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INFORMACJE WSTĘPNE 

Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014-2020 za lata 2014-2015 zostało sporządzone zgodnie z: 

 art. 50 ust. 1-9 oraz art. 111 ust. 1-5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,  

 załącznikiem V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. 

ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postępów, formatu dokumentu służącego 

przekazywaniu informacji na temat dużych projektów, wzorów wspólnego planu działania, sprawozdań  

z wdrażania w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, deklaracji zarządczej, strategii 

audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy 

kosztów i korzyści, a także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Europejska współpraca 

terytorialna”, 

 Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 zatwierdzonymi przez Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju w dniu 8 maja 2015 r., 

 Instrukcją do sprawozdania rocznego z wdrażania programu operacyjnego przygotowaną przez 

Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa.  

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, jakie mają pola tekstowe w SFC2014 część opisowa 

sprawozdania jest syntetyczna i zwięzła. Sprawozdanie zawiera najważniejsze aspekty związane z wdrażaniem 

Programu. Opisy mają charakter krótkiego streszczenia, zgodnie z uwagami i komentarzami Komisji Europejskiej 

zawartymi w Instrukcji do sprawozdania rocznego z wrażania programu operacyjnego w perspektywie 2014-2020.  

W sprawozdaniu rocznym określono wartości finansowe w odniesieniu do alokacji środków UE wykorzystując 

alokację środków UE wyrażoną w PLN i wyliczoną zgodnie z algorytmem opracowanym przez Ministerstwo 

Finansów i Ministerstwo Rozwoju dla pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym, za jaki prezentowane 

są dane, tj. wg kursu 4,24 zł.1 Kurs ten został stosowany do przeliczania z PLN na EUR danych, które występują 

tylko w PLN. 

                                                           
1 Do sprawozdania należy zastosować przeliczenie kursu EUR na PLN wg kursu Europejskiego Banku Centralnego (EBC)  
z dnia 30 grudnia 2015 r., tj. 4,24 zł. 
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1. IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA 

 

CCI 2014PL16M2OP007 

Nazwa programu Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020  

Wersja 1 

Rok sprawozdawczy 2014-2015 

Data zatwierdzenia sprawozdania przez 

Komitet Monitorujący 
31.05.2016 r. 

2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 
ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

2.1 System realizacji RPO WM 2014-2020 

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych  

Dokument przyjęty 2.06.2015 r. Dokonano pięciu zmian. 

 Wersja 1.1 - uzupełniono zapisy dla działań 2.1.1, 5.1, 9.1, 9.3, 10.1.3, 10.1.4, 10.3.2, 10.3.4, 11.1 

w zakresie m. in. celów szczegółowych działań, listy wskaźników rezultatu bezpośredniego oraz produktu, 

typów projektów, typu beneficjenta, grupy docelowej/ ostatecznych odbiorców wsparcia, minimalnych 

i maksymalnych wartościach projektu - wydana 30.06.2015 r.;  

 Wersja 1.2 - doprecyzowano zapisy m.in. w zakresie: przepływów finansowych, opisu zasad wyboru 

projektów, kontroli projektów; dodano załącznik Zrównoważona intermodalna mobilność miejska (PI 4e). 

Załączono kryteria ogólne wyboru projektów konkursowych w ramach EFRR oraz projektów konkursowych 

i pozakonkursowych w ramach EFS, kryteria dla Działań/Poddziałań: 2.1, 9.1, 9.3, 10.1, 10.3, 11.1, 

10.1.3,10.1.4,10.3.2, 10.3.4 – wydana 25.08.2015 r.; 

 Wersja 1.3 – załączono Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego– 

wydana 22.09.2015 r.; 

 Wersja 1.4 - opisano poszczególne osie priorytetowe, rozszerzono opis w zakresie pozostałych kart 

działań i poddziałań. Zaktualizowano kryteria formalne ogólne EFRR oraz uzupełniono kryteria wyboru 

projektów dla Działania: 5.1, 5.4, Poddziałania 10.1.1, 10 3.1. – wydana 27.10.2015 r.; 

 Wersja 1.5 – zmiany dotyczyły m.in. dodania trybu konkursowego otwartego, zmieniono typ beneficjenta 

(Działanie/Poddziałanie 3.1.1, 3.2.1, 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2), uzupełniono zapis dot. cross-financingu (Działanie 

9.1). Dodano kryteria wyboru operacji finansowych dla Działań: 1.2, 4.2, 8.2, 9.2.1 – wydana 24.11.2015 r.  

W ramach prac KM RPO 2014-2020 zostały powołane odpowiednie tematyczne grupy robocze w ramach, których 

toczą się prace nad przygotowaniem kryteriów wyboru projektów. Bezpośrednia wymianę argumentów pomiędzy 

członkami KM oraz ekspertami zewnętrznymi, w trosce o wysoką ich jakość gwarantuje wybór projektów 

najlepszych. Kryteria wyboru projektów są sukcesywnie opracowywane i zatwierdzane przez KM. Zdecydowana 

większość kryteriów zostanie opracowana i przyjęta do końca III kw. 2016 r. 

 Opis Funkcji i Procedur 

Wydano 2.07.2015 r. - nie dokonano zmian.  
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 Instrukcje Wykonawcze (IW) 

Zatwierdzono IW IZ (31.07.2015 r.) oraz Instytucji Pośredniczących: MJWPU (1.09.2015 r.). IP ZIT (8.09.2015 r.) 

oraz WUP (10.09.2015 r., modyfikacja 30.11.2015 r.). 

 Porozumienia między zaangażowanymi instytucjami  

 Porozumienie z dn. 02.07.2015 r. w sprawie realizacji RPO WM na lata 2014-2020 pomiędzy Zarządem 

Województwa Mazowieckiego (IZ), a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych (IP).  

 Porozumienie z dn. 24.11.2015 r. w sprawie powierzenia IP przetwarzania danych osobowych w związku 

z realizacją RPO WM 2014-2020 pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego, a Mazowiecką 

Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.  

 Porozumienie z dn. 27.05.2015 r. w sprawie realizacji RPO WM na lata 2014-2020 pomiędzy Zarządem 

Województwa Mazowieckiego, a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie. Porozumienie zobowiązuje IP 

do współpracy z IZ w ramach zadań powierzonych oraz do realizacji Programu. Zadania dotyczą Priorytetów 

Inwestycyjnych ujętych w Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy w ramach RPO WM 2014-2020. 

 Porozumienie z dn. 08.10.2015 r. w sprawie powierzenia IP przetwarzania danych osobowych w związku 

z realizacją RPO WM 2014-2020 pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego, a Wojewódzkim 

Urzędem Pracy w Warszawie. Podpisano 2 aneksy: Aneks 1 – 21.10.2015 r., Aneks 2 – 01.12.2015 r. 

 Porozumienie z dn. 9.07.2015 r. w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej ds. Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych RPO WM 2014-2020 pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego (IZ),  

a m.st. Warszawą (IP ZIT). Podpisano aneks - 27.10.2015 r. 

 Wytyczne programowe 

1. Wytyczne programowe w zakresie wyboru projektów w ramach RPO WM 2014-2020 – wydane 

11.08.2015 r.;  

Zmiana wydana 24.11.2015 r. - dokument został rozszerzony o tryb konkursowy otwarty. Zmianie uległ 

sposób liczenia terminu na ocenę formalną w zakresie EFS. Wprowadzono wskazania do konkursów.  

2. Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach RPO 

WM 2014-2020 – wydane 28.08.2015 r.; 

3. Instrukcja dotycząca szczegółów realizacji projektu w ramach PT RPO WM na lata 2014-2020; 

4. Wytyczne IZ w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach RPO WM 2014-2020 – wydane 

13.10.2015 r. 

2.2 Analiza postępu rzeczowego i finansowego 

Do końca 2015 r.: 

 ogłoszono 16 konkursów na kwotę dofinansowania UE 112,2 mln euro, 

 w wykazie projektów pozakonkursowych w ramach Osi Priorytetowych I-X znajdują się 43 projekty o 

wartości dof. UE 44,2 mln euro oraz w ramach Osi XI PT 7 projektów o łącznej wartości dof. UE 28,2 mln 

euro, 

 złożono poprawnych pod względem formalnym 46 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dof. 

55,9 mln euro, 
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 podpisano 46 umów/decyzji o dofinansowanie o wartości dof. UE 50,4 mln euro (39 umów w ramach Osi 

Priorytetowej VIII, pozostałe dotyczą PT). 

Rozkład projektów w ramach Osi VIII kształtuje się następująco: 

 wg sektorów gospodarki  

 Działalność w zakresie opieki społecznej, usługi komunalne, społeczne i indywidualne – 

39 projektów na kwotę dof. UE 22,2 mln euro, 

 wg rodzajów beneficjentów 

 JST - 39 projektów na kwotę dof. UE 22,2 mln euro, 

 wg obszarów wsparcia  

 na obszarach miejskich – 24 projekty na kwotę dof. UE 14,5 mln euro, 

 na obszarach wiejskich – 15 projektów na kwotę dof. UE 7,7 mln euro, 

 wg subregionów 

 ciechanowsko-płocki – 8 projektów na kwotę dof. UE 4,7 mln euro, 

 ostrołęcko-siedlecki – 10 projektów na kwotę dof. UE 4,7 mln euro, 

 miasto Warszawa – 1 projekt na kwotę dof. UE 1,5 mln euro, 

 radomski - 7 projektów na kwotę dof. UE 5,5 mln euro, 

 warszawski-wsch. - 6 projektów na kwotę dof. UE 3,2 mln euro, 

 warszawski-zach. - 7 projektów na kwotę dof. UE 2,5 mln euro. 

2.3 Instrumenty finansowe 

Przewiduje się wdrożenie instrumentów inżynierii finansowej ze środków EFRR w wysokości 98,6 mln euro 

w ramach: 

 Osi Priorytetowej III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.3 Innowacje 

w MŚP (alokacja 54,1 mln euro); 

 Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii 

(alokacja 6,5 mln euro) oraz 4.2 Efektywność energetyczna (alokacja 13 mln euro); 

 Osi Priorytetowej VI Jakość życia, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych (25 mln 

euro). 

Wsparcie w ramach ww. działań obejmuje następujące cele tematyczne: 3c, 4a, 4c, 9b. 

W 2015 r. na zlecenie IZ została przygotowana analiza zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu 

inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania RPO WM 2014-2020. Planuje się, 

że w I kw. 2016 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podejmie decyzję dotyczącą powierzenia zdań 

wdrożeniowych wraz z przygotowaniem ewentualnych dokumentów, będących podstawą do negocjacji oraz 

podpisania właściwej umowy o finansowanie. Natomiast podpisanie umowy planuje się na II półrocze 2016 r. 
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3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013) 

3.1 Przegląd wdrażania 

3.1.1 Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w 

gospodarce 

W dniu 31 grudnia 2015 r. został ogłoszony konkurs otwarty ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-

rozwojowa przedsiębiorstw, na który przeznaczono 5 mln euro alokacji. W ramach konkursu wspierane będą 

bony na innowacje. Wsparcie obejmie przedsięwzięcia polegające na realizacji prac badawczych określonych 

przez przedsiębiorcę, we współpracy z instytucją naukową, związanych z opracowaniem lub rozwojem nowego 

lub ulepszonego produktu, usługi lub zmian procesowych, w tym także usług z zakresu wzornictwa. 

W 2016 r. IZ RPO WM planuje przeprowadzić 4 nabory wniosków o dofinansowanie, na które zostanie 

przeznaczona alokacja w wysokości ok. 117,6 mln euro (45% alokacji Osi I). 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące problemy we wdrażaniu Osi I. 

3.1.2 Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza 

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 2 nabory wniosków o dofinansowanie, na które przeznaczono 

alokację w wysokości 57 mln euro. Pierwszy konkurs został przeznaczony na wsparcie projektów dotyczących  

e-administracji polegających m.in. na zapewnieniu interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych 

oraz zinformatyzowaniu dostępu do informacji publicznej i udostępnieniu jak najszerszego zakresu usług 

publicznych świadczonych elektronicznie, umożliwiając pełną interakcję z urzędem, czyli możliwość całkowitego 

załatwienia danej sprawy na odległość. W ramach konkursu złożono 104 wnioski o wartości dofinansowania 

66,2 mln euro. 

Drugi konkurs został skierowany do podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony 

zdrowia - posiadających kontrakt z NFZ. Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące e – zdrowia, 

polegające m.in. na informatyzacji służby zdrowia, ze szczególnym naciskiem na wdrożenie elektronicznej 

dokumentacji medycznej, dostosowującej działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów 

prawa oraz wprowadzeniu świadczenia usług on-line, takich jak np. rejestracja wizyt, elektroniczne skierowanie, 

elektroniczna recepta czy elektroniczny dostęp do dokumentacji medycznej. W ramach konkursu złożono 

32 wnioski o wartości dofinansowania 41,2 mln euro. 

Do końca 2015 r. trwała ocena formalna wniosków. Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi w I kwartale 2016 r. 

W 2016 r. w ramach poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza zaplanowano ogłoszenie 3 konkursów na 

kwotę dofinansowania ponad 38 mln euro (26,3% alokacji Osi II). 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące problemy we wdrażaniu Osi II. 

3.1.3 Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości 

Do dnia 31 grudnia 2015 r. nie ogłoszono żadnego naboru wniosków o dofinansowanie. Natomiast 

w przyszłym okresie sprawozdawczym zaplanowano przeprowadzenie 7 konkursów, na które zarezerwowano 

alokację w wysokości ok. 52 mln euro, co stanowi 25,9% alokacji przeznaczonej na przedmiotową Oś. 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące problemy we wdrażaniu Osi III. 
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3.1.4 Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną 

W dniu 31 grudnia 2015 r. rozpoczęto nabór wniosków w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna, 

na który przeznaczono 14 mln euro alokacji, co stanowi 19,8% środków z Działania 4.2. Beneficjenci będą mogli 

otrzymać dofinansowanie na inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności 

publicznej w szczególności promując jej kompleksowy wymiar, tj. głęboką modernizację energetyczną, w tym 

z możliwością wymiany źródeł ciepła oraz możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii, (jako element 

projektu). Nabór zostanie zakończony 2 marca 2016 r., w związku z tym rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w II 

kwartale 2016 r.  

W 2016 r. w ramach czwartej osi IZ RPO WM planuje ogłosić 6 naborów wniosków o dofinansowanie na 

kwotę ok. 139,3 mln euro, co stanowi 42,9% alokacji przeznaczonej na przedmiotową Oś. 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące problemy we wdrażaniu Osi IV. 

3.1.5 Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku 

W IV kwartale 2015 r. zostały przeprowadzone 2 nabory wniosków: 

1. W ramach Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu konkurs z alokacją 5 mln euro (18% alokacji 

Działania) przeznaczony na budowę systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami 

katastrofalnymi. W odpowiedzi na konkurs złożono 23 wnioski o wartości dofinansowania 3,3 mln euro. 

Obecnie trwa ocena formalna wniosków. Planowane rozstrzygnięcie konkursu - II kw. 2016 r. 

2. W ramach Działania 5.4 Ochrono bioróżnorodności konkurs z alokacją 1,6 mln euro (86,9% alokacji 

Działania) przeznaczony na projekty dotyczące opracowania planów ochrony dla obszarów cennych 

przyrodniczo. W ramach konkursu złożono 7 wniosków o wartości dofinansowania z UE 3,6 mln euro. 

Obecnie trwa ocena formalna wniosków. Planowane rozstrzygnięcie konkursu - II kw. 2016 r. 

W przyszłym okresie sprawozdawczym zaplanowano przeprowadzić 8 konkursów, na które zarezerwowano 

alokację w wysokości ok. 55,8 mln euro, stanowiącej 64,9% alokacji przeznaczonej na Oś V. 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące problemy we wdrażaniu Osi V. 

3.1.6 Oś Priorytetowa VI Jakość życia 

Do dnia 31 grudnia 2015 r. nie ogłoszono żadnego naboru wniosków o dofinansowanie. Natomiast 

w przyszłym okresie sprawozdawczym zaplanowano przeprowadzenie 2 konkursów w ramach Działania 6.2 

Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, na które zarezerwowano alokację w wysokości ok. 26,5 mln euro, 

co stanowi 24,2% alokacji przeznaczonej na przedmiotową Oś oraz 46,4% alokacji na Działanie. 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące problemy we wdrażaniu Osi VI. 

3.1.7 Oś Priorytetowa VII Rozwój regionalnego systemu transportowego 

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono żadnego konkursu. Natomiast w ramach Działania 7.1 

Transport drogowy na wykazie projektów pozakonkursowych został umieszczony projekt o szacowanej wartości 

19,8 mln euro (wkład UE), którego celem jest wybudowanie 8 km drogi wojewódzkiej. Ponadto w 2016 r. 

przewiduje się ogłoszenie konkursu, na który zarezerwowano alokację w wysokości 34,8 mln euro (15,9% alokacji 

Działania 7.1). 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące problemy we wdrażaniu Osi VII. 



11 
 

3.1.8 Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy 

W I połowie 2015 r. w ramach Działania 8.1 ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie w trybie 

pozakonkursowym. Złożono 39 wniosków o łącznej wartości dofinansowania 27,7 mln euro. Wszystkie wnioski 

przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną oraz zostały zatwierdzone do dofinansowania. Podpisano 

39 umów o wartości dofinansowania UE 22,2 mln euro, co stanowi 22,81% alokacji przeznaczonej na Działanie.  

Rozkład projektów kształtuje się następująco: 

 wg sektorów gospodarki  

 wszystkie projekty realizowane są w ramach działalności w zakresie opieki społecznej, usługi 

komunalne, społeczne i indywidualne, 

 wg rodzajów beneficjentów 

 beneficjentami wszystkich projektów są jst (powiatowe i miejskie urzędy pracy), 

 wg obszarów wsparcia  

 na obszarach miejskich – 24 projekty na kwotę dof. UE 14,5 mln euro, 

 na obszarach wiejskich – 15 projektów na kwotę dof. UE 7,7 mln euro, 

 wg subregionów 

 ciechanowsko-płocki – 8 projektów na kwotę dof. UE 4,7 mln euro, 

 ostrołęcko-siedlecki – 10 projektów na kwotę dof. UE 4,7 mln euro, 

 miasto Warszawa – 1 projekt na kwotę dof. UE 1,5 mln euro, 

 radomski - 7 projektów na kwotę dof. UE 5,5 mln euro, 

 warszawski-wsch. - 6 projektów na kwotę dof. UE 3,2 mln euro, 

 warszawski-zach. - 7 projektów na kwotę dof. UE 2,5 mln euro. 

W dniu 31.12.2015 r. w ramach Działania 8.2 został ogłoszony konkurs z alokacją EFS 4,2 mln euro, co 

stanowi 85,36% alokacji Działania. Planowane rozstrzygnięcie konkursu - III kw. 2016 r. 

W 2016 r. w ramach Działania 8.3 IZ RPO WM planuje ogłosić 2 nabory wniosków o dofinansowanie na 

kwotę ok. 8,4 mln euro, co stanowi 33,1% alokacji przeznaczonej na przedmiotowe Działanie. 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące problemy we wdrażaniu Osi VIII. 

3.1.9 Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 

W 2015 r. ogłoszono 3 konkursy o wartości alokacji EFS 8,4 mln euro: 

1. W ramach Działania 9.1 z alokacją 3,2 mln euro przeznaczony m. in. na wsparcie rodzin: wielodzietnych, 

ubogich z dziećmi, z osobami starszymi, z osobami z niepełnosprawnościami i rodziców samotnie 

wychowujących dzieci. Złożono 131 wniosków o wartości dof. UE 21,7 mln euro. Planowane 

rozstrzygnięcie konkursu - I kw. 2016 r. 

2. W ramach Działania 9.2 z alokacją 1,5 mln euro przeznaczony na pomoc dla dzieci i rodzin zagrożonych 

dysfunkcją. 30.12.2015 r. rozpoczął się nabór wniosków. Planowane rozstrzygnięcie konkursu - II kw. 

2016 r. 

3. W ramach Działania 9.3 z alokacją 3,7 mln euro przeznaczony m. in. na tworzenie miejsc pracy 

w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
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W ramach konkursu nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie. Trudności wynikały z postulatów 

zgłaszanych przez OWES dot. grupy docelowej, wartości alokacji przeznaczonej na konkurs oraz 

wysokości wkładu własnego. Po konsultacjach/wyjaśnieniu wątpliwości IZ zaplanowała powtórzenie 

naboru ze skorygowanymi kryteriami, w tym korektą kryterium dotyczącego wymogu posiadania ważnej 

akredytacji przez podmioty realizujące wsparcie na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w woj. 

mazowieckim. Planowane rozpoczęcie naboru – 29.02.2016r. 

Ponadto na wykazie projektów pozakonkursowych znajduje się projekt o szacowanej wartości dof. UE 0,4 mln 

euro. 

W 2016 r. IZ planuje ogłosić 6 konkursów na kwotę ok. 27,8 mln euro, co stanowi 17,3% alokacji 

przeznaczonej na Osi. 

3.1.10 Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu 

W 2015 r. ogłoszono 6 konkursów o wartości alokacji EFS 17,1 mln euro (12,8% alokacji): 

1. 2 konkursy w ramach Działania 10.1: 

 z alokacją 2,2 mln euro przeznaczony na zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej. Złożono 

226 wniosków o wartości dof. 22,8 mln euro. Planowane rozstrzygnięcie konkursu - I kw. 2016 r.  

 z alokacją 7,3 mln euro wspierający m. in. kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku 

pracy. Złożono 343 wnioski o wartości dof. 76,2 mln euro. Planowane rozstrzygnięcie konkursu - II kw. 

2016 r. 

2. 4 konkursy w ramach Działania 10.3: 

 z alokacją 1,8 mln euro przeznaczony na podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji 

zawodowych przez osoby dorosłe. Złożono 443 wnioski o wartości dof. 64,6 mln euro. Planowane 

rozstrzygnięcie konkursu - II kw. 2016 r. 

 z alokacją 4,8 mln euro. Złożono 1 wniosek o wartości dof. 0,2 mln euro. Planowane rozstrzygnięcie 

konkursu - II kw. 2016 r. 

 z alokacją 0,4 mln euro przeznaczony na doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 

nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Złożono 8 wniosków o wartości dof. 0,4 mln 

euro. Planowane rozstrzygnięcie konkursu - II kw. 2016 r. 

 z alokacją 0,7 mln euro wspierający m. in. rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego. Złożono 20 

wniosków o wartości dof. 2,3 mln euro. Planowane rozstrzygnięcie konkursu - II kw. 2016 r. 

Ponadto na wykazie projektów pozakonkursowych znajdują się 2 projekty o szacowanej wartości dof. UE 

1,1 mln euro. 

W 2016 r. IZ planuje ogłosić 6 konkursów na kwotę ok. 21,4 mln euro, co stanowi 14,2% alokacji 

przeznaczonej Oś X. 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące problemy we wdrażaniu Osi X. 

3.1.11 Oś Priorytetowa XI Pomoc Techniczna 

Do dnia 31 grudnia 2015 r. zostało wydanych 7 decyzji o dofinansowanie na wartość dofinansowania UE 

28,2 mln euro, co stanowi 38,7% alokacji przyznanej na Oś XI. 
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W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące problemy we wdrażaniu Osi XI. 

3.2 Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Dane na temat wspólnych wskaźników i wskaźników specyficznych dla RPO WM 2014-2020 znajdują się 

w załączonych tabelach 1-4. 

3.3 Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania (art. 50 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) — przedkładane w rocznych 
sprawozdaniach z wdrażania począwszy od 2017 r. 

Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania zostaną przedłożone 

w sprawozdaniu rocznym w 2017 r. 

3.4 Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Dane finansowe zostały wykazane w załączonych tabelach 6-7. 

4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI (art. 50 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

W okresie sprawozdawczym nie zostały przeprowadzone badania ewaluacyjne dotyczące wdrażania RPO 

WM 2014-2020. Natomiast trwały prace nad opracowywaniem Planu ewaluacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  

W roku 2015 ze środków z perspektywy finansowane 2007-2013 sfinansowane zostało badanie ex-ante 

zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w kontekście 

wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Celem badania była ocena zasadności i zakresu zastosowania instrumentów finansowych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kontekście 

zawodności rynku lub nieoptymalnego poziomu inwestycji. Raport sporządzono zgodnie z zapisami art. 37 

Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE 1303/2013 zawierając w nim wszystkie elementy, o których mowa  

w punkcie 2 tegoż artykułu. W niniejszym badaniu zastosowano szerokie instrumentarium metodologiczne, 

obejmujące zarówno metody jakościowe i ilościowe. Wstępna analiza desk research wykazała, iż instrumenty 

finansowe mogą znaleźć zastosowanie w priorytetach inwestycyjnych: 

 3c - Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów  

i usług,  

 4a - Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

  4c - Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania 

odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym, 

 4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla 

obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań 

adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu, 

 6a - Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych 

w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza 

te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie, 

 9b - Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach 

miejskich i wiejskich. 

Te priorytety stanowiły przedmiot pogłębionych badań terenowych.  
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Wyniki badania wskazały, że luką finansowania w województwie mazowieckim dotkniętych jest 3895 

osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i 1259 przedsiębiorstw rocznie.  

Lukę finansowania oszacowano oraz poddano analizie wykorzystując trzy metody: badanie statystki GUS, model 

zapotrzebowania na kapitał AFN oraz badanie ankietowe przedsiębiorstw województwa mazowieckiego. 

Wśród jednostek dojrzałych luką finansowania długiem dotkniętych jest prawie 31 tys. podmiotów mazowieckiego 

sektora MŚP. Łącznie luka finansowania długiem tych przedsiębiorstw wynosi ponad 1,6 mld zł. 

Ponadto zgodnie z art. 56 i 114 CPR Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, przygotowała Plan Ewaluacji RPO WM 2014-2020, który 

zostanie zatwierdzony przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 w lutym 2016 r. 

Ewaluacja RPO WM 2014-2020 będzie prowadzona, aby: 

 określić efekty realizacji oraz wpływ Programu na osiąganie celów określonych w strategii województwa,  

a także w strategiach krajowych i unijnych, 

 poprawić jakość, skuteczność i efektywność wdrażania Programu oraz usprawnić sposób funkcjonowania 

instytucji uczestniczących w jego realizacji, 

 trafnie odpowiadać na potrzeby odbiorców Programu (grup docelowych), 

 dostarczyć pogłębionych informacji decydentom, instytucjom odpowiedzialnym za planowanie i wdrażanie 

wsparcia w poszczególnych priorytetach (IZ/IP i beneficjentom) oraz opinii publicznej. 

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 plan ewaluacji zawiera: 

a) ramowy zakres tematyczny planu;  

b) opis organizacji procesu ewaluacji, w tym opis planowanych działań mających na celu budowę potencjału 

ewaluacyjnego;  

c) spis i opis planowanych do realizacji badań ewaluacyjnych: 

 badania systemowe, obligatoryjne, wynikające z zapisów Wytycznych w zakresie ewaluacji, 

 badania wskaźników długoterminowych EFS i wynikających z zapisów RPO WK-P 2014-2020 

(obligatoryjne), 

 badania obligatoryjne, w tym dotyczące efektów realizacji poszczególnych osi priorytetowych, o których 

mowa w Rozporządzenia 1303/2014. 

W związku z szerokim zakresem Programu podlegającego procesowi ewaluacji w okresie 2014-2020 

badania ewaluacyjne zostały ukierunkowane w taki sposób, aby obejmowały ocenę najistotniejszych z punktu 

widzenia rozwoju województwa mazowieckiego interwencji. Główny kierunek został wskazany w Wytycznych 

w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020, określających zakres tematyczny ewaluacji, które 

obowiązkowo należy przeprowadzić w perspektywie 2014-2020. Należą do nich m.in. badania kryteriów i systemu 

wyboru projektów, wdrażania polityk horyzontalnych, wpływu wdrażanej interwencji na realizację celów każdej osi 

priorytetowej, postępu rzeczowego oraz systemu realizacji programu operacyjnego. 

Wskazany w niniejszym planie katalog badań ewaluacyjnych uwzględnia wachlarz propozycji badawczych 

wynikających z analizy logiki RPO WM 2014-2020, ewaluacji ex ante RPO WM 2014-2020, jak również  

z wytycznych Komisji Europejskiej i Krajowej Jednostki Ewaluacji, a także badania dodatkowe, uwzględniające 

specyfikę Programu. 

W strukturach Instytucji Zarządzającej została utworzona jednostka ewaluacyjna, która będzie 

odpowiedzialna za opracowanie koncepcji badań ewaluacyjnych, nadzór nad ich realizacją, odbiór wyników 

badań oraz monitorowanie wypracowanych rekomendacji. 



15 
 

5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ 
ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH (art. 19 
ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013) 

Nie dotyczy RPO WM 2014-2020. 

6. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE 
DZIAŁANIA (art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

a) W okresie sprawozdawczym IZ RPO WM nie zidentyfikowała kwestii, które mogą zagrozić prawidłowemu 

wykonaniu Programu.  

Do końca grudnia 2015 r. Instytucja Zarządzająca, Instytucja Certyfikująca oraz Instytucje Pośredniczące nie 

uzyskały desygnacji. Natomiast należy zaznaczyć, że w trakcie prac nad sporządzaniem przedmiotowego 

sprawozdania, Decyzją Ministra Rozwoju z dnia 1  marca 2016 r. na podstawie art. 16  ust. 1  ustawy z dnia 

14 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  w zakresie  polityki spójności finansowanych 

w perspektywie  finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn. zm.), udzielono desygnacji instytucjom 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014-2020. 

Opóźnienie w udzieleniu w stosunku do pierwotnie przyjętej daty, udzielenia desygnacji określonej na dzień 

15 marca 2016 r., wynosi 14 dni.  

Trudno w tej chwili jednoznacznie ocenić, jakie skutki we wdrażaniu programu może spowodować opóźnienie 

w uzyskaniu desygnacji. Jednocześnie, należy nadmienić, że pierwszy wniosek o płatność zostanie przekazany 

przez IZ do IC najwcześniej w dniu 30 marca 2016 r.  

Zasadniczym warunkiem pełnego wykorzystania alokacji środków unijnych dostępnych dla danego programu 

operacyjnego jest sukcesywne i systematyczne przekazywanie do Komisji Europejskiej wniosków o płatność  

w wysokości i terminach wynikających z zasady automatycznego anulowania zobowiązań (zgodnie z zasadą n+3)  

Ministerstwo Rozwoju zaleca instytucjom zarządzającym nadanie najwyższego priorytetu dla kwestii osiągnięcia 

ram wykonania.  

Mając na uwadze realizację ww. ram (celów pośrednich) Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wprowadzono następujące rozwiązania:  

 Uruchamianie, w pierwszej kolejności, naborów realizujących wskaźniki produktowe, będące 

jednocześnie ramami wykonania Programu, z alokacją umożliwiającą realizacje przynajmniej 

dwukrotności założonych wartości pośrednich (EFRR/EFS), 

 Oszacowanie kosztów jednostkowych dla wszystkich wskaźników produktowych, będących jednocześnie 

ramami wykonania Programu i wpisanie ich do regulaminów konkursów lub do kryteriów wyboru 

projektów. W kryteriach dostępowych ujmowane są wskaźniki, których realizacja może być zagrożona, 

natomiast pozostałe wskaźniki co do których nie zdiagnozowano ryzyka braku realizacji ujmowane są  

w kryteriach punktowych (EFRR/EFS), 

 Ujęcie w regulaminach konkursów zapisów dotyczących konieczności zakończenia realizacji projektów 

najpóźniej do końca września 2018 roku (EFRR). 

Celem realizacji ww. rozwiązań zaplanowano następujące mechanizmy stymulujące realizację kamieni milowych. 

Na etapie kryteriów wyboru projektów lub Regulaminu konkursu 

Zastosowanie ograniczeń lub promowanie: 

 bliskiego terminu zakończenia projektu, 

 zakupu środków trwałych a nie budowy nieruchomości, 

 projektów gotowych do realizacji, 

 1 miesięczny nabór, w przypadku dłuższych naborów bieżące prowadzenie oceny. 

Na etapie realizacji projektów: 
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 w pierwszej kolejności kontrola projektów realizujących kamienie milowe, co pozwoli na rozliczenie 

końcowe projektów. 

b) W dokumencie dotyczącym metodologii szacowania ram wykonania dla Programu przyjęto szereg założeń 

oraz zaplanowano mechanizmy wdrożeniowe, które warunkują realizację wartości pośrednich zaplanowanych na 

koniec 2018 roku. Do głównych założeń należą: 

 średni czas od momentu zakończenia naboru do podpisania umowy; 

 średnie tempo spływu wniosków o płatność założono na podstawie danych historycznych dla RPO WM 

2007-2013; 

 średni koszt jednostkowy wskaźników; 

 średni czas certyfikacji wniosków; 

 średni czas kontroli na zakończenie projektu, w przypadku projektów realizujących wskaźniki 

produktowe będące ramami wykonania. 

Jako podstawowe mechanizmy wdrożeniowe zaplanowano: 

 harmonogram konkursów, 

 szeroki wachlarz beneficjentów,  

 kryteria wyboru operacji finansowych, 

 stosowanie instrumentów inżynierii finansowej w stosownych przypadkach. 

Mając na uwadze realizację celów pośrednich IZ RPO WM podjęła następujące działania: 

 Uruchomienie, w pierwszej kolejności, naborów realizujących wskaźniki produktowe, będące 

jednocześnie ramami wykonania Programu, z odpowiednią alokacją. 

 Wpisaniu kosztów jednostkowych dla wszystkich wskaźników produktowych do regulaminów konkursów 

lub do kryteriów wyboru projektów.  

 Ujęcie w regulaminach konkursów zapisów dotyczących konieczności zakończenia realizacji projektów 

najpóźniej do września 2018 roku (w przypadku EFRR). 

 Uruchamianie odpowiedniej alokacji Programu, która umożliwi realizację wskaźników finansowych.  

Analizując przyjęte założenia oraz mechanizmy realizacji, zapisane w dokumencie dotyczącym ram 

wykonania, należy zaznaczyć, iż wszystkie one pozostają w mocy. Brak wykonania założeń występuje jedynie  

w przypadku niektórych konkursów, których termin ogłoszenia był opóźniony względem przyjętych założeń. 

Jednakże wszystkie nabory realizujące ramy wykonania, ogłoszone w 2015 roku, w celu uniknięcia zagrożenia 

dotyczącego czasu realizacji projektów, rozwiązano poprzez wprowadzenie do regulaminów konkursów zapisów 

o maksymalnym możliwym terminie realizacji projektów oraz w przypadku EFS wprowadzenia kryteriów wyboru 

projektów ograniczających czas realizacji projektów. 

Ponadto, w razie pojawienia się ryzyka nieosiągnięcia poziomów wskaźników określonych, jako cel pośredni 

w ramach RPO, będą mogły zostać wykorzystane następujące działania zaradcze służące zasileniu wskaźników 

celu pośredniego: 

 zwiększenie alokacji na nabór w ramach, którego realizowane są wskaźniki ram wykonania, 

 przyspieszenie ogłoszenia kolejnych konkursów realizujących wskaźniki z ram wykonania, w przypadku 

gdyby ogłoszone nabory nie spełniły założeń. 

7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ (art. 50 ust. 9 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Streszczenie treści Sprawozdania zostało zawarte w Załączniku II. 
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8. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (art. 46 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Sprawozdanie dotyczące operacji obejmujących instrumenty finansowe znajduje się w Załączniku I Model 

przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych. W okresie sprawozdawczym nie zostały 

wdrożone instrumenty finansowe. 

9. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 
ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), w przypadku gdy mające 
zastosowanie warunki wstępne nie zostały spełnione w momencie 
przyjmowania PO 

Informacje na temat działań podjętych w celu spełnienia ogólnych i tematycznych warunków wstępnych 

zostaną przekazane w sprawozdaniu rocznym, które zostanie złożone w 2017 r. 

10. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW 
I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

10.1 Duże projekty  

Nie dotyczy RPO WM 2014-2020. 

10.2 Wspólne plany działania  

Nie dotyczy RPO WM 2014-2020. 

11. SZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄCE NA CELU PROMOWANIE 
RÓWNOUPRAWNIENIA PŁCI ORAZ ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI, W TYM 
W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, I ROZWIĄZANIA WDROŻONE, ABY ZAPEWNIĆ 
WŁĄCZENIE PUNKTU WIDZENIA PŁCI DO PROGRAMÓW OPERACYJNYCH 
I OPERACJI (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. e) rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013) 

Wszelkie dokumenty programowe oraz dokumentacja konkursowa uwzględnia „Wytyczne w zakresie 

realizacji równych szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn”.  

Regulaminy konkursów oraz dokumentacja naborów projektów pozakonkursowych (w ramach osi priorytetowych 

VIII, IX i X) zawierały odrębne kryteria dotyczące spełniania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz dotyczące spełnienia zasady równości szans kobiet 

i mężczyzn. Ponadto dokumentacja zawierała wyjaśnienie pojęć związanych ze stosowaniem polityki równości 

szans oraz załącznik do regulaminu konkursu w postaci szczegółowego opisu standardu minimum równości 

szans kobiet i mężczyzn, wymaganego w procesie oceny składanych przez beneficjentów wniosków 

o dofinansowanie. W szczególności, zgodnie z dokumentacją naboru projektów nr RPMA.08.01.00-IP.02-14-

001/15 w trybie pozakonkursowym założono następujące kryterium dostępu:  

„Projekt zakłada objęcie wsparciem osób należących do każdej z grup defaworyzowanych zarejestrowanych  

w powiatowych urzędach pracy województwa mazowieckiego, tj.: kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, osób 

niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych i osób powyżej 50 roku życia. Jednakże w przypadku 

bezrobotnych z n/w grup defaworyzowanych, tj.:  

 osób powyżej 50 r. życia,  

  osób niepełnosprawnych, 

  osób długotrwale bezrobotnych,  
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w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja liczebności danej podgrupy defaworyzowanej zarejestrowanej  

w rejestrze PUP o I i II profilu pomocy, w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych o I i II 

profilu pomocy, wg stanu na ostatni dzień przedostatniego miesiąca poprzedzającego dzień rozpoczęcia naboru”. 

Wszystkie 39 PUP-ów zadeklarowały realizacje przedmiotowego kryterium we wniosku o dofinansowanie. 
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Spis załączników 

Tabela 1 Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); 

ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc techniczna” 

Tabela 2A Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (ze względu na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny 

i kategorię regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości 

docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej „Pomoc 

techniczna” w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono 

wartość docelową 

Tabela 2C Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS (w stosownych przypadkach 

według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu); ma zastosowanie także do osi 

priorytetowej „Pomoc techniczna” 

Tabela 3A Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi 

priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do 

osi priorytetowych „Pomoc techniczna”) 

Tabela 4A Wspólne wskaźniki produktu dla EFS (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii 

regionu). W odniesieniu do Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, każdej osi priorytetowej lub dowolnej 

części tej osi nie jest wymagany podział według kategorii regionu 

Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS (według osi priorytetowej, priorytetu 

inwestycyjnego i kategorii regionu; ma zastosowanie także do osi priorytetowych „Pomoc techniczna”) 

w odniesieniu do Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, każdej osi priorytetowej lub dowolnej części tej 

osi nie jest wymagany podział według kategorii regionu 

Tabela 6 Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu 

Tabela 7 Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla EFRR, EFS 

i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) 

nr 1304/2013) 

Załącznik I Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych 

Załącznik II Streszczenie podawane do wiadomości publicznej (art.50 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

 


