, z uwzględnieniem następujących 

rodzajów kontroli:  

 kontrola doraźna (na miejscu realizacji, w tym także kontrola ex-post zamówienia 

publicznego i kontrola doraźna dokumentów w siedzibie IZ RPO WSL), 

 kontrola na zakończenie realizacji projektu (na miejscu realizacji), 

  kontrola w trakcie realizacji projektu (na miejscu realizacji), 

 kontrola sprawdzająca trwałość projektu, 

 kontrola dokumentów w siedzibie IZ RPO WSL – kontrola na zakończenie realizacji 

projektu. 

 

Tabela 2 Rodzaje przeprowadzonych kontroli w podziale na osie priorytetowe   

Oś priorytetowa 

Kontrole na miejscu realizacji 
Kontrola dokumentów 

w siedzibie IZ RPO WSL 

Kontrola 

doraźna (w tym 

także kontrola 

ex-post 

zamówienia 

publicznego i 

kontrola doraźna 

dokumentów w 

siedzibie IZ RPO 

WSL) 

Kontrola na 

zakończenie 

realizacji 

projektu 

Kontrola w 

trakcie 

realizacji 

projektu 

Kontrola 

sprawdzająca 

trwałość 

projektu 

Kontrola na zakończenie 

realizacji projektu 

Priorytet I Badania i 

rozwój 

technologiczny, 

innowacje i 

przedsiębiorczość 

24 13   17 

Priorytet II 

Społeczeństwo 

informacyjne 

26 22 1 2 18 

Priorytet III 

Turystyka 
16 11 1 5 11 

Priorytet IV Kultura 6 9 1 3 4 

Priorytet V 

Środowisko 
22 24  3 13 

Priorytet VI 

Zrównoważony 

rozwój miast 

22 18 - 3 8 
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Priorytet VII 

Transport 
9 11 - 4 9 

Priorytet VIII 

Infrastruktura 

edukacyjna 

11 4  2 5 

Priorytet IX Zdrowie 

i rekreacja 
6 8 1 10 3 

Priorytet X Pomoc 

techniczna 
 3    

OGÓŁEM 142 123 4 32 88 

 

Działania pokontrolne 

Ze względu na niewielką liczbę wydawanych przez IZ RPO WSL zaleceń pokontrolnych, 

w rozpatrywanym okresie sprawozdawczym, dokonano 7 weryfikacji (korespondencyjnych) 

wykonania zaleceń pokontrolnych. Weryfikacja wykonania zaleceń pokontrolnych 

dokumentowana jest przy użyciu listy sprawdzającej, stanowiącej integralną część akt 

kontroli. 

Kontrole trwałości projektu  

W rozpatrywanym okresie sprawozdawczym przeprowadzono 32 kontrole sprawdzające 

trwałość projektu. Ujawniono 1 przypadek zasadniczej modyfikacji projektu zgodnie z art. 57 

rozporządzenia nr 1083/2006, w związku z czym rozwiązano umowę o dofinansowanie nr 

UDA-RPSL.03.01.02-00-021/10-02. 

3.2.2.2 Instytucja Pośrednicząca Drugiego Stopnia RPO WSL (Śląskie Centrum 

Przedsiębiorczości) 

W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. IP2 RPO WSL 

skontrolowało łącznie 187 projektów oraz przeprowadziło 1 wizytę monitorującą. 

Czynnościom kontrolnym poddane zostały projekty beneficjentów, zgodnie z wcześniej 

zaplanowanym doborem próby projektów do kontroli, obejmującym opisywany okres 

sprawozdawczy. 

W 2014 roku przeprowadzono następujące rodzaje kontroli: 

 kontrole doraźne - w omawianym okresie sprawozdawczym przeprowadzono 

51 kontroli doraźnych (w tym 11 kontroli w okresie trwałości), 

 kontrole planowe - w omawianym okresie sprawozdawczym kontroli planowej 

zostało poddanych 101 projektów, zgodnie z zaplanowanym wcześniej doborem 

próby, zawartym w Rocznym Planie Kontroli na rok 2014, 

 kontrole trwałości - w omawianym okresie sprawozdawczym kontroli trwałości 

zostało poddanych 35 projektów, zgodnie z zaplanowanym wcześniej doborem 

próby, zawartym w Rocznym Planie Kontroli na rok 2014. w trakcie kontroli 
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stwierdzono 6 przypadków zasadniczych modyfikacji projektów zgodnie z art. 57 

Rozporządzenia nr 1083/2006, 

 kontrole sprawdzające wdrożenie zaleceń pokontrolnych – w omawianym okresie 

sprawozdawczym została przeprowadzona 1 kontrola sprawdzająca wdrożenie 

zaleceń pokontrolnych w ramach kontroli przeprowadzonej po zakończeniu realizacji 

projektu, 

 wizyty monitorujące - w omawianym okresie sprawozdawczym została 

przeprowadzona 1 wizyta monitorująca. 

 

W trakcie czynności kontrolnych najczęściej spotykano się z uchybieniami dotyczącymi 

następujących dziedzin: 

 brak części oryginałów dokumentów w miejscu wskazanym we wniosku o płatność, 

 brak prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej zgodnie z zapisami umowy  

o dofinansowanie, 

 kwoty wydatków kwalifikowalnych znajdujące się w opisie faktury niezgodne z 

wynikiem weryfikacji wniosków o płatność, 

 wydatki niekwalifikowalne ujęte na ofertach handlowych przedstawianych podczas 

kontroli na miejscu realizacji projektu, 

 rozbieżności pomiędzy numerami seryjnymi widniejącymi na tabliczkach 

znamionowych zakupionego sprzętu/urządzeń z numerami seryjnymi znajdującymi 

się w dokumentacji zakupowej. 

Forma działań pokontrolnych polegała na wyjaśnieniach beneficjentów oraz korygowaniu 

wykrytych uchybień i uzupełnianiu dokumentacji. Uchybienia były wykazywane w listach 

sprawdzających oraz w informacjach o wyniku kontroli. Beneficjenci usuwają stwierdzone 

uchybienia wykazane w listach sprawdzających w terminie określonym przez Zespół 

Kontrolujący. 

 

3.2.2.3 Kontrole w ramach priorytetu X Pomoc techniczna 

Za kontrolę projektów i dokumentacji w zakresie Rocznych Planów Działań IZ RPO WSL dla 

Priorytetu X Pomoc Techniczna odpowiedzialny jest w ramach IZ RPO WSL Wydział 

Kontroli. Kontrolę Rocznych Planów Działań IP2 RPO WSL dla Priorytetu X Pomoc 

Techniczna przeprowadza natomiast IZ RPO WSL. W okresie sprawozdawczym 

przeprowadzono 3 kontrole w ramach Priorytetu Pomoc Techniczna. W przypadku 2 

projektów stwierdzono uchybienia nie mających skutków finansowych dla beneficjenta oraz 

IP2 RPO WSL. 

 

Kontrola projektu nr RPSL.10.02.00-00-002/12 - Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 

Projekt został zrealizowany bez zastrzeżeń. 

 

Kontrola projektu nr RPSL.10.02.00-00-001/12 - Instytucja Zarządzająca RPO WSL 

Projekt został zrealizowany z nieistotnymi zastrzeżeniami - uchybienia formalne nie 

powodujące skutków finansowych. 
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Kontrola projektu nr RPSL.10.01.00-00-001/12 – Instytucja Zarządzająca RPO WSL 

Projekt został zrealizowany z nieistotnymi zastrzeżeniami - uchybienia formalne nie 

powodujące skutków finansowych. 

 

3.2.2.4 Kontrola Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) 

W okresie od 10 grudnia 2013 r. do 10 stycznia 2014 r. Instytucja Zarządzająca RPO WSL 

2007-2013 przeprowadziła w siedzibie Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (Bank 

Ochrony Środowiska S.A., Centrum Korporacyjne w Katowicach) kontrolę prawidłowości 

realizacji Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim. Ocenie podlegał system 

zarządzania, kontroli i prawidłowości wdrażania Inicjatywy JESSICA. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości: 

 brak w procedurach FROM mechanizmu mającego na celu wykrycie, stwierdzenie 

i usunięcie nieprawidłowości wynikających z realizacji Projektów Miejskich, 

 brak logo RPO WSL na ulotkach informacyjnych oraz pismach wychodzących. 

W związku z powyższymi uchybieniami/nieprawidłowościami wystawiono następujące 

rekomendacje: 

 przekazanie przez FROM do wiadomości IZ RPO WSL kserokopii podpisanych 

i aneksowanych umów o pożyczkę w ramach Inicjatywy JESSICA, 

 umieszczenie logo NSS, Województwa Śląskiego, RPO WSL oraz UE na dokumentach 

wychodzących oraz ulotkach informacyjnych o pożyczkach w ramach Inicjatywy 

JESSICA w województwie śląskim, zgodnie z zapisami Rozporządzeń dotyczących 

Funduszy Strukturalnych UE, 

 wprowadzenie przez FROM zorganizowanego ustalonego rejestru wniosków o 

pożyczkę w ramach Inicjatywy JESSICA wpływających do BOŚ S.A; 

 wprowadzenie do procedur FROM-u mechanizmu mającego na celu wykrycie, 

stwierdzenie i usunięcie nieprawidłowości wynikających z realizacji Projektu 

Miejskiego, 

 prowadzenie bieżącego monitoringu osiąganych wskaźników produktu i rezultatu 

właściwych dla Poddziałania 6.2.3 Rewitalizacja JESSICA, 

 zmiana pkt.6 „Wniosku o udzielenie pożyczki JESSICA” polegająca na zastąpieniu 

wskazanych Poddziałań 6.2.1 i 6.2.2 zapisami dotyczącymi właściwego Poddziałania 

6.2.3 Rewitalizacja JESSICA. 

 

3.3 Informacja o działaniach podjetych w ramach kontroli krzyżowej 

W 2014 r. w IZ RPO WSL zostały podjęte następujące działania w ramach kontroli 

krzyżowych 
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Opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych programu oraz kontroli krzyżowych 

horyzontalnych z PROW I PO RYBY 

Kontrola krzyżowa w ramach RPO WSL jest przeprowadzana co miesiąc (do 28 dnia każdego 

miesiąca) na próbie minimum 5% Beneficjentów, którzy realizowali/realizują więcej niż 

jeden projekt w ramach RPO WSL. Kontrole krzyżowe programu przeprowadza dwóch 

wskazanych pracowników Referatu ds. kontroli projektów, Wydziału Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 

posiadających stosowne uprawnienia do KSI (SIMIK 07-13), którzy dokonują eksportu 

danych z systemu informatycznego KSI (SIMIK 07-13) za pośrednictwem aplikacji Oracle 

Discoverer.  

Minimalny zakres wyeksportowanych danych zawiera numery NIP i nazwy Beneficjentów, 

nazwy projektów, numery umów o dofinansowanie, numery poszczególnych wniosków 

o płatność, numery i kwoty brutto dokumentów księgowych, kwoty wydatków 

kwalifikowalnych autoryzowanych przez IZ RPO WSL oraz IP2 (nazwy pól w KSI (SIMIK 

07-13): „NIP beneficjenta”, „Nazwa beneficjenta”, „Tytuł projektu”, „Numer 

umowy/decyzji”, „Numer wniosku o płatność”, „Numer dokumentu”, „Numer księgowy lub 

ewidencyjny”, „Nazwa towaru lub usługi”, „Kwota brutto dokumentu”, „Kwota wydatków 

kwalifikowalnych po autoryzacji”). Dane te zawierają szczegółowe informacje o wydatkach 

poniesionych przez Beneficjentów w okresie podlegającym kontroli, tj. od początku okresu 

kwalifikowalności RPO WSL do dnia kontroli. Następnie dane te podlegają agregacji, 

sortowaniu i analizie w arkuszu roboczym prowadzonym w formie elektronicznej 

(archiwizowanym po zakończeniu kontroli). Celem przeprowadzonej analizy jest znalezienie 

tych wydatków beneficjenta, które mogły zostać wielokrotnie zrefundowane (lub wykazane 

do refundacji) w ramach funduszy UE. Analiza polega na sprawdzeniu czy Beneficjent 

(określony według numeru NIP) nie wykazał wielokrotnie tego samego wydatku 

(powtórzenie się tej samej „Kwoty brutto dokumentu” i „Numeru dokumentu” lub „Numeru 

księgowego lub ewidencyjnego” dla tego samego „NIP-u beneficjenta”). 

Czynności kontrolne są dokumentowane na formularzu Lista sprawdzająca do kontroli 

krzyżowej RPO - WSL. W formie notatki służbowej dokumentowana jest ponadto metoda 

losowania próby do kontroli, zestawienie numerów NIP Beneficjentów podlegających 

losowaniu oraz listę Beneficjentów wylosowanych do kontroli krzyżowej. Wnioski zawarte w 

Liście sprawdzającej do kontroli krzyżowej stanowią podstawę do podjęcia ewentualnych 

dodatkowych czynności wyjaśniających i kontrolnych, z kontrolą doraźną włącznie.  

Dla zapewnienia, że wydatki przedstawione do refundacji w ramach RPO WSL nie zostały 

wcześniej zrefundowane lub przedstawione do refundacji w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2007-2013, Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” lub innych programów 

w ramach NSRO, czy też programów poprzedniej perspektywy finansowej – kontrolujący, 

w trakcie kontroli na miejscu sprawdzają, czy na oryginałach faktur (lub dokumentów 

o równoważnej wartości dowodowej) nie zamieszczono adnotacji innych instytucji 

zarządzających/wdrażających np. „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. W przypadku stwierdzenia takiej adnotacji, 
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kontrolujący przeprowadzają dodatkowe czynności wyjaśniające, czy wydatek ten został 

faktycznie zrefundowany w ramach innego programu operacyjnego – czynności te obejmują 

między innymi weryfikację danych zarejestrowanych w systemach OFSA PROW 2007-13 

i RYBY 2007-13, a w sytuacji, gdy dane te są niewystarczające – wystąpienie do właściwej 

instytucji w ramach PROW 07-13 i PO RYBY 2007-13  z wnioskiem o przekazanie 

w możliwie najkrótszym terminie kopii wskazanych faktur lub dokumentów o równoważnej 

wartości dowodowej. Wydatek zrefundowany w ramach innego programu operacyjnego nie 

może być refundowany w ramach RPO WSL.  

Możliwość sfinansowania projektu RPO WSL także z PROW lub PO RYBY stanowi jeden 

z czynników ryzyka, który jest brany pod uwagę przy ustalaniu próby projektów do kontroli 

na miejscu realizacji.   

  

Informacja dotycząca liczby przeprowadzonych kontroli krzyżowych oraz liczby podejrzeń 

podwójnego finansowania wydatków 

W 2014 roku w trakcie comiesięcznych kontroli przeprowadzono kontrolę krzyżową 

wydatków przedstawionych do refundacji w ramach RPO WSL przez 370 beneficjentów. 

W 18 przypadkach konieczne było sprawdzenie adnotacji na dokumentach źródłowych, gdyż 

zachodziło podejrzenie podwójnego finansowania w ramach RPO WSL – jednakże analiza 

dokumentów nie potwierdziła tego podejrzenia.   

W okresie sprawozdawczym nie wykryto przypadków podwójnego finansowania wydatków. 

 

W 2014 r. w IP2 RPO WSL zostały podjęte następujące działania w ramach kontroli 

krzyżowych: 

Zgodnie z Podręcznikiem IP2 RPO WSL w ramach weryfikacji każdego wniosku o płatność 

pośrednią lub końcową na podstawie danych zamieszczonych w LSI oraz na podstawie 

dokumentów księgowych poświadczających poniesione wydatki załączonych do wniosku  

o płatność następuje identyfikacja beneficjentów realizujących więcej niż jeden projekt  

w ramach poddziałań wdrażanych przez IP2 RPO WSL, która dokonywana jest w oparciu 

o Numery Identyfikacji Podatkowej (NIP) za pomocą systemu LSI – moduł kontrole 

krzyżowe. System na podstawie wprowadzonego NIP wyszukuje w ramach danego 

beneficjenta (biorąc pod uwagę różne umowy o dofinansowanie) powtarzające się numery 

dokumentów księgowych wykazanych we wnioskach o płatność danego beneficjenta 

(na podstawie tabeli 13 wniosku o płatność kol. 1 – nr dokumentu księgowego). 

W przypadku gdy: 

a. na dokumencie księgowym wystąpią zapisy, że dany wydatek został sfinansowany  

w ramach innego Poddziałania RPO WSL/PROW 07-13/PO RYBY 2007-2013,  

b. po weryfikacji danych zamieszczonych w LSI stwierdzono ujęcie tego samego 

dokumentu księgowego w ramach co najmniej dwóch wniosków o płatność 

i jednocześnie brak wymaganych zapisów na dokumentach księgowych, które 

potwierdziłyby ten fakt,  
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przeprowadza się kontrolę oryginałów dokumentów księgowych przedkładanych 

przez beneficjenta do rozliczenia lub kontrolę projektów na miejscu realizacji w trybie 

doraźnym.  

Nie stwierdzono przypadków, w których weryfikacja dokumentacji potwierdziłaby podwójne 

finansowanie tego samego wydatku. W przypadkach gdy beneficjent przed podpisaniem 

umowy o dofinansowanie uzyskał dodatkową pomoc publiczną na te same wydatki, IP2 RPO 

WSL stosuje odpowiednie pomniejszenie dofinansowania w celu zachowania możliwego 

poziomu pomocy. 

Pod kątem kontroli krzyżowych w roku 2014 przeprowadzono 1270 weryfikacji formularzy 

wniosków o płatność. Nie przeprowadzono kontroli krzyżowych w miejscu realizacji 

projektu. W okresie sprawozdawczym nie wykryto podwójnego dofinansowania. 

3.4 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE) 

W ramach kontroli prowadzonych w instytucjach odpowiedzialnych za wdrażanie RPO WSL 

w 2014 roku miały miejsce następujące zewnętrzne kontrole. 

3.4.1 Kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów - Generalny Inspektor 

Kontroli Skarbowej 

1. Podmiot przeprowadzający kontrolę: UKS 

2. Podmiot kontrolowany: IZ RPO WSL 

3. Termin: od  25 lipca 2014 do 31 grudnia 2015 

4. Zakres kontroli: audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii 

Europejskiej w ramach RPO WSL w zakresie 9 projektów dofinansowanych z RPO 

WSL.  

5. Wykryte nieprawidłowości: informacja pokontrolna nie została przekazana IZ RPO 

WSL. 

3.4.2 Kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów - Generalny Inspektor 

Kontroli Skarbowej 

1. Podmiot przeprowadzający kontrolę: UKS 

2. Podmiot kontrolowany: IZ RPO WSL 

3. Termin: od 15 września 2014 do 31 grudnia 2015 

4. Zakres kontroli: czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami 

pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego. 

5. Wykryte nieprawidłowości: informacja pokontrolna nie została przekazana IZ RPO 

WSL. 

3.4.3 Kontrola przeprowadzona przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji 

1. Podmiot przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – 

Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji 

2. Podmiot kontrolowany: IZ RPO WSL 

3. Termin: od 17 listopada 2014 do 5 grudnia 2014 r. 
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4. Zakres kontroli: kontrola planowa nr 2/2014 w zakresie sprawdzenia stosowania 

procedur zawartych w instrukcji wykonawczej IZ RPO WSL w zakresie poprawności 

sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowania do Komisji Europejskiej 

wydatków, z uwzględnieniem danych zawartych w KSI (SIMIK 07-13) i systemach 

księgowych w okresie od 1 lipca 2007 do 31 października 2014r., weryfikacji 

wydatków oraz  prowadzenia rejestru obciążeń na projekcie i odzyskiwanie kwot. 

5. Wykryte nieprawidłowości: kontrolujący przekazali zalecenia m.in. wprowadzenia 

do Podręcznika… adekwatnych mechanizmów kontrolnych, które pozwoliłyby 

na weryfikację wydatków dotyczących informacji i promocji pod kątem spełniania 

zasad określonych w Wytycznych IZ RPO WSL, wprowadzania danych do KSI oraz 

dokonywania wpisów dotyczących rejestracji lub modyfikacji karty obciążenia w KSI 

na dokumencie służbowym. 

3.4.4 Kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów - Generalny Inspektor 

Kontroli Skarbowej 

1. Podmiot przeprowadzający kontrolę: UKS 

2. Podmiot kontrolowany: IP2 RPO WSL 

3. Termin: od 14 lutego 2014 do 31 grudnia 2014 r. 

4. Zakres kontroli: audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii 

Europejskiej w ramach RPO WSL (audyt z art. 62 ust. 1 lit. a rozporządzenia Rady 

(WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 

EFRR, EFS oraz FS i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999) w zakresie 

projektów: RPSL.1.2.2-674/08, RPSL.1.2.4-082/11, RPSL.1.2.4-840/11, RPSL.3.1.1-

211/10. 

5. Wykryte nieprawidłowości: w trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono 

nieprawidłowości w zakresie projektów. 

3.4.5 Kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów - Generalny Inspektor 

Kontroli Skarbowej 

1. Podmiot przeprowadzający kontrolę: UKS 

2. Podmiot kontrolowany: IP2 RPO WSL 

3. Termin: od 7 marca 2014 do 31 grudnia 2014 r. 

4. Zakres kontroli: audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii 

Europejskiej w ramach RPO WSL (audyt z art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady 

(WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 

EFRR, EFS oraz FS i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999) – audyt 

systemu zarządzania i kontroli. 

5. Wykryte nieprawidłowości: w liście sprawdzającej sporządzonej w trakcie badania 

wniosku o płatność (01.02.03-00-441/12) przez pracowników ŚCP brak jest informacji 

o przeprowadzonej weryfikacji czy Beneficjent naliczył kary umowne za powstałe 

opóźnienie w dostawie lub przyczyn, dla których kary nie zostały naliczone. Brak jest 

również takiej informacji w treści dokumentacji wspierającej wniosek o płatność. 

Wobec powyższego w wyniku przeprowadzonego testu ustalono, iż przeprowadzono 

prawidłowo odpowiednie kontrole administracyjne przy zastosowaniu list 
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sprawdzających określonych w procedurach, stosując zasadę "dwóch par oczu", 

jednakże w przypadku weryfikacji wniosku nr WNP-RPSL.01.02.03-00-441/12-01v01 

pracownicy ŚCP nie zweryfikowali czy Beneficjent naliczył kary umowne dla 

dostawcy, który przekazał sprzęt po terminie określonym w umowie. 

3.4.6 Kontrola przeprowadzona przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji 

1. Podmiot przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – 

Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji 

2. Podmiot kontrolowany: IP2 RPO WSL 

3. Termin: od 05  do 16 maja 2014  

4. Zakres kontroli: kontrola planowa nr 1/2014 w zakresie poprawności sporządzania 

dokumentów dotyczących zadeklarowanych do KE wydatków, z uwzględnieniem 

danych zawartych w KSI (SIMIK 07-13) i systemach księgowych oraz w zakresie 

funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli oraz stosowania procedur zawartych 

w instrukcji wykonawczej IP2 RPO WSL. 

5. Zalecenia pokontrolne m.in.: dokonać aktualizacji zapisów w procedurze 8.2 

w Podręczniku Procedur, wprowadzanie danych do systemu KSI (SIMIK 07-13) 

w terminie wskazanym w rozdziale V, pkt. 1) Wytycznych Ministra Rozwoju 

Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie 

elektronicznej z 09.02.2010 r., dokładać większej staranności podczas sprawdzania 

dokumentów dołączonych do weryfikowanego wniosku o płatność, przestrzegać 

terminów określonych w Podręczniku Procedur na sporządzenie listy sprawdzającej 

dla sprawozdania z trwałości projektu. 

3.4.7 Kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów - Generalny Inspektor 

Kontroli Skarbowej 

1. Podmiot przeprowadzający kontrolę: UKS 

2. Podmiot kontrolowany: IP2 RPO WSL 

3. Termin: od 31 lipca 2014 do 31 grudnia 2015 r. 

4. Zakres kontroli: audyt Gospodarowania Środkami pochodzącymi z budżetu Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego w zakresie projektów: RPSL.01.02.03-00-109/12; RPSL.01.02.03-00-

473/12; RPSL.01.02.04-00-410/11; RPSL01.02.04-00-D58/11; RPSL.03.01.01-00-

003/12”. 

5. Wykryte nieprawidłowości: w trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono 

nieprawidłowości w zakresie projektów RPSL.01.02.03-109/12 oraz RPSL.01.02.04-

D58/11. W zakresie projektów RPSL.01.02.03-473/12;  RPSL.01.02.04-00-410/11; 

RPSL.03.01.01-00-003/12 nie zakończono czynności kontrolnych.  

Dotyczy projektu 1.2.4-00-410/11 Energo-Instal: w zakresie objętym audytem 

stwierdzono, że operacja wybrana do audytu nie spełnia kryteriów wyboru w ramach 

RPO WSL, nie została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz nie jest 

zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania 

i zakładanych celów (art. 16 ust. 2 pkt. a Rozporządzenia Komisji 1828/2006). 
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Zdaniem audytujących zmiana miejsca realizacji projektu ma wpływ 

na przeprowadzoną ocenę merytoryczno-techniczną projektu w trakcie wyboru 

projektu, a punktacja uwzględniająca ww. zmianę nie pozwala na uznanie kosztów 

projektu za kwalifikowalne (poniżej 24 pkt.). W związku z powyższym Beneficjent 

naruszył zapisy §3 ust. 3 oraz §16 ust. 1 i 9 umowy o dof. oraz art. 56 ust. 3 

Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2066 r. ustanawiającego 

przepisy ogólne dot. EFRR, EFS oraz FS i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 

1260/1999, a łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych wynosi 31 337,48 PLN. 

3.4.8 Kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów - Generalny Inspektor 

Kontroli Skarbowej 

1. Podmiot przeprowadzający kontrolę: UKS 

2. Podmiot kontrolowany: IP2 RPO WSL 

3. Termin: od 02 września 2014 do 31 grudnia 2015 r. 

4. Zakres kontroli: audyt wdrożonych zaleceń wydanych w roku 2012 Gospodarowania 

Środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WSL  

5. Wykryte nieprawidłowości: nie zakończono czynności kontrolnych i nie 

przedstawiono informacji pokontrolnej. 

3.5 Informacja o stwierdzonych uchybieniach i nieprawidłowościach 

3.5.1 W odniesieniu do nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli projektów  

W trakcie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2007-2013 w 2014 roku stwierdzono nieprawidłowości w realizacji projektów 

w następujących obszarach: 

Tabela 3 Obszary najczęściej występujących nieprawidłowości w RPO WSL w  2014 roku 

 

Obszary najczęściej występujących 

nieprawidłowości w RPO WSL w  2014 roku 

Stwierdzone rodzaje nieprawidłowości 

 

 

Naruszanie przepisów z dziedziny zamówień 

publicznych 

 naruszenie zasady równego traktowania 

wykonawców i uczciwej konkurencji oraz 

zasady jawności, 

 zastosowanie niewłaściwego trybu zamówienia 

publicznego, 

 niedochowanie warunków związanych z 

udzielaniem zamówienia publicznego np. 

błędne ogłoszenie o zamówieniu 

niedotrzymanie terminów dotyczących 

ogłoszenia o zamówieniu lub terminu 

rozpatrywania ofert, 

 dokonywanie przez zamawiającego zmian 

ważnych elementów ogłoszenia o przetargu bez 

publikacji korekty w Dzienniku Urzędowym 

UE, 

 ograniczenie przez zamawiającego zakresu 

prac, które mogą zostać zlecone 
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podwykonawcom. 

 

 

Wydatki niekwalifikowane 

(związane z działaniami informacyjno-

promocyjnymi oraz innymi działaniami rzeczowej 

realizacji projektu) 

 podwójne finansowanie tego samego wydatku 

(refundacja podatku VAT) 

 wydatki zawyżone, 

 brak realizacji działań przewidzianych w 

projekcie, 

 wydatki nieuzasadnione (związane z projektem 

lecz zbędne), 

 wydatki niezwiązane z realizowanym 

projektem/ realizacja zadań nieprzewidzianych 

w projekcie (wydatki nieuprawnione). 

Działania niekwalifikujące się do pomocy 
 brak spełnienia „efektu zachęty”. 

Niewypełnianie podjętych zobowiązań 
 nie zapewnienie realizacji celów założonych w 

projekcie. 

Liczba przekazanych do MF bieżących i kwartalnych raportów o nieprawidłowościach 

podlegających raportowaniu do KE: 47 nowych raportów kwartalnych, (125 informacji 

o nieprawidłowościach przekazanych w raportach z działań następczych). 

Liczba przekazanych do IC kwartalnych zestawień nieprawidłowości niepodlegających 

raportowaniu do KE: 4  

Kwota nieprawidłowości: 136 579 498,41 [1] 

Liczba wykrytych nieprawidłowości: 594  

 

3.5.2 W odniesieniu do uchybień lub nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli 

systemowej  

Kontrola systemowa nr XI/2014 w IP2 RPO WSL odbyła się w dniach od 01 grudnia 2014 r. 

do 19 grudnia 2014 r. Obecnie IZ RPO WSL jest w trakcie opracowywania Informacji 

Pokontrolnej. Ostateczne wnioski i zalecenia z przedmiotowej kontroli zostaną przedstawione 

w sprawozdaniu okresowym za II półrocze 2015 roku. 

3.6 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania 

Informacja dot. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania przez IZ RPO WSL 

w  2014 r.: 

1. Zgodnie z danymi zarejestrowanymi w KSI (SIMIK 07-13) w 2014 r. w wyniku 

wykrycia nieprawidłowości odzyskano kwotę 1 214 380,70 PLN. Odzyskane środki 

przeznaczone zostały na dalszą realizację RPO WSL.  

2. Zgodnie z danymi zarejestrowanymi w KSI (SIMIK 07-13) do dnia 31 grudnia 2014 r. 

- wartość kwot pozostałych do odzyskania w wyniku wykrycia nieprawidłowości 

wynosi 71 824 068,69 PLN. 

 

 

                                                 
[1] Kwota nieprawidłowości może ulec zmianie  w związku z dalszymi postępowaniami prowadzonymi w sprawach 
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Informacja dot. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania przez IP2 RPO WSL 

w  2014 r.: 

W okresie sprawozdawczym (tj. od 01.07.2014 r. do 31.12.2014 r.) jako kwoty wycofane 

została zakwalifikowana kwota 2,95 PLN, natomiast jako kwota do odzyskania: 972 326,24 

PLN. Spośród nich odzyskano 577 256,31 PLN, pozostaje do odzyskania kwota 395 072,88 

PLN. Łącznie w roku 2014 zakwalifikowano jako kwoty wycofane oraz środki do odzyskania 

kwotę w wysokości 14 075 150,24 PLN. W 2014 roku odzyskano spośród wszystkich 

zaległości ogółem kwotę 774 200,15 PLN. Narastająco od początku odzyskiwania pozostaje 

do zwrotu kwota w wysokości 22 362 180,11 PLN. 

 

Spośród nieprawidłowości wykrytych i odzyskanych w 2014 r. kwota w wysokości 

742 186,36 PLN została zwrócona jako wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności dotyczących 

lat poprzednich. Zaś środki odzyskane w tym roku, w którym zostały przekazane 

beneficjentom w wysokości 32 013,79 PLN jako zwrot dotyczący roku 2014, zostały 

przeznaczone do wykorzystania w dalszej realizacji wdrażania RPO WSL w bieżącym roku 

 

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: 

                  2015 r., Katowice 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 

do  zatwierdzenia sprawozdania i wydania 

oświadczenia w ramach instytucji zarządzającej: 

 

Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania 

sprawozdania: 

 

 

4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień 

publicznych 

Nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze. 

 

4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej 

Zasady przyznawania pomocy publicznej są zgodne z zatwierdzonymi dla RPO WSL 

programami pomocowymi. 
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W zakresie wdrażania działania 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, 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 działania 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, poddziałania 1.2.2 Małe 

i Średnie Przedsiębiorstwa szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej oraz zasady jej 

udzielania został określony we właściwych Rozporządzeniach Ministra Rozwoju 

Regionalnego:  

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

w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 193, poz. 1399  

z późn. zm.),  

 z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych 

programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 193, poz. 1398 z późn. zm.),  

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

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

W zakresie wdrażania działania 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, 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 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). 

W zakresie wdrażania działania 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, 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:  
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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), 

 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 działania 3.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego, poddziałania 

3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa szczegółowy zakres rzeczowy 

pomocy publicznej oraz zasady jej udzielania został określony w Rozporządzeniach Ministra 

Rozwoju Regionalnego: 

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

w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 193, poz. 1399  

z późn. zm.), 

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

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

1599). 

W zakresie wdrażania działania 3.2 Infrastruktura około turystyczna, 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 formie załącznika nr II b 

do niniejszego Sprawozdania. 

 

5 Informacja o realizacji dużych projektów3  

Nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze4. 

                                                 
3) Jeżeli ma zastosowanie. 
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6  Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej 

Zadania objęte finansowaniem ze środków Pomocy Technicznej RPO WSL realizowane są na 

podstawie Rocznych Planów Działań w podziale na Działanie 10.1 Wsparcie procesu 

zarządzania i wdrażania oraz Działanie 10.2 Działania informacyjne  i promocyjne. 

 

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

ok. 2,5% całej alokacji na Program. 

 

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

następująco: 

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

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

 działanie 10.2. Działania informacyjne i promocyjne - 4 000 000 EUR, co stanowi 

ok. 9 % alokacji na priorytet X. 

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

ze środków EFRR. 

W okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na pomoc techniczna były wystarczające. 

IZ RPO WSL 

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

19 818 000,00 zł. W drugim półroczu 2014 roku w ramach ośmiu zadań wydatkowano 

10 987 808,00 zł. Poziom realizacji w stosunku do zakładanego w Rocznym Planie Działań 

na rok 2014 wyniósł 55,44 % %. 

Na działania w ramach wyróżnionych zadań wydatkowano następujące kwoty: 

1. 8 776 456,53 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”, 

2. 14 811,82 zł na zadanie „Organizacja i obsługa procesu oceny i selekcji projektów 

w ramach RPO WSL 2007-2013”, 
3. 346 431,51 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”, 
4. 425 889,18 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”,  
5. 183 215,62 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”,  
6. 990 697,46 zł na zadanie „Obsługa i wyposażenie Instytucji Zarządzającej RPO WSL 

2007-2013”,  

                                                                                                                                                         
4 Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie sprawozdawczości 
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7. 231 857,46 zł na zadanie „Stworzenie, uruchomienie, utrzymanie oraz obsługa 

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

programowania 2014-2020”, 
8. 18 448,42 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 

1 950 000,00 zł. W II półroczu 2014 roku w ramach jednego zadania „Działania 

informacyjno-promocyjno-edukacyjne dotyczące RPO WSL 2007-2013 oraz Regionalnego 

Programu Operacyjnego 2014-2020” wydatkowano 1 319 169,69 zł. 

Poziom realizacji w stosunku do zakładanego w Rocznym Planie Działań na rok 2014 

wyniósł 67,65 %. 

 
IP2 RPO WSL 

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 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 wyniku powyższych zmian na mocy decyzji zmieniającej nr UDA-RPSL.10.01.00-00-

002/13-01 z dnia 12 sierpnia 2014 r. przyznano dofinansowanie w wysokości 8 847 000,00 

PLN. W drugim półroczu 2014 roku w ramach 5 zadań wydatkowano łącznie 4 557 876,61 

PLN. Poziom realizacji w stosunku do zakładanego w Rocznym Planie Działań na rok 2014 

wyniósł 51,52%. W ramach Działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania 

realizowane są następujące zadania: 

1. Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w proces 

wdrażania RPO WSL 2007-2013 i 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 3 710 044,64 PLN, 

2. Wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt biurowy, komputerowy wraz 

z oprogramowaniem, audiowizualny, teleinformatyczny, elektroniczny itp., a także 

zakup urządzeń i materiałów biurowych, pomocy naukowych (m. in. literatury 

fachowej, słowników, czasopism itp.) umożliwiających prawidłowe wykonanie zadań 

związanych z procesem wdrażania RPO WSL 2007-2013 i kolejnego okresu 

programowania 2014-2020, na które wydatkowano 242 692,49 PLN,  

3. 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 
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dotyczących RPO WSL 2007-2013 i kolejnego okresu programowania 2014-2020, na 

które wydatkowano 526 192,44 PLN, 

4. Finansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników 

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

programowania 2014-2020, na które wydatkowano 66 226,97 PLN, 

5. Finansowanie kosztów podróży służbowych pracowników zaangażowanych w proces 

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

na które wydatkowano 12 720,07 PLN. 

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 drugim półroczu 2014 roku w ramach 3 zadań 

wydatkowano łącznie 167 089,01 PLN. Poziom realizacji w stosunku do zakładanego 

w Rocznym Planie Działań na rok 2014 wyniósł 83,54%. W ramach działania 10.2 Działania 

informacyjne i promocyjne realizowane są następujące zadania: 

1. 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 18 800,61 

PLN, 

2. Działania informacyjno-promocyjne dotyczące procesu wdrażania RPO WSL 2007-

2013 oraz kolejnego okresu programowania 2014-2020, na które wydatkowano 148 

288,40 PLN. 

3. Wyposażenie i działalność punktu informacyjnego RPO WSL 2007-2013 oraz 

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

 

W okresie sprawozdawczym zostały podpisane decyzje dla RPD na rok 2015. W związku 

z faktem, iż w 2014 nie wydatkowano żadnych środków szczegółowe informacje dot. ww. 

decyzji zostaną przedstawione w kolejnym sprawozdaniu okresowym. Poniżej przedstawiono 

zaplanowane środki na poszczególne działania oraz wydziały/instytucje na rok 2015: 

 Roczny Plan Działań na 2015 r. dla wydziału Rozwoju Regionalnego w ramach 

działania 10.1 zakłada wydatki na poziomie 6 726 871,00 zł. Roczny Plan Działań na 

2015 rok w ramach działania 10.2 zakłada wydatki na poziomie 1 000 000,00 zł, 

 Roczny Plan Działań na 2015 r. dla wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego zakłada wydatki w ramach działania 10.1 „Wsparcie procesu zarządzania 

i wdrażania” na poziomie 8 513 129,00 zł, 

 Roczny Plan Działań na 2015 r. dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach 

działania 10.1 zakłada wydatki na poziomie 11 360 000,00 zł. Roczny Plan Działań na 

2015 rok w ramach działania 10.2 zakłada wydatki na poziomie 200 000,00 zł. 
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Tabela 4 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 27 9 861 483,76 

2. Zatrudnienie 23 138 891 789,81 

3. Sprzęt komputerowy 25 2 083 057,20 

4. 
Wyposażenie remont/wynajem powierzchni 

biurowych 
33 16 304 911,74 

5. Promocja i informacja 18 9 871 811,79 

6. Ekspertyzy/doradztwo 19 363 228,25 

7. Ewaluacje 13 3 516 500,61 

8. Kontrola/audyt 7 679 671,30 

9. Organizacja procesu wyboru projektów 16 1 688 711,92 

10. 
Organizacja komitetów monitorujących i 

podkomitetów 
10 51 801,62 

11. Inne 21 3 856 601,98 

12. Razem 36 187 169 569,98 

 

7 Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji 

Nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze.5 

  

                                                 
5 Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie sprawozdawczości 
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8 Oświadczenie Instytucji Zarządzającej 

 

 

Dane osoby sporządzającej 

sprawozdanie 

Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie: 

Małgorzata Durda, Piotr Sorek, Grzegorz Wilk, Joanna 

Niezgodzińska 

Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie 

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

tel. (32) 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: 

                 2015 r., Katowice 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia 

sprawozdania: 

 

Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzania 

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

Tel. (32) 77 40 654, fax: 032 77 40 135                                        
 

Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania 

sprawozdania: 
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Wykaz załączników do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL za drugie 

półrocze 2014 roku 

 

1. Załącznik II a Tabele finansowe 

2. Załącznik II b Wielkość zakontraktowanej i przekazanej pomocy publicznej oraz 

pomocy de minimis od uruchomienia Programu 

3. Załącznik II c Postęp rzeczowy RPO WSL 

 


