
1 

 

  

 

 

 

 

Sprawozdanie roczne za rok 2018  

z wdra ania  
Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 na lata 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Spis treści 
1.   IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRA ANIA ....................................... 4 

2.   PRZEżL D WDRA ANIA PO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013) a) Analiza post pu rzeczowego i finansowego .................................................................... 5 

b) Instrumenty finansowe ........................................................................................................................ 6 

3. WDRA ANIE OSI PRIORYTETOWEJ ........................................................................................ 8 

3.1 Przegląd wdrażania ............................................................................................................................ 8 

3.2 Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu ............................................................ 20 

3.3. Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania ........................................................... 21 

3.4.   Dane finansowe ............................................................................................................................ 21 

4.   PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI .................................................... 22 

5. INŻORMACJE NA TEMAT WDRA ANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA 
LUDZI MŁODYCH, W STOSOWNYCH ........................................................................................... 22 

6.   KWESTIE MAJ CE WPŁYW NA WYKONANIE PROżRAMU I PODJ TE DZIAŁANIA ... 23 

a) Kwestie mające wpływ na wykonanie RPO WK-P 2014-2020 i podj te działania .......................... 23 

b) Ocena, czy post py poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby zapewnić ich 
realizacj , wskazanie wszelkich podj tych lub planowanych działań naprawczych............................. 25 

7.   STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMO CI PUBLICZNEJ .......................................... 25 

8.  SPRAWOZDANIE Z WDRA ANIA INSTRUMENTÓW ŻINANSOWYCH .............................. 25 

9. DZIAŁANIA PODJ TE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WST PNYCH ........................ 26 

10.   POST PY W PRZYżOTOWANIU I WDRA ANIE DU YCH PROJ.  I WSPÓLNYCH 
PLANÓW DZIAŁANIA ....................................................................................................................... 26 

10.1. Duże projekty ............................................................................................................................... 26 

10.2. Wspólne plany działania............................................................................................................... 26 

11. OCENA WDRA ANIA PROżRAMU OPERACYJNEżO .......................................................... 26 

11.1 OCENA ......................................................................................................................................... 26 

11.2 SZCZEżÓLNE PRZEDSI WZI CIA MAJ CE NA CELU PROMOWANIE 
RÓWNOUPRAWNIENIA PŁCI ORAZ ZAPOBIEżANIE DYSKRYMINACJI,  W TYM 
W SZCZEżÓLNO CI ZAPEWNIENIE DOST PNO CI DLA OSÓB  Z 
NIEPEŁNOSPRAWNO CIAMI I ROZWI ZANIA WDRO ONE, ABY ZAPEWNIĆ 
WŁ CZENIE PUNKTU WIDZENIA PŁCI DO PROżRAMÓW OPERACYJNYCH I 
OPERACJI ............................................................................................................................................ 41 

. . Zrów oważo y rozwój art.  ust.  i art.  ust.  akapit drugi lit. f  rozporządze ia UE  
nr 1303/2013) ........................................................................................................................................ 44 

11.4. Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu (art. 50 
ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) ............................................................................................ 45 

11.5. Rola partnerów we wdrażaniu programu (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 akapit pierwszy lit. c) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) ...................................................................................................... 46 



3 

 

12. OBOWI ZKOWE INŻORMACJE I OCENA ZżODNIE Z ART. 111 UST. 4 akapit pierwszy 
lit. a) i b) ROZPORZ DZENIA (UE) NR 1303/2013 .......................................................................... 47 

12.1 Post py w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystanie wyników ewaluacji ............................ 47 

12.2 Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych  w 
ramach strategii komunikacji. ............................................................................................................... 50 

13. DZIAŁANIA PODJ TE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WST PNYCH (art. 50 ust. 4 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) ...................................................................................................... 52 

14. DODATKOWE INŻORMACJE, KTÓRE MO NA DOŁ CZYĆ, W ZALE NO CI OD 
TRE CI I CELÓW PROżRAMU OPERACYJNEżO (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), 
g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) ........................................................................................... 53 

14.1 Post py w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju 
regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych 
niekorzystnych warunków, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu 
operacyjnego. ........................................................................................................................................ 53 

14.2. Post py w realizacji przedsi wzi ć mających na celu zwi kszenie zdolności instytucji i 
beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich 54 

14.3. Post py w realizacji wszelkich przedsi wzi ć mi dzyregionalnych  i transnarodowych ............ 56 

14.4. W stosownych przypadkach — wkład w strategie makroregionalne i strategie morskie ............ 56 

14.5. W stosownych przypadkach — post py w realizacji przedsi wzi ć w dziedzinie innowacji 
społecznych ........................................................................................................................................... 58 

14.6 Post py we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów 
geograficznych najbardziej dotkni tych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych 
dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności 
zmarginalizowanych i osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych oraz młodych 
ludzi, którzy nie pracują, w tym, w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe. ......... 59 

15. INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH I POZIOMIE 

PROżRAMU (art. 21 ust. 2 i art. 22 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) ................................. 59 

16. INTELIżENTNY, TRWAŁY WZROST żOSPODARCZY SPRZYJAJ CY WŁ CZENIU 
SPOŁECZNEMU (sprawozdanie z post pów osiągni tych w ramach danego wariantu) .................... 59 

17. KWESTIE MAJ CE WPŁYW NA WYKONANIE PROżRAMU I PODJ TE DZIAŁANIA 
— RAMY WYKONANIA (art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) ..................................... 63 

18. INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH art. 19 ust. 4 i 6 
rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 (w stosownych przypadkach) ....................................................... 65 

SkrótyŚ ................................................................................................................................................... 66 

 

 

 

 



4 

 

 

 

1.   IDźNTYŻIKACJA ROCZNźżO SPRAWOZDANIA Z WDRA ANIA 

CCI 2014PL16M8PA001 

Nazwa programu 
Regio al y Progra  Opera yj y Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020 

Wersja 1.0 

Rok sprawozdawczy 2018 

Data zatwierdzenia 

sprawozdania przez Komitet 

Mo itorują y 

Czerwiec 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

2.   PRZźżL D WDRA ANIA PO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) 

rozporz dzenia (Uź) nr 1303/2013) 
a) Analiza postępu rzeczowego i finansowego 

 (wskaźniki w cz. 3 -opcja raportowaniaŚ operacje cz ściowo wdrożone)  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-

2020 został przyj ty decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. 

W 2016 r. IZ przygotowała projekt zmian RPO WK-P 2014-2020 wymagających 

notyfikacji do Komisji Europejskiej. Propozycje tych zmian zatwierdził KM RPO i zostały 
one przyj te przez Zarząd Województwa oraz zgłoszone do Komisji Europejskiej za 

pośrednictwem systemu SŻC. 
Komisja Europejska 24 lipca 2018 r. podj ła decyzj  wykonawczą nr C(2018) 5004 

zmieniającą decyzj  wykonawczą C(2014) 10021 z dnia 16 grudnia 2014 r. zatwierdzającą 
niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego 
Żunduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Żunduszu Społecznego w ramach celu 

„Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” w Polsce, oraz zatwierdzającą niektóre 
elementy umowy partnerstwa z Polską 

2018r. 

 Złożono 971 WoD - wart. ogół. 710,0 mln EUR,  dof UE 497,6 mln EUR; 

 Zatwierdzono 565 WoD - wart. ogół. 441,8 mln EUR,  dof UE 291,9 mln EUR-

15,3% alokacji; 

 Podpisano 738 UoD - wart. ogół. 425,5 mln EUR, dof UE 273,1 mln EUR-  

14,4 % alokacji;  

 Zatwierdzono 3391 WoP - wart. ogół. 262,1 mln EUR, dof. UE 172,7 mln EUR- 

9,1 % alokacji; 

 Zacertyfikowano - wyd. kwalif. 230,3 mln EUR, dof UE 171,2 mln EUR. 

 

Narastaj co 

 Złożono 2 329 WoD – wart. ogół. 2 028,5 mln EUR, dof UE 1 433,8 mln EUR; 

 Zatwierdzono 1 732 WoD - wart. ogół. 1 581,9 mln EUR, dof UE 1 119,5 mln 

EUR-58,8% alokacji: 

EFRR- dof UE - 838,3 mln EUR, EFS-dof UE -281,2 mln EUR; 

 Podpisano 1 545 UoD – wart. ogół. 1 485,9 mln EUR, dof UE 1 081,1 mln EUR- 

56,7% alokacji: 

EFRR-dof UE-798,3 mln EUR, EFS- dof.UE-282,8 mln EUR ; 

 Zatwierdzono 4 678 WoP- wart. ogół. 404,4 mln EUR, dof UE 288,9 mln EUR- 

15,2% alokacji: 

EFRR-dof UE-200,3 mln EUR, EFS- dof UE 88,6 mln EUR; 

 Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 366,6 mln EUR, dof. 289,6 mln EUR- 

15,2 % alokacji: 

EFRR-dof 193,6 mln EUR, EFS- dof. 96 mln EUR. 
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W 2018 roku nastąpił przyrost w kontraktacji środków, podpisano 48% wszystkich 
podpisanych do 31.12 2018 r. umów. Wartość dofin. UE w podpisanych w 2018 r. 

umowach stanowi 25% wartości dofinansowania w umowach zawartych do 31.12.2018r. 
Znaczny przyrost można zauważyć w płatnościach. Wartość środków UE  
w zatwierdzonych wnioskach o płatność w 2018 r. stanowiła 60% wartości dof. UE we 

wnioskach o płatność zatwierdzonych do 31.12.2018r.. W związku z przyrostem tempa 
wdrażania nastąpił również przyrost certyfikacji środków do KE. 

Dzi ki przyśpieszeniu, które nastąpiło w 2018r. IZ RPO zrealizowała cele pośrednie 
wyznaczone dla wskaźników rzeczowych i finansowych określonych w ramach wykonania 
w ramach osi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Dla osi 11 wskaźnik rzeczowy został 
zrealizowany, natomiast wskaźnik finansowy osiągnął poziom 67% wartości celu 
pośredniego wskaźnika. (Opisy dot. osiągni tych wskaźników ram wykonania w cz. 17 
oraz Tabeli 5 Sprawozdania).  

b) Instrumenty finansowe  

W dniu 15 grudnia 2016 r. IZ RPO zakończyła prace nad aktualizacją ewaluacji ex-ante 

instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 

2014-2020 w rozumieniu art. 37 rozp. ogólnego. Na podstawie badania IZ zdecydowała  
o zastosowaniu w poszczególnych obszarach Programu nast pujących instrumentów  
finans.

1
: 

PI 1b  

- instr. kapitałowy- fundusz seed capital -5 mln €,  

- instr. dłużny (pożyczka)- 16,1 mln €,  

PI 3a  

- instr. dłużny (pożyczka)- max 16,5 mln €,  

PI 3b 

- instr. dłużny (pożyczka)- max 10 mln €,  

PI 3c 

- instr. gwarancyjny (por czenia)- max 15 mln €,  

- instr. dłużny (pożyczka)- 3 rodzaje produktów- do 88,5 mln €,  

PI 4a 

- instr. dłużny (pożyczka)- proj. z obszaru elektroenergetyki- 6,5 mln €,  

PI 4b 

- instr. dłużny (pożyczka)- 38,4 mln €,  

PI 4c 

- instr. finansowy (pożyczka)- 15,1 mln €.  
W systemie wdrażania IZ RPO przewidziano zastosowanie w Programie modelu  
z funduszem funduszy (I półrocze 2017r.).  

                                                           
1
  IZ RPO pla uje aktualiza ję a alizy e -a te w sz zegól oś i od oś ie wspar ia OZE w związku z 

za hodzą y i z ia a i praw y i. 
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W dniu 21 marca 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałą 
Nr 11/408/17  Strategi  Inwestycyjną dla Instrumentów Żinansowych w ramach RPO  

WK-P na lata 2014-2020. 

Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy zawartej z Samorządem Woj. 

Kujawsko-Pomorskiego w dniu 13.03.2017 r. uruchomił ponad 240 milionów złotych  
w ramach  instrumentów finansowych, w tym 205 mln zł środków unijnych w ramach 

RPO WK-P. To ważne wsparcie, które pomoże w rozwoju regionalnej przedsi biorczości. 

BGK otrzymał środki na działania z zakresuŚ wspierania najmniejszych przedsi biorców, 
wdrażania prac badawczo-rozwojowych (B+R), rozwoju przedsi biorczości akademickiej 

oraz pomocy w poszukiwaniach zagranicznych rynków zbytu i partnerów biznesowych. 
Instytucja b dzie pełnić rol  menadżera (tzw. funduszu funduszy), który ma czuwać nad 
wyborem pośredników finansowych oferujących usługi dla biznesu. 

Pomoc trafi do firm w formie atrakcyjnych pożyczek oraz wejść kapitałowych  
w przedsi biorstwa. Projekt b dzie realizowany do 2023 roku. 

BGK czuwa nad wyborem Pośredników Żinansowych i wdrażaniem instrumentów 
finansowych (pożyczek, wejść kapitałowych) z zakresu: 

 wspierania najmniejszych przedsi biorców,  

 wdrażania prac badawczo-rozwojowych (B+R), 

 rozwoju przedsi biorczości akademickiej, 

 pomocy we wprowadzeniu nowych modeli biznesowych w działalności 
przedsi biorstw. 

 

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu, w dniu 20 czerwca 2017 r. 

podpisał umow  z Woj. Kujawsko-Pomorskim o finansowanie projektu: "Kujawsko-

Pomorski Fundusz Rozwoju 2020"  współfinansowanego z EFRR w ramach Poddziałania 
1.6.1 Instrumenty finansowe dla innowacyjnych M P RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Całkowita wartość projektu wynosi 514 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków EFRR 

to prawie 437 mln zł. W ramach udzielonego wsparcia b dą wdrażanie instrumenty 
finansowe w formie (pożyczek, por czeń)  w zakresieŚ 

 inwestycji w innowacje i popraw  konkurencyjności M P. 

 

Europejski Bank Inwestycyjny, w dniu 29 czerwca 2017 r. podpisał umow  
z Województwem Kujawsko-Pomorskim o finansowanie projektu: "Fundusz dla sektora 

energii"  na łączną kwot  około 294 mln zł. Projekt jest współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 3 ąEfektywność 
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie" RPO WK-P na lata 2014-2020  

w kwocie 250 mln zł i ma na celu ułatwienie dost pu do finansowania dłużnego. 
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Europejski Bank Inwestycyjny b dzie czuwał nad wdrażaniem instrumentów 
finansowych w formie pożyczek naŚ 

 odnawialne źródła energii, 

 termomodernizacje, 

 wsparcie efektywności energetycznej. 

 

Menadżerowie Żunduszów Żunduszy zawarli umowy z pośrednikami finansowymi, którzy 
w swojej ofercie posiadają dofinansowane z RPO WK-P 2014-2020 produkty  finansowe 

skierowane do ostatecznych odbiorców wsparcia.  

 

3. WDRA ANIź OSI PRIORYTźTOWźJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE)  
nr 1303/2013 

3.1 Przegl d wdra ania 

NR 

IDENT. 

Oś priorytetowa Kluczowe informacje nt. wdra ania osi priorytetowej w odniesieniu 
do kluczowych zmian, znacz cych problemów i działań podj tych w 
celu rozwi zania problemów 

 RPKP.01.00.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 r. 

 Złożono 50 WoD- wart. ogół. 94,8 mln EUR,  

dof. UE 65,9 mln EUR 

 Zatwierdzono 27 WoD- wart. ogół. 52,6 mln EUR,  

dof. UE 32,8 mln EUR-8,1% alokacji 

 Podpisano 109 UoD- wart. ogół. 91,3 mln EUR,  

dof. .UE 49,2 mln EUR-  12,2% alokacji  

 Zatwierdzono 647 WoP-wart. ogół. 60,5 mln EUR, 

dof. UE 27,3 mln EUR-  6,7% alokacji  

 Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 49,9 mln EUR,  

dof. UE 26,8 mln EUR. 

 

Narastaj co 

 Złożono 334 WoD– wart. ogół. 536,5 mln EUR,  

dof. UE 349,1 mln EUR 

 Zatwierdzono 240 WoD- wart. ogół. 429 mln EUR, 

dof. UE 292,8 mln EUR-72,4% alokacji 

 Podpisano 209  UoD – wart. ogół. 395,1 mln EUR, 

dof. UE 278,9 mln EUR- 68,9% alokacji 

 Zatwierdzono 719 WoP- wart. ogół. 105,1 mln 

EUR, dof. UE 64,9 mln EUR- 16,0% alokacji 

 Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 95,1 mln EUR,  

dof. UE 65,0 mln EUR. 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RPKP.02.00.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena post puŚ 
Poziom kontraktacji w całej OP 1 można uznać za wysoki, w 
dużej mierze wynika to z zakontraktowania całej alokacji 
przeznaczonej na IŻ. Cele pośrednie zostały osiągni te na 
wymaganym poziomie, przewiduje si , że cele końcowe 
powinny zostać zrealizowane. Wartości wskaźników 
skomentowano w odpowiednich tab. (3A i 5).  

Wyzwaniem pozostaje skuteczne wykorzystanie środków 
przeznaczonych na trudniejsze we wdrażaniu instrumenty 
finansowe (pożyczka na innowacje, wejścia kapitałowe za 
pośrednictwem funduszu VC) oraz rozdysponowanie całości 
alokacji na prace B+R oraz projekty wsparcia M P przez 
instytucje otoczenia biznesu. 

 

2018 r. 

 Złożono 1 WoD- wart. ogół. 5,9 mln EUR,   

dof. UE 5,0 mln EUR 

 Zatwierdzono 0 WoD 

 Podpisano  0 UoD  

 Zatwierdzono 8 WoP-wart. ogół. 142,5 tys. EUR, 

dof. UE 121,1 tys. EUR-  0,2% alokacji  

 Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 142,9  tys. EUR,  

dof. UE 121,5 tys. EUR. 

 

Narastaj co 

 Złożono 4 WoD– wart. ogół. 60,1 mln EUR,  

dof. UE 49,9 mln EUR 

 Zatwierdzono 3 WoD- wart. ogół. 54,3 mln EUR, 

dof. UE 44,9 mln EUR-89,5% alokacji 

 Podpisano 3 UoD – wart. ogół. 57,3 mln EUR,  

dof. UE 47,5 mln EUR- 94,6% alokacji 

 Zatwierdzono 8 WoP- wart. ogół. 142,5 tys. EUR, 

dof. UE 121,2 tys. EUR-0,2 % alokacji 

 Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 142,9  tys. EUR,  

dof.  UE 121,5 tys. EUR.  

 

Ocena post puŚ 
Oś 2 była wdrażana jako jedna z pierwszych w Programie. 

Zakontraktowane zostały wszystkie dost pne środki, które 
pozwolą na wdrożenie wi kszej liczby usług, niż pierwotnie 
przewidywano. W ramach osi na zakontraktowanie oczekuje 

kolejny projekt (środki z rezerwy wykonania).  

Wskaźnik produktu, który został wybrany do ram wykonania 
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RPKP.03.00.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

został zrealizowany. Poziom realizacji celów wyznaczonych 
wskaźnikami produktu oraz oczekiwania co do osiągni cia 
wartości docelowych, są optymistyczne. Zrealizowanie 
zakontraktowanych projektów pozwoli na osiągni cie 
oczekiwanych wartości docelowych wskaźników.  
Wartości wskaźników skomentowano w odpowiednich tab. 
(3A i 5).  

 

 

2018 r. 

 Złożono 154 WoD- wart. ogół. 123,6 mln EUR,   

dof. UE 69,2 mln EUR 

 Zatwierdzono 107 WoD- wart. ogół. 98,3 mln EUR,  

dof. UE 53,5 mln EUR-18,55% alokacji 

 Podpisano 122 UoD- wart. ogół. 79,0 mln EUR,  

dof. UE 46,0 mln EUR-  16,0% alokacji  

 Zatwierdzono  559 WoP- wart. ogół. 59,6 mln EUR, 

dof. UE 37,0 mln EUR- 12,8 % alokacji  

 Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 44,2 mln EUR,  

dof. UE 30,9 mln EUR. 

 

Narastaj co 

 Złożono 375 WoD– wart. ogół. 296,3 mln EUR,  

dof. UE 179,8 mln EUR 

 Zatwierdzono 320 WoD- wart.ogół. 268,6 mln EUR, 

dof. UE 162,2 mln EUR- 56,2% alokacji 

 Podpisano 279 UoD – wart. ogół. 291,3 mln EUR, 

dof. UE 197,2 mln EUR- 68,4% alokacji 

 Zatwierdzono 752 WoP- wart. ogół. 85,8 mln EUR, 

dof. UE 57,8 mln EUR- 20,03% alokacji 

 Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 69,8 mln EUR,  

dof.  UE 52,3 mln EUR. 

 

Ocena post puŚ 
Realizacja OP 3 przebiega sprawnie pod wzgl dem tempa 
kontraktacji. Decyzja o tak szerokim wdrażaniu 
instrumentów finansowych w osi powinna procentować w 
przyszłej perspektywie finansowej, zarówno jeśli chodzi o 
zbieranie doświadczeń, jak i ponowne wykorzystanie 
środków w bardziej elastyczny sposób. Przyj te sposoby 
wdrażania interwencji mogą być jednak ryzykowne dla 
realizacji cz ści celów programu w osi i wymagają zmian:  

-rozszerzenie zakresu interwencji o dodatkowe elementy - 
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RPKP.04.00.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wspar ie o il oś i i dywidual ej p. udowy sta ji ładowa ia 
pojazdów elektry z y h  – interwencja ta wymaga jednak 

uzgodnienia z poziomem krajowym;  

- w o szarze i y h działań z iejszają y h e isyj ość 
gospodarki województwo w prze iwieństwie do i y h regio ów 

ie wspiera projektów parasolowy h związa y h z wy ia ą 
źródeł iepła- rozważe ie tego typu interwencji w koordynacji z 

ofertą WFOŚiGW oraz i y h pod iotów z uwagi a li z e 
przekroczenia emisji szkodliwych substancji w miastach oraz 

roz udzo e o zekiwa ia społe z e poprawy jakoś i powietrza.  

Wskaźniki wybrane do ram wykonania na 2018 rok zostały 
osiągni te, ale realizacja celów końcowych wymaga 
weryfikacji wartości docelowej 3 wskaźników, jak również 
dobrej współpracy i stałego monitoringu przez IZ planów i 
działań podmiotów zarządzających infrastrukturą liniową 
oraz pośredników finansowych.  
Wartości wskaźników skomentowano w odpowiednich tab. 
(3A i 5).  

 

 

2018 r. 

 Złożono 87 WoD- wart. ogół. 76,9 mln EUR,  

dof. UE 47,7 mln EUR 

 Zatwierdzono 66 WoD- wart. ogół. 59,9 mln EUR,  

dof. UE 36,7 mln EUR- 33,8% alokacji 

 Podpisano 48 UoD- wart. ogół. 36,9 mln EUR,  

dof. UE 19,7 mln EUR- 18,1 % alokacji  

 Zatwierdzono 170 WoP- wart. ogół. 16,2 mln EUR, 

dof. UE 9,3 mln EUR-  8,6% alokacji  

 Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 12,2 mln EUR,  

dof. UE 8,3  mln EUR. 

 

Narastaj co 

 Złożono 166 WoD– wart. ogół. 156,8 mln EUR,  

dof. UE 90,4 mln EUR 

 Zatwierdzono 127 WoD- wart. ogół. 128,3 mln 

EUR, dof. UE 73,4 mln EUR- 67,5% alokacji 

 Podpisano 82 UoD – wart. ogół. 92,2 mln EUR,  

dof. UE 50,5 mln EUR- 46,4% alokacji 

 Zatwierdzono 218 WoP- wart. ogół. 24,8 mln EUR, 

dof. UE 15,3 mln EUR- 14% alokacji 

 Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 20,3 mln EUR,  

dof. UE 14,3 mln EUR. 
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Ocena post puŚ 
Wdrażanie OP 4 przebiega sprawnie zarówno pod wzgl dem 
podpisywania umów, jak i realizacji wskaźników. Projekty 
wybrane dotychczas do dofinansowania pozwoliły na 
osiągni cie celów pośrednich ram wykonania, a 
przeprowadzone szacunki wskazują, że również cele 
końcowe w wi kszości z nich powinny zostać osiągni te. 
Wyjątkiem wydaje si  być wskaźnik dotyczący liczby 
dodatkowych osób korzystających z ulepszonego 
oczyszczania ścieków. Problem tego miernika wynika m.in. 
z faktu, że cele interwencji wyznaczane były w momencie 
obowiązywania IV AKPO K, podczas gdy obecnie 
obowiązuje V AKPO K, w której zaktualizowany został 
wykaz aglomeracji kwalifikujących si  do wsparcia. 
Wartości wskaźników skomentowano w odpowiednich tab. 
(3A i 5).  

 

 

2018 r. 

 Złożono 30 WoD- wart. ogół. 59 mln EUR,   

dof. UE 46,6 mln EUR 

 Zatwierdzono 20 WoD- wart. ogół. 31,8 mln EUR,  

dof. UE 24,7 mln EUR-12% alokacji 

 Podpisano 5 UoD- wart. ogół. 4,8 mln EUR,  

dof. UE 2,8 mln EUR-  1,4% alokacji  

 Zatwierdzono 105 WoP-wart. ogół. 29,2 mln EUR, 

dof. UE 23,5  mln EUR-  11,4% alokacji  

 Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 28,0 mln EUR,  

dof. UE 23,6 mln EUR. 

 

Narastająco 

 Złożono 49 WoD– wart. ogół. 161,7 mln EUR,  

dof. UE 131,6 mln EUR 

 Zatwierdzono 38 WoD- wart. ogół. 134,2 mln EUR, 

dof. UE 109,5 mln EUR-53,2% alokacji 

 Podpisano 23 UoD– wart. ogół. 104,7 mln EUR,  

dof. UE 87,2 mln EUR- 42,3% alokacji 

 Zatwierdzono 141 WoP- wart. ogół. 32,9 mln EUR, 

dof. UE 26,6 mln EUR- 13% alokacji 

 Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 31,7 mln EUR,  

dof. UE 26,7 mln EUR. 
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Ocena post puŚ 
Post p wdrażania osi 5 jest w umiarkowanym stopniu 
zadowalający. Projekty drogowe zrealizowały wskaźniki 
celów pośrednich ram wykonania, pomimo trudności 
wynikających ze wzrostu cen na rynku budowlanym.  
Z analiz i prognoz wynika,  że z bardzo dużym 
prawdopodobieństwem projekty drogowe osiągną również 
cel końcowy, wyznaczony na 2023 rok. Wartości 
wskaźników skomentowano w odpowiednich tab. (3A i 5). 
Bardziej skomplikowana sytuacja dotyczy infrastruktury 

kolejowej. W naborze dotyczącym w złów transportu 

pasażerskiego zgłoszono zaledwie 2 projekty, a dopiero pod 
koniec 2018 roku zgłoszono jedyny do tej pory projekt 
pozakonkursowy na modernizacj  odcinka linii kolejowej 
(Toruń Wschodni – Chełmża). Wykonanie wskaźników 
rzeczowych w tym obszarze nadal jest możliwe, wymaga 
jednak pełnej gotowości inwestycyjnej i mobilizacji ze 
strony operatora infrastruktury do współpracy z 
samorządami. Wi cej informacji w cz. 11. 
 

2018 r. 

 Złożono 133 WoD- wart. ogół. 146,9 mln EUR,   

dof. UE 93,9 mln EUR 

 Zatwierdzono 80 WoD- wart. ogół.  94,9 mln EUR,  

dof. UE 57,2 mln EUR- 20,9% alokacji 

 Podpisano 79 UoD- wart. ogół. 82,6 mln EUR,  

dof. UE 45,8 mln EUR-  16,7% alokacji  

 Zatwierdzono 446 WoP-wart. ogół. 41,5 mln EUR, 

dof. UE 28,9 mln EUR- 10,6 % alokacji  

 Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 43,7 mln EUR,  

dof. UE 32,5 mln EUR. 

 

Narastaj co 

 Złożono 283 WoD– wart. ogół. 336,4 mln EUR,  

dof. UE 229,6 mln EUR 

 Zatwierdzono 216 WoD- wart. ogół. 227,5 mln 

EUR, dof. UE 150,2 mln EUR-54,7% alokacji 

 Podpisano 190 UoD – wart. ogół. 205,1 mln EUR, 

dof. UE 132,3 mln EUR- 48,2% alokacji 

 Zatwierdzono 537 WoP- wart. ogół. 50,6 mln EUR, 

dof. UE  35,5 mln EUR- 12,9% alokacji 

 Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 47,5 mln EUR,  

dof. UE 35 mln EUR. 
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Ocena post puŚ 
Post p wdrażania osi 6 jest dosyć zadowalający. Problemem 
jest niska kontraktacja w PI 9b, ale należy si  spodziewać, że 
wraz ze złożonymi do wykazu programami miasta złożą 
wnioski o wsparcie dobrej jakości projektów 
rewitalizacyjnych. Projekty dotychczas zakontraktowane 

pozwoliły wykonać cele ram wykonania.  

Istnieje duża szansa ich 2-krotnego przekroczenia w 2023 r. 

oraz przekroczenia celów końcowych z zakresu 
infrastruktury edukacji i kształcenia zawodowego. Wartości 
docelowe b dą wymagać weryfikacji. Wi cej inf. w cz. 11. 
Wartości wskaźników skomentowano w tab. (3A i 5).  
Do inwestycji kompleksowo odpowiadających na deficyty 
usług zdrowotnych w regionie, określonych w diagnozie 
wyzwań i potrzeb należy m.in. najwi kszy projekt 
infrastrukturalny, którym jest rozbudowa i modernizacja 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika 
Rydygiera w Toruniu. Trudniejszym wyzwaniem może być 
realizacja celów końcowych w zakresie rewitalizacji-
weryfikacja celów. 

 

 

2018 r. 

 Złożono 36 WoD- wart. ogół. 10,2 mln EUR,   

dof. UE 6,8 mln EUR 

 Zatwierdzono 23 WoD- wart. ogół. 8,4 mln EUR,  

dof. UE 5,4 mln EUR-15,1 % alokacji 

 Podpisano  17 UoD- wart. ogół. 7,4 mln EUR,  

dof. UE 4,7 mln EUR- 13,1% alokacji   

 Zatwierdzono 16 WoP- wart. ogół. 228,5 tys. EUR, 

dof. UE 80,1 tys. EUR- 0,22 % alokacji 

 Nie zacertyfikowano środków 

 

Narastaj co 

 Złożono 36 WoD– wart. ogół. 10,2 mln EUR,  

dof. UE 6,8 mln EUR 

 Zatwierdzono 23 WoD- wart. ogół. 8,4 mln EUR,  

dof. UE 5,4 mln EUR-15,1% alokacji 

 Podpisano  17 UoD – wart. ogół. 7,4 mln EUR,  

dof. UE 4,7 mln EUR- 13,1% alokacji 

 Zatwierdzono 16 WoP- wart. ogół. 228,5 tys. EUR, 

dof. UE  80,1 tys. EUR- 0,22% alokacji 

 Nie zacertyfikowano środków 
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Ocena post puŚ 
Post p wdrażania Osi 7 jest opóźniony wzgl dem reszty 
programu. Wynika to z problemów, które wystąpiły przy 
opracowaniu dokumentów i procedur niezb dnych  
do uruchomienia przyj tej formuły wdrażania 
wykorzystującej instrument RLKS, który został pierwszy raz 
wykorzystany w RPO. Pierwsze środki zostały 
zakontraktowane dopiero w I kw.2018 r. Pomimo tego, cele 

pośrednie zostały osiągni te, a szacowana realizacja 
wskaźnika do ram wykonania przewiduje szans  osiągni cia 
bezpiecznego poziomu realizacji w 2023 r.  

Wartości wskaźników skomentowano w tab. (3A i 5).  
Wyzwaniem w przypadku Osi 7 była przyj ta forma 
wdrażania, zwłaszcza realizacja projektów grantowych. 
Obciążenia i ryzyka związane z tą formą wdrażania dla LżD 
odpowiadających za wybór grantobiorców spowodowały 
duże opóźnienia w uruchomieniu instrumentu. W Osi 7 

istnieje ryzyko związane z wdrażaniem interwencji, 
szczególnie w związku z problemem projektów grant. i 
przyszłą aktualizacją gminnych programów rewitaliz. 
 

 

2018 r. 

 Złożono 120 WoD- wart. ogół. 63,6 mln EUR,   

dof. UE 54,0 mln EUR 

 Zatwierdzono 77 WoD- wart. ogół. 40,6 mln EUR,  

dof. UE 34,5 mln EUR-18,9% alokacji 

 Podpisano 124 UoD- wart. ogół. 48,6 mln EUR,  

dof. UE 41,3 mln EUR- 22,6% alokacji  

 Zatwierdzono 559 WoP- wart. ogół. 23,7 mln EUR, 

dof. UE  20,1 mln EUR- 11,0 % alokacji 

 Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 21,7 mln EUR,  

dof. UE 21,3 mln EUR. 

 

Narastaj co 

 Złożono 380 WoD– wart. ogół. 156,8 mln EUR,  

dof. UE 131,0 mln EUR 

 Zatwierdzono 290 WoD- wart. ogół. 119,5 mln 

EUR, dof. UE 100,7 mln EUR-55,0% alokacji 

 Podpisano  270 UoD – wart. ogół. 124,3 mln EUR, 

dof. UE 104,7 mln EUR- 57,2% alokacji 

 Zatwierdzono 964 WoP- wart. ogół. 51,7 mln EUR, 
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dof. UE  43,4 mln EUR- 23,7% alokacji 

 Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 49,3 mln EUR,  

dof. UE 48,8 mln EUR. 

 

 

Ocena post puŚ 
Post p wdrażania w Osi 8 jest stosunkowo zaawansowany. 
Zakontraktowano ponad połow  środków, a do końca 2019 

powinny zostać podpisane umowy na pozostałą cz ść 
alokacji. Realizowane projekty pozwoliły na osiągni cie 
celów pośrednich ram wykonania na wymaganym poziomie. 
Realizacja wartości docelowych wi kszości wskaźników jest 
niezagrożonaś najwi ksze ryzyko jest widoczne w przypadku 
wskaźników odnoszących si  do liczby utworzonych miejsc 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (z powodu wyższego 
kosztu jednostkowego) oraz liczby wdrożonych 
regionalnych programów zdrowotnych (z powodu 
problemów z uzyskaniem akceptacji programów przez 
AOTMiT). W ich przypadku zalecana jest weryfikacja 

wartości docelowych.  Wartości wskaźników do ram 
wykonania skomentowano w tab. 5.  

 

 

2018 r. 

 Złożono 158 WoD- wart. ogół. 64,1 mln EUR,   

dof. UE 53,5 mln EUR 

 Zatwierdzono 61 WoD- wart. ogół. 21,1 mln EUR,  

dof. UE 17,9 mln EUR-14,6% alokacji 

 Podpisano  110 UoD- wart. ogół. 38,0 mln EUR,  

dof. UE 32,3 mln EUR- 26,3% alokacji    

 Zatwierdzono 381 WoP- wart. ogół. 10,7 mln EUR, 

dof. UE 9,0 mln EUR- 7,4 % alokacji 

 Zacertyfikowano- wyd. kwalif.  10,3 mln EUR,  

dof. UE 9,6 mln EUR. 

 

 

Narastaj co 

 Złożono  320 WoD– wart. ogół. 126,8 mln EUR,  

dof. UE 106,8 mln EUR 

 Zatwierdzono 200 WoD- wart. ogół. 75,0 mln EUR, 

dof. UE 63,8 mln EUR-52,0% alokacji 

 Podpisano  197 UoD – wart. ogół. 72,3 mln EUR, 

dof. UE 61,4 mln EUR- 50,1% alokacji 
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 Zatwierdzono 569 WoP- wart. ogół. 14,1 mln EUR, 

dof. UE  11,8 mln EUR- 9,6% alokacji 

 Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 13,6 mln EUR,  

dof. UE 12,7 mln EUR. 

 

Ocena post pu: 

Post p wdrażania Osi 9 przebiega relatywnie dobrze, ale nie 
bez problemów. Post p kontraktacji jest zróżnicowany, choć 
przeważająca cz ść środków powinna zostać 
zakontraktowana do końca 2019 r.  
Opóźnienia z post pem wdrażania wynikały w dużej mierze 
z czynników zewn trznych i złożonego systemu wsparcia 
bazującego na założeniach polityki terytorialnej.  
Cele pośrednie ram wykonania zostały osiągni te  
na wymaganym poziomie, jednak realizacja wartości 
docelowych cz ści wskaźników jest zagrożona, co wynika w 
głównej mierze z ograniczenia dost pu do grupy docelowej, 
rosnących kosztów usług i innej struktury zapotrzebowania 
na wsparcie. Czynniki te nie były możliwe do przewidzenia 
na etapie przygotowywania Programu.  

Wartości wskaźników do ram wykonania skomentowano  
w tab. 5. 

 

 

2018 r. 

 Złożono 201 WoD- wart. ogół. 64,7 mln EUR,   

dof. UE 54,5 mln EUR 

 Zatwierdzono 103 WoD- wart. ogół. 33,9 mln EUR,  

dof. UE 28,8 mln EUR-22,0% alokacji 

 Podpisano 122 UoD- wart. ogół. 35,3 mln EUR,  

dof. UE 30,0 mln EUR- 22,9% alokacji   

 Zatwierdzono 361 WoP- wart. ogół. 9,1 mln EUR, 

dof. UE  7,7 mln EUR- 5,9 % alokacji 

 Zacertyfikowano- wyd. kwalif.  8,8 mln EUR,  

dof. UE 8,2 mln EUR. 

 

Narastająco 

 Złożono  325 WoD– wart. ogół. 118,7 mln EUR,  

dof. UE 100,4 mln EUR 

 Zatwierdzono 218 WoD- wart. ogół. 68,8 mln EUR, 

dof. UE 58,5 mln EUR-44,6% alokacji 

 Podpisano  218 UoD – wart. ogół. 68,9 mln EUR, 

dof. UE 58,6 mln EUR- 44,7% alokacji 
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 Zatwierdzono 523 WoP- wart. ogół. 13,1 mln EUR, 

dof. UE  11,0 mln EUR- 8,4% alokacji 

 Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 12,7 mln EUR,  

dof. UE 12,0 mln EUR. 

 

Ocena post puŚ 
Post p wdrażania Osi 10 przebiega dość sprawnie, choć  
w niektórych poddziałaniach poziom kontraktacji jest 
jeszcze dość niski. W szczególności dotyczy to wsparcia 

szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Rok 2019 
powinien  jednak przynieść rozstrzygni cia w zakresie 
odpowiedniego wykorzystania alokacji, szczególnie  
na działania poświ cone wsparciu wspomnianego 
szkolnictwa zawodowego.  

Cele pośrednie na 2018 r. zostały osiągni te na wymaganym 
poziomie, a w niektórych przypadkach – nieznacznie 

przekroczone.  

Wartości wskaźników do ram wykonania skomentowano  
w tab. 5.  

Poziom realizacji wi kszości celów wyznaczonych 
wskaźnikami produktu i rezultatu oraz oczekiwania co do 

osiągni cia wartości docelowych, są w wi kszości 
optymistyczne. Tylko kilka z 30 indeksów należy uznać  
za problematyczne.  

 

 

2018 r. 

 Nie złożono WoD 

 Nie zatwierdzono WoD 

 Podpisano  1 UoD- wart. ogół. 859,1 tys. EUR,  

dof. UE 730,2 tys. EUR-  2,3 % alokacji  

 Zatwierdzono 126 WoP- wart. ogół. 1,3 mln EUR, 

dof. UE 1,2 mln EUR- 3,8 % alokacji 

 Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 1,3 mln EUR,  

dof. UE 1,2 mln EUR. 

 

Narastaj co 

 Złożono  48 WoD– wart. ogół. 23,4 mln EUR,  

dof. UE 20,2 mln EUR 

 Zatwierdzono 48 WoD- wart. ogół. 23,4 mln EUR, 

dof. UE 20,2 mln EUR-62,9% alokacji 

 Podpisano  48 UoD – wart. ogół. 22,8 mln EUR,  

dof. UE 20,3 mln EUR- 63,3% alokacji 
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 Zatwierdzono 196 WoP- wart. ogół. 2,4 mln EUR, 

dof. UE  2,3 mln EUR- 7,0% alokacji 

 Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 2,4 mln EUR,  

dof. UE 2,3 mln EUR. 

 

Ocena post puŚ 
Post p wdrażania Osi 11 przebiega sprawniej niż w Osi 7. 
Zakontraktowane środki pozwoliły na osiągni cie celu 
śródokresowego wskaźnika produktu. Niemniej podobnie 
jak w przypadku OP 7, wyst pują istotne problemy  
z formułą grantową, której uruchomienie si  opóźniło.  
W Osi 11 mogą wystąpić problemy z realizacją wskaźnika 
produktu z uwagi na małe zainteresowanie realizacją 
projektów grantowych w niektórych LżD. Cz ść naborów 
ogłoszonych w 2018 r. nie spotkała si  z zainteresowaniem 
po stronie lokalnych organizacji.  

Jeśli uda si  jednak zrealizować założenia dotychczas 

zakontraktowanych projektów, cel końcowy wskaźnika 
produktu, wchodzącego do ram wykonania zostanie 
osiągni ty, co da możliwość rozszerzenia zakresu 
interwencji o nowe grupy docelowe.  

Wartości wskaźników skomentowano w tab. 5.  
 

 

2018 r. 

 Złożono 1 WoD- wart. ogół. 534,5 tys. EUR,   

dof. UE 454,4 tys. EUR 

 Zatwierdzono 1 WoD- wart. ogół. 534,5 tys. EUR,  

dof. UE 454,4 tys. EUR-0,7% alokacji 

 Podpisano 1 UoD- wart. ogół. 534,5 tys.,  

dof. UE 454,4 tys. EUR – 0,7% alokacji  

 Zatwierdzono 13 WoP- wart. ogół. 9,9 mln EUR, 

dof. UE 8,4 mln EUR- 12,6 % alokacji 

 Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 10,2 mln EUR,  

dof. UE 8,7 mln EUR. 

 

Narastająco 

 Złożono  9 WoD– wart. ogół. 44,8 mln EUR,  

dof. UE 38,1 mln EUR 

 Zatwierdzono 9 WoD- wart. ogół. 44,8 mln EUR, 

dof. UE 38,1 mln EUR-57,2% alokacji 

 Podpisano  9 UoD – wart. ogół. 44,5 mln EUR,  

dof. UE 37,8 mln EUR- 56,7% alokacji 
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RPKP.12.00.00 

 

 Zatwierdzono 35 WoP- wart. ogół. 23,6 mln EUR, 

dof. UE  20,1 mln EUR- 30,2% alokacji 

 Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 24,0 mln EUR,  

dof. UE 20,4 mln EUR. 

 

 

Ocena post puŚ 
W wyniku realizacji  działań w ramach osi realizowano 

wskaźniki produktu i rezultatu. W 2019 roku przewidywana 
jest dalsza kontraktacja i wypłata środków. W ramach osi 
przewiduje si  nabory w trybie pozakonkursowym. 
 

 

3.2 Wspólne wska niki i wska niki specyficzne dla programu  

 

Tabela 1. Wskaźniki rezultatu dla EŻRR i Żunduszu Spójności (według osi priorytetowej  
i celu szczegółowego)ś ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc techniczna”; 

  

Tabela 2A. Wspólne wskaźniki rezultatu dla EŻS (ze wzgl du na oś priorytetową, priorytet 

inwestycyjny i kategori  regionu); 
 

Tabela 2B. Wskaźniki rezultatu dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych według 
osi priorytetowej lub cz ści osi priorytetowej (art. 19 ust. 3, załącznik I i II do 
rozporządzenia w sprawie EŻS); 
 

Tabela 2C. Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EŻS  
(w stosownych przypadkach według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i 
kategorii regionu)ś ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc techniczna”; 

 

Tabela 3A. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EŻRR i Żunduszu 
Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie 
regionu dla EŻRRś ma zastosowanie także do osi priorytetowych „Pomoc techniczna” –  

o ile jest finansowana z EFRR/FS); 

 

Tabela 3B. W odniesieniu do wybranych wspólnych wskaźników produktu dla wsparcia  
z EFRR w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” 
związanego z inwestycjami produkcyjnymi — liczba przedsi biorstw otrzymujących 

wsparcie w ramach programu operacyjnego; 

 

Tabela 4A. Wspólne wskaźniki produktu dla EŻS (według osi priorytetowej, priorytetu 
inwestycyjnego i kategorii regionu); 
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Tabela 4B. Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EŻS (według osi 
priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionuś ma zastosowanie także do osi 
priorytetowych „Pomoc techniczna” – o ile jest finansowania z EFS); 

 

Ww. tabele znajdują si  w odr bnych arkuszach pliku w formacie xls. 
 

3.3. Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania  

 

Tabela 5. Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach 
wykonania – tabela znajduje si  w odr bnym arkuszu pliku w formacie xls. 
 

3.4.   Dane finansowe  

 

Tabela 6. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu określone w tab. 

1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/20142
 [wzór 

przekazywania danych finansowych]; 

 

Tabela 7. Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii 
interwencji dla EŻRR, EŻS i Żunduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013), (jak określono w tab. 2 

załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 [wzór do 
celów przedkładania danych finansowych]); 
 

Tabela 8. Wykorzystanie finansowania krzyżowego (dotyczy wszystkich PO, w których 
może wyst pować finansowanie krzyżowe); 
 

Tabela 9. Koszt operacji realizowanych poza obszarem obj tym programem (EŻRR  
i Żundusz Spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego  
i zatrudnienia”) – nd; 

 

Tabela 10. Wyd. poniesione poza obszarem obj tym programem (EŻS) – nd; 

 

Tabela 11. Alokacja zasobów mi dzy ludzi młodych spoza kwalifikujących si  regionów 
na poziomie NUTS 2 w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (art. 16 
rozporządzenia (UE) nr 1304/2013) – nd; 

 

Ww. tabele znajdują si  w odr bnych arkuszach pliku w formacie xls. 
 

                                                           
2
 Rozporządze ie wyko aw ze Ko isji UE  r /  z d ia  wrześ ia  r. usta awiają e sz zegółowe przepisy wyko aw ze 

do rozporządze ia Parla e tu Europejskiego i Rady UE  r /  w od iesie iu do wzorów służą y h do przekazywa ia Ko isji 
określo y h i for a ji oraz sz zegółowe przepisy doty zą e wy ia y i for a ji iędzy e efi je ta i a i stytu ja i zarządzają y i, 

ertyfikują y i, audytowy i i pośred i zą y i Dz.U. L  z .9. , s. . 
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4.   PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI  

W 2018r. zrealizowano badanie „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji  
w ramach RPO WK-P 2014-2020”. Analizy zostały przeprowadzone w podziale na 5 
obszarów tj. edukacja przedszkolna, kształcenie ogólne, pomoc stypendialna, kształcenie 
zawodowe, edukacja dorosłych. Badaniem obj to projekty, dla których podpisano umowy 
do 30.04.2018r. oraz realizacj  wskaźników i wydatkowanie z dnia 30.06.2018r.  

W edukacji przedszkolnej stwierdzono, że nadal istnieje zapotrzebowanie na tworzenie 

miejsc wychowania przedszkolnego na obszarach wiejskich, a także na modernizacj  tych 
istniejących w miastach. Zainteresowaniem cieszą si  projekty rozwijające kompetencje 
lub kwalifikacje zawodowe nauczycieli, niezb dne do pracy z dziećmi w wieku 
przedszkolnym, w tym z dziećmi z niepełnosprawnościami.  

W projektach z obszaru kształcenia ogólnego dominują te obejmująceŚ zaj cia dodatkowe 
dla uczniów, wsparcie doskonalenia zawodowego nauczycieli, doposażenie szkół  
w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Wskazano na trafną lokalizacj  projektów w relacji 
do poziomu edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w odniesieniu do 

wyników egzaminów. W najwi kszych miastach regionu i ich obszarach funkcjonalnych 
realizowane są także zintegrowane projekty odpowiadające potrzebom, wynikającym  
z istnienia dużych dysproporcji w jakości kształcenia w skali dużych miast kraju.  

W pomocy stypendialnej pozytywnie oceniono projekty odpowiadające na zdiagnozowane 
deficyty szkół województwa w zakresie rozwijania wsparcia ucznia zdolnego. Co wi cej, 
projekty te wypełniają luk  w ogólnopolskiej i regionalnej ofercie wsparcia 
stypendialnego. Może to przyczynić si  do promocji indywidualizacji nauczania jako 
mechanizmu pracy z uczniem zdolnym. 

W kształceniu zawodowym stwierdzono problemy, dotyczące m. in. niskiego 
przygotowania infrastruktury szkolnictwa zawodowego, czy post pującą marginalizacj  
tego typu kształcenia. Zarekomendowano m. in. premiowanie udziału uczniów szkół I 
stopnia, z naciskiem na kursy kwalifikacyjne i szkolenia zawodowe podnoszące 
umiej tności uniwersalne i społeczne oraz istotne na rynku pracy, premiowanie wsparcia 
pracowni mi dzyszkolnych, a także przeprowadzania egzaminów praktycznych  
w zakładach pracy. 

Wdrażanie projektów w edukacji dorosłych w ramach Dz.10.4 wpływa na zatrudnialność 
uczestników, którzy preferują szkolenia/kursy umożliwiające im wykonywanie nowych 
zawodów. Przyczynia si  do wi kszego dostosowania ofert firm szkoleniowych do potrzeb 
i oczekiwań mieszkańców regionu. Przedstawiciele grup defaworyzowanych, tj. osoby 

powyżej 50. roku życia oraz osoby o niskich kwalifikacjach, wykazują mniejszą skłonność 
do podnoszenia umiej tności, kwalifikacji i kompetencji niż reszta mieszkańców regionu. 
Należy zatem kierować interwencj  tak, aby osoby z tych grup miały jak najwi kszy udział 
we wsparciu w kształceniu dorosłych. 

W ramach badań ad-hoc zrealizowano analiz  potencjałów endogenicznych województwa 
w ramach OP 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry (PI 8b). Dane pochodzą  
z badań ilościowych i jakościowych przeprowadzonych na reprezentatywnych grupach 
respondentów – środowisk związanych z obszarem Zbiornika Włocławskiego (ZW), tj. 

przedsi biorców,  podmiotów o działalności turystyczno-rekreacyjnej, przedstawicieli jst  
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i ekspertów. Wyniki wskazały, że obszar ZW cechuje duży, jednak wykorzystany  
w niewielkim stopniu potencjał turystyczny. Wykorzystanie tego terenu wymaga podj cia 
działań organizacyjnych, inwestycyjnych a także finansowych. żłówne rekomendacje toŚ 
wyznaczenie lidera działań inwestycyjnych, poszukanie inwestora strategicznego, którego 
inwestycja, stanowiłaby czynnik aktywizujący ZW, prowadzenie prac nad wspólnymi 

projektami gmin wokół ZW, poprzez zintegrowaną polityk  turystyczną, rozważenie 
przeprowadzenia szerokiej ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjno-

wizerunkowej, mającej na celu zwi kszenie zainteresowania terenami wokół ZW wśród 
potencjalnych inwestorów. Ponadto rekomendowano przeprowadzenie inwentaryzacji 
terenów inwestycyjnych, wsparcie doradcze lokalnych przedsi biorców, prowadzenie 
działań edukacyjnych dotyczących ZW oraz upublicznianie aktualnego stanu czystości jego 
wód. 

W 2018 r. rozpocz ła si  realizacja badania „Ewaluacja mid-term dotycząca post pu 
rzeczowego RPO WK-P 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym 
realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”, którego wyniki zostały sformułowane  

w I kw. 2019r. i zostaną przedstawione w kolejnym sprawozdaniu rocznym. Zakres 

tematyczny badania obejmował działania podejmowane w ramach RPO do 31.12.2018r. 

5. INŻORMACJź NA TźMAT WDRA ANIA INICJATYWY NA RZźCZ 
ZATRUDNIźNIA LUDZI MŁODYCH, W STOSOWNYCH  

 

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym. 

 

6.   KWźSTIź MAJ Cź WPŁYW NA WYKONANIź PROżRAMU I PODJ Tź 
DZIAŁANIA  

a) Kwestie maj ce wpływ na wykonanie RPO WK-P 2014-2020 i podj te działania 

RPO WK-P należał do pierwszych programów regionalnych przyj tych w perspektywie 
2014-2020. Komisja Europejska zaakceptowała program już 16 grudnia 2014 roku. 
Natomiast dokumenty wdrożeniowe – SZOOP oraz kryteria wyboru projektów 
opracowano później. Pierwsza wersja SZOOP oraz kryteriów wyboru dla RPO WK-P 

pojawiła si  odpowiednio w III i IV kwartale 2015 roku.  

W województwie kujawsko-pomorskim opóźniony był proces przygotowania ZIT. 
Wypracowaną Strategi  ZIT przyj to pod koniec 2016 roku. Wynikało to z długiej 

dyskusji pomi dzy Bydgoszczą a Toruniem na temat finalnego kształtu niektórych 
zapisów.  

Pierwsze środki RPO WK-P zakontraktowano pod koniec 2015 roku. W pierwszej 

kolejności podpisano umowy na projekty w ramach OP 8. W drugiej połowie 2016 roku 
wystartowało wdrażanie pozostałych osi EŻS, zaś wi kszość środków EŻRR uruchomiono 
w pierwszej połowie 2017 roku. Duża cz ść alokacji została wydana „skokowo” w formie 
projektów indywidualnych, realizowanych głównie przy dużym udziale Samorządu 
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Województwa. Pierwszy „skok” w I kwartale 2017 wynikał z podpisania umów w OP 5 na 
drogi wojewódzkie. W kolejnych miesiącach duży wzrost kontraktacji spowodowało 
podpisanie umów z Menadżerami Żunduszu Żunduszy. Pod koniec 2017 roku 
uruchomiono wi kszość środków OP 2.  W 2018 roku zakontraktowano pierwsze środki 
OP 7 i widoczne jest wyraźne przyspieszenie kontraktacji w pozostałych OP.  

Późne uruchomienie cz ści osi wynikały z braku danych krajowych, kryteriów wyboru, 
które wymagały gotowości realizacyjnej, wyraźnego wzrostu cen na rynku budowlanym  

w stosunku do kosztów jednostkowych szacowanych na etapie programowania oraz 
okresowego obciążenia w procesie oceny wniosków. IZ podj ła  spotkania  
z Ministerstwem dotyczące planu działań na rzecz przyspieszenia realizacji PO, a także 
rozmowy z KE w sprawie zmian programu dotyczących obniżenia wartości wskaźników, 
dla których ryzyko niewykonania było najwi ksze. W efekcie w programie nastąpiły 
zmiany zarówno pod wzgl dem wartości wskaźników, architektury działań i alokacji. 
Wprowadzono także rozwiązania wdrożeniowe, mające usprawnić kontraktacj   
i certyfikacj . 

Stworzone zostały dokumentyŚ Plan przyspieszenia realizacji RPO WK-P oraz Plan 

naprawczy dla pełnej realizacji ram wykonania na koniec 2018 roku. Instytucja 

zarządzająca wskazała tam problemy i ryzyka, jak również działania zaradcze oraz 
rekomendacje zarówno na poziomie systemowym, jak i poszczególnych osi. W ramach 

RPO WK-P 2014-2020 podj to szereg działań oraz środków zaradczych, których celem 
było zapewnienie odpowiedniego tempa wdrażania Programu, pozwalające na osiągni cie 
celów pośrednich i końcowych. Obejmowały one m.in.Ś 

 powołanie 7 Tematycznych żrup roboczych (ds. kryteriów wyboru projektów, ds. 
badań i innowacji, ds. ZIT, ds. EŻS, ds. RLKS, ds. zrównoważonego rozwoju, ds. 
koordynacji interwencji w obszarze zdrowia), pełniących funkcje doradcze dla 
Komitetu Monitorującego. żrupy te m.in. opiniowały propozycje kryteriów 
wyboru projektówś 

 przygotowanie Planu przyspieszenia realizacji RPO WK-P oraz Planu 

naprawczego dla pełnej realizacji ram wykonania na koniec 2018 roku – plan ten 

dotyczył najważniejszych procesów związanych z wdrażaniemŚ planowanie 
konkursów, prognozowanie kontraktacji, wydatkowanie na poziomie 
beneficjentów, certyfikacja do KE. W ramach dokumentu wskazano zestaw 
działań, których celem było zwi kszenie tempa wdrażania, w tymŚ uruchomienie 
wdrażania IŻ, szersze zastosowanie projektów pozakonkursowych, plan naprawczy 
dla ZIT, wprowadzenie rozwiązań systemowych (m.in. zwi kszenie wykorzystania 
zaliczkowania, racjonalizacja harmonogramów konkursów, skrócenie terminów 
naborów, wprowadzenie uproszczeń na poziomie oceny i rozliczania projektów, 
uproszczenie kryteriów oceny)ś  

 wzmocnienie działań informacyjno-promocyjnych, w tymŚ organizacja szkoleń 
specjalistycznych dla wnioskodawców, spotkania informacyjne dla 
wnioskodawców, zwi kszenie liczby Mobilnych Punktów Informacyjnych, które 
docierają z informacją o funduszach do lokalnych społeczności, uruchomiono 
Centralną Baz  Pytań i Odpowiedzi RPO WK-P 2014-2020, wprowadzono 

indywidualne konsultacje dla beneficjentów; 

 zwi kszenie zdolności administracyjnych w departamentach bezpośrednio 
zaangażowanych we wdrażanie RPO WK-P 2014-2020 oraz wprowadzenie 
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systemu motywacyjnego dla komórek mających wpływ na osiąganie celów 
kontraktacji i certyfikacji; 

 usprawnienia na poziomie monitorowania i rozliczania projektówŚ identyfikacja 
projektów strategicznych z punktu widzenia realizacji celów pośrednich ram 
wykonania, wprowadzenie priorytetyzacji w weryfikacji wniosków o płatność 
składanych w ramach projektów - w projektach dofinansowanych z EFS zniesiono 

obowiązek zachowania stałych okresów rozliczeniowych (granicą ostatniego 
rozliczenia w danym roku kalendarzowym jest 31 grudnia), w przypadku 

kluczowych beneficjentów EŻS wprowadzono możliwość elastycznego 
przesuwania okresów rozliczeniowych. 

 

b) Ocena, czy post py poczynione w zakresie celów pośrednich s  wystarczaj ce, aby 
zapewnić ich realizacj , wskazanie wszelkich podj tych lub planowanych działań 
naprawczych 

IZ RPO WK-P aby osiągnąć cele pośrednie dla programu przez cały rok prowadziła 
dokładne monitorowanie Ram Wykonania. Prowadzone były spotkania koordynacyjne 
wdrażania RPO WK-P 2014-2020 w trybie cotygodniowym. Pierwotnie, co najmniej raz  

w miesiącu, później co tydzień tematem podejmowanym na spotkaniach był stopień 
realizacji Ram Wykonania. W sytuacji braku lub małego post pu w realizacji wskaźników 
Ram omawiane były możliwości i ryzyko w osiągni ciu wartości docelowych. Ustalane 
były priorytety i zasady pracy oraz działania konieczne do podj cia w celu osiągni cia 
wymaganych wartości. 

 Post p wdrażania i poziom realizacji wskaźników Ram Wykonania wskazuje na 
skuteczność podj tych działań. Zostały  zrealizowane cele pośrednie dla wszystkich 
wskaźników rzeczowych i 10 finansowych (z 11) ram wykonania. Jeden ze wskaźników 

finansowych- w osi 11 został osiągni ty na poziomie  67,32% celu pośredniego wartości 
docelowej.  

Z uwagi na fakt, iż OP 11 (PI 9vi- RLKS) i OP 9 (PI 9iv)  realizują ten  sam cel  CT 9,  
a działania skierowane są do trudnej grupy jaką  są osoby wykluczone, bezrobotne  

i bezdomne  istnieje możliwość wykorzystania środków z OP 11 w ramach OP 9.   

 

7.   STRźSZCZźNIź PODAWANź DO WIADOMO CI PUBLICZNźJ 

 

   Streszczenie w załączniku. 

 

 8.  SPRAWOZDANIź Z WDRA ANIA INSTRUMźNTÓW ŻINANSOWYCH  
  

 Dane przedstawione w załącznikach. 
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9. DZIAŁANIA PODJ Tź W CźLU SPźŁNIźNIA WARUNKÓW WST PNYCH  
 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

 

10.   POST PY W PRZYżOTOWANIU I WDRA ANIź DU YCH PROJ.  

I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA  
 

10.1. Du e projekty  

Zgodnie z RPO WK-P 2014-2020 realizacja dużego projektu pn. Przebudowa i rozbudowa 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu jest zaplanowana  
w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 
6.1 Inwestycje w infrastruktur  zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje  
w infrastruktur  zdrowotną. Dokumentacj  dla dużego projektu Instytucja Zarządzająca 
RPO przedłożyła do Komisji Europejskiej w III kwartale 2018 r. (zmiana terminu  

w stosunku do danych zawartych w RPO WK-P 2014-2020, w tab. nr 27 pn. Lista dużych 
proj.).  

 

10.2. Wspólne plany działania 

Nie dotyczy. 

11. OCźNA WDRA ANIA PROżRAMU OPźRACYJNźżO  
 

11.1 OCENA 

Oś 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu 

Zróżnicowany poziom realizacji wartości docelowych wskaźników wynika z różnego 
poziomu wdrażania interwencji oraz zmian innych czynników, które nastąpiły  
w trakcie realizacji wsparcia. Ogółem, najbardziej zaawansowany jest stan realizacji 
wskaźników w ramach PI 3c. Znaczące przekroczenia cz ści wskaźników (szczególnie 
liczby wspartych przedsi biorstw) mogą wystąpić w PI 1b, ale tylko przy założeniu 
efektywnego rozdysponowania środków na projekty grantowe i dotacje dla 
przedsi biorstw. Trudności z osiągni ciem wartości docelowych mogą wystąpić  
w obszarze wsparcia przedsi biorczości (PI 3a) oraz wsparcie internacjonalizacji  
i promocji gospodarczej regionu (PI 3b). 

Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacjeŚ W regionie całkowite nakłady na 
B+R w relacji do PKB, wybrane jako jeden ze wskaźników rezultatu strategicznego w OP1 
pozostają nadal na relatywnie niskim poziomie. Ich wartość oscylowała w latach 2012-

2016 mi dzy 0,31 i 0,46% i była relatywnie stabilna. W uj ciu nominalnym, nakłady na 
B+R były w 2016 r. o 5% mniejsze niż w 2012 r. Wciąż znaczący pozostaje dystans do 
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osiągni cia wartości docelowej tego wskaźnika, który został wyznaczony na poziomie 
0,89% PKB na 2023 r. 

Pozytywną tendencją jest systematyczny wzrost udziału nakładów z sektora 
przedsi biorstw w całkowitych nakładach na B+R. W momencie tworzenia diagnozy RPO 
WP 2014-2020, udział ten wynosił 38%, a w latach 2015-2016 wzrósł do 65-66%. 

Ogółem, nakłady sektora przedsi biorstw zwi kszyły si  w latach 2012-2016 o 63%, a ich 

wartość w relacji do PKB wzrosła z 0,16% PKB w 2012 r. do 0,23% PKB w 2016 r.  
Oznacza to, że do 2016 r. osiągni to ok. 30% wzrostu zaplanowanego do osiągni cia na 
lata 2012-2023. 

Wskaźnik rezultatu strategicznego pokazujący udział przedsi biorstw innowacyjnych  
w ogólnej liczbie przedsi biorstw przemysłowych i usługowych wyniósł w 2016 r. 14,2%, 
co oznacza powrót, po przejściowym spadku, do poziomu z 2012 r. Przy czym cel 
zaplanowany do osiągni cia na 2023 r. zakłada spadek tego wskaźnika do poziomu 12,9%, 
a wi c na dzień dzisiejszy jest on przekroczony. 

Kolejny wskaźnik rezultatu strategicznego - odsetek przedsi biorstw przemysłowych 
współpracujących w zakresie działalności innowacyjnej – wzrósł z 4,7% w 2012 r. do 
5,8% w 2016 r., przybliżając si  do celu wyznaczonego na poziomie 7,3%. Natomiast 
udział przychodów ze sprzedaży produktów innowacyjnych w przedsi biorstwach 
przemysłowych, po okresie znaczącego wzrostu w latach 2012-2015, w 2016 r. powrócił 
do wcześniejszego poziomu. 

Przedsi biorczośćŚ Pozytywną zmianą obserwowaną w ostatnich latach jest niewątpliwie 
systematyczny wzrost inwestycji przedsi biorstw, który spowodował istotną popraw  
wartości wskaźnika rezultatu strategicznego. Udział nakładów inwestycyjnych  
w przedsi biorstwach w relacji do PKB zwi kszył si  z 6,8% w 2012 r. do 9,2% w 2015 r., 
podczas gdy cel na 2023 r. został ustanowiony na poziomie 10,3%. Należy jednak 
pami tać, że wskaźnik ten jest silnie procykliczny – rośnie w okresach boomu 
gospodarczego, a maleje w czasie recesji. Z tego wzgl du wartość odniesienia z 2012 r. 
była bardzo niska – był to rok o najniższym poziomie wzrostu gospodarczego w ostatnich 
latach. 

Systematycznie rośnie także aktywność eksportowa przedsi biorstw w regionie. Liczba 
eksporterów w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2012-2016 zwi kszyła si   
z 1412 do 1687 firm, co daje regionowi 11 pozycj  w kraju. Wzrosła również wartość 
eksportowanych produktów, z 4,2 mld euro w 2010 r. do 5,2 mld euro w 2016 r. Mimo 
obserwowanego zwi kszenia aktywności eksportowej, udział regionu w generowaniu 
krajowego eksportu zmniejszył si  do 2,9% w 2016 r., wobec 3,5% w 2010 r.  Oznacza to, 

że ekspansja zagraniczna firm zlokalizowanych w woj. kujawsko-pomorskim jest mniej 

dynamiczna niż średnia dla całego kraju. 

Najwi kszym odbiorcą towarów i usług dla regionalnych firm pozostają Niemcy, do 
których w 2016 r. wyeksportowano produkty za ok. 8 miliardów zł. Drugim co do 
wielkości partnerem była Wielka Brytania (eksport za ok. 1,4 mld zł), a kolejne miejsca 
zaj ły Holandia, Żrancja, Szwecja, Czechy, Żinlandia, Rosja, Włochy. Przy czym eksport 
do Niemiec był wi kszy niż eksport do 8 kolejnych krajów i stanowi ok. 1/3 całego 
eksportu regionu, co powoduje dużą podatność gospodarki regionu na wahania 
koniunktury u partnera zza Odry. 
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Oś 2 Cyfrowy region  

W ramach Osi przewidziano tylko dwa wskaźniki typu output do monitorowania w PI 2c. 
Poziom realizacji pierwszego z nich jest satysfakcjonujący. Już teraz udało si  wdrożyć 1/3 
założonej liczby usług on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3, z których wszystkie 
zakładają dwustronną interakcj . Usługi na poziomie 4 zostaną wdrożone w późniejszym 
terminie. Realizowane projekty przewidują łącznie 6 takich usług. Osiągni cie wartości 
docelowej wskaźnika nie wydaje si  być zagrożone. Już teraz zakontraktowano środki, 
które powinny pozwolić wdrożyć wi kszą liczb  usług, niż pierwotnie przewidywano. 

Realizacja drugiego ze wskaźników PI 2c wygląda gorzej. Aktualnie jego wartość wynosi 
0. Mimo tego, realizacja wartości docelowej nie wydaje si  być zagrożona. Liczba 
podmiotów, które mają udost pnić on-line informacje sektora publicznego, przewidziana 

we wnioskach o dofinansowanie, w przypadku sprawnej realizacji projektów pozwoli na 
znaczne przekroczenie wartości docelowej określonej w Programie. Specyfika projektów 
informatycznych, wdrażanych w Osi 2, powoduje, że wartość wskaźnika nie b dzie 
przyrastała stopniowo, a zostanie osiągni ta pod koniec realizacji całego projektu. 

Społeczeństwo informacyjneŚ Odsetek obywateli korzystających z e-administracji stale 

rośnie.  
W 2014 roku co czwarty mieszkaniec regionu korzystał z usług administracji publicznej. 
Trzy lata później już co trzeci obywatel województwa kujawsko-pomorskiego posłużył si  
Internetem w sprawach związanych z kwestiami administracji publicznej. Mimo tak 

szybkiego wzrostu wskaźnika, nadal nie osiągni to celu wyznaczonego w Programie dla 
tego obszaru. Korzystanie z usług administracji publicznej za pomocą Internetu jest też 
nieco niższe w województwie kujawsko-pomorskim (32%) niż przeci tnie w kraju (35%). 

 

Oś 3 źfektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie 

W osi 3, zgodnie z danymi na koniec 2018 roku, wskaźniki rzeczowe w podpisanych 
umowach zostały przekroczone tylko dla jednego parametru – liczby wybudowanych 

jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE, ze wzgl du na dużą liczb  
dofinasowanych instalacji w ramach projektów parasolowych JST. Zazwyczaj są to panele 
fotowoltaiczne niewielkiej mocy na budynkach jednorodzinnych, stąd osiągni cie 
wskaźnika rzeczowego było stosunkowo łatwe.  

Nieco słabiej natomiast wypadają wskaźniki dotyczące dodatkowej zdolności wytwarzania 

emisji z OZE oraz szacowanego spadku emisji CO2, które w połowie okresu 
programowania wyniosły odpowiednio ok. 15% oraz 39% na podpisanych umowach. 
Najwi kszy wkład w te wskaźniki wnosiły głównie niewielkie projekty parasolowe. Istotną 
kontrybucj  mogą też wnieść instalacje wspierane przez pożyczki (odpowiednio 1,35 MW 
oraz 2 386 toe CO2, czyli 12% i 17% wkładu we wskaźniki rzeczowe ), tylko nie zostały 
one jeszcze uruchomione. Pojawia si  tym samym potrzeba wydatkowania wi kszej ilości 
środków na mikroinstalacje (cz ść projektów złożyła projekty w konkursie, natomiast 
manewrowanie poziomem dofinansowania obarczone jest istotnym ryzykiem wycofywania 

si  mieszkańców) lub też maksymalizacji efektów uzyskiwanych poprzez instrumenty 
finansowe.  
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W drugiej połowie 2018 roku w Działaniu 3.1 uruchomiono projekty infrastrukturalne 
operatorów sieci elektroenergetycznych, które po realizacji b dą w stanie dostarczyć ponad 
połow  wskaźnika rzeczowego. W celu osiągni cia założeń na 2023 r. również potrzebna 
b dzie realizacja kolejnych dużych inwestycji przez spółki energetyczne – do weryfikacji 

pozostaje ich gotowość inwestycyjna, ponieważ projekty tego typu wymagają licznej 
dokumentacji przygotowawczej i uzgodnień. 

Energetyka: Wskaźnik udziału produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych  
w 2017 był niższy (51,4%) niż w 2012 roku, przy czym trend wskaźnika znacząco wahał 
si  w ostatnich pi ciu latach. Przy ustawie hamującej rozwój elektrowni wiatrowych, na 
których obok elektrowni wodnej we Włocławku w najwi kszym stopniu opiera si  
produkcja energii z OZE w regionie trudno b dzie w 2023 roku osiągnąć wartość 
docelową wskaźnika wskazaną w RPO WK-P. 

Dane z 2017 roku generalnie podtrzymują wzrost średniego poziomu konsumpcji energii 
elektrycznej w gospodarstwach domowych, przy czym dystans w tym aspekcie do 

pozostałej cz ści Polski nadal pozostaje znaczny. Spada natomiast zużycie energii 
elektrycznej na 1 mln zł PKB, co wskazuje na coraz mniejszą energochłonność produkcji 
w firmach. Tym samym wskaźnik rezultatu prawdopodobnie zostanie osiągni ty 
niezależnie od interwencji RPO WK-P, ale uruchomienie pożyczek na ten cel dla firm 
może jeszcze przyspieszyć ten proces. 

W obszarze potrzeb cieplnych widoczne są duże wahania roczne, które zależą od średniej 
temperatury powietrza w sezonie grzewczym. Obniżają one popyt na energi  cieplną, 
podobnie jak termomodernizacja budynków. W kontrze do tych procesów rozbudowa sieci 
ciepłowniczych (realizowana np. w ramach inwestycji PO Ii ) powi ksza wolumen 
sprzedaży. Tym samym trudno przewidzieć osiągni cie wskaźnika rezultatu  
w perspektywie końca programuś na podstawie trendu z okresu 2012-2015 można 
ostrożnie założyć, że sprzedaż ciepła powinna osiągnąć poziom wartości docelowej. 

 

Oś 4 Region przyjazny środowisku 

Wsparcie dost pne w OP 4 wdrażane jest zarówno w formule otwartej, jak  
i z wykorzystaniem instrumentów polityki terytorialnej (ZIT w ramach Działania 4.6 oraz 
OSI i ORSż w pozostałych działaniach). rodki przeznaczone na szeroko rozumianą 
ochron  środowiska oraz zasobów kultury przyznawane są w formie dotacji, przy czym  
w niektórych obszarach (gospodarka odpadami oraz kultura) IZ zdecydowała si  na 
zastosowanie uproszczonej (z punktu widzenia ostatecznych odbiorców) procedury 
wsparcia w formie projektów grantowych. Z przeprowadzonych analiz wynika, że przyj te 
sposoby wdrażania interwencji pozwolą na osiągni cie celów Programu. W tych 
przypadkach, w których realizacja wartości docelowych wskaźników może okazać si  
niemożliwa zidentyfikowane problemy wynikają w głównej mierze z rosnących kosztów 
realizacji inwestycji. Rosnące w ostatnich latach ceny oznaczają, że przy analogicznej 
alokacji oraz warunkach wsparcia (poziomie intensywności dofinansowania kosztów 
kwalifikowalnych) możliwe jest zrealizowanie mniejszej liczby projektów, a wi c  
i osiągni cie niższej wartości wskaźnika. 
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Ochrona środowiska i zasobów przyrodniczychŚ Zagrożenia natury hydrologicznej, 
szczególnie suszami w południowej i środkowej cz ści województwa pozostają nadal 
dużym problemem dla regionu. Na przestrzeni ostatnich lat nieznacznie zwi kszyła si  
liczba (o 3%) i pojemność (o 0,8%) obiektów małej retencji, jednak nadal nie osiągni to 
celu wyznaczonego w Programie dla tego obszaru. 

Od 2013 r. zbiórką odpadów obj ty jest ogół ludności, co ma kluczowe znaczenie dla 
osiągni cia wskaźnika rezultatu strategicznego, związanego z udziałem odpadów 
komunalnych zbieranych selektywnie. Wskaźnik dotyczący selektywnej zbiórki odpadów 
wzrósł pomi dzy 2012 a 2017 r. o 16,1 p.p. Oznacza to, że do 2017 r. osiągni to nieco 
ponad połow  celu rezultatu strategicznego RPO WK-P. 

Na przestrzeni ostatnich lat systematycznie poprawia si  wskaźnik dost pności do 
infrastruktury wodno-ściekowej. Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków 
wzrósł pomi dzy 2012 a 2017 r. o 2 p.p.  

Obserwowany pozytywny trend dotyczy również wskaźnika rezultatu strategicznego  
z RPO WK-P 2014-2020, który już obecnie przekroczył wartość docelową wyznaczoną na 
2023 r. Pomimo tego, należy jednak uznać, że potrzeby i wyzwania w obszarze kultury 
pozostają nadal aktualne. Zachowanie dziedzictwa materialnego i niematerialnego wymaga 
podejmowania ciągłych starań. Z kolei wzrost świadomości społecznej dla ochrony 
dziedzictwa kulturowego jest wyzwaniem, którego realizacja wymaga długofalowych 
zmian, dla których kluczowe znaczenie ma edukacja kulturalna. 

Udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni ogółem jest w województwie 
kujawsko-pomorskim nieznacznie niższy niż średnia krajowa, która zarówno w 2012, jak  
i 2017 r. wynosiła 32,5%. Zgodnie z danymi żUS pomi dzy 2012 a 2017 r. województwo 
nieznacznie oddaliło si  od celu wyznaczonego na 2023 r. 

W ramach osi środki przeznaczone na wszystkie dotychczas przeprowadzone nabory 
wyczerpują całą dostępną alokację. Do 31.12.2018r. w ramach osi złożono 192 wnioski  
o dofinansowanie z czego 166 było poprawnych pod wzgl dem formalnym. Opóźnienia  
w kontraktowaniu środków w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej 
oraz ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałania suszy spowodowane były głównie  
w związku z niewielkim zainteresowaniem wsparciem - wynikało z obiektywnych 
przeszkód związanych z późnym przyj ciem dokumentów planistycznych (KPżO dla 
gospodarki odpadami, aktualizacji KPO K dla gospodarki wodno-ściekowej oraz 
aktualizacji Planów gospodarowania wodami  i map przeciwpowodziowych dla działań 
przeciwpowodziowych), kluczowych dla możliwości dofinansowania konkretnych 

projektów, które muszą być w nich uwzgl dnione. Uchwalanie i przyj cie tych 
dokumentów likwiduje jedną z podstawowych barier dla wdrażania inwestycji w obszarze 
gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej i daje szans  zakontraktowania 

środków w tych obszarach w 2019 r.. W  ramach działania 4.2 dla 2 konkursów trwa ocena 
wniosków o dofinansowanie, natomiast w ramach działania 4.3 ogłoszono w 2018 r. 2 
konkursy na ok 70% dost pnej w działaniu alokacji a ostatni konkurs planowany na IV 

kwartał 2019 r. wyczerpie alokacje w całości.  

Zgodnie z deklaracjami beneficjentów, którzy nie złożyli jeszcze wniosków  
o dofinansowanie, przewiduje si , że alokacja dla powyższych działań zostanie 

wykorzystana w całości.  
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W ramach działania 4.5 w 2 konkursach złożono wnioski o dofinansowanie o wartości 
przekraczającej alokacj  dla tych konkursów, co umożliwi wykorzystanie alokacji  
w całości.  

 

Oś 5 Spójność wewn trzna i dost pność zewn trzna regionu 

Post p wdrażania osi 5 jest w umiarkowanym stopniu zadowalający. Projekty drogowe 
zrealizowały wskaźniki celów pośrednich ram wykonania, pomimo trudności 
wynikających ze wzrostu cen na rynku budowlanym.  
Z analiz i prognoz wynika,  że z bardzo dużym prawdopodobieństwem projekty drogowe 

osiągną również cel końcowy, wyznaczony na 2023 rok. Wartości wskaźników 
skomentowano w odpowiednich tab. (3A i 5). 

Bardziej skomplikowana sytuacja dotyczy infrastruktury kolejowej. Dokonano zmian  

w konkursie na projekty na realizacj  w złów transportu pasażerskiego i dotyczyły one 
jedynie przełożenia akcentów w kryterium kwalifikowalności wnioskodawcy/partnerówŚ  
z podmiotu zarządzającego infrastrukturą kolejową (w tym dworcową) na jst i ich związki. 

Koncepcja ta nie wykluczyła udziału zarządców infrastrukturą kolejową w konkursie,  
a zamieniła ich rol  z lidera na partnera projektu. W ten sposób to jst mogły decydować,  
w jakim miejscu istnieje konieczność realizacji inwestycji, a mogły (jst) podjąć si  tej 
realizacji wspólnie z partnerem, na którą to ewentualność przewidziano wi ksze środki na 
wsparcie projektu. 

Z uwagi na fakt, że na opisywany konkurs zostały złożone dwa wnioski, a w tym samym 
czasie trwały przygotowania do złożenia wniosków dla projektów liniowych, okazało si , 
że koszty projektów liniowych wzrastają na tyle drastycznie, iż postanowiono  
o przemodelowaniu podziału alokacji w całym Działaniu 5.3 Infrastruktura kolejowa. Aby 

w zaistniałej sytuacji wypełnić zobowiązania dotyczące osiągni cia założonych dla 
Programu wskaźników, ale i jak najefektywniej wykorzystać alokacj  z Działania 5.3, 
postanowiono wliczyć do wskaźnika Liczba wspartych dworców kolejowych inwestycje 

realizowane w tym zakresie wzdłuż linii 207 i 208, a środki pozostałe z konkursu na 
punkty kolejowej odprawy pasażerskiej przesunąć na działania związane z rewitalizacją 
odcinków linii 207 i 208 oraz na zaprojektowanie inwestycji kolejowych na przyszłą 
perspektyw . W ten sposób przy pełnej gotowości inwestycyjnej i mobilizacji ze strony 

operatora infrastruktury do współpracy z samorządami, o ile nie nastąpi kolejny wzrost 
kosztów realizacji projektów rewitalizacji linii, jest szansa na osiągni cie obydwu 
założonych dla tego Działania wskaźników Programowych. 

Sytuacja monitorowana jest na bieżąco. IZ RPO WK-P jest w roboczych kontaktach  

z przedstawicielami PKP PLK w celu odpowiedniego reagowania m.in. na aktualizacje 

kosztorysów oraz wyniki post powań przetargowych. 

Podpisanie umowy na realizacj  projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku 

Toruń Wschodni – Chełmża” na kwot  dofinansowania 94 812 396,98 zł (co stanowi ok. 
45 % alokacji Działania 5.3) przewidziano na czerwiec 2019r.. 

W osi 5 poziom realizacji wskaźników infrastruktury drogowej i kolejowej cechuje bardzo 

duża asymetria. Przyj te wskaźniki rzeczowe pozwalają sądzić, że w przypadku dróg 
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post p rzeczowy nastąpił mniej wi cej proporcjonalnie do alokacji, natomiast w przypadku 
kolei pod koniec 2018 r. projekty dopiero były poddawane ocenie. O ile też w przypadku 

Działania 5.1 możliwy był wybór najlepiej przygotowanych projektów (obok dróg 
wojewódzkich o środki mogły aplikować także samorządy lokalne), to w przypadku kolei 
poza PKP PLK – jedynym podmiotem uprawnionym do realizacji infrastruktury liniowej, 

w konkursach na rozbudow  dworców wzi ły zaledwie udział 2 samorządy. Zakładając 
wydatkowanie pozostałych środków na drogi wojewódzkie, prognozuje si  przekroczenie 
wskaźnika długości przebudowanych lub zmodernizowanych dróg. Przy czym koszt 
jednostkowy budowy drogi w stosunku do przyj tych prognoz znacznie wzrósł, zatem 
wartość ta może być mniejszaś jednak na razie nie ma istotnego zagrożenia niewykonania 
wskaźnika.  

W przypadku kolei kluczowym zagadnieniem b dzie gotowość inwestycyjna beneficjenta 
odpowiedzialnego za infrastruktur  liniową.  

Transport: Pozytywnym zjawiskiem natomiast jest dynamiczny wzrost liczby przewozów 
pasażerskich komunikacją na 1 mieszkańca obszarów miejskich. Kontynuacja trendu z lat 
2012-2015 pozwoli osiągnąć wskaźnik rezultatu prawdopodobnie jeszcze przed końcem 
perspektywy 2014-2020. Wskazuje to na skuteczność działań podejmowanych  
w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Żunkcjonalnym oraz innych miejskich obszarach 
funkcjonalnych województwa. 

W ramach RPO WK-P rozpocz to realizacj  kilku dróg wojewódzkich, w tym przeprawy 
na Wiśle w Solcu Kujawskim, mającej kluczowe znaczenie dla silniejszej integracji 
dwustolicznego obszaru funkcjonalnego. Rozpocz to lub zapowiedziano także budow  
obwodnic w niektórych ośrodkach miejskich (m.in. S pólno Krajeńskie, Inowrocław, 
Brodnica). Podj te inwestycje zwi kszają g stość dobrej jakości dróg publicznych, a także 
– z uwagi na popraw  bezpieczeństwa – prowadzą do zmniejszania liczby wypadków  
z 62,9 osób na 100 tys. mieszkańców do 45,6 osób na 100 tys. mieszkańców w 2017r. 
Dzi ki temu wzrasta także dost pność drogowa regionu (WDDT II) z 26,92 w 2013 do 
29,09 w 2017, której poziom zakładany w 2023 roku zgodnie z dotychczasowym trendem 
powinien zostać osiągni ty. 

Niezadowalający post p inwestycji kolejowych jest widoczny we wzroście wartości 
wskaźnika dost pności transportowej. Obecny trend nie jest na tyle dynamiczny (z 25,62  
w 2013 r. do 29,87 w 2017 r.), by województwo osiągn ło poziom dost pności wskazany 
dla 2023 roku. Do tego celu niezb dne jest rozpocz cie liniowych inwestycji kolejowych, 
zapowiadanych także w ramach RPO WK-P. 

 

Oś 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry 

Post p wdrażania osi 6 jest dosyć zadowalający. Problemem pozostaje niska kontraktacja 

w PI 9b (zwłaszcza w Działaniu 6.2), co wynika z późnego przyj cia dokumentów 
stanowiących podstaw  dla przygotowania programów rewitalizacji, w tym ustawy  
o rewitalizacji i Wytycznych w zakresie rewitalizacji. Na t  sytuacj  miało również wpływ 
późne rozpocz cie projektu z Pomocy Technicznej na opracowanie/aktualizacj   
programów rewitalizacji. Dodatkowo przedkładane do oceny programy rewitalizacji były 
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różnej jakości – zawierały uchybienia i braki (nie spełniały wymogów Ustawy  
i Wytycznych) skutkujące koniecznością poprawy dokumentów oraz ponownej 

weryfikacji, co wydłużało proces przyjmowania programów rewitalizacji i tym samym 
opóźniało możliwość aplikowania o środki dedykowane działaniom rewitalizacyjnym. 
Należy jednak si  spodziewać, że wraz z wpisanymi do wykazu programami miasta złożą 

wnioski o wsparcie dobrej jakości projektów rewitalizacyjnych, zapewniających 
wystarczający wkład we wskaźniki produktu. IZ RPO WK-P monitoruje post p  
w składaniu wniosków o dofinansowanie projektów, jak też terminy ich realizacji, tak aby 
wszystkie działania rewitalizacyjne zostały zrealizowane w okresie kwalifikowalności 
wydatków. Projekty monitorowane są nie tylko po złożeniu wniosków, ale również 
monitorowany jest harmonogram ich  składania przez Beneficjentów w ramach 
sprawozdań kwartalnych. Jednocześnie w przypadku wystąpienia opóźnień w złożeniu 
ww. wniosków podejmowany jest kontakt z Beneficjentem w celu rozwiązania problemu.  
Niski poziom kontraktacji w Działaniu 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu (PI 
8b) jest wynikiem tego, że działanie zostało wprowadzone do Programu w ramach 
renegocacji Programu, które zakończyły si  w lipcu 2018r. Po renegocjacjach przystąpiono 
do prac nad ogłoszeniem konkursu w ramach tego Działania, w tym opracowania 

kryteriów wyboru projektu wraz z całą dokumentacją konkursową. w miesiącach 
październik- grudzień 2018 r. zostały ogłoszone 4 konkursy w ramach tego działania,  
z czego tylko 1 zakończył si  w listopadzie 2018r. Był to za krótki okres na dokonanie 
oceny eksperckiej oraz zakontraktowanie wniosków, które przejdą pozytywnie ocen   
i zakwalifikują si  do dofinansowania. Planuje si  pełną kontraktacj  całej dost pnej 
alokacji w ramach tego Działania w roku 2019r.   
Do inwestycji kompleksowo odpowiadających na deficyty usług zdrowotnych w regionie, 
określonych w diagnozie wyzwań i potrzeb należy m.in. najwi kszy projekt 
infrastrukturalny, którym jest rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu. Trudniejszym wyzwaniem może być 
realizacja celów końcowych w zakresie rewitalizacji-weryfikacja celów. 
OP 6 cechuje si  dużą asymetrią realizacji wskaźników w poszczególnych działaniach. 
Należy jednak uznać, że ryzyko ich nieosiągni cia może zostać zmniejszone, zakładając 
szybki post p w zakresie składanych wniosków na zintegrowane projekty rewitalizacyjne  

i turystyczne.  

Dotychczas zakontraktowane projekty pozwoliły wykonać cele ram wykonania.  
Prawdopodobieństwo realizacji w OP 6 RPO WK-P zaplanowanych wskaźników 
końcowych jest wysokie. W przypadku niektórych priorytetów inwestycyjnych podpisane 
umowy opiewają na wartości kilku, a nawet kilkunastokrotnie wyższe niż zaplanowane do 
osiągni cia w 2023 roku. Istnieje duża szansa ich 2-krotnego przekroczenia w 2023 r. oraz 

przekroczenia celów końcowych z zakresu infrastruktury edukacji i kształcenia 
zawodowego. Wartości docelowe b dą wymagać weryfikacji.  
 

Z perspektywy czasu podział środków na poszczególne priorytety inwestycyjne w OP 6 
należy ocenić jako trafny – uzgadnianie procesu rewitalizacji było procesem 
długotrwałym, który b dzie w stanie przełożyć si  na jakość rezultatów. 
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Ochrona zdrowia: Wskaźnik określający liczb  porad udzielonych w ramach 

ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na 1 mieszkańca ma generalnie trend rosnący, mi dzy 
2015 a 2016 r. nastąpiło jednak silne tąpni cie wskaźnika. Jednocześnie nie zawsze musi 
on stanowić stymulant  – zmniejszająca si  liczba porad w ramach ambulatoryjnej opieki 

zdrowotnej może przykładowo wynikać z wdrażanych programów profilaktyki. 

Edukacja: W latach 2012-2017 istotnie wzrósł wskaźnik upowszechnienia wychowania 
przedszkolnego dzieci w wieku 3-4 lat. W roku szkolnym 2012/2013 w województwie 
wyniósł 48,4%, a w 2017/2018 już 70,3%. Zmiana była obserwowana zarówno  
w miastach, jak i na wsiach, gdzie poziom uprzedszkolnienia w grupie wiekowej 3-4 

wzrósł prawie dwukrotnie. 

Mimo tak dużych zmian, województwo kujawsko-pomorskie nadal jest na drugim od 

końca miejscu w kraju (wskaźnik dla Polski wynosił 80,1%). 

Sytuacja na rynku pracy osób z wykształceniem zawodowym nieco si  poprawiła  
w ostatnich latach, co wiąże si  z ogólną poprawą sytuacji na rynku pracy. W 2012 r. 2,5% 
z nich figurowało w rejestrach urz dów pracy, stanowili 31% wszystkich osób 
bezrobotnych. Obecnie odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w tej grupie wynosi 

28,8%, a liczba osób zarejestrowanych spadła z 46 433 w 2012 r. do 23 525 w 2017. Nadal 
jest to grupa, która wymaga wsparcia. 

Wykluczenie społeczne i integracja społecznaŚ W 2012 roku 87 919 gospodarstw 

domowych w regionie korzystało ze środowiskowej pomocy społecznej, a w 2017 ośrodki 
pomocy społecznej udzieliły wsparcia już 73 296 rodzinom. Spadł także wskaźnik 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 10 tys. ludności i udział osób  
w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej (o 
25%). Wśród głównych przyczyn takich zmian, w opiniach pracowników OPS z terenu 
województwa i pracowników instytucji z poziomu regionu, należy wskazać wypłat  
świadczenia wychowawczego na dzieci (500+) oraz popraw  sytuacji na rynku pracy, 
przejawiającą si  znacznym spadkiem bezrobocia. 

 

Oś 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 

Post p wdrażania Osi 7 jest opóźniony wzgl dem reszty programu. Wynika to  
z problemów, które wystąpiły przy opracowaniu dokumentów i procedur niezb dnych  
do uruchomienia przyj tej formuły wdrażania wykorzystującej instrument RLKS, który 
został pierwszy raz wykorzystany w RPO. Pierwsze środki zostały zakontraktowane 
dopiero w I kw.2018 r. Pomimo tego, cele pośrednie zostały osiągni te, a szacowana 
realizacja wskaźnika do ram wykonania przewiduje szans  osiągni cia bezpiecznego 
poziomu realizacji w 2023 r.  

Wyzwaniem w przypadku Osi 7 była przyj ta forma wdrażania, zwłaszcza realizacja 
projektów grantowych. Obciążenia i ryzyka związane z tą formą wdrażania dla LżD 
odpowiadających za wybór grantobiorców spowodowały duże opóźnienia w uruchomieniu 
instrumentu. Na kontraktacj  w Działaniu 7.1 składają si  projekty wybierane przez 
Lokalne żrupy Działania w ramach instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez 
Społeczność. W przypadku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
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Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 instrument RLKS w ramach EFRR realizowany 

jest przez 19 Lokalnych żrup Działania. Niski poziom kontraktacji jest wynikiem 
przedłużającego si  procesu uzgadniania  procedur i zasad naboru, oceny i wyboru 
projektów przez Lokalne żrupy Działania według kryteriów przyj tych przez same  
LGD-y. Natomiast w przypadku projektów o charakterze rewitalizacyjnym  dodatkowo na 
opóźnienie w kontraktowaniu środków wpływ miało opóźnienie w opracowaniu żminnych 
Programów Rewitalizacji, na podstawie których realizowane są projekty rewitalizacyjne. 

Z końcem 2018 roku dobiegły końca prace związane z uzgodnieniem i skoordynowaniem 
procedur w ramach RLKS oraz zatwierdzona została wi kszość żPR-ów co przełoży si  
na wzrost ogłaszanych naborów prze LżD-y i wzrost złożonych wniosków  

o dofinansowanie. W Osi 7 istnieje ryzyko związane z wdrażaniem interwencji, 
szczególnie w związku z problemem projektów grantowych i przyszłą aktualizacją 
gminnych programów rewitalizacyjnych. 
W osi 7 poziom realizacji wskaźnika dotyczącego liczby obiektów na rewitalizowanych 
obszarach jest zgodny z celem wyznaczonym na 2018 r. Dotychczas żadnemu 
przedsi biorstwu nie przekazano wsparcia w postaci grantu, niemniej 6 LżD które 
zdecydowały si  na realizacj  projektów grantowych, planuje przekazać je łączenie 197 

przedsi biorcom, co stanowi około 109% wartości docelowej wskaźnika dotyczącego 
liczby przedsi biorstw otrzymujących dotacje i 73% wartości docelowej dla liczby 
przedsi biorstw otrzymujących wsparcie. Na ten ostatni wskaźnik pracować b dą również 
projekty obejmujące wsparcie inkubatorów przedsi biorczości, których jednak dotychczas 
nie wybrano. 

Wsparcie w ramach  osi 7 realizowane jest poprzez instrument terytorialny RLKS,  który 
stanowi innowacyjne podejście w skali całego kraju. Specyfika realizacji tego 

innowacyjnego mechanizmu opiera si  o nadrz dną zasad  oddolności, co oznacza, że 
wdrażanie tego instrumentu opiera si  na realizacji zapisów Lokalnych Strategii Rozwoju 
(LSR), stworzonych przez lokalne społeczności w 2016 r. IZ RPO WK-P jako jedno  

z dwóch województw, podj ło si  realizacji tego narz dzia służącego włączeniu obywateli 
na szczeblu lokalnym w inicjowanie i realizacj  działań na rzecz rozwoju lokalnego. Taki 
instrument nie był w poprzednich perspektywach realizowany i w związku z tym Lokalne 

żrupy Działań (LżD) nie były przygotowane ani merytorycznie w zakresie realizacji 
wsparcia w obszarze włączenia społecznego, ani organizacyjno-administracyjnie. Cz ść 
LżD, w tym miejskie powstały dopiero w 2015-2016 roku. Stąd też przygotowanie  

LGD-ów do nowej roli okazało si  procesem czasochłonnym i spowodowało przesuni cie  
w czasie wdrażania tej osi. Przewidywano ryzyko opóźnień w ocenie wniosków, 
podpisywaniu umów i weryfikacji wniosków o płatność w ramach RLKS. IZ RPO WK-P 

wprowadziła działania zaradcze polegające na zwi kszeniu pomocy merytorycznej 
świadczonej LżD przez IZ RPO. Ponadto w celu koordynacji działań w ramach RLKS  
i zminimalizowania ryzyka nieosiągni cia wskaźników ram wykonania powołano 
Pełnomocnika Marszałka ds. koordynacji RLKS, który współpracuje z Beneficjentami, 
wspiera merytorycznie, analizuje możliwości realizacji wskaźników. 
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Oś 8 Aktywni na rynku pracy 

Post p wdrażania w Osi 8 jest stosunkowo zaawansowany. Zakontraktowano ponad 
połow  środków, a do końca 2019 powinny zostać podpisane umowy na pozostałą cz ść 
alokacji. Realizowane projekty pozwoliły na osiągni cie celów pośrednich ram wykonania 
na wymaganym poziomie. Realizacja wartości docelowych wi kszości wskaźników jest 
niezagrożonaś najwi ksze ryzyko jest widoczne w przypadku wskaźników odnoszących si  
do liczby utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (z powodu wyższego 
kosztu jednostkowego) oraz liczby wdrożonych regionalnych programów zdrowotnych  
(z powodu problemów z uzyskaniem akceptacji programów przez AOTMiT). W ich 
przypadku przewidywana jest weryfikacja wartości docelowych.  

W ramach osi 8 realizacja wartości docelowych wi kszości wskaźników jest 
niezagrożona.  

Realizowane projekty pozwoliły na osiągni cie celów pośrednich ram wykonania na 
wymaganym poziomie. W przypadku wskaźnika Liczba utworzonych miejsc opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3, należy zweryfikować wartość docelową na 2023r. Najwi ksze 
problemy widoczne są w obszarze realizacji RPZ, które mimo dużej potrzeby społecznej  
i licznych barier nie są wdrażane tak, jak było to zakładane, przez co konieczna b dzie 
prawdopodobnie realokacja środków na inne działania w ramach Osi 8. 

W ramach osi najniższą kontraktacj  wykazuje działanie 8.6, szczególnie 8.6.2 oraz 8.2.1. 
W przypadku działań z obszaru aktywizacji zawodowej w ramach Poddziałania 8.2.1 IP 
WUP identyfikuje problemy związane z rekrutacją i utrzymaniem w projektach grupy osób 
biernych zawodowo, co w konsekwencji prowadzi do rozwiązywania umów lub rezygnacji 
wyłonionych w naborach podmiotów z ich podpisania. Niemniej w celu wi kszego 
wydatkowania środków podejmowane są działania polegające m.in. na aneksowaniu 
dotychczasowych umów celem zwi kszenia wartości realizowanych projektów. W trakcie 
renegocjacji RPO poszerzono również grup  odbiorców (m.in. o osoby ubogie pracujące i 
o niskich kwalifikacjach) w ramach PI 8i, czego efektem jest dedykowany dla niej konkurs 

w ramach Poddziałania 8.2.2 z całą dost pną w nim alokacją, przy czym w przypadku 
dużego zainteresowania IZ RPO przewiduje przesuni cie na ten obszar środków 
niewykorzystanych w ramach 8.2.1. Jednocześnie zaplanowano kolejny konkurs w ramach 
Poddziałania 8.2.1 na listopad 2019 r. oraz ogłoszenie naboru na projekty pozakonkursowe 
PUP w 2020 r. obejmujące okres realizacji do końca 2022 r. celem zakontraktowania 
wszystkich dost pnych w ramach PI 8i środków.   
Opóźnienia w kontraktacji w ramach Poddziałania 8.6.2 wynikają po pierwsze z faktu, że 
IZ RPO w trakcie 2018 r. odstąpiła od przygotowania cz ści pierwotnie zakładanych 
regionalnych programów zdrowotnych, ponieważ analogiczne wsparcie zostało 
przewidziane na poziomie krajowym w ramach PO WER. Drugą zaś przyczyną opóźnień 
jest czasochłonna procedura akceptowania programów przez AOTMiT, w tym, 
opiniowanie przez Agencj  kolejnych wersji programu (poprawek). W wyniku problemów 

związanych z brakiem akceptacji przez AOTMiT przygotowywanych RPZ, wprowadzane 

są kolejne konkursy do harmonogramu na 2019 r. sukcesywnie w miar  ich akceptacji 
przez AOTMiT (planowane przynajmniej 3-4 w 2019 r. i 3 w 2020 r.). Cz ść środków z 
tego obszaru najprawdopodobniej jednak nie uda si  zakontraktować, stąd IZ RPO zakłada 
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przesuni cia dost pnych środków tak, aby można było uruchomić nowe nabory lub 
zwi kszyć alokacje w już trwających lub zaplanowanych do uruchomienia w 2019 roku 
konkursach. Cz ść działań wymaga renegocjacji RPO, co umożliwiłoby przesuni cie 
środków z obszarów, w których są oszcz dności, na obszary cieszące si  dużym 
zainteresowaniem i pozwoli na uruchomienie dodatkowych naborów wraz z początkiem 
2020 r. 

 

Oś 9 Solidarne społeczeństwo 

Post p wdrażania Osi 9 przebiega relatywnie dobrze, ale nie bez problemów. Post p 
kontraktacji jest zróżnicowany, choć przeważająca cz ść środków powinna zostać 
zakontraktowana do końca 2019 r.  
Opóźnienia z post pem wdrażania wynikały w dużej mierze z czynników zewn trznych  
i złożonego systemu wsparcia bazującego na założeniach polityki terytorialnej.  

Cele pośrednie ram wykonania zostały osiągni te na wymaganym poziomie, jednak 
realizacja wartości docelowych cz ści wskaźników jest zagrożona.  
W osi 9 poziom zaawansowania wdrażania interwencji w ramach poszczególnych 
priorytetów inwestycyjnych jest zróżnicowany.  
Niektóre wskaźniki osiągn ły już wartość zbliżoną do docelowej przewidzianej na rok 
2023. Inne bez modyfikacji założeń prawdopodobnie nie b dą mogły zostać zrealizowane 
na przewidywanym poziomie. Analizy pozwalają wnioskować o obszarach, w których 
wyst pują zagrożenia dla osiągni cia celów Programu. Dotyczy to wsparcia w ramach PI 
9i (i w mniejszym stopniu 9iv).  Problemy wynikają głównie z ograniczenia dost pu do 
grupy docelowej (osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym oraz 
ubóstwem), rosnących kosztów usług i innej struktury zapotrzebowania na wsparcie. 
Czynniki te nie były jednak możliwe do przewidzenia na etapie przygotowywania 
Programu.  

Najniższe wykonanie kontraktacji wykazuje działanie 9.2, szczególnie 9.2.1. i 9.1. IZ RPO 
dostrzega trudności we wdrażaniu działań w obszarze aktywnej integracji osób 
wykluczonych w 9.2.1 jak również 9.1.1 oraz identyfikuje stosunkowo niewielkie 
zainteresowanie aplikowaniem o środki w tych poddziałaniach. Beneficjenci, w tym gminy 

zgłaszają coraz mniejsze zapotrzebowane na realizacj  formy wsparcia w zakresie 
aktywnej integracji, na co wpływ mają czynniki społeczno-gospodarcze, wprowadzenie 

świadczenia rodzicielskiego 500+, zmniejszenie stopy bezrobocia, zmniejszenie liczby 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym potencjalnie mogących i zainteresowanych 
uczestnictwem w projektach. Jednocześnie w żadnym z dotychczas ogłoszonych 
konkursów z obszaru aktywnej integracji nie wyczerpano całości uruchomionej w naborze 

alokacji.  

W ramach alokacji dedykowanej polityce terytorialnej w Poddziałaniu 9.2.1, do końca 
2018 r. zostało zakontraktowane 25,3% środków. Wynika to mi dzy innymi z faktu, iż 
potencjalni wnioskodawcy, którzy wdrażają założenia polityki terytorialnej w kujawsko-

pomorskim deklarują gotowość do złożenia i zakontraktowania wszystkich pozostałych 
środków w tym schemacie w 2019 r. i na początku 2020 r., co jest związane z realizacją 
projektów EŻS w powiązaniu z EŻRR, w tym w zakresie rewitalizacji. Dlatego 
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wnioskodawcy uzasadniają odłożenie w czasie ich realizacji, koniecznością przygotowania 
infrastruktury, w której realizowane b dą projekty społeczne. Również w Poddziałaniu 
9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT, planuje si  kontraktacj  pozostałych 
środków dedykowanych temu Poddziałaniu w 2019 r. i na początku 2020 r. 

W związku z powyższym już podczas renegocjacji RPO prowadzonych w 2017 i 2018 

roku były przesuwane środki z PI 9i, również w kolejnych renegocjacjach RPO planujemy 
przesuni cie środków na PI 9iv usługi społeczne – poddziałanie 9.3.2 i 9.1.2 gdzie jest 
wysoki potencjał absorpcyjny i kontraktacyjny. 

 

Oś 10 Innowacyjna edukacja 

Post p wdrażania Osi 10 przebiega dość sprawnie, choć  
w niektórych poddziałaniach poziom kontraktacji jest jeszcze dość niski. W szczególności 
dotyczy to wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Rok 2019 powinien  
jednak przynieść rozstrzygni cia w zakresie odpowiedniego wykorzystania alokacji, 
szczególnie na działania poświ cone wsparciu wspomnianego szkolnictwa zawodowego.  
Cele pośrednie na 2018 r. zostały osiągni te na wymaganym poziomie, a w niektórych 
przypadkach – nieznacznie przekroczone.  

Poziom realizacji wi kszości celów wyznaczonych wskaźnikami produktu i rezultatu oraz 

oczekiwania co do osiągni cia wartości docelowych, są w wi kszości optymistyczne. 
Tylko kilka z 30 indeksów należy uznać za problematyczne.  
W osi 10 wartości docelowe wskaźników przyjmują różny poziom realizacji. W kilku 
przypadkach już zostały osiągni te, inne notują zerowy poziom. Najwyższą procentową 
wartość wskaźnika osiągnął miernik opisujący liczb  nauczycieli obj tych wsparciem  
z zakresu TIK w programie. Ze wskaźników produktu jedynie liczba uczniów szkół 
zawodowych, obj tych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub 
umiej tności uniwersalnych w programie ma zerowy poziom realizacji. Wynika to ze 
zmian w programie, które umożliwiły obj cie tą forma wsparcia również szkół 
zawodowych. Wcześniej była ona zarezerwowana tylko dla szkół kształcenia ogólnego 
Cz ść wskaźników rezultatu nie osiągn ła jeszcze wartości wi kszych od zera, jednak  
w dużej mierze wiąż  si  to ze specyfiką tych miar (pomiar jest dokonywany po 

określonym czasie po zakończeniu projektu lub wsparcia).  
Najniższą kontraktacj  wykazuje działanie 10.2, szczególnie 10.2.3 i 10.4.2. W ramach 
Poddziałania 10.2.3 w 2019 r. zaplanowano konkursy na ok 17 mln euro, co powinno 

znacznie podnieść poziom kontraktacji. Zauważalnym jest to, iż w ramach konkursów 
dedykowanych polityce terytorialnej wielu wnioskodawców nie składa projektów, które 
były uwzgl dnione w strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI) lub 
strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego  (ORSG). IZ RPO kieruje do 

realizatorów ww. strategii informacje o  potrzebie wi kszego zaangażowania przyszłych 
wnioskodawców do aplikowania w ogłaszanych konkursach dedykowanych w ramach PT. 
W zakresie Poddziałania 10.4.2 mniejszy poziom kontraktacji wynika z faktu nie 
ogłaszania konkursu w 2018 roku, co było spowodowane wprowadzonymi ograniczeniami 
przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju związanymi z zastosowaniem modelu 
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popytowego w ramach planowanego wsparcia w 10.4.2 (jedynie przy wykorzystaniu  

potencjału Bazy Usług Rozwojowych) oraz umożliwienia bardziej elastycznego podejścia 
do realizacji wsparcia poza BUR przy braku pewnych usług rozwojowych (ograniczenia co 
do podmiotów mogących świadczyć usługi szkoleniowe dla potencjalnych uczestników 
wsparcia przy braku danej usługi w BUR). Ze strony Wnioskodawców pojawiły si  prośby 
o przesuni cie terminu naboru. W roku 2019 planowane jest ogłoszenie konkursu na ponad 
10 mln euro po zmianach Wytycznych MIiR uelastyczniających możliwość udzielanego 
wsparcia. W ramach alokacji dedykowanej polityce terytorialnej zakontraktowano:  

w Poddziałaniu 10.2.1  39,95 % środków, w Poddziałaniu 10.2.2 63,75% środków,  
w Poddziałaniu 10.2.3 51,67 % środków. Wynika to mi dzy innymi  
z faktu, iż potencjalni wnioskodawcy, którzy wdrażają założenia polityki terytorialnej  
w kujawsko-pomorskim, deklarują gotowość do złożenia wniosków i zakontraktowania 
wszystkich pozostałych środków w tym schemacie w 2019 r. i na początku 2020 r. 
 

Oś 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 

W osi 11 pomimo opóźnienia we wdrażaniu interwencji na koniec 2018 r. udało si  
osiągnąć cel pośredni wskaźnika produktu. Zgodnie z deklaracjami dotyczącymi wartości 
docelowych na zakontraktowanych projektach, również cel końcowy interwencji powinien 
zostać osiągni ty. Działania aktywizacyjne realizowane w programie zakończyły si  pod 
koniec 2018 r., jednakże nieznane są jeszcze ostateczne wartości wskaźników rezultatu 
określające efektywność zatrudnieniową wsparcia oraz efekt w postaci aktywizacji  

w zakresie poszukiwania pracy. Jednak z danych z systemu SL 2014 wynika, że wskaźniki 
rezultatu prawdopodobnie nie zostaną osiągni te. Ryzyko takie wynika ze zmiany sytuacji 

społeczno-gospodarczej, jaka nastąpiła w wyniku uruchomienia świadczeń 
wychowawczych takich jak 500+ oraz poprawy sytuacji na rynku pracy. Te osoby, które 
pozostały w grupie zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zazwyczaj nie 
są zainteresowane podj ciem pracy (lub jej poszukiwaniem) lub ich stan zdrowia nie 

pozwala im na to.  

Wsparcie w ramach  osi 11 realizowane jest poprzez instrument terytorialny RLKS,  który 
stanowi innowacyjne podejście w skali całego kraju. Specyfika realizacji tego 
innowacyjnego mechanizmu opiera si  o nadrz dną zasad  oddolności, co oznacza, że 
wdrażanie tego instrumentu opiera si  na realizacji zapisów Lokalnych Strategii Rozwoju 
(LSR), stworzonych przez lokalne społeczności w 2016 r. IZ RPO WK-P jako jedno  

z dwóch województw, podj ło si  realizacji tego narz dzia służącego włączeniu obywateli 
na szczeblu lokalnym w inicjowanie i realizacj  działań na rzecz rozwoju lokalnego. Taki 
instrument nie był w poprzednich perspektywach realizowany i w związku z tym Lokalne 
żrupy Działań (LżD) nie były przygotowane ani merytorycznie w zakresie realizacji 

wsparcia w obszarze włączenia społecznego, ani organizacyjno-administracyjnie. Cz ść 
LżD, w tym miejskie powstały dopiero w 2015-2016 roku. Stąd też przygotowanie LżD-

ów do nowej roli okazało si  procesem czasochłonnym i spowodowało przesuni cie  
w czasie wdrażania tej osi. Przewidywano ryzyko opóźnień w ocenie wniosków, 
podpisywaniu umów i weryfikacji wniosków o płatność w ramach RLKS. IZ RPO WK-P 

wprowadziła działania zaradcze polegające na zwi kszeniu pomocy merytorycznej 
świadczonej LżD przez IZ RPO. Podczas renegocjacji RPO z KE obniżono również 
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wskaźniki z Ram Wykonania dla tej osi. Ponadto w celu koordynacji działań w ramach 
RLKS i zminimalizowania ryzyka nieosiągni cia wskaźników ram wykonania powołano 
Pełnomocnika Marszałka ds. koordynacji RLKS, który współpracuje z Beneficjentami, 
wspiera merytorycznie, analizuje możliwości realizacji wskaźników.  

Innym równie istotnym czynnikiem wpływającym na niski stopień wykonania celu 
pośredniego jest fakt, iż wi kszość alokacji w osi 11 wdrażana jest w formule projektu 
grantowego realizowanego przez Lokalne żrupy Działania. Zgodnie z logiką wdrażania 
tego rodzaju projektu LGD uruchamia nabory na udzielenie grantu grantobiorcom zgodnie 

z przyj tym własnym harmonogramem, co znacznie wydłuża czas uruchamiania grantu 
jego rozliczanie. 

W wyniku realizacji  działań w ramach osi realizowano wskaźniki produktu i rezultatu.  
W 2019 roku przewidywana jest dalsza kontraktacja i wypłata środków. W ramach osi 
przewiduje si  nabory w trybie pozakonkursowym. 

Oś 12 Pomoc techniczna 

W ramach osi realizowane są nabory w trybie pozakonkursowym. Zakontraktowane 
zostały środki na realizacj  9 projektów. W wyniku realizacji  działań w ramach osi 
sfinansowano ponad 14,6 tys. etatomiesi cy, przeszkolono ponad 2 tysiące osób – 

pracowników instytucji i niemal 6 tysi cy osób - beneficjentów. Przeprowadzono 2 

ewaluacje i 3 działania informacyjno-promocyjne o szerokim zasi gu. W ramach działań 
informacyjno – promocyjnych prowadzone są portale i serwisy internetowe, aktualizowane 

bazy wiedzy, mapy dotacji i wyszukiwarki dotacji. Działania edukacyjne polegają przede 
wszystkim na szkoleniach dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, wizytach 
studyjnych, organizacji paneli tematycznych w ramach konferencji (np. Regionalne Forum 

Innowacji, Metabolomics Circle). Ponadto prowadzone były kampanie mające na celu 
promowanie organizowane w ramach Programu naborów, promowanie realizowanych  
w ramach RPO projektów i mające na celu ogólną rozpoznawalność nazwy Programu. 

Publikowano artykuły, opracowano komiksy opowiadające historie firm korzystających  
z funduszy (oparte na faktach), prowadzono imprezy otwarte, organizowano konkursy, 

m.in. Konkurs Spotów Reklamowych „Żundusze europejskie w kadrze” w ramach 
Mi dzynarodowego Żestiwalu Sztuki Autorów Zdj ć Żilmowych Energa CAMERIMAżE. 
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11.2 SZCZźżÓLNź PRZźDSI WZI CIA MAJ Cź NA CźLU PROMOWANIź 
RÓWNOUPRAWNIźNIA PŁCI ORAZ ZAPOBIźżANIź DYSKRYMINACJI,  
W TYM W SZCZźżÓLNO CI ZAPźWNIźNIź DOST PNO CI DLA OSÓB  
Z NIźPźŁNOSPRAWNO CIAMI I ROZWI ZANIA WDRO ONź, ABY 
ZAPźWNIĆ WŁ CZźNIź PUNKTU WIDZźNIA PŁCI DO PROżRAMÓW 
OPERACYJNYCH I OPERACJI  

 

W badaniu pt. „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-

P 2014-2020”,  zakończonym w 2018 r.  jednym z zagadnień była kwestia zapewnienia  
w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020 wypełniania nast pujących 
zasad horyzontalnychŚ zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dost pności dla 
osób z niepełnosprawnościami, zasady równości szans kobiet i m żczyzn dla pi ciu 
obszarów wsparcia. 

 

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA 

Dost p do wszystkich wytworzonych produktów i rezultatów projektów nie jest 
uzależniony od żadnego czynnika, zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji. 
Zachowano zasady wolnej konkurencji przy wyborze wykonawców. Projekty 
infrastrukturalne realizowane są z zachowaniem zasad projektowania uniwersalnego,  
a usługi świadczone w placówkach uwzgl dniających potrzeby osób  
z niepełnosprawnościami. Do współpracy z dziećmi oddelegowano wykwalifikowane  

i odpowiednio przygotowane kadry. Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych umożliwia 
podj cie pracy osobom sprawującym opiek  nad dziećmi w wieku 3-6 lat, a zapewnienie 

opieki przedszkolnej na terenach wiejskich zapobiega migracji do miast spowodowanej 

ch cią skorzystania z takiej możliwości. Zasada równości szans kobiet i m żczyzn jest 
realizowana m.in. poprzez równy dost p do zespołów projektowych dla obu płci 
(pracownicy wybierani ze wzgl du na kwalifikacje) oraz równy dost p do usług wspartych 

z EŻS bez wzgl du na płeć.  

KSZTAŁCENIE OżÓLNE 

Zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, realizacja działań w ramach 
projektów odbywa si  w miejscach dostosowanych do potrzeb osób  
z niepełnosprawnością, dost pny jest też specjalistyczny sprz t komputerowy i pomoce 
dydaktyczne. Projekty infrastrukturalne realizowane są z zachowaniem zasad 
projektowania uniwersalnego. Działania w ramach wsparcia są dost pne dla każdej osoby 
spełniającej warunki przystąpienia do projektu, bez wzgl du na niepełnosprawność. 
Projekty zapewniają dost pność cyfrową wg standardów WCAż 2.0 i są realizowane przez 
odpowiednio wyedukowaną kadr  promującą zasad  niedyskryminacji. Wsparcie  
w ramach Poddziałania 10.2.2 uwzgl dnia doradztwo edukacyjno-zawodowe, 

przyczyniające si  do integracji uczniów z niepełnosprawnościami ze środowiskiem 
rówieśniczym. Zasada równości szans kobiet i m żczyzn jest realizowana m.in. poprzez 
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wybór członków zespołów projektowych ze wzgl du na kompetencje, a nie płeć – zostali 

oni przeszkoleni z zakresu przestrzegania zasady. Nacisk kładziony jest też na wyrównanie 
umiej tności j zykowych i w zakresie TIK u dziewcząt i chłopców. W ramach 
Poddziałania 10.1.2 zapewniono pogadanki dla uczniów na temat równości szans.  

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 

Zasada równości szans i niedyskryminacji realizowana jest poprzez zakup 
specjalistycznego sprz tu i stosowanie materiałów edukacyjnych dostosowanych do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Najcz ściej stosowane narz dzia realizacji polityki 
równości płci obejmują uwrażliwienie j zyka ze wzgl du na płeć i szkolenie nauczycieli 
pod wzgl dem neutralizacji stereotypów płci w danym zawodzie.  

EDUKACJA OSÓB DOROSŁYCH 

Zasada równości szans i niedyskryminacji jest realizowana m.in. poprzez likwidacj  barier 
architektonicznych i wprowadzenie 8 zasad uniwersalnego projektowania, a także 
stosowanie elektronicznych wersji dokumentów i materiałów. Uwzgl dnione zostały też 
zróżnicowane potrzeby żywieniowe wynikające np. z niepełnosprawności. Zasada 
równości szans kobiet i m żczyzn jest realizowana poprzez zastosowanie mechanizmu 
racjonalnych usprawnień w odniesieniu do osób opiekujących si  dziećmi.  

 POMOC STYPENDIALNA 

Równość szans i niedyskryminacja jest zapewniona poprzez dost pność do stypendium dla 
każdego ucznia spełniającego wymogi formalne, bez wzgl du na czynniki społeczne. 
Stosowane są rozwiązania ułatwiające załatwianie spraw na odległość oraz udogodnienia 
cyfrowe (standard WCAG 2.0.). Zasada równości szans kobiet i m żczyzn jest realizowana 
poprzez brak bariery płci w dost pie do stypendium. W kontaktach ze stypendystami 
stosowany jest j zyk wrażliwy na płeć oraz tzw. personalizacja korespondencji.  
W działania zaangażowany jest odpowiednio wykwalifikowany personel wybrany ze 

wzgl du na kwalifikacje, a nie płeć. Personelowi zapewniona jest elastyczna forma pracy, 
umożliwiająca godzenie życia zawodowego i rodzinnego.  

 

Program uwzgl dniał zasad  zrównoważonego rozwoju, zarówno na etapie 
programowania interwencji, jak i wdrażając poszczególne projekty. W założeniach 
przewidziano finansowanie przedsi wzi ć minimalizujących oddziaływanie działalności 
człowieka na środowisko. Realizacja zasady zrównoważonego rozwoju jest inaczej 
rozumiana i wdrażana w przypadku EŻS i EŻRR. Można zauważyć, że w przypadku 
operacji finansowanych z EŻRR beneficjenci dążą do zmniejszenia zanieczyszczenia 
środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami i minimalizując zużycie energii 
podczas gdy projektodawcy osi finansowanych z EŻS stawiają na edukacj  ekologiczną 
oraz oszcz dność w gospodarowaniu zasobami. W 95% projektów oceniono ich wpływ 
jako pozytywny, a tylko w 5% jako neutralny. W ramach Programu zasady polityki 
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zrównoważonego rozwoju były wymagane i stosowane bardzo szeroko, przy 

wykorzystaniu różnych instrumentów. 

Natomiast polityka równości szans i niedyskryminacji jest realizowana w RPO WK-P 

2014-2020 na dwa sposoby. Przede wszystkim w programie przewidziano działania 
włączające, skierowane do osób z grup defaworyzowanych. Cz ść interwencji została 
bezpośrednio skierowana na realizacj  celu jakim jest przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu i poprawa dost pności dla osób z grup defaworyzowanych (m.in. do usług 
społecznych, zdrowotnych czy kształcenia oraz usług rynku pracy). W tym przypadku, 

dzi ki interwencji w osiach od 6 do 11 wpływ na polityk  równych szans jest 
bezpośrednim celem przedsi wzi cia.  

Aby monitorować działania antydyskryminacyjne i równościowe oraz reagować na ich 
przejawy przy wdrażaniu Programu, przewidziano udział przedstawicieli podmiotów 
zajmujących si  niedyskryminacją, w tym wsparciem osób z niepełnosprawnościami  
i organizacji działających na rzecz równości płci, w pracach KM RPO WK-P 2014-2020 

oraz przy pracach nad dokumentami o charakterze operacyjnym i wdrożeniowym, w tym 
w grupach roboczych. 

W ramach Programu zarówno projekty z EŻRR jak i z EŻS realizują działania mające 
wpływ na polityk  równości szans i niedyskryminacji. Sposób uwzgl dnienia polityki 
równości szans i niedyskryminacji wskazuje na znacznie wi ksze jej znaczenie  
w projektach EŻS. Za wyjątkiem likwidacji barier architektonicznych dla osób  
z niepełnosprawnościami, który dominuje jako główny sposób realizacji zasad 
niedyskryminacji w projektach EFRR, to beneficjenci działań mi kkich promują działania 
włączające. 

W ramach projektów EŻRR przewidywane jest ich wdrażanie z standardowych praktyk 
obejmującychŚ niedyskryminacj  przy rekrutacji do projektów, przestrzeganie prawa, 
dostosowanie infrastruktury do osób o ograniczeniach w poruszaniu si , udost pnianie 
efektów projektu dla wszystkich w równym stopniu, hasła równościowe  
i niedyskryminacyjne na ulotkach projektowych.  

Jeśli chodzi o zasad  równości szans płci to cz ściej jest wskazywana w  projektach z EŻS, 
uwzgl dniana poprzez równy dost p kobiet i m żczyzn do rezultatów projektu, równe 
szanse na zatrudnienie do realizacji projektu przedstawicielom obu płci, jedocześnie 
ułatwiając dost p do projektu osobom b dącym w gorszej sytuacji ze wzgl du na płeć.  
W projektach wdrażane są również rozwiązania przeciwdziałające stereotypom płci.  
W przypadku projektów z EŻRR głównym sposobem realizacji równouprawnienia jest 
udost pnienie efektów projektu wszystkim, bez wzgl du na płeć, a także brak preferencji 
na płeć przy zatrudnianiu personelu. 

Spełnianie zasad horyzontalnych ograniczało si  do zapewnienia zgodności  
z obowiązującym prawem, przedstawieniem wymaganych w naborach odpowiednich 
dokumentów środowiskowych czy zagwarantowaniem równego dost pu do rezultatów 
projektów. Powszechne było wdrożenie zasad projektowania uniwersalnego (proj. EŻRR) 
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oraz tzw. „zielonego biura” (proj. EŻS). Dlatego też problemy z realizacją zasad 
horyzontalnych były sporadyczne.  

 

11.3. Zrównowa ony rozwój (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. f) 

rozporz dzenia (Uź) nr 1303/2013) 
 

W strukturach  IZ RPO WK-P powołany został  pełnomocnik ds. zrównowa onego 
rozwoju.  Zadania pełnomocnika przedstawione zostały w sprawozdaniu z wdrażania RPO 
WK-P za 2016 rok. 

Do końca 2018 roku w ramach RPO WK-P 2014-2020 zmonitorowano  954 wnioski  

o dofinansowanie pod wzgl dem ich oddziaływana na środowisko, z czegoŚ 
 

 63 wnioski- to wnioski mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
/ZAŁ CZNIK II  Dyrektywy  2011/92/UE/ w tym: 

 11 wniosków- dla których przeprowadzono ocen  oddziaływania na środowisko - 

przedsi wzi cia wymienione w § 3  rozporządzenia  ooś - po screeningu 

stwierdzono potrzeb  OO  (A); 

 52 wnioski- dla których odstąpiono od przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko- przedsi wzi cia wymienione w § 3 rozporządzenia OO  - po 

screeningu stwierdzono brak potrzeby OO   (A);  

 0 wniosków- mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 
wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko /ZAŁ CZNIK I 
Dyrektywy  2011/92/UE/ -  przedsi wzi cia wymienione w § 2 rozporządzenia OO  
(A);  

 602 wnioski- to przedsi wzi cia  nie obj te Dyrektywą, dla których nie jest wymagane 
prowadzenia procedury- to jest przedsi wzi cia infrastrukturalnego niewymienionego 

w § 2 lub § 3 rozporządzenia OO  (to znaczy niewymagającego wydania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach) i nie mającego znaczącego wpływu na obszary 
Natura 2000) (B); 

 289 wniosków- to  przedsi wzi cia nie obj te Dyrektywą, dla których nie jest 
wymagane prowadzenia procedury - przedsi wzi cia nieinfrastrukturalne (C). 

 

W 954 zmonitorowanych wnioskach, 11 wniosków było z przeprowadzoną oceną ooś, 52 
wnioski, w których stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny ooś, pozostałe 891 

wniosków były „poza” Dyrektywą -dla których nie jest wymagane przeprowadzenie 
procedury oceny ooś. Ocenione wnioski były „bez wpływu na obszary obj te prawną 
ochroną przyrodniczą oraz poza obszarami obj tymi ochroną NATURA 2000. Tylko w 7 
wnioskach wykazano neutralny wpływ na środowisko, pozostałe były ocenione jako 
wywierające pozytywny wpływ na środowisko. 
W ramach monitorowanych wniosków 421 projektów to przedsi wzi cia realizowane  
z kategorii interwencji wydatków zaliczonych do wydatków „klimatycznych” 
(przeciwdziałanie zmianom klimatu). 
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Pełnomocnik brał udział  i był zaangażowany również  w proces przygotowania opracowań 
oraz uczestniczył w ramach powołanej przez KM żrupie roboczej ds. zrównowa onego 
rozwoju. Opracowania dotyczyły realizacji zasady Ładu Przestrzennego w  projektach 
finansowanych z RPO w rozumieniu „Zrównoważonego rozwój  a ład przestrzenny”. 
Zasady zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego, powinny być odnoszone do 
planowania rozwoju i planowania w przestrzeni zarówno obszarów zurbanizowanych jak  
i tych  pozostałych a szczególnie dla obszarów obj tych ochroną. 
Pełnomocnik uczestniczył również w procesie przygotowania opracowań zmierzających do 
przygotowania projektów programu rewitalizacji w gminach oraz przygotowania do ich 

realizacji i współfinansowania ze środków europejskich w tym ze środków RPO WK-P 

2014-2020. Brał udział w pracach grupy roboczej ds. gospodarki wodno-ściekowej w sieciŚ 
„PartnerstwoŚ rodowisko dla Rozwoju”  ENEA-MA (Europejska Sieć Organów Ochrony 

rodowiska i Organów Zarządzania  ENEA-MA).  

 

 

11.4. Sprawozdania dotycz ce wsparcia wykorzystanego na cele dotycz ce zmiany 
klimatu (art. 50 ust. 4 rozporz dzenia (Uź) nr 1303/2013) 
 

Zdiagnozowane w RPO WK-P 2014-2020 główne wyzwania i potrzeby związane ze 
zmianami klimatu dotyczyły zmniejszenia zagrożeń przyrodniczych, w tym o charakterze 
hydrologicznym, łagodzenia skutków suszy i powodzi oraz podtopień, b dących skutkami 
zmian klimatu oraz poprawy sprawności służb ratowniczych. Co do zasady należy uznać, 
że potrzeby te są nadal aktualne. Zagrożenia natury hydrologicznej, szczególnie duże 
zagrożenie suszami w południowej i środkowej cz ści województwa pozostają nadal 
dużym problemem dla regionu. Na przestrzeni ostatnich lat nieznacznie zwi kszyła si  
liczba (o 3%) i pojemność (o 0,8%) obiektów małej retencji, jednak nadal nie osiągni to 
celu wyznaczonego w Programie dla tego obszaru. 

Zgodnie z zapisami diagnozy główne wyzwania w obszarze gospodarki odpadami 

wiązały si  z potrzebą zapobiegania i minimalizacji wytwarzania odpadów oraz zmianą 
sposobu ich zagospodarowania. Inne podejście do zagospodarowania odpadów bazować 
miało na wykorzystaniu ich właściwości materiałowych i energetycznych oraz 

zmniejszeniu odsetka odpadów składowanych na rzecz innych form ich zagospodarowania. 
Po kilku latach od momentu przygotowania diagnozy i opracowania założeń wsparcia, 
potrzeby i wyzwania w obszarze gospodarki odpadami pozostają aktualne. Pomimo 
pozytywnych zmian jakie zachodzą od lat, nie osiągni to jeszcze celów Programu.                       

Systematycznie spada udział odpadów składowanych, w masie odpadów zebranych na 
rzecz innych form zagospodarowania. W 2016 r. do 28% z 18 % w 2012 wzrósł poziom 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wybranych frakcji odpadów 
komunalnych (papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła). Od 2013 r. zbiórką odpadów 
obj ty jest ogół ludności, co ma kluczowe znaczenie dla osiągni cia wskaźnika rezultatu 
strategicznego, związanego z udziałem odpadów komunalnych zbieranych selektywnie. 
Wskaźnik dotyczący selektywnej zbiórki odpadów wzrósł pomi dzy 2012 a 2017 r. o 16,1 
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p.p. Oznacza to, że do 2017 r. osiągni to nieco ponad połow  celu rezultatu strategicznego 
RPO WK-P.  

W RPO WK-P na lata 2014-2020 do głównych wyzwań w obszarze gospodarki wodno-

ściekowej zaliczono ograniczenie negatywnego oddziaływania ścieków komunalnych na 
jakość wód. Osiągni ciu tego celu służyć miał rozwój infrastruktury zbierania (sieć 
kanalizacyjna) i oczyszczania ścieków. Z danych żUS wynika, że na przestrzeni ostatnich 
lat systematycznie poprawia si  wskaźnik dost pności do ww. infrastruktury. Odsetek 
ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej wzrósł pomi dzy 2012 a 2017 r. o 4,4 p.p. 
Ponad dwa razy mniejszy był przyrost odsetka osób korzystających z oczyszczalni ścieków 
(wzrost o 2 p.p.). Poprawa wskaźników dost pności do infrastruktury widoczna jest 
również w przypadku sieci wodociągowej. Pomi dzy 2012 a 2017 r. odsetek ludności 
korzystających z sieci wodociągowej wzrósł o 4,2 p.p. (z 91,1% do 95,3%).  

Wskaźniki dost pności do infrastruktury wodno-ściekowej poprawiają si  w szczególności 
w odniesieniu do mieszkańców obszarów wiejskich, którzy wyjściowo (tj. w 2012 r.) 
znajdowali si  w gorszej sytuacji. Inwestycje w rozwój infrastruktury wodno-ściekowej 
podejmowane od lat, w tym inwestycje realizowane przy wsparciu środków RPO WK-P 

obecnej i przeszłej perspektywy pozwalają na zmniejszanie dystansu dzielącego obszary 
miejskie i wiejskie.  

Pomimo widocznej poprawy sytuacji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej, jedynie  
w niewielkim stopniu przybliżono si  do osiągni cia celu wskaźnika rezultatu 
strategicznego wyznaczonego w Programie. Warto przy tym zauważyć, że dla jego 
osiągni cia kluczowe znaczenie b dzie miał rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na 
obszarach wiejskich, które w województwie kujawsko-pomorskim zamieszkuje 41% 

ludności. 

Wyzwania i potrzeby w obszarze ochrony środowiska i zasobów przyrodniczych 

związane są w zapisach RPO WK-P z zachowaniem różnorodności biologicznej. Służyć 
temu mają działania związane z ochroną powierzchni i odtwarzaniem siedlisk cennych 
przyrodniczo, ochroną gatunków zwierząt zagrożonych wygini ciem oraz edukacją 
ekologiczną. Udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni ogółem jest  
w województwie kujawsko-pomorskim nieznacznie niższy niż średnia krajowa, która 
zarówno w 2012, jak i 2017 r. wynosiła 32,5%. Zgodnie z danymi żUS pomi dzy 2012  
a 2017 r. województwo nieznacznie oddaliło si  od celu wyznaczonego na 2023 r. 

 

11.5. Rola partnerów we wdra aniu programu (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 akapit 
pierwszy lit. c) rozporz dzenia (Uź) nr 1303/2013) 

W ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 11 sierpnia 2015 r. została powołana 
żrupa Sterująca Ewaluacją, która na koniec 2018 r. liczyła 35 osób. żrupa składa si   
z przedstawicieli Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020, w tym uczelni, 

jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, organizacji 
gospodarczych, kuratorium i PCK oraz Urz du Statystycznego, Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej, Wojewódzkiego Urz du Pracy, Kujawsko-Pomorskiego Funduszu 
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Rozwoju oraz IZ RPO WK-P. 

W ramach prac żSE zgodnie z regulaminem w 2018 r. członkowie żrupy spotkali 
si  dwa razy. Ponadto zorganizowano dwa szkolenia. Tematem jednego było 
wykorzystywanie nowych trendów metod i technik jakościowych w badaniach 
ewaluacyjnych, a drugiego prowadzenie badań ewaluacyjnych w kontekście wymogów 
Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO). 

żrupa Sterująca Ewaluacją jest również włączona w proces konsultacji na 
poszczególnych etapach procesu badawczego. W 2018 r. żSE skonsultowała 4 koncepcje 
badań ewaluacyjnychŚ 

1. Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-

2020, 

2. Ewaluacja mid-term dotycząca post pu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla 

potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy 
wykonania, 

3. Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 i usług 
opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 5 w ramach RPO WK-P 2014-2020, 

4. Wpływ interwencji RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy  

w województwie kujawsko-pomorskim.  

Nast pnie żSE skonsultowała dwa raporty metodologiczne i dwa raporty wst pne 
(badanie 1 i 2) oraz projekt raportu końcowego (badanie 1). 

 

 

12. OBOWI ZKOWź INŻORMACJź I OCźNA ZżODNIź Z ART. 111 UST. 4 
akapit pierwszy lit. a) i b) ROZPORZ DZźNIA (Uź) NR 1303/2013 

 

 

12.1 Post py w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystanie wyników ewaluacji 
Plan ewaluacji RPO WK-P 2014-2020 przyj ty uchwałą nr 35/2015 Komitetu 
Monitorującego RPO WK-P z dnia 15 grudnia 2015 r. został zaktualizowany uchwałą nr 
60/2018 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia 15 czerwca 2018 r. 

Dokument zawiera m.in. opis organizacji procesu ewaluacji, szacunkowe dane finansowe 

konieczne do realizacji zadań, plan szkoleń w zakresie ewaluacji, a także wykaz badań 
ewaluacyjnych do przeprowadzenie w latach 2016-2024. 

W 2018 roku prowadzone były różne działania wynikające z Planu Ewaluacji RPO WK-P, 

przedstawione na poniższym wykresie. 
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Zgodnie z Planem ewaluacji w 2018 r. zrealizowano badanie pt. „Ewaluacja działań 
podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020”. Wykorzystanie 
wyników tego badania nastąpi w roku 2019 r., a rekomendacje b dą podlegały 
monitorowaniu w roku 2020. 

W ramach badań ad-hoc przeprowadzono „Analiz  potencjałów endogenicznych 
województwa kujawsko-pomorskiego w ramach osi priorytetowej 6. Solidarne 

społeczeństwo i konkurencyjne kadry (PI 8b) RPO WK-P 2014-2020”. Wyniki analizy 
przyczyniły si  do weryfikacji kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów 
ogłaszanych dla PI 8b. Ponadto zainicjowały opracowanie, przez Urząd Miasta 
Włocławka, projektu koncepcji dotyczącej wzmocnienia i wykorzystania potencjałów 

endogenicznych miasta poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zbiornika 

Włocławskiego oraz współprac  z zainteresowanymi jednostkami samorządu 
terytorialnego. Jednocześnie przyczyniły si  do podj cia próby koordynacji, inicjowania 
przedsi wzi ć i poszukiwania środków na sfinansowanie działań informacyjno-

promocyjnych związanych z zagospodarowaniem Zbiornika przez zaproponowanego 
lidera i przy przychylności samorządu województwa.  
 

W roku 2018 rozpocz to także badanie pt. „Ewaluacja mid-term dotycząca post pu 
rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym 
realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”. Zakończenie badania nastąpi w 2019 r.  
i wówczas zostaną wykorzystane wyniki tego badania. Natomiast rekomendacje b dą 
podlegały monitorowaniu w roku 2020. 

W ramach corocznego monitorowania wdrażania rekomendacji z 2018 r. procesowi 
monitorowania podlegały rekomendacje z jednego badania ewaluacyjnego tj. „Ewaluacja 
bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020”. W ramach 
badania otrzymano w sumie 66 rekomendacji, które trafiły do 8 adresatów i dotyczyły 
pi ciu kategorii tematycznych (por. wykres poniżej).  
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Procesowi monitorowania podlegały rekomendacje z badania „Ewaluacja bieżąca 
kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020”. W sumie z badania 
otrzymano 66 rekomendacji, z czego w pierwszym roku monitorowania 28 zostało 
wdrożonych (15 w całości i 13 cz ściowo) i 16 odrzuconych.  Dlatego w I kw. 2019 r. 
procesowi monitorowania wdrażania rekomendacji podlegały w sumie 22 rekomendacje. 

W wyniku przeprowadzonego procesu monitorowania wdrażania rekomendacji zmieniły 
si  ich statusy i terminy realizacji. 12 z nich otrzymało status rekomendacji „zatwierdzona 
w całości/cz ściowo (wdrożona)” natomiast 10 rekomendacji b dzie podlegać 
monitorowaniu w kolejnym roku.  

Wdrożone rekomendacje przyczyniły si  do wprowadzenia usprawnień w realizacji 
programu poprzez rozszerzenie informacji umieszczanych w harmonogramach naborów  
tj. dodanie miesiąca w którym rozpoczyna si  nabór, trybu naboru, a także 
wnioskodawców mogących uzyskać dofinansowanie. Ponadto upowszechniono wśród 
wnioskodawców dokumenty źródłowe regulujące zapewnienie zasady przejrzystości, 
bezstronności i niedyskryminacyjnego charakteru systemu wyboru projektów, a także w 7 

wersji Systemu oceny projektów zrezygnowano z losowania i  wprowadzono jednolite, dla 
EŻS, EŻRR i ZIT, zasady wyznaczania członków KOP do oceny wniosków  
o dofinansowanie projektu, które zostały opisane w załącznikach do Regulaminów pracy 
KOP.  

Usprawniono także prac  w żeneratorze Wniosków o dofinansowanie, przeformułowano 
Załącznik 3 do SZOOP, a kryteria dla poszczególnych działań/poddziałań zostały 
umieszczone w osobnych folderach (w celu ich łatwiejszego odnalezienia).  
W Regulaminach konkursów wprowadzono tabelaryczną form  opisu kryteriów i dodano 
w niej dodatkową kolumn  ąWyjaśnienia/interpretacjeą. Zamieszczane są w niej 
wyjaśnienia kryteriów, które mogą być niejasne dla wnioskodawców i mogą budzić 
wątpliwości interpretacyjne. Pozostałe wdrożone rekomendacje dotyczyły konkretnych 
kryteriów w ramach poszczególnych osi i miały na celu ich doprecyzowanie, 
doszczegółowienie, a także zmodyfikowanie ich nazw. 

Jednostka Ewaluacyjna zgodnie z Planem ewaluacji w 2018 r. zorganizowała także dwa 
szkolenia dla GSE RPO WK-PŚ „Nowe trendy wykorzystywania metod i technik 
jakościowych w badaniach ewaluacyjnych” oraz „Prowadzenie badań ewaluacyjnych  
w kontekście wymogów Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych 
(RODO)”.  

16 
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Ponadto w ramach Planu ewaluacji Jednostka Ewaluacyjna upublicznia wyniki badań 
poprzez przekazanie raportów końcowych do Komisji Europejskiej oraz do Krajowej 
Jednostki Ewaluacyjnej w MIiR. Ponadto organizowane są spotkania informacyjne, na 
których prezentowane są wyniki badań. Uczestnikami tych spotkań są członkowie żSE 
oraz adresaci rekomendacji i inni interesariusze przedmiotowych badań. Ponadto wyniki 
badań prezentowane są na posiedzeniach Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-

2020.  

Raporty końcowe rozpowszechniane są poprzez publikacje książkowe, a także broszury 
informacyjne i infografiki. Elektroniczne wersje raportów i infografik upubliczniane są 
poprzez newsletter i umieszczane na stronie internetowej redagowanej przez Biuro 

Ewaluacji.  

Pod koniec 2018 r. rozpocz to działania dotyczące zorganizowania IV Mi dzyregionalnej 
Konferencji Ewaluacyjnej pt. „Ewaluacja - obowiązek czy klucz do uproszczeń  
w realizacji programów operacyjnych”, zaplanowanej na 4-5 czerwiec 2019 r.  

 

12.2 Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności 
prowadzonych  w ramach strategii komunikacji. 

 W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (IZ) wraz  

z Instytucją Pośredniczącą (IP), tj. Wojewódzkim Urz dem Pracy w Toruniu prowadziły 
działania mające na celu wspieranie wykorzystania środków europejskich dla realizacji 
celów rozwojowych województwa kujawsko-pomorskiego, tj. uczynienie województwa 
kujawsko-pomorskiego konkurencyjnym i innowacyjnym regionem Europy oraz poprawa 

jakości życia jego mieszkańców. Działania były prowadzone zgodnie ze Strategią 
komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Rocznym planem działań informacyjnych  
i promocyjnych na 2018 rok. Były one adresowane przede wszystkim do potencjalnych 
beneficjentów, beneficjentów oraz mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego  

i skupiały si  wokół nast pujących obszarówŚ 

1. Koordynacja, w tym badania i ewaluacja, wymiana doświadczeń 

2. Działania informacyjne 

3. Działania edukacyjne 

4. Działania promocyjne, takie jak współpraca z mediami i działania promocyjne  
w Internecie 

5. Imprezy otwarte i inne 

6. Konkursy 

7. Publikacje, materiały wystawiennicze i wsparcie działań informacyjno-

promocyjnych 

Wśród najważniejszych działań podj tych w ramach punktu 1 znalazły si Ś Koordynacja 

systemu informacji i promocji, w tym edukacji i udział w grupach (żrupa Sterująca  
i Grupa Robocza ds. informacji i promocji Funduszy Europejskich) oraz organizacja 2 

szkoleń z zakresu Content marketingu, storytellingu oraz pisania przejrzystych tekstów dla 
łącznie 39 osób. 
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Działania informacyjne obejmowałyŚ współprac  IZ i IP z siecią PIFE, prowadzenie 

portali i serwisów internetowych, aktualizowanie bazy wiedzy, mapy dotacji  
i wyszukiwarki dotacji.  

Działania edukacyjne to przede wszystkim szkolenia dla beneficjentów dotyczących 
kwestii związanych z realizacją projektów RPO WK-P (936 osób przeszkolonych przez IZ 
i 39 przez IP) oraz szkolenia dla potencjalnych beneficjentów dotyczących zagadnień 
takich jak m.in.Ś PZP, OO , obsługa systemu SL, kwalifikowalność wydatków, prawo 
budowlane, przygotowanie wniosków o dofinansowanie (1223 osoby przeszkolone przez 

IZ, 40 przez IP). Odbyły si  również szkolenia dot. aplikowania o środki RPO WK-P (101 

osób przeszkolonych). Zorganizowano 3 zagraniczne wizyty studyjne dla łącznie 45 
potencjalnych beneficjentów, którzy uczestniczyli w warsztatach, odbywających si  
podczas ważnych wydarzeń związanych z tematyką funduszy unijnych tj. żreen Week 
oraz Tygodnia Regionów i Miast Open Days. Przygotowano jeden webinar nt. 
kwalifikowalności wydatków i jeden tutorial na temat zasady równości szans  
i niedyskryminacji. 

IZ zorganizowała we współpracy z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego Regionalne 
Żorum Innowacji, w ramach którego odbyły si  panele tematyczne dotyczące 
inteligentnych specjalizacji województwa, w którym udział wzi ło ponad 90 uczestników. 

IZ włączyło si  w organizacj  spotkania poświ conego potencjałom rozwojowym regionu 
tzw. inteligentnym specjalizacjom. W konferencji naukowej Metabolomics Circle udział 
wzi ło ponad 130 osób. 

Działania promocyjne, takie jak współpraca z mediami i działania promocyjne  

w Internecie skupiały si  na kampanii o szerokim zasi gu pn. „Kujawsko-Pomorskie 

si gamy po wi cejĄ” żłównym celem kampanii był wzrost liczby osób poinformowanych 
o organizowanych naborach wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WK-P 2014-

2020 i upowszechnienie wiedzy na temat korzyści płynących z wykorzystania ŻE. 

Kampania miała charakter crossmediowy tj. z wykorzystaniem – prasy i Internetu. Po 

emisji kampanii ogólna rozpoznawalność nazwy programu wzrosła o 5 punktów 
procentowych wśród ogółu mieszkańców i o 13 punktów wśród przedstawicieli instytucji 
(różnica pomi dzy re a posttestem). Na podstawie wypowiedzi respondentów można 
stwierdzić, że ich skojarzenia z RPO są poprawne. 15% badanych mieszkańców i 23% 
instytucji twierdzi, że widziało reklam  RPO. 
IP w ramach działania przeprowadziła 2 kampanie informacyjno-promocyjne dotyczące 
promocji projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.2.1, 8.2.2 i 8.5.2 poprzez 
wydruk i umieszczenie plakatów A3 w pojazdach komunikacji publicznej na terenie 5 
miast województwa kujawsko pomorskiego. 
Innym z działań była publikacja 2 artykułów „Regionalny Żundusz Szkoleniowy” oraz 
„Dni Otwarte Żunduszy Europejskich” w kwartalniku społeczno-kulturalnym „Hybryda”. 
 

Imprezy otwarte to głównie organizacja Dni Otwartych Żunduszy Europejskich. Do akcji 
włączyło si  ponad 60 wydarzeń organizowanych przez beneficjentów RPO WK-P. 

„Otwarte” zostały drzwi Urz du Marszałkowskiego w Toruniu, gdzie zaprezentowało si  
12 beneficjentów funduszy europejskich, którzy poprzez ciekawe pokazy, warsztaty 
przybliżyli uczestnikom swoje projekty. 
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W Dniach Otwartych ŻE w województwie kujawsko-pomorskim w sumie wzi ło udział 
ponad 3000 osób. W koncercie „Podróż po Europie”, który odbył si  w Centrum 
Kulturalno-Kongresowym Jordanki (obiekcie wybudowanym  ze środków RPO WK-P)  

w Toruniu w ramach DOFE uczestniczyło ponad 900 osób. 
IZ promowała RPO WK-P podczas Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x) plory  

w Toruniu wśród naukowców studentów i młodzieży uczestniczącej w festiwalu.  
W wydarzeniu udział wzi ło około 850 uczestników z całego województwa kujawsko-

pomorskiego. 

W ramach działania IP zorganizowała stoisko informacyjno-promocyjne podczas 5 

wydarzeń regionalnych takich jak m.in. świ to Torunia, świ to Bydgoszczy i targi pracy.  
 

Zorganizowano 3 konkursy. Były toŚ IX edycja Konkursu Spotów Reklamowych 

„Żundusze europejskie w kadrze” oraz warsztaty dotyczące działań informacyjno - 

promocyjnych w zakresie funduszy europejskich w ramach XXVI edycji 

Mi dzynarodowego Żestiwalu Sztuki Autorów Zdj ć Żilmowych Energa CAMERIMAGE 

2018 (21 zgłoszonych spotów), konkurs dla dziennikarzy prasowych, internetowych, 

radiowych i telewizyjnych pod nazwą „Żundusze Europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego” 
(wpłyn ło 16 materiałów dziennikarskich) i Konkurs fotograficzny „Kujawsko-Pomorskie: 

podoba mi si ” (wpłyn ły 34 zgłoszenia). 

 

W ramach ostatniego działania opracowano dwa komiksy opowiadające prawdziwe 
historie dwóch firm z województwa kujawsko-pomorskiego, które skorzystały z funduszy 
europejskich, wyprodukowano m.in.Ś kalendarze książkowych i kieszonkowych, ścienne  
i biurkowe, wykonano drobne materiały promocyjne, które dystrybuowano m.in. podczas 
szkoleń, spotkań informacyjnych czy imprez otwartych. Zapewniono również 
profesjonalną obsług  fotograficzna wydarzeń związanych z RPO WK-P oraz usługi 
cateringowe i transportowe na potrzeby realizowanych działań. 
Łącznie budżet działań informacyjno-promocyjnych RPO WK-P na 2018 rok wyniósł 
435 978,6 EUR (1 875 928,73 PLN), w tym 427 691,8 EUR (1 840 272,39 PLN) -IZ RPO 

WK-P oraz 8 286,8 EUR (35 656,34 PLN) - IP. 

 

 

13. DZIAŁANIA PODJ Tź W CźLU SPźŁNIźNIA WARUNKÓW WST PNYCH 
(art. 50 ust. 4 rozporz dzenia (Uź) nr 1303/2013)  
 

Patrz pkt 9 
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14. DODATKOWź INŻORMACJź, KTÓRź MO NA DOŁ CZYĆ,  
W ZALź NO CI OD TRź CI I CźLÓW PROżRAMU OPźRACYJNźżO (art. 
111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporz dzenia (Uź) nr 1303/2013) 
 

14.1 Post py w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym 
rozwoju regionów, które cierpi  na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub 
naturalnych niekorzystnych warunków, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, 
zrównowa onego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność w ramach programu operacyjnego.  

 

 

W ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 realizowane są instrumenty wspierające 
rozwój terytorialnyŚ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) i Rozwój lokalny 
kierowany przez społeczność (RLKS). 

 

ZIT 

 

ZIT BTOŻ jako jeden z pi ciu związków ZIT w 2018 roku osiągnął cele nałożone przez 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Był to poziom kontraktacji czyli wartości podpisanych 
umów o dofinansowanie projektów oraz poziom zatwierdzonych wniosków o płatność do 
końca roku 2018. 
Dzi ki współpracy koordynatorów samorządów ZIT BTOŻ oraz pracowników Instytucji 
Pośredniczącej ZIT oraz Instytucji Zarządzającej RPO WK-P udało si  te wymagania 
osiągnąć.  
Do 31 grudnia 2018 r. w ramach instrumentu ZIT BTOŻ podpisanych zostało narastająco 
228 umów na łączną kwot  dofinansowania UE 115 835 022,75 EUR (498 414 935,90 

PLN), co pozwoliło osiągnąć poziom kontraktacji na poziomie 71,03% ( przy wymaganym 

poziomie 70,77%). 

 

Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność wymagana przez Ministerstwo Inwestycji 
i Rozwoju na koniec IV kwartału 2018 r. to 24,74%. Poziom osiągni ty zatwierdzonych 
wniosków o płatność  przez ZIT BTOF to 24,77 %. 

 ZIT BTOŻ osiągnął również Ramy Wykonania określone w umowie Powierzenia na 
koniec 2018 r. Wymagany poziom całkowitej kwoty certyfikowanych wydatków 
kwalifikowanych wynosił 36 293 537 EUR. Poziom osiągni ty przez ZIT BTOŻ to 48 849 

536 EUR. Wartość certyfikacji na rok 2018 określona została na wysokości 13,8 %. 
Osiągni to wartość 20,87 %. 
W roku 2018 ogłoszonych zostało 27 konkursów (narastająco od początku perspektywy 
finansowej 70 konkursów).  

 

 

 

 



54 

 

RLKS 
 

W ramach osi 7 lokalne grupy działania ogłosiły 21 konkursów z zakresu rewitalizacji na 

łączną kwot  14 637 172,45 EUR (62 980 825,62 PLN). W Osi 11 LżD ogłosiły 65 
naborów w ramach projektów grantowych na łączną kwot  7 029 374,51EUR (30 245 

992,62 PLN). 

W czerwcu powołany został Pełnomocnik Marszałka Województwa do spraw koordynacji 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, do którego kompetencji należy m.in. 
koordynacja działań prowadzonych w zakresie RLKS oraz monitoring realizacji 
poszczególnych procesów instrumentu RLKS na poziomie strategicznym i systemowym. 

Lokalne grupy działania zostały przeszkoloneŚ 
 z zakresu ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie 

rozporządzenia RODO,  
 w obszarze budowania wizerunku i promocji organizacji,   

 w tematyce aspektów prawnych i zastosowania praktycznego „weksla in blanco”. 
 

IZ podpisała z LżD aneksy do umów o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność mające na celu dostosowanie wartości 
docelowych wskaźników dot. rewitalizacji do wskaźników wynikających  
z zatwierdzonych dla poszczególnych gmin programów rewitalizacji. Jednocześnie IZ 
przeprowadziła w każdej z LżD kontrol  prawidłowości realizacji ww. umów, kontrole 
odbywały si  w biurach LżD oraz w siedzibie IZ, na dokumentach przekazanych przez 

LGD. 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia RODO, IZ podpisała z wszystkimi 28 LżD 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

IZ zorganizowała również szereg spotkań i szkoleń dla LżD mających na celu 

przyśpieszenie i usprawnienie realizacji działań zarówno w ramach osi 7 i 11 m.in. cykl 

spotkań z przedstawicielami gmin oraz  LGD dot. realizowanych oraz planowanych 

działań rewitalizacyjnych na obszarach obj tych LSR. Trwały również prace nad 
uruchomieniem na początku 2019 r. kolejnej edycji konkursu na koszty bieżące i animacj  
dla LGD z funduszem wiodącym EŻS.  

 

14.2. Post py w realizacji przedsi wzi ć maj cych na celu zwi kszenie zdolności 
instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarz dzania 
funduszami i korzystania z nich  

 

W celu zwi kszenia zdolności instytucji oraz beneficjentów podj to działania wspierające  
w zakresie wdrażania. Wśród uproszczeń zapisanych w RPO WK-P 2014-2020 znalazło 

si  uelastycznienie sposobów finansowania projektów z uwzgl dnieniem systemu 
zaliczkowego, ryczałtów i instrumentów finansowych. Zawarto plan zapewnienia łatwego 
dost pu do kompleksowej informacji o dost pnym wsparciu, ze szczególnym 
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wykorzystaniem sieci punktów informacyjnych. Kompleksową informacj  dla 
wnioskodawców zapewnia publikowanie planu konkursów na każdy rok do 30 listopada 
roku poprzedzającego. Oprócz dost pnej i całościowej informacji, beneficjenci byli 
odciążeni w zakresie wymaganej dokumentacji zarówno na etapie wnioskowania o 
dofinansowanie (stosowania oświadczeń w miejsce zaświadczeń, zminimalizowanie liczby 
załączników do wniosku o dofinansowanie), jak i dokumentowania post pów projektów 
oraz ich kontroli (zasada pojedynczej polityki kontroli). Do pozytywnych zmian należy 
zaliczyć organizowanie spotkań z potencjalnymi beneficjentami w formie zbliżonej do 
warsztatowej. Na takich spotkaniach nie tylko poruszane są kwestie teoretyczne i 
formalne, związane z aplikowaniem o wsparcie i prowadzeniem projektu, ale także 
omawiane są przykładowe wnioski o dofinansowanie (jak je wypełnić, na jakie ważne 
rzeczy zwrócić uwag ). Wypracowanie takiej formuły ma pozytywne przełożenie na 
jakość składanych wniosków. Stworzona została Centralna Baza Pytań i Odpowiedzi RPO 

WK-P 2014-2020  z odpowiedziami na pytania Wnioskodawców.  

Można wskazać usprawnienia, których wprowadzenie ułatwiło wdrażanie Programu, 
wśród nich należy wymienić wszechstronne wykorzystanie systemu SL2014 i rozliczanie 
projektów według metod uproszczonych. Kolejnym ułatwieniem było wprowadzenie 
negocjacji. Ich aktualna formuła jest przyst pna i przynosi oczekiwane korzyści co do 
jakości i dopuszczalności projektów do dofinansowania. Samo wprowadzenie negocjacji w 
naborach na projekty współfinansowane z EŻS ma wyraźnie pozytywne przełożenie na 
jakość składanych wniosków o dofinansowanie i w konsekwencji - projektów. żdyby nie 
negocjacje, cz ść projektów nie zostałaby skierowana do realizacji, a inne mogły być 
realizowane w sposób daleki od optymalnego. To rozwiązanie ostatecznie sprawdza si . 
Uelastycznienie zasad prowadzenia negocjacji, wprowadzanych w kolejnych naborach, 

ułatwia negocjowanie obu stronom. Dzi ki dopuszczeniu negocjowania wi kszości 
kryteriów, skuteczność aplikowania wzrosła. Pozytywnie na sam proces wpływa też 
doprecyzowanie procedur, np. związanych z wprowadzeniem zmian do wniosku po 

negocjacjach dzi ki czemu eliminuje si  problemy związane z niewystarczającym lub 
nieodpowiednim zapisaniem stanowiska negocjacyjnego przez wnioskodawców. Proces 
negocjacji usprawniono, dzi ki czemu udaje si  uniknąć wielogodzinnych lub nawet 

kilkudniowych negocjacji.  

 

Z badania ewaluacyjnego  mid-term dotyczącego postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 

2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy 
wykonania, zrealizowanego przez imapp sp. z o.o. na zlecenie Urz du Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego wynika, iż pewne obszary wymagają usprawnienia. 
Problem stanowiło rozliczanie płatności cząstkowych i towarzyszące mu opóźnienia. Zbyt 
duże rozdrobnienie konkursów, znaczne obciążenie pracą pracowników instytucji 
zarządzającej i pośredniczącej. Korzyści nie uwidaczniają si  przy analizie wniosków 
preselekcyjnych.  
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14.3. Post py w realizacji wszelkich przedsi wzi ć mi dzyregionalnych  
i transnarodowych  

 

Nie dotyczy 

 

14.4. W stosownych przypadkach — wkład w strategie makroregionalne i strategie 
morskie  

 

  Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego 

  Strategia UE na rzecz regionu Dunaju (EUSDR) 

  Strategia UE na rzecz regionu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego (EUSAIR) 

  Strategia UE na rzecz regionu alpejskiego (EUSALP) 

  Strategia na rzecz regionu Oceanu Atlantyckiego (ATLSBS) 

 

EUSBSR 

 

Cel(e), obszar(y) polityki i działanie(-a) horyzontalne, dla których program ma znaczenieŚ 

 

 Cele 

 1 - Ocalenie morza 

 2 - Rozwój połączeń w regionie 

 3 - Zwi kszenie dobrobytu 

 Obszary polityki 

 4.1 - Biogospodarka 

 4.2 - Kultura 

 4.3 - Edukacja 

 4.4 - Energia 

 4.5 - Substancje niebezpieczne 

 4.6 - Zdrowie 

 4.7 - Innowacje 

 4.8 - Substancje biogenne 
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 4.9 - Bezpieczeństwo morskie i ochrona na morzu 

 4.10 - Bezpieczeństwo 

 4.11 - Czysta żegluga 

 4.12 - Turystyka 

 4.13 - Transport 

 Działania horyzontalne 

 5.1 - Zdolności 

 5.2 - Klimat 

 5.3 - Sąsiedzi 

 5.4 - Planowanie przestrzenne 

 

Działania lub mechanizmy wykorzystane, aby lepiej połączyć program z EUSBSR 

Are macro-regional coordinators (mainly National Coordinators, Policy Area Coordinators, 

Horizontal Action Coordinators, or members of the Steering Committees/Coordination 

Groups) participating in the Monitoring Committee of the programme?     

 

Tak      Nie   

 

B. Czy w kryteriach wyboru przyznano dodatkowe punkty za szczególe środki wspierające 
EUSBSR? 

 

Tak     Nie   

 

C. Czy w ramach programu zainwestowano środki UE w EUSBSR? 

 

Tak     Nie   

 

Przybliżona lub dokładna kwota w euro zainwestowana w EUSBSR  

EFRR- 756 327 325,57 EUR 

EFS – 245 055 109,81 EUR 
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D. Obtained results in relation to the EUSBSR (n.a. for 2016) ( Wyniki uzyskane  

w relacjach z SUR BSR za 2016 r) 

 

Cz ść zaplanowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020 interwencji przyczynia si  do 
realizacji założeń SUE RMB wyrażonych poprzez trzy cele ogólne, tj. ocalenie morza, 
rozwój połączeń w regionie i zwi kszenie dobrobytu.  Realizacja RPO WK-P 2014-

2020 w najwi kszym stopniu przyczynia si  do realizacji SUE RMB w obszarach dla 
których Polska pełni  funkcj  współkoordynatora obszaru priorytetowego SUE RMB. 
Interwencj  zbieżną z celami SUE RMB zaplanowano przede wszystkim w ramach CT1 
– w obszarze Innovation - Pełne wykorzystanie potencjału regionu w zakresie badań 
oraz innowacyjności oraz CT6 - w obszarze Nutri - Działania związane z gospodarką 
wodno- ściekową, - Ograniczenie zrzutów substancji biogennych do morza do 
poziomów akceptowalnych. Do dnia 31.12.2018 roku w ramach nast pujących kategorii 
interwencji: 1, 5, 10, 12, 13, 14, 22, 34, 43, 44, 49,50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 62, 64, 66, 

67, 68, 69, 72, 81, 85, 87, 88, 90, 91, 94, 95, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 112, 113, 

114, 115, 117, 118 podpisano łącznie 1507  umów o wartości dofinansowania UE 

1 001 382 435,38 EUR. W jednym z konkursów wprost zastosowano kryterium 
merytoryczne ogólne oraz dodatkowe punkty w zakresie oceny wkładu projektu  
w osiągni cie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach obszaru 

priorytetowego Kultura. 

 

E. Does the programme address the EUSBSR sub-objectives (with corresponding to 

specific targets and indicators) as stated in the "EUSBSR Action Plan"? (Please specify the 

target and the indicator). 

Czy program odnosi si  do celów cząstkowych SUE RMB (odpowiadającym 
szczegółowym celom i wskaźnikom) zawartych w palnie działania SUE RMB? 

 

RPO WK-P w sposób bezpośredni i pośredni przyczynia si  do realizacji celów oraz 
wi kszości obszarów tematycznych Strategii. W konsekwencji przyczynia si  do 
osiągni cia wskaźników Strategii w obszarze gospodarki, rynku pracy, infrastruktury 
transportowej oraz środowiska naturalnego. 

 

 

14.5. W stosownych przypadkach — post py w realizacji przedsi wzi ć w dziedzinie 
innowacji społecznych 

 

Nie dotyczy. 
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14.6 Post py we wdra aniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb 
obszarów geograficznych najbardziej dotkni tych ubóstwem lub grup docelowych 
najbardziej zagro onych dyskryminacj  lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza  
w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób z niepełnosprawnościami, 
długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracuj , w tym,  
w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe.  
 

Nie dotyczy. 

15. INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH  

I POZIOMIź PROżRAMU (art. 21 ust. 2 i art. 22 ust. 7 rozporz dzenia (Uź) nr 
1303/2013)  

 

Informacja w tabeli 6, kolumna 13. 

 

16. INTźLIżźNTNY, TRWAŁY WZROST żOSPODARCZY SPRZYJAJ CY 
WŁ CZźNIU SPOŁźCZNźMU (sprawozdanie z post pów osi gni tych w ramach 
danego wariantu) 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 jest 

ściśle powiązany ze Strategią  unijną Europa 2020, która oparta jest na 3 priorytetachŚ 

 rozwoju inteligentnym – rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; 

 rozwoju zrównoważonym – wspieraniu gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, 
bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnejś 

 rozwoju sprzyjającym włączeniu społecznemu – wspieraniu gospodarki charakteryzującej 
si  wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną  
i terytorialną.  

Poniżej przedstawione są powiązania pomi dzy celami strategii unijnej, a efektami które są 
osiągane w wyniku realizacji programu regionalnego. RPO WK-P 2014-2020 zachowuje 

synergi  z zapisami Strategii Europa 2020, a jego poszczególne elementy wspierają 
osiągni cie jej celów.  

 Powiązanie celów Strategii Europa 2020 z osiami priorytetowymi RPO WK-P 2014-2020 

Priorytet Strategii 

Europa 2020 

Oś priorytetowa RPO WK-P 2014-2020 

Rozwój inteligentny OP 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki 
regionu 

OP 2 Cyfrowy region 

OP 8 Aktywni na rynku pracy 

OP 10 Innowacyjna edukacja 
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Rozwój 
zrównoważony 

OP 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w 

regionie 

OP 4 Region przyjazny środowisku 

OP 5 Spójność wewn trzna i dost pność zewn trzna regionu 

Rozwój sprzyjający 
włączeniu 
społecznemu 

OP 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry 

OP 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 

OP 8 Aktywni na rynku pracy 

OP 9 Solidarne społeczeństwo 

OP 10 Innowacyjna edukacja 

OP 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 

Rozwój inteligentny oznacza zwi kszenie roli wiedzy i innowacji jako kluczowych 
czynników rozwoju krajów europejskich. Zgodnie z zapisami Strategii Europa 2020, 
wymaga on podniesienia jakości edukacji, poprawy wyników działalności badawczej, 
wspierania transferu innowacji i wiedzy w Unii, pełnego wykorzystania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, a także zadbania o to, by innowacyjne pomysły 
przeradzały się w nowe produkty i usługi, które przyczyniałyby się do zwiększenia wzrostu, 
tworzenia nowych miejsc pracy i rozwiązywania problemów społecznych w Europie i na 
świecie. Wśród kluczowych działań są zwi kszenie nakładów na B+R, poprawa ich 
struktury i efektywności, poprawa warunków dla prywatnej działalności B+R, kształcenie, 
szkolenie i uczenie si  przez całe życie oraz wsparcie rozwoju społeczeństwa cyfrowego 
(w tym zwi kszenie udziału europejskich firm w globalnym rynku technologii ICT, 

poprawa dost pu do szybkiego Internetu również na terenach wiejskich). 

Z rozwojem inteligentnym powiązane są przede wszystkim OP 1 i OP 2 RPO WK-P 2014-

2020, a w nieco mniejszym stopniu – OP 8 i OP 10. Projekty realizowane w ramach OP 1 

przyczyniają si  przede wszystkim do zwi kszania nakładów na B+R (w tym nakładów  
w sektorze przedsi biorstw), które są kluczowym elementem rozwoju inteligentnego, 
opartego na wiedzy i innowacjach. Łącznie, zgodnie z danymi z systemu SL 2014, 
dofinansowane projekty zakładają realizacj  324 prac B+R, wdrożenie 77 wyników prac 
B+R, a także inwestycje ponad 150 mln zł w zakup aparatury naukowo-badawczej. 

Jednocześnie, w realizowanych projektach oczekiwane jest wdrożenie 194 innowacji 
produktowych i 115 innowacji procesowych. Realizacja OP 2 przyczynia si  do rozwoju 
społeczeństwa cyfrowego, poprzez zwi kszenie liczby usług publicznych dost pnych on-

line (e-administracja, e-medycyna) oraz udost pnienie zbiorów instytucji kultury w formie 
zdigitalizowanej. Projekty realizowane w ramach OP 8 i OP 10 wpływają na wzrost 
zatrudnienia oraz popraw  jakości kapitału ludzkiego. W ramach już podpisanych umów, 
w OP 8 działaniami aktywizacyjnymi obj tych zostanie ponad 19 tys. osób bezrobotnych, 
a w ramach OP 10 ponad 46 tys. dzieci zostanie obj tych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych lub umiej tności uniwersalnych. 
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Rozwój zrównowa ony w rozumieniu zapisów Strategii Europa 2020 oznacza takie 
kształtowanie rozwoju gospodarczego, które umożliwi oszcz dne gospodarowanie 
dost pnymi zasobami, zapobiegnie degradacji środowiska naturalnego oraz utracie 

bioróżnorodności, a także ograniczy emisj  CO2 do atmosfery w nadziei na powstrzymanie 

post pujących zmian klimatycznych. Wśród rekomendowanych działań w Strategii Europa 
2020 wymieniono m.in. zwi kszenie efektywności energetycznej budynków, promowanie 
niskoemisyjnego transportu, zmodernizowanie infrastruktury energetycznej  

i transportowej oraz zwi kszanie udziału czystej energii w miksie energetycznym 
poszczególnych krajów. 

Projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 przyczyniają si  do tworzenia 
fundamentów zrównoważonego rozwoju. Szczególnie istotne są w tym zakresie działania 
realizowane w ramach OP 3, OP 4 i OP 5. W ramach OP 3 w zakresie podpisanych umów 
zaplanowano modernizacj  energetyczną 431 budynków, a łączna powierzchnia budynków 
poddanych termomodernizacji wynosi 334 tys. m

2. Znaczące środki przeznaczono również 
na wsparcie niskoemisyjnego transportu, w tym budow  lub modernizacj  3 km linii 
tramwajowych oraz zakup 40 jednostek taboru pasażerskiego. W ramach OP 4 realizowane 
są projekty ograniczające negatywny wpływ rozwoju gospodarczego na środowisko,  
w tym projekty zwi kszające dost p do kanalizacji oraz poprawiające gospodark  
odpadami w regionie, która docelowo funkcjonować b dzie zgodnie ze zobowiązaniami 
wynikającymi z dyrektyw unijnych, w tym wdroży zgodny z dyrektywami system 
post powania z odpadami. Wsparcie systemów selektywnej zbiórki jest jednym  
z kluczowych kroków na drodze do osiągni cia tego celu. W ramach OP 5 wspierane są 
projekty przyczyniające si  do modernizacji regionalnej sieci transportowej, w tym 

przebudow  103 km dróg wojewódzkich oraz 28 km dróg powiatowych. 

 

Rozwój sprzyjaj cy wł czeniu społecznemu jest trzecim priorytetem Strategii Europa 

2020. Ma on być oparty na zapewnieniu wysokiego poziomu zatrudnienia, inwestowaniu w 

kwalifikacje, zwalczaniu ubóstwa oraz modernizowaniu rynków pracy, systemów szkoleń 
oraz ochrony socjalnej, tak by mieszkańcy mogli lepiej przewidywać zmiany i lepiej sobie 
z nimi radzić. W Strategii Europa 2020 podkreślana jest również konieczność 
równomiernego rozłożenia korzyści płynących z wzrostu na terenie całej UE, również w 
najbardziej oddalonych miejscach, tak by zwi kszyć spójność terytorialną. Działania 
wskazywane jako konieczne do kształtowania rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu obejmują przede wszystkim aktywizacj  zawodową osób pozostających bez 
pracy, rozwój umiej tności zawodowych osób najniżej wykwalifikowanych oraz działania 
ukierunkowane na zmniejszanie liczby osób żyjących w ubóstwie. Rekomendowane 
działania obejmują również wsparcie aktywności i popraw  zdrowia osób starszych, 
ograniczanie strukturalnego bezrobocia, wspieranie równowagi mi dzy życiem 
zawodowym i prywatnym oraz ograniczenie barier w podejmowaniu pracy na własny 
rachunek. 

RPO WK-P 2014-2020 przyczynia si  do rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu 
poprzez projekty realizowane w osiach priorytetowych 6-11. Szczególnie istotne są 
działania podejmowane w ramach OP 8, ukierunkowane na spadek bezrobocia  
i zwi kszenie zatrudnienia, co jest kluczowe w skutecznej walce z ubóstwem  
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i zapewnieniem stabilnego dochodu wszystkim mieszkańcom. Łącznie w ramach 
realizowanych już projektów OP 8 działaniami aktywizacyjnymi obj tych zostanie ponad 
29 tys. osób bezrobotnych i 2,5 tys. biernych zawodowo, spośród których 9,8 tys. stanowią 
osoby długotrwale bezrobotne, a 20 tys. osoby o niskich kwalifikacjach. Dzi ki wsparciu 
dla osób chcących założyć własną firm  zostanie utworzonych 4,9 tys. nowych miejsc 
pracy. 3,7 tys. osób opiekujących si  dziećmi do lat 3 uzyskało wsparcie w pokryciu 
kosztów opieki lub aktywizacji zawodowej. Projekty realizowane w ramach OP 9 mają 
natomiast pozytywny wpływ m.in. w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym. Łącznie w ramach już realizowanych umów obj tych wsparciem powinno 
zostać 14,5 tys. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Znaczący wkład  
w tworzenie warunków do rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu mają również 
projekty realizowane w ramach OP 6, 7, 10 i 11. Przyczyniają si  one m.in. do poprawy 
infrastruktury zdrowotnej a w konsekwencji jakości usług zdrowotnych, co jest 
szczególnie istotne w kontekście starzenia si  ludności i konieczności wydłużania 
aktywności zawodowej. Walce z wykluczeniem społecznym sprzyjają również projekty 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, które obejmują m.in. wsparcie 
tworzenia lokalnych klubów samopomocy, świetlic środowiskowych czy klubów 
młodzieżowych. 

Oprócz analizowanych wyżej 3 priorytetów, Strategia Europa 2020 określa 5 nadrz dnych 
celów, do jakich Europa ma dążyć w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego  
i zatrudnienia. W ich skład wchodząŚ 

 zatrudnienie (zwi kszenie wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata do 

75%); 

 badania i rozwój (zwi kszenie nakładów na B+R do 3% PKB); 

 zmiany klimatyczne i energia (obniżenie emisji CO2
 o 20%, zwi kszenie udziału 

OZE do 20% i zwi kszenie efektywności energetycznej o 20%)ś 
 edukacja (zmniejszenie odsetka osób wcześnie kończących edukacj  do poziomu 

<10%, zwi kszenie do co najmniej 40% odsetka osób w wieku 30-34 lata z 

wyższym wykształceniemś 
 ubóstwo i wykluczenie społeczne (zmniejszenie o co najmniej 20 mln osób 

żyjących w ubóstwie i dotkni tych wykluczeniem społecznym). 

W 2018 roku zostało prowadzone badanie ewaluacyjne „Ewaluacja mid-term dotycząca 
post pu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, 
w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”. Jeden z modułów badania 
przedstawia wpływ RPO WK-P na realizacj  celów strategii regionalnej i unijnej.  
W ramach prowadzonej ewaluacji szacowano wpływ realizacji RPO WK-P na osiągni cie 
2 z w/w nadrz dnych celów Strategii Europa 2020Ś wzrost wskaźnika zatrudnienia osób w 
wieku 20-64 lata oraz wzrost nakładów na B+R. Wykorzystano w tym celu wyniki 
opracowanego przez IBS i Imapp modelu makroekonomicznego EUImpactMod, 

mierzącego wpływ funduszy UE na szereg podstawowych wskaźników 
makroekonomicznych.  

Raport końcowy z badania został przyj ty przez IZ RPO WK-P w 2019 r. - wyniki badania 

zostaną przedstawione w kolejnym sprawozdaniu rocznym. 
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Na 2020 rok zaplanowane jest badanie ewaluacyjne  „Wpływ RPO na realizacj  celów 
Strategii Europa 2020 w zakresie zmian klimatycznych i zrównoważonego wykorzystania 
energii”, natomiast w 2021 roku zaplanowano przeprowadzenie badania „Ewaluacja 
wpływu RPO WK-P 2014-2020 na rozwój społeczno-gospodarczy województwa  
i realizacji celów Strategii Europa 2020”. 

 

17. KWźSTIź MAJ Cź WPŁYW NA WYKONANIź PROżRAMU I PODJ Tź 
DZIAŁANIA — RAMY WYKONANIA (art. 50 ust.2 rozporz dzenia (Uź) nr 

1303/2013) 

 

W ramach RPO WK-P 2014-2020 osiągni to cele pośrednie ram wykonania w niemal 
wszystkich osiach programu. Zgodnie z aktualizacją Rozporządzenia Wykonawczego Komisji 

215/2014 z dnia 13 lutego 2019r. i pismem MIiR z dnia 15.01.2019 r dotyczącym ostatecznego 
momentu realizacji wskaźników wybranych do ram wykonaniaŚ wydatki poniesione i zapłacone w 
2018 r. mogą być zaliczone do wskaźnika, IZ RPO WK-P skorzystała z możliwości obliczenia 
wartości wskaźników finansowych w ramach osi 2, 7, 9, 10 i 11 poprzez wliczenie 

wydatków kwalifikowalnych zawartych we wnioskach o płatność przekazanych do KE  

w 2019 r. i przed przedłożeniem  niniejszego sprawozdania, lecz które odnoszą si  do 
wydatków poniesionych i opłaconych do końca 2018r. W związku z tymŚ 

- dla osi 2 wskaźnik finansowy został zrealizowany na poziomie 94,19% wartości 
docelowej tj. w wysokości 6 115 156,68 EUR, w tym wg stanu na koniec 2018r- 

142 931,09 EUR a w 2019r. zrealizowano wskaźnik w wysokości 5 972 225,59 EUR; 

- dla osi 7 wskaźnik finansowy został zrealizowany na poziomie 88,45% wartości 
docelowej tj. w wysokości 1 995 414,95 EUR – zrealizowany w 2019r; 

- dla osi 9 wskaźnik finansowy został zrealizowany na poziomie 88,89% wartości 
docelowej tj. w wysokości 17 959 395,93 EUR, w tym wg stanu na koniec 2018r- 

13 645 568,46 EUR a  w 2019r. zrealizowano wskaźnik w wysokości 4 313 827,47 EUR. 

- dla osi 10 wskaźnik finansowy został zrealizowany na poziomie 85,47% wartości 
docelowej tj. w wysokości 18 189 722,91 EUR, w tym wg stanu na koniec 2018r- 

12 678 977,61 EUR a w 2019r. zrealizowano wskaźnik w wysokości 5 510 745,30 EUR. 

Pomimo tej możliwości w ramach osi 11 nie osiągni to zakładanego poziomu certyfikacji. 
Wskaźnik finansowy został zrealizowany na poziomie 67,32% celu pośredniego. Cel 

pośredni dla wskaźnika wynosi 4 660 291 EUR, wartość zrealizowana wynosi 
3 137 330,48 EUR, w tym wg stanu na koniec 2018r- 2 363 002,94 EUR a w 2019r. 

zrealizowano wskaźnik w wysokości 774 327,54 EUR. 
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Oś priorytetowa Ram wykonania Wska niki 
produktu 

wska niki 
finansowe 

Oś Priorytetowa 1 Wzmocnienie 
innowacyjności i konkurencyjności 
gospodarki regionu 

Zrealizowane  Zrealizowane  Zrealizowane  

Oś Priorytetowa 2 Cyfrowy region Zrealizowane  Zrealizowane  Zrealizowane  

Oś Priorytetowa 3 Efektywność 
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 

w regionie 

Zrealizowane  Zrealizowane  Zrealizowane  

Oś Priorytetowa 4 Region przyjazny 

środowisku 

Zrealizowane  Zrealizowane  Zrealizowane  

Oś Priorytetowa 5 Spójność wewn trzna i 
dost pność zewn trzna regionuś 

Zrealizowane  Zrealizowane  Zrealizowane  

Oś Priorytetowa 6 Solidarne 
społeczeństwo i konkurencyjne kadry 

Zrealizowane  Zrealizowane  Zrealizowane  

Oś Priorytetowa 7 Rozwój lokalny 
kierowany przez społeczność 

Zrealizowane  Zrealizowane  Zrealizowane*  

Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku 
pracy 

Zrealizowane  Zrealizowane  Zrealizowane  

Oś Priorytetowa 9 Solidarne 
społeczeństwo  

Zrealizowane  Zrealizowane  Zrealizowane*  

Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja Zrealizowane  Zrealizowane  Zrealizowane*  

Oś Priorytetowa 11 Rozwój lokalny 
kierowany przez społeczność 

Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane  

* Po rozli ze iu kosztów po iesio y h do koń a 8 r. udało się osiąg ąć w ty h osia h ezpie z y pozio  
wskaź ika ertyfika ji tj. i i u  85% wartoś i do elowej  do 31.03.2019 r. 

Wsparcie w ramach  osi 11 realizowane jest poprzez instrument terytorialny RLKS,  który 
stanowi innowacyjne podejście w skali całego kraju. Specyfika realizacji tego 
innowacyjnego mechanizmu opiera si  o nadrz dną zasad  oddolności, co oznacza, że 
wdrażanie tego instrumentu opiera si  na realizacji zapisów Lokalnych Strategii Rozwoju 
(LSR), stworzonych przez lokalne społeczności w 2016 r. IZ RPO WK-P jako jedno  

z dwóch województw, podj ło si  realizacji tego narz dzia służącego włączeniu obywateli 
na szczeblu lokalnym w inicjowanie i realizacj  działań na rzecz rozwoju lokalnego. Taki 
instrument nie był w poprzednich perspektywach realizowany i w związku z tym Lokalne 
żrupy Działań (LżD) nie były przygotowane ani merytorycznie w zakresie realizacji 
wsparcia w obszarze włączenia społecznego, ani organizacyjno-administracyjnie. Cz ść 
LżD, w tym miejskie powstały dopiero w 2015-2016 roku. Stąd też przygotowanie LżD-

ów do nowej roli okazało si  procesem czasochłonnym i spowodowało przesuni cie  
w czasie wdrażania tej osi. Przewidywano ryzyko opóźnień w ocenie wniosków, 
podpisywaniu umów i weryfikacji wniosków o płatność w ramach RLKS. IZ RPO WK-P 

wprowadziła działania zaradcze polegające na zwi kszeniu pomocy merytorycznej 
świadczonej LżD przez IZ RPO. Podczas renegocjacji RPO z KE obniżono również 
wskaźniki z Ram Wykonania dla tej osi. Ponadto w celu koordynacji działań w ramach 
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RLKS i zminimalizowania ryzyka nieosiągni cia wskaźników ram wykonania powołano 
Pełnomocnika Marszałka ds. koordynacji RLKS, który współpracuje z Beneficjentami, 
wspiera merytorycznie, analizuje możliwości realizacji wskaźników.  

Innym równie istotnym czynnikiem wpływającym na niski stopień wykonania celu 
pośredniego jest fakt, iż wi kszość alokacji w osi 11 wdrażana jest w formule projektu 

grantowego realizowanego przez Lokalne żrupy Działania. Zgodnie z logiką wdrażania 
tego rodzaju projektu LGD uruchamia nabory na udzielenie grantu grantobiorcom zgodnie 

z przyj tym własnym harmonogramem, co znacznie wydłuża czas uruchamiania grantu 

jego rozliczanie.  

 

 

 

18. INICJATYWA NA RZźCZ ZATRUDNIźNIA LUDZI MŁODYCH art. 19 ust. 4 i 
6 rozporz dzenia (Uź) nr 1304/2013 (w stosownych przypadkach) 

 

Nie dotyczy. 
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SkrótyŚ 
PO – Program Operacyjny  

RPO WKP 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020 

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS – Europejski Żundusz Społeczny 

IP – Instytucja Pośrednicząca  

ZIT  - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

IZ RPO WK-P – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

IP WUP - Instytucja Pośrednicząca Wojewódzki Urząd Pracy 

IP ZIT - Instytucja Pośrednicząca Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

OFiP - Opis funkcji i procedur 

IW - Instrukcja wykonawcza 

B+R - Badania i Rozwój 

MŚP – małe i średnie przedsi biorstwa 

WoD – wniosek o dof. 

UoD-  umowa o dofinansowanie 

WoP – wniosek o płatność 

PI- priorytet inwestycyjny 

KM – Komitet Monitorujący 

RLKS – Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność 

BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego 



 

Projekt 1 

Tytuł projektu peł a azwa + 
ewe tual ie skró o a wersja  

„Nowo zes e służ y ratow i ze - zakup pojazdów dla jed ostek 
O hot i zy h Straży Pożar y h – etap I” 

Fundusz EFRR 

Nazwa beneficjenta  ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU OSP RP WOJ.KUJAWSKO-POMORSKIE 

Program Operacyjny Regio al y Progra  Opera yj y Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Okres programowania 2014-2020 

Województwo Kujawsko- Pomorskie 

Rezultaty projektu 
Li z a osó  za ezpie zo y h przed zagroże ia i atural y i i 
poważ y i awaria i w wyniku realiza ji projektów- 595 ,  osó  

Koszt ogółe  1 437 127 EUR 

Wartość dofinansowania UE  934 132 EUR 

Data rozpoczęcia projektu  2016-06-10 

Data zakończe ia projektu  2017-08-31 

Opis projektu 
Projekt polega a zakupie sied iu iężki h sa o hodów ratowniczo-

gaś i zy h GCBA dla sied iu jed ostek OSP. Zakup sa o hodów 
zapla owa o dla astępują y h jed ostek OSP województwa kujawsko-

po orskiego: OSP Papowo Toruńskie, OSP L ia o, OSP Ś iłowi e, OSP 
Tłu howo, OSP Straszewo, OSP Ja ło owo Po orskie i OSP Nowa Wieś 
Wielka. Realiza ja projektu w zapla owa y  kształ ie przy zy i się do 
osiąg ię ia elu projektu, jaki  jest poprawa jakoś i ży ia ieszkań ów 
regio u, dzięki zwiększe iu ezpie zeństwa oraz ożliwoś i iesie ia 
po o y ieszkań o  i usuwa ia skutków zagrożeń. 

 

 

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego 

Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich, dane własne; 

 

 

 

 



Projekt 2  

Tytuł projektu peł a azwa + 
ewe tual ie skróco a wersja  

„Nowo zes e służ y ratow i ze - zakup pojazdów dla jed ostek 

O hot i zy h Straży Pożar y h – etap II” 

Fundusz EFRR 

Nazwa beneficjenta  ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU OSP RP WOJ.KUJAWSKO-POMORSKIE 

Program Operacyjny Regio al y Progra  Opera yj y Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Okres programowania 2014-2020 

Województwo Kujawsko- Pomorskie 

Rezultaty projektu 
Li z a osó  za ezpie zo y h przed zagroże ia i atural y i i 
poważ y i awaria i w wy iku realiza ji projektów-269 9,  osó  

Koszt ogółe  998 910 EUR 

Wartość dofi a sowa ia UE  649 291 EUR 

Data rozpoczęcia projektu  2016-10-03 

Data zakończe ia projektu  2017-12-29 

Opis projektu 
Projekt jest  ko ty ua ją wyżej wspo ia ego etapu I i o ej uje zakup 
sześ iu śred i h sa o hodów ratow i zo-gaś i zy h GBA dla sześ iu 
jednostek ochotniczych straży pożar y h. Zakup sa o hodów 
zapla owa o dla astępują y h jed ostek OSP województwa kujawsko-

pomorskiego: OSP Dobre, OSP Kowalewo Pomorskie, OSP Skrwilno, OSP 

Soś o, OSP Śliwi e i OSP U isław. Realiza ja o u projektów w 
zapla owa y  kształ ie przy zy i się do poprawy jakoś i ży ia 

ieszkań ów regio u, dzięki zwiększe iu ezpie zeństwa oraz 
ożliwoś i iesie ia po o y ieszkań o  i usuwa ia skutków 

zagrożeń związa y h i . z pożara i oraz usuwa ie  skutków wi hur, 
które iestety są oraz zęstszy  zjawiskie  występują y  w naszym 

regionie. 

 

 

  
Źródło: Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Woj. Kujawsko-

Pomorskiego, dane własne 

 

 

 

 

 



 

 

Projekt 3 

Tytuł projektu peł a azwa + 
ewe tual ie skróco a wersja  

„Wspar ie opieki ad za ytka i Województwa Kujawsko-

Po orskiego w 5 roku” 

Fundusz EFRR 

Nazwa beneficjenta  WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE 

Program Operacyjny Regio al y Progra  Opera yj y Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Okres programowania 2014-2020 

Województwo Kujawsko- Pomorskie 

Rezultaty projektu 
Li z a osó  korzystają y h z o iektów za ytkowy h o jęty h 
wsparciem- 7 393 9 ,  osó  

Koszt ogółe  1 384 275 EUR 

Wartość dofi a sowa ia UE  959 461 EUR 

Data rozpoczęcia projektu  2015-06-01 

Data zakończe ia projektu  2016-08-31 

Opis projektu 
Wymieniona inwestycja to niesamowite przedsięwzię ie o ej ują e 
124 zadania o charakterze restauratorsko-ko serwatorski , jak rów ież 
i udowla y  a róż y h o iekta h w ały  województwie. Projekt 

iał a elu pielęg owa ie i wspiera ie róż orod oś i dziedzi twa 

kulturowego poprzez prace re owa yj e o iektów sakral y h i ie 
tylko, wpisa y h do rejestru za ytków. Poprzez szeroki zasięg 
przeprowadzo y h i westy ji a tere ie Województwa Kujawsko-

Po orskiego, zarów o a o szara h iejski h jak i wiejski h 
zapewnio o po ow y dostęp do oga twa dó r kultury wszystki  
o ywatelo . Podej owa e działa ia iały a elu za howa ie i troskę 
o dziedzi two kulturowe regio u, o przy zy iło się to do wzrostu 
atrak yj oś i turysty z ej odrestaurowa y h o iektów za ytkowy h 
położ y h a o szarze województwa.  
Efekty działań przeprowadzo y h w ra a h projektu widać  
w ały  regio ie w posta i od owio y h i u hro io y h przed 
z isz ze ie  setek ez e y h o iektów.  
Warto wspo ieć, iż Sa orząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

jako jedy y z Polski otrzy ał w  roku wyróż ie ie spe jal e w 
prestiżowy  ko kursie U ii Europejskiej „Europa Nostra Awards” za 
wyjątkowy wkład w ko serwa ję, o hro ę i pro o ję za ytków oraz 
dziedzi twa kulturowego. Ta agroda U ii Europejskiej za o hro ę 

dziedzictwa kulturowego (European Union Prize for Cultural Heritage 

/Europa Nostra Awards  jest ajważ iejszy  wyróż ie ie  
przyz awa y  orga iza jo , i stytu jo , sa orządo  oraz oso o  
fizy z y , które w sposó  sz zegól y przy zy iają się do opieki ad 
zabytkami oraz dziedzictwem kulturowym o znaczeniu europejskim. 

Realiza ja przed iotowego projektu jest ko ty ua ją poprzed iej 
for uły wspar ia oga twa kulturowego poprzez re o ty 
konserwatorskie przeprowadzane na zabytkach oraz projekty 

rewitalizacyjne polegają e iędzy i y i a adaptacji wiekowych 

o iektów do owy h fu k ji. 



 

 

  

Źródło: Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego 

Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich, dane własne; 
 

 
 Źródło: Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego 

Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich, dane własne; 
 

 

 

 

 



NR 

IDENTYFIKACYJN

Y

Wskaźnik Jednostka miary

Kategoria 

regionu (jeżeli 
dotyczy)

Wartość bazowa Rok 

bazowy
Uwagi (w razie potrzeby)

<type='S' input='G'> <type='S' input='G'>
<type='S' 

input='G'>

<type='S' 

input='G'>

<type='N or 'S'' 

input='G'>

<type='N' 

input='G'>

<type='S' maxlength=875 

input='M'>

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem
oś I

R1a1

Nakłady na 
działalność B+R  w 

relacji do PKB

%
słabiej 

rozwinięty
0,27 2011 0,89 0,34 0,46 0,35 bd bd

źródło: GUS/ STRATEG -brak 
danych w bazie dla 2017 r. i 

2018 r., dane zostaną 
uzupełnione w kolejnym 

okresie sprawozdawczym; 

umowy na realizację projektów 
mających wpływ na wskaźnik 
zostały podpisane w grudniu 
2017 roku, wpływ Programu 

na realizację wskaźnika będzie 
widoczny w kolejnych latach.

R1b1

Nakłady sektora 
przedsiębiorstw na 
działalność B+R w 

relacji PKB

%
słabiej 

rozwinięty 0,08 2011 0,41 0,18 0,30 0,23 bd bd

źródło: GUS/ STRATEG -brak 
danych w bazie dla 2017 r. i 

2018 r., dane zostaną 
uzupełnione w kolejnym 

okresie sprawozdawczym; w 

2016 i na początku 2017 r. 
podpisano umowy na realizację 
projektów mających wpływ na 

wskaźnik z Kujawsko-
Pomorską Agencją Innowacji i 

Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego, które dystrybuują 
środki do beneficjentów 

ostatecznych- pierwsze umowy 

podpisano w 2018r.; IZ 

podpisywała umowy 
bezpośrednio z odbiorcami 
ostatecznymi  od września 
2017 r., efekty tych działań 

widoczne będą w wartościach 
wskaźnika przedstawionych w  

kolejnych latach.

R1b2

Odsetek 

przedsiębiorstw 
przemysłowych, 

które 
współpracowały w 

zakresie działalności 
innowacyjnej

%
słabiej 

rozwinięty
4,7 2012 7,3 4,8 4,9 5,8 5,2 bd

źródło: GUS/ STRATEG -brak 
danych w bazie dla 2018 r., 

dane zostaną uzupełnione w 
kolejnym okresie 

sprawozdawczym; j.w.

R3a1

Nakłady 
inwestycyjne w 

przedsiębiorstwach 
w stosunku do PKB

%
słabiej 

rozwinięty
9,2 2011 10,25 9,0 9,2 6,5 bd bd

źródło: GUS/ STRATEG -brak 
danych w bazie dla 2017 r. i 

2018 r., dane zostaną 
uzupełnione w kolejnym 

okresie sprawozdawczym; 

umowy na realizację projektów 
mających wpływ na wartość 

wskaźnika zostały podpisane z 
beneficjentami ostatecznymi w 

2018r., ich wpływ na wartość 
wskaźnika będzie widoczny w 

danych za kolejne okresy 

sprawozdawcze.

R3b1
Wartość eksportu w 

regionie
zł słabiej 

rozwinięty
3 900 000 000 2013 4 680 000 000 4 108 308 419 3 794 306 759 3 925 456 557 4 022 739 318 4 185 400 522

źródło: Izba Celna w Toruniu;  
w roku 2015 wartość 

wskaźnika spadła poniżej 
wartości bazowej, na realizację 

wskaźnika mają wpływ 
czynniki zewnętrzne a w 2015 

r.  Program jeszcze nie 

realizował zadań mogących 
mieć wpływ na jego wartość. 

Priorytet inwestycyjny: 1a

Priorytet inwestycyjny: 1b

Priorytet inwestycyjny: 3a

Priorytet inwestycyjny: 3b

Priorytet inwestycyjny: 3c

WARTO Ć ROCZNA

Wartość docelowa (2023 r.) 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2021 r.

<type='N' or 'S' 

input='M'>

2019 r.

<type='N' or 'S' input='M'> <type='N' or 'S' input='M'> <type='N' or 'S' input='M'> <type='N' or 'S' input='M'>
<type='N' or 'S' 

input='M'>

<type='N' or 'S' 

input='M'>

<type='N' or 'S' 

input='M'>

2020 r.

Tabela 1

Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc techniczna”1

2022 r. 2023 r.

<type='N' or 'S' input='G'>
<type='N' or 'S' 

input='M'>
<type='N' or 'S' input='M'>



R3c1

redni udział 
przesiębiorstw  

innowacyjnych - w 

ogólnej liczbie 
przedsiębiorstw 

przemyslowych i z 

sektora usług

%
słabiej 

rozwinięty 11,01 2013 12,87 12,4 12,5 14,2 12,1 bd

źródło: GUS/ STRATEG -brak 
danych w bazie dla 2018 r., 

dane zostaną uzupełnione w 
kolejnym okresie 

sprawozdawczym; umowy na 

realizację projektów mogących 
mieć wpływ na wartość 

wskaźnika były podpisywane 
od grudnia 2017r., kolejne lata 

wykażą, czy ich realizacja 
będzie miała wpływ na wartość 

wskaźnika; na osiągniętą 
wartość  wskaźnika mają 
wpływ również czynniki 

zewnętrzne.
oś II

R2c1

Odsetek obywateli 

korzystających z e-
administracji (EAC)

%
słabiej 

rozwinięty 23,7 2014 37,3 23,7 17,8 25,6 32,0 32,5

źródło: GUS/ STRATEG; w 
roku 2015 wartość wskaźnika 

spadła poniżej wartości 
bazowej, na realizację 

wskaźnika mają wpływ 
czynniki zewnętrzne a w 2015 

r.  Program jeszcze nie 

realizował zadań mogących 
mieć wpływ na jego wartość. 

oś III

R4a1

Udział produkcji 
energii elektrycznej 

ze źródeł 
odnawialnych w 

produkcji energii 

elektrycznej ogółem

%
słabiej 

rozwinięty 58,7 2013 64,07 65,8 68,6 58,7 51,4 bd

źródło: GUS/ STRATEG -brak 
danych w bazie dla 2018 r., 

dane zostaną uzupełnione w 
kolejnym okresie 

sprawozdawczym; wdrażanie 
działania mającego wpływ na 

wskaźnik rozpoczęło się w 
2018 r., efekty widoczne będą 

w informacjach 

przedstawionych w kolejnych 

latach; na osiągniętą wartość  
wskaźnika mają wpływ 

również czynniki zewnętrzne.

R4b1

Zużycie energii 
elektrycznej na 1 mln 

zł PKB
GWh

słabiej 
rozwinięty

0,11 2011 0,09 0,10 0,10 0,10 bd bd

źródło: GUS/ STRATEG -brak 
danych w bazie dla 2017 r. i  

2018 r., dane zostaną 
uzupełnione w kolejnym 
okresie sprawozdawczym

R4c1

Sprzedaż energii 
cieplnej na cele 

komunalno-bytowe 

ogółem

GJ/rocznie
słabiej 

rozwinięty 9 989 713,30   2012 7 907 725,17 9 968 768,00 9 458 270,00 10 204 961,00 10 368 674,00 bd

źródło: GUS/ STRATEG -brak 
danych w bazie dla 2018 r., 

dane zostaną uzupełnione w 
kolejnym okresie 

sprawozdawczym; od 2016 r. 

trwają inwestycji w zakresie 
termomodernizacji instytucji; 

zgodnie z wynikami ewaluacji 

mid-term inwestycje 

podmiotów mieszkaniowych 
prawdopodobnie rozpoczną się 

dopiero w 2019 roku; na 

osiągniętą wartość  wskaźnika 
mają wpływ również czynniki 

zewnętrzne.

R4e1

Liczba przewozów 
pasażerów 

komunikacją miejską 
na 1 mieszkańca 

obszarów miejskich

szt.
słabiej 

rozwinięty 138,19 2013 148,02 134,80 145,8 147,5 139,3 bd

źródło: IZ na podstawie GUS - 
brak danych w bazie 

potrzebnych do wyliczenia 

wartości wskaźnika dla roku 
2018 dane zostaną uzupełnione 

w kolejnym okresie 

sprawozdawczym; pierwsze 

umowy na działania mające 
wpływ na wartość wskaźnika 
podpisano w grudniu 2017 r., 

efekty będą wykazane w 
kolejnych okresach 

sprawozdawczych; w roku 

2014 wartość wskaźnika 
spadła poniżej wartości 
bazowej, na realizację 

wskaźnika mają wpływ 
czynniki zewnętrzne a w 2014 

r.  Program jeszcze nie 

realizował zadań mogących 
mieć wpływ na jego wartość. 

Oś IV

R5b1
Pojemność obiektów 
małej retencji wodnej dam

3 słabiej 
rozwinięty

14209,90 2012 15 047,62 14 292,90 14 323,80 14 323,80 bd bd

źródło: GUS/ STRATEG -brak 
danych w bazie dla 2017 r., 

2018 r. dane zostaną 
uzupełnione w kolejnym 
okresie sprawozdawczym

Priorytet inwestycyjny: 4a

Priorytet inwestycyjny: 4b

Priorytet inwestycyjny: 4c

Priorytet inwestycyjny: 4e

Priorytet inwestycyjny: 5b

Priorytet inwestycyjny: 6a

Priorytet inwestycyjny: 2c



R6a1

Odsetek odpadów 
komunalnych 

zbieranych 

selektywnie

%
słabiej 

rozwinięty
9,70 2012 50 18,6 21,6 23,8 25,8 bd

źródło: GUS/ STRATEG - 
Udział odpadów komunalnych 
zebranych selektywnie w ilości 

odpadów komunalnych 
ogółem - brak danych w bazie 

dla 2018 r., dane zostaną 
uzupełnione w kolejnym 
okresie sprawozdawczym

R6b1

Odsetek ludności 
korzystającej z 

oczyszczalni ścieków
%

słabiej 
rozwinięty

71,00 2012 80,47 71,6 72,1 72,8 72,7 bd

źródło: GUS/ STRATEG -brak 
danych w bazie dla 2018 r., 

dane zostaną uzupełnione w 
kolejnym okresie 

sprawozdawczym

R6c1

Zwiedzający muzea i 
oddziały w gestii 
samorządu gmin, 

powiatów i miast na 
prawach 

powiatu/1000 

mieszkańców

osoby/1000 

mieszkańców
słabiej 

rozwinięty
230,68 2012 339,90 248,1 339,9 384,7 390,9 bd

źródło: GUS/ STRATEG -brak 
danych w bazie dla 2018 r., 

dane zostaną uzupełnione w 
kolejnym okresie 

sprawozdawczym; na 

osiągniętą wartość  wskaźnika 
mają wpływ również czynniki 

zewnętrzne.

R6d1

Udział powierzchni 
obszarów 

chronionych w 

powierzchni ogółem

%
słabiej 

rozwinięty 31,8 2012 32,00 31,8 31,8 31,8 31,7 bd

źródło: GUS/ STRATEG -brak 
danych w bazie dla 2018 r., 

dane zostaną uzupełnione w 
kolejnym okresie 

sprawozdawczym; pierwsze 

umowy na projekty mogące 
mieć wpływ na wartość 

wskaźnika zostały podpisane w 
grudniu 2017 r., w kolejnych 

okresach sprawozdawczych 

będzie widać jaki wpływ na 
wartość wskaźnika mają 

realizowane projekty.

Oś V

R7b1

Liczba wypadków 
drogowych na 100. 

tys. Ludności
szt.

słabiej 
rozwinięty

62,90 2012 50,37 50 48,3 48,9 45,6 bd

źródło: GUS/ STRATEG -brak 
danych w bazie dla 2018 r., 

dane zostaną uzupełnione w 
kolejnym okresie 

sprawozdawczym; na 

osiągniętą wartość  wskaźnika 
mają wpływ również czynniki 

zewnętrzne.

R7b2

WDDT II (wskaźnik 
drogowej 

dostępności 
transportowej - 

liczony na bazie 

WMDT)

nd
słabiej 

rozwinięty
26,89 2013 32,46 27,9 28,03 28,61 29,09 bd

źródło: GUS/ STRATEG - MR, 
co 2-3 lata, na podstawie 

opracowania PAN

R7d1

WKDT II (wkażnik 
kolejowej 

dostępności 
transportowej-

liczony na bazie 

WMDT)

nd
słabiej 

rozwinięty 25,62 2013 38,03 27,27 28,37 28,89 29,87 bd

źródło: GUS/ STRATEG - MR, 
co 2-3 lata, na podstawie 

opracowania PAN, brak 

danych w bazie dla 2018 r., 

dane zostaną uzupełnione w 
kolejnym okresie 

sprawozdawczym
Oś VI

Wskaźnik 
zatrudnienia osób w 
wieku 20-64 lata w 

województwie 
kujawsko-

pomorskim

%
słabiej 

rozwinięty
66,5 2015 69,5 64,9 66,5 66,5 68,1 bd

źródło: GUS/ STRATEG -brak 
danych w bazie dla 2018 r., 

dane zostaną uzupełnione w 
kolejnym okresie 

sprawozdawczym; w roku 

2014 wartość wskaźnika 
spadła poniżej wartości 
bazowej, na realizację 

wskaźnika mają wpływ 

R9a2

Liczba porad 

udzielonych w 

ambulatoryjnej 

opiece zdrowotnej na 

1 mieszkańca

szt.
słabiej 

rozwinięty 7,09 2013 8,0 8,1 8,3 8,4 8,5 bd

źródło: GUS -Liczba porad 

udzielonych w ramach 

ambulatoryjnej opieki 

zdrowotnej na 1 mieszkańca  -

brak danych w bazie dla 2018 

r., dane zostaną uzupełnione w 
kolejnym okresie 

sprawozdawczym; na 

osiągniętą wartość  wskaźnika 
mają wpływ również czynniki 

zewnętrzne.

Priorytet inwestycyjny: 9a

Priorytet inwestycyjny: 6b

Priorytet inwestycyjny: 6c

Priorytet inwestycyjny: 6d

Priorytet inwestycyjny: 7b

Priorytet inwestycyjny: 7d

Priorytet inwestycyjny:8b



R9a1

Liczba gospodarstw 

domowych 

korzystających ze 
środowiskowej 

opieki społecznej

szt.
słabiej 

rozwinięty 92 153 2013 87 900 84 959 79 978 75 492 70 864 bd

źródło: GUS/ STRATEG - 
Liczba gospodarstw 

domowych korzystających ze 
środowiskowej pomocy 

społecznej , brak danych w 

bazie dla 2018 r., dane zostaną 
uzupełnione w kolejnym 

okresie sprawozdawczym; na 

osiągniętą wartość  wskaźnika 
mają wpływ również czynniki 

zewnętrzne.

R9b1

Wskaźnik ożywienia 
społeczno-

gospodarczego na 

obszarach miejskich

%
słabiej 

rozwinięty 21 2013 30 16 19 15 11 bd

źródło: IZ na podstawie GUS -
brak danych w bazie dla 2018 

r., dane zostaną uzupełnione w 
kolejnym okresie 

sprawozdawczym; wskaźnik 
mierzony jest na podstawie 

trzech składowych, tj.Udział 
osób w gospodarstwach 

domowych korzystających ze 
środowiskowej pomocy 

społecznej w ludności ogółem; 
Udział bezrobotnych 

zarejestrowanych w liczbie 

ludności w wieku 
produkcyjnym; Jednostki nowo 

zarejestrowane w rejestrze 

REGON na 10 tys. ludności, na 
wszystkie składowe duży 

wpływ mają czynniki 
zewnętrzne.

R10a1

Zdawalność 
egzaminów 

potwierdzających 
kwalifikacje 

zawodowe wśród 
uczniów ZSZ

%
słabiej 

rozwinięty
51,70 2013 70,32 64,7 73 72,8 73,35 70,1

źródło: GUS/ STRATEG- dane 
z Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej w Gdańsku; na 
osiągniętą wartość  wskaźnika 
mają wpływ również czynniki 

zewnętrzne.

R10a2

Odsetek dzieci w 

wieku 3-5 lata 

objętych 
wychowaniem 

przedszkolnym

%
słabiej 

rozwinięty
67,4 2013 82,1 72,4 77,6 72,8 76,0 bd

źródło: GUS/ STRATEG - brak 
danych w bazie dla 2018 r., 

dane zostaną uzupełnione w 
kolejnym okresie 

sprawozdawczym
Oś VII

R9d1

Wskaźnik ożywienia 
społeczno-

gospodarczego poza 

obszarami miejskimi

%
słabiej 

rozwinięty
33 2013 40,0 30 31 28 25 bd

źródło: IZ na podstawie GUS -
brak danych w bazie dla 2018 

r., dane zostaną uzupełnione w 
kolejnym okresie 

sprawozdawczym; Wskaźnik 
jest liczony na podstawie trzech 

składowych: na poziomie gmin 
wiejskich i miejsko-wiejskich 

wg województw:
• podwskaźnik społeczny – 

zmienna „udział osób w 
gospodarstwach domowych 

korzystających ze 
środowiskowej pomocy 

społecznej w ludności ogółem”;
• podwskaźnik rynku pracy – 
zmienna „udział bezrobotnych 

zarejestrowanych w liczbie 

ludności w wieku 
produkcyjnym”;

• podwskaźnik gospodarczy – 
zmienna „jednostki nowo 
zarejestrowane w rejestrze 

REGON na 10 tys. ludności)”; 
na wszystkie składowe duży 

wpływ mają czynniki 
zewnętrzne.

Legenda dla właściwości pól (dotyczy wypełniania sprawozdań w SFC2014)
type (typ): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna, Cu = waluta
input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system
„maxlength” = maksymalna liczba znaków ze spacjami

Priorytet inwestycyjny: 9b

Priorytet inwestycyjny: 10a

Priorytet inwestycyjny: 9d

1 W tabeli 1 podział według płci będzie stosowany w polach przedstawiających roczne wartości tylko wówczas, gdy został uwzględniony w tabeli 12 PO. W przeciwnym razie należy wpisać „Ogółem”.



NR 

IDENTYFIKACYJN

Y

Wskaźnik

Kategoria 

regionu

Wspólny wskaźnik 
produktu stosowany 

jako podstawa do 

ustalania celów

Jednost

ka miary 

dla 

wartości 
bazowej 

i 

docelow

ej

<type='S' input='G'> <type='S' input='G'>
<type='S' 

input='G'>
<type='S' input='G'>

<type='S' 

input='G'

>

Ogółem M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K Ogółem M K Ogółem M K
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CR01

 

bierni zawodowo uczestnicy 

poszukujący pracy po opuszczeniu 
programu

Słabiej 
rozwinięte 0 0 0 0 0 0 0 0 60 43 103 60 43

CR02
uczestnicy kształcący lub szkolący się 
po opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 3 0 2 3 3 2 3 16 5 11

CR03

uczestnicy uzyskujący
kwalifikacje po

opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 342 32 284 34 377 38 487 72 1666 1490 176

CR03

uczestnicy uzyskujący
kwalifikacje po

opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

 CO01 bezrobotni, w 

tym

długotrwale
bezrobotni

% 30 0 0 342 32 284 34 348 35 380 47 1502 1354 148

CR03

uczestnicy uzyskujący
kwalifikacje po

opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

CO02 długotrwale
bezrobotni

% 30 0 0 184 19 134 21 140 15 145 23 681 603 78

CR03
Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po 
opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

CO03 osoby bierne 

zawodowo
% 30 0 0 0 0 0 0 29 3 107 25 164 136 28

CR03

uczestnicy uzyskujący
kwalifikacje po

opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

CO16 uczestnicy z 

niepełnosprawnościa
mi

% 30 0 0 18 0 18 2 26 2 27 5 98 89 9

CR04

uczestnicy pracujący,
łącznie z prowadzącymi
działalność na własny
rachunek, po opuszczeniu

programu

Słabiej 
rozwinięte 0 0 807 843 1058 2012 1333 1770 2220 3048 13091 5418 7673

CR04

uczestnicy pracujący,
łącznie z prowadzącymi
działalność na własny
rachunek, po opuszczeniu

programu

Słabiej 
rozwinięte

CO01 bezrobotni, w 

tym

długotrwale
bezrobotni

% 43 0 0 807 843 1058 2012 1300 1745 2095 2920 12780 5260 7520

CR04

uczestnicy pracujący,
łącznie z prowadzącymi
działalność na własny
rachunek, po opuszczeniu

programu

Słabiej 
rozwinięte

CO02 długotrwale
bezrobotni

% 35 0 0 350 367 537 1093 574 879 876 1316 5992 2337 3655

CR04

uczestnicy pracujący,
łącznie z prowadzącymi
działalność na własny
rachunek, po opuszczeniu

programu

Słabiej 
rozwinięte

CO03 osoby bierne

zawodowo
% 40 0 0 0 0 0 0 33 25 125 128 311 158 153

CR04

uczestnicy pracujący,
łącznie z prowadzącymi
działalność na własny
rachunek, po opuszczeniu

programu******

Słabiej 
rozwinięte

CO16 osoby z 

niepełnosprawnościa
mi

% 30 0 0 27 38 46 89 80 108 120 139 647 273 374

<type='N or 'S' input='G'> <type='N' or 'S' input='M'>

Wskaźnik osiągnięć 
Nieobowiązkowy podział ze 

względu na płeć

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 docelową1

Priorytet inwestycyjny:

Wartość docelowa (2023 r.) 
(nieobowiązkowy podział ze 

względu na płeć w 
odniesieniu do wartości 

docelowej)

2014 r. 2017 r.

<type='N' or 'S' 

input='M'>

2018 r.

<type='P' input='G'>

2021 r. Wartość skumulowana 
(obliczana automatycznie)

2023 r.

<type='N' input='G'>
<type='N' or 'S' 

input='M'>

<type='N' or 'S' 

input='M'>

<type='N' or 'S' 

input='M'>

<type='N' or 'S' 

input='M'>

2020 r. 2022 r.

<type='N' or 'S' 

input='M'>

<type='N' or 'S' 

input='M'>

2015 r. 2016 r. 2019 r.

<type='N' or 'S' 

input='M'>

<type='N' or 'S' 

input='M'>

Wartość roczna

Priorytet inwestycyjny: 8i



CR05

Uczestnicy w niekorzystnej sytuacji 

społecznej poszukujący pracy, 
uczestniczący w kształceniu lub 
szkoleniu, zdobywający kwalifikacje, 
zatrudnieni (łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek) po 
opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 871 645 1002 1563 1196 1284 937 948 8446 4006 4440

CR06

uczestnicy pracujący, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, sześć miesięcy
po opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 5605 7594 13199 5605 7594

CR06

uczestnicy pracujący, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, sześć miesięcy
po opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

CO01 bezrobotni, w 

tym

długotrwale
bezrobotni

% 47 0 0 0 0 0 0 0 0 5306 7240 12546 5306 7240

CR06

uczestnicy pracujący, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, sześć miesięcy
po opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

CO02 długotrwale
bezrobotni

% 40 0 0 0 0 0 0 0 0 2218 3343 5561 2218 3343

CR06

uczestnicy pracujący, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, sześć miesięcy
po opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

CO03 osoby bierne

zawodowo
% 45 0 0 0 0 0 0 0 0 299 354 653 299 354

CR06

uczestnicy pracujący, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, sześć miesięcy
po opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

CO16 osoby z 

niepełnosprawnościa
mi

% 30 0 0 0 0 0 0 0 0 332 415 747 332 415

CR07*

Uczestnicy znajdujący się w lepszej  
sytuacji na rynku pracy  sześć miesięcy 
po opuszczeniu programu

2

Słabiej 
rozwinięte

osoby pracujące,
łącznie z
prowadzącymi
działalność na własny
rachunek

% 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CR08

uczestnicy powyżej 54 roku życia, 
pracujący, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, sześć 
miesięcy po opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte 0 0 0 0 0 0 0 0 201 106 307 201 106

CR09

uczestnicy w niekorzystnej sytuacji 

społecznej, pracujący, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, sześć miesięcy po 
opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte 0 0 0 0 0 0 0 0 799 986 1785 799 986

oś VIII

CR01

 

bierni zawodowo uczestnicy 

poszukujący pracy po opuszczeniu 
programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3

CR02
uczestnicy kształcący lub szkolący się 
po opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1

CR03

uczestnicy uzyskujący
kwalifikacje po

opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 9 28 37 9 28

CR04

uczestnicy pracujący,
łącznie z prowadzącymi
działalność na własny
rachunek, po opuszczeniu

programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 8 16 24 8 16

Priorytet inwestycyjny: 8iii



CR05

Uczestnicy w niekorzystnej sytuacji 

społecznej poszukujący pracy, 
uczestniczący w kształceniu lub 
szkoleniu, zdobywający kwalifikacje, 
zatrudnieni (łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek) po 
opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte 0 0 0 0 0 0 0 0 11 22 33 11 22

CR06

uczestnicy pracujący, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, sześć miesięcy
po opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 62 90 152 62 90

CR07*

Uczestnicy znajdujący się w lepszej  
sytuacji na rynku pracy  sześć miesięcy 
po opuszczeniu programu

2

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CR08

uczestnicy powyżej 54 roku życia, 
pracujący, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, sześć 
miesięcy po opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CR09

uczestnicy w niekorzystnej sytuacji 

społecznej, pracujący, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, sześć miesięcy po 
opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 11 13 24 11 13

CR01

 

bierni zawodowo uczestnicy 

poszukujący pracy po opuszczeniu 
programu

Słabiej 
rozwinięte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3

CR02
uczestnicy kształcący lub szkolący się 
po opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1

CR03

uczestnicy uzyskujący
kwalifikacje po

opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2

CR04

uczestnicy pracujący,
łącznie z prowadzącymi
działalność na własny
rachunek, po opuszczeniu

programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 4 2 21 27 2 25

CR05

Uczestnicy w niekorzystnej sytuacji 

społecznej poszukujący pracy, 
uczestniczący w kształceniu lub 
szkoleniu, zdobywający kwalifikacje, 
zatrudnieni (łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek) po 
opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 4 1 15 20 1 19

CR06

uczestnicy pracujący, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, sześć miesięcy
po opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 14 295 309 14 295

CR07*

Uczestnicy znajdujący się w lepszej  
sytuacji na rynku pracy  sześć miesięcy 
po opuszczeniu programu

2

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CR08

uczestnicy powyżej 54 roku życia, 
pracujący, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, sześć 
miesięcy po opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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CR09

uczestnicy w niekorzystnej sytuacji 

społecznej, pracujący, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, sześć miesięcy po 
opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7 1 6

CR01

 

bierni zawodowo uczestnicy 

poszukujący pracy po opuszczeniu 
programu

Słabiej 
rozwinięte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CR02
uczestnicy kształcący lub szkolący się 
po opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CR03

uczestnicy uzyskujący
kwalifikacje po

opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 14 13 1

CR04

uczestnicy pracujący,
łącznie z prowadzącymi
działalność na własny
rachunek, po opuszczeniu

programu

Słabiej 
rozwinięte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CR05

Uczestnicy w niekorzystnej sytuacji 

społecznej poszukujący pracy, 
uczestniczący w kształceniu lub 
szkoleniu, zdobywający kwalifikacje, 
zatrudnieni (łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek) po 
opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 0

CR06

uczestnicy pracujący, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, sześć miesięcy
po opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CR07*

Uczestnicy znajdujący się w lepszej  
sytuacji na rynku pracy  sześć miesięcy 
po opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CR07*

Uczestnicy znajdujący się w lepszej  
sytuacji na rynku pracy  sześć miesięcy 
po opuszczeniu programu

2

Słabiej 
rozwinięte

CO05 osoby 

pracujące łącznie z 
prowadzącymi 
działalnośc na własny 
rachunek

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CR08

uczestnicy powyżej 54 roku życia, 
pracujący, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, sześć 
miesięcy po opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CR09

uczestnicy w niekorzystnej sytuacji 

społecznej, pracujący, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, sześć miesięcy po 
opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CR01

 

bierni zawodowo uczestnicy 

poszukujący pracy po opuszczeniu 
programu

Słabiej 
rozwinięte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CR02
uczestnicy kształcący lub szkolący się 
po opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CR03

uczestnicy uzyskujący
kwalifikacje po

opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CR04

uczestnicy pracujący,
łącznie z prowadzącymi
działalność na własny
rachunek, po opuszczeniu

programu

Słabiej 
rozwinięte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CR05

Uczestnicy w niekorzystnej sytuacji 

społecznej poszukujący pracy, 
uczestniczący w kształceniu lub 
szkoleniu, zdobywający kwalifikacje, 
zatrudnieni (łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek) po 
opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CR06

uczestnicy pracujący, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, sześć miesięcy
po opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 140 0 140

CR07*

Uczestnicy znajdujący się w lepszej  
sytuacji na rynku pracy  sześć miesięcy 
po opuszczeniu programu

2

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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CR08

uczestnicy powyżej 54 roku życia, 
pracujący, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, sześć 
miesięcy po opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CR09

uczestnicy w niekorzystnej sytuacji 

społecznej, pracujący, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, sześć miesięcy po 
opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CR01

 

bierni zawodowo uczestnicy 

poszukujący pracy po opuszczeniu 
programu

Słabiej 
rozwinięte 0 0 0 0 0 0 1 0 6 11 18 7 11

CR02
uczestnicy kształcący lub szkolący się 
po opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1

CR03

uczestnicy uzyskujący
kwalifikacje po

opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 30 163 69 86 348 99 249

CR04

uczestnicy pracujący,
łącznie z prowadzącymi
działalność na własny
rachunek, po opuszczeniu

programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 12 39 41 57 149 53 96

CR05

Uczestnicy w niekorzystnej sytuacji 

społecznej poszukujący pracy, 
uczestniczący w kształceniu lub 
szkoleniu, zdobywający kwalifikacje, 
zatrudnieni (łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek) po 
opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 34 168 80 67 349 114 235

CR06

uczestnicy pracujący, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, sześć miesięcy
po opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 185 173 358 185 173

CR07*

Uczestnicy znajdujący się w lepszej  
sytuacji na rynku pracy  sześć miesięcy 
po opuszczeniu programu

2

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CR08

uczestnicy powyżej 54 roku życia, 
pracujący, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, sześć 
miesięcy po opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 2

CR09

uczestnicy w niekorzystnej sytuacji 

społecznej, pracujący, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, sześć miesięcy po 
opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 43 24 67 43 24

CR01

 

bierni zawodowo uczestnicy 

poszukujący pracy po opuszczeniu 
programu

Słabiej 
rozwinięte 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1

CR02
uczestnicy kształcący lub szkolący się 
po opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1

CR03

uczestnicy uzyskujący
kwalifikacje po

opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13 0 13

CR04

uczestnicy pracujący,
łącznie z prowadzącymi
działalność na własny
rachunek, po opuszczeniu

programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 19 0 2 21 0 21

CR05

Uczestnicy w niekorzystnej sytuacji 

społecznej poszukujący pracy, 
uczestniczący w kształceniu lub 
szkoleniu, zdobywający kwalifikacje, 
zatrudnieni (łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek) po 
opuszczeniu programu

Słabiej rozwinięte 0 0 0 0 0 0 0 21 0 2 23 0 23

CR06

uczestnicy pracujący, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, sześć miesięcy
po opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte 0 0 0 0 0 0 0 0 96 586 682 96 586

CR07*

Uczestnicy znajdujący się w lepszej  
sytuacji na rynku pracy  sześć miesięcy 
po opuszczeniu programu

2

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CR08

uczestnicy powyżej 54 roku życia, 
pracujący, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, sześć 
miesięcy po opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 2
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CR09

uczestnicy w niekorzystnej sytuacji 

społecznej, pracujący, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, sześć miesięcy po 
opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 2 17 19 2 17

CR01

 

bierni zawodowo uczestnicy 

poszukujący pracy po opuszczeniu 
programu

Słabiej 
rozwinięte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CR02
uczestnicy kształcący lub szkolący się 
po opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CR03

uczestnicy uzyskujący
kwalifikacje po

opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CR04

uczestnicy pracujący,
łącznie z prowadzącymi
działalność na własny
rachunek, po opuszczeniu

programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 2

CR05

Uczestnicy w niekorzystnej sytuacji 

społecznej poszukujący pracy, 
uczestniczący w kształceniu lub 
szkoleniu, zdobywający kwalifikacje, 
zatrudnieni (łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek) po 
opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1

CR06

uczestnicy pracujący, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, sześć miesięcy
po opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 117 0 117

CR07*

Uczestnicy znajdujący się w lepszej  
sytuacji na rynku pracy  sześć miesięcy 
po opuszczeniu programu

2

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CR08

uczestnicy powyżej 54 roku życia, 
pracujący, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, sześć 
miesięcy po opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CR09

uczestnicy w niekorzystnej sytuacji 

społecznej, pracujący, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, sześć miesięcy po 
opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1

CR01

 

bierni zawodowo uczestnicy 

poszukujący pracy po opuszczeniu 
programu

Słabiej 
rozwinięte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CR02
uczestnicy kształcący lub szkolący się 
po opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 13 27 0 0 40 13 27

CR03

uczestnicy uzyskujący
kwalifikacje po

opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 8 51 59 8 51

CR04

uczestnicy pracujący,
łącznie z prowadzącymi
działalność na własny
rachunek, po opuszczeniu

programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CR05

Uczestnicy w niekorzystnej sytuacji 

społecznej poszukujący pracy, 
uczestniczący w kształceniu lub 
szkoleniu, zdobywający kwalifikacje, 
zatrudnieni (łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek) po 
opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 13 27 1 30 71 14 57

CR06

uczestnicy pracujący, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, sześć miesięcy
po opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte 0 0 0 0 0 0 0 0 3595 1335 4930 3595 1335

CR07*

Uczestnicy znajdujący się w lepszej  
sytuacji na rynku pracy  sześć miesięcy 
po opuszczeniu programu

2

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CR08

uczestnicy powyżej 54 roku życia, 
pracujący, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, sześć 
miesięcy po opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CR09

uczestnicy w niekorzystnej sytuacji 

społecznej, pracujący, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, sześć miesięcy po 
opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 11 6 5

CR01

 

bierni zawodowo uczestnicy 

poszukujący pracy po opuszczeniu 
programu

Słabiej 
rozwinięte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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CR02
uczestnicy kształcący lub szkolący się 
po opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CR03

uczestnicy uzyskujący
kwalifikacje po

opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CR04

uczestnicy pracujący,
łącznie z prowadzącymi
działalność na własny
rachunek, po opuszczeniu

programu

Słabiej 
rozwinięte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CR05

Uczestnicy w niekorzystnej sytuacji 

społecznej poszukujący pracy, 
uczestniczący w kształceniu lub 
szkoleniu, zdobywający kwalifikacje, 
zatrudnieni (łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek) po 
opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CR06

uczestnicy pracujący, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, sześć miesięcy
po opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 330 0 330

CR07*

Uczestnicy znajdujący się w lepszej  
sytuacji na rynku pracy  sześć miesięcy 
po opuszczeniu programu

2

Słabiej 
rozwinięte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CR08

uczestnicy powyżej 54 roku życia, 
pracujący, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, sześć 
miesięcy po opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CR09

uczestnicy w niekorzystnej sytuacji 

społecznej, pracujący, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, sześć miesięcy po 
opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 13 19 32 13 19

CR01

 

bierni zawodowo uczestnicy 

poszukujący pracy po opuszczeniu 
programu

Słabiej 
rozwinięte 0 0 0 0 0 0 16 16 31 15 78 47 31

CR02
uczestnicy kształcący lub szkolący się 
po opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 11 9 2

CR03

uczestnicy uzyskujący
kwalifikacje po

opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 3 0 178 54 235 181 54

CR04

uczestnicy pracujący,
łącznie z prowadzącymi
działalność na własny
rachunek, po opuszczeniu

programu

Słabiej 
rozwinięte 0 0 0 0 0 0 32 20 22 5 79 54 25

CR05

Uczestnicy w niekorzystnej sytuacji 

społecznej poszukujący pracy, 
uczestniczący w kształceniu lub 
szkoleniu, zdobywający kwalifikacje, 
zatrudnieni (łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek) po 
opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 28 25 173 59 285 201 84

CR06

uczestnicy pracujący, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, sześć miesięcy
po opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte 0 0 0 0 0 0 0 0 853 369 1222 853 369

CR07*

Uczestnicy znajdujący się w lepszej  
sytuacji na rynku pracy  sześć miesięcy 
po opuszczeniu programu

2

Słabiej 
rozwinięte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CR08

uczestnicy powyżej 54 roku życia, 
pracujący, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, sześć 
miesięcy po opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CR09

uczestnicy w niekorzystnej sytuacji 

społecznej, pracujący, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, sześć miesięcy po 
opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 82 36 118 82 36

CR01

 

bierni zawodowo uczestnicy 

poszukujący pracy po opuszczeniu 
programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CR02
uczestnicy kształcący lub szkolący się 
po opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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CR03

uczestnicy uzyskujący
kwalifikacje po

opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CR04

uczestnicy pracujący,
łącznie z prowadzącymi
działalność na własny
rachunek, po opuszczeniu

programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CR05

Uczestnicy w niekorzystnej sytuacji 

społecznej poszukujący pracy, 
uczestniczący w kształceniu lub 
szkoleniu, zdobywający kwalifikacje, 
zatrudnieni (łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek) po 
opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CR06

uczestnicy pracujący, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, sześć miesięcy
po opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte 0 0 0 0 0 0 0 0 161 136 297 161 136

CR07*

Uczestnicy znajdujący się w lepszej  
sytuacji na rynku pracy  sześć miesięcy 
po opuszczeniu programu

2

Słabiej 
rozwinięte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CR08

uczestnicy powyżej 54 roku życia, 
pracujący, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, sześć 
miesięcy po opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1

CR09

uczestnicy w niekorzystnej sytuacji 

społecznej, pracujący, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, sześć miesięcy po 
opuszczeniu programu

Słabiej 
rozwinięte 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 2

Legenda dla właściwości pól (dotyczy wypełniania sprawozdań w SFC2014)
type (typ): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna, Cu = waluta
input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system
„maxlength” = maksymalna liczba znaków ze spacjami

Dane dot. wykonania wskaźników należy wykazać w ujęciu rocznym. W bieżącym sprawozdaniu należy dokonać ewentualnych korekt danych za poprzednie lata.

1 Jeżeli priorytet inwestycyjny zawiera wartość docelową w odniesieniu do wspólnego wskaźnika rezultatu dla EFS, należy przedstawić dane dla danego wskaźnika rezultatu w odniesieniu do wybranej grupy docelowej (tj. przy użyciu wspólnego wskaźnika produktu jako odniesienia) oraz dane dla całej populacji uczestników, którzy osiągnęli dany rezultat w tym priorytecie inwestycyjnym.
2 Szacunki oparte na próbie reprezentatywnej. Państwa członkowskie mają do wyboru dwie możliwości z zakresu sprawozdawczości. Opcja 1: minimalnym wymogiem jest przedstawianie danych dwa razy: w rocznym sprawozdaniu z wdrażania za 2019 r. i końcowym sprawozdaniu z wdrażania. W ramach tej opcji wartości skumulowane zgłasza się w kolumnie „Wartość skumulowana” w rocznym sprawozdaniu z wdrażania za 

* Ze względu na niski poziom wdrażania nie przeprowadzono  badania, ponieważ w konkursach podlegających badaniu nie było wystarczającej liczby uczestników kwalifikujących się  tj. tych którzy zakończyli udział w projekcie. Badanie jest w trakcie 
realizacji. Wyniki  będą możliwe do przedstawienia na koniec 2019r.



NR 

IDENTYFIKACYJN

Y

Wskaźnik
Końcowa 
jednostka 

miary

<type='S' input='G'> <type='S' input='G'>
<type='S' 

input='G'>

Ogółem M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K Ogółem M K Ogółem M K

Bezrobotni uczestnicy, 

którzy ukończyli 
interwencję wspieraną w 
ramach Inicjatywy na 

rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych
Bezrobotni uczestnicy, 

którzy otrzymają ofertę 
pracy, ustawicznego 

kształcenia, 
przygotowania 

zawodowego lub stażu 
po opuszczeniu 

programu

Bezrobotni uczestnicy, 

uczestniczący w 
kształceniu/szkoleniu 
lub uzyskujący 
kwalifikacje lub 

pracujący, w tym 
prowadzący działalność 
na własny rachunek, po 
opuszczeniu programu

Uczestnicy długotrwale 
bezrobotni, którzy 
ukończyli interwencję 
wspieraną w ramach 
Inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia ludzi 

młodych

Uczestnicy długotrwale 
bezrobotni, którzy 
otrzymają ofertę pracy, 
kształcenia 
ustawicznego, 

przygotowania 

zawodowego lub stażu 
po opuszczeniu 

programu

Uczestnicy długotrwale 
bezrobotni, 

uczestniczący w 
kształceniu/szkoleniu 
uzyskujący kwalifikacje 
lub pracujący, w tym 
prowadzący działalność 
na własny rachunek, po 
opuszczeniu programu

Uczestnicy bierni 

zawodowo, 

nieuczestniczący w 
kształceniu ani 
szkoleniu, którzy 
ukończyli interwencję 
wspieraną w ramach 
Inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia ludzi 

młodych

Tabela 2B

Wskaźniki rezultatu dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych według osi priorytetowej lub części osi priorytetowej (art. 19 ust. 3, załącznik I i II do rozporządzenia w sprawie EFS)

Wartość docelowa (2023 r.) 
(nieobowiązkowy podział ze 
względu na płeć w odniesieniu do 
wartości docelowej)

2014 r. 2015 r.

Wskaźnik osiągnięć 
Nieobowiązkowy podział ze 
względu na płeć

2020 r.

<type='N' or 'S' 

input='M'>

<type='N' or 'S' 

input='M'>

2021 r.2017 r. 2022 r.2016 r.
Wartość skumulowana (obliczana 
automatycznie)

<type='N' or 'S' 

input='M'>

<type='N' or 'S' 

input='M'>

2023 r.

Wartość roczna

2018 r. 2019 r.

<type='N' or 'S' 

input='M'>

NIE DOTYCZY

<type='N or 'S' input='G'>
<type='N' or 'S' 

input='M'>

<type='N' or 'S' 

input='M'>
<type='P' input='G'>

<type='N' or 'S' 

input='M'>
<type='N' input='G'>

<type='N' or 'S' 

input='M'>

<type='N' or 'S' 

input='M'>



Uczestnicy bierni 

zawodowo, 

nieuczestniczący w 
kształceniu ani 
szkoleniu, którzy 
otrzymają ofertę pracy, 
kształcenia 
ustawicznego, 

przygotowania 

zawodowego lub stażu 
po opuszczeniu 

programu

Uczestnicy bierni 

zawodowo 

nieuczestniczący w 
kształceniu lub 
szkoleniu, uczestniczący 
w kształceniu/ szkoleniu 
lub uzyskujący 
kwalifikacje lub 

pracujący, w tym 
prowadzący działalność 
na własny rachunek, po 
opuszczeniu programu

Uczestnicy biorący 
udział w kształceniu 
ustawicznym, 

programach 

szkoleniowych 

prowadzących do 
uzyskania kwalifikacji, 

przygotowaniu 

zawodowym lub stażu 
sześć miesięcy po 
opuszczeniu programu

1

Uczestnicy pracujący 
sześć miesięcy po 
opuszczeniu programu

1

Uczestnicy prowadzący 
działalność na własny 
rachunek sześć miesięcy 
po opuszczeniu 

programu
1

Bierni zawodowo 

uczestnicy poszukujący 
pracy po opuszczeniu 

programu

Uczestnicy kształcenia 
lub szkolenia po 

opuszczeniu programu

Uczestnicy uzyskujący 
kwalifikacje po 

opuszczeniu programu

Uczestnicy pracujący, 
łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny 
rachunek, po 

opuszczeniu programu

Uczestnicy w 

niekorzystnej sytuacji 

społecznej poszukujący 
pracy, uczestniczący w 
kształceniu lub 
szkoleniu, zdobywający 
kwalifikacje, zatrudnieni 

(łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny 
rachunek) po 

opuszczeniu programu



Uczestnicy pracujący, 
łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny 
rachunek, sześć miesięcy 
po opuszczeniu 

programu
2

Uczestnicy znajdujący 
się w lepszej sytuacji na 
rynku pracy sześć 
miesięcy po opuszczeniu 
programu

2 

Uczestnicy powyżej 54 
roku życia, pracujący, 
łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny 
rachunek, sześć miesięcy 
po opuszczeniu 

programu
2

Uczestnicy w 

niekorzystnej sytuacji 

społecznej, pracujący, 
łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny 
rachunek, sześć miesięcy 
po opuszczeniu 

programu
2

Legenda dla właściwości pól (dotyczy wypełniania sprawozdań w SFC2014)
type (typ): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna, Cu = waluta
input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system
„maxlength” = maksymalna liczba znaków ze spacjami

Dane dot. wykonania wskaźników należy wykazać w ujęciu rocznym. W bieżącym sprawozdaniu należy dokonać ewentualnych korekt danych za poprzednie lata.
Tabela dotyczy IZ PO WER

1 Szacunki na dany rok oparte na próbie reprezentatywnej.
2 Szacunki na dany rok oparte na próbie reprezentatywnej. Państwa członkowskie mają do wyboru dwie możliwości z zakresu sprawozdawczości. Opcja 1: minimalnym wymogiem jest przedstawianie danych dwa razy: w rocznym sprawozdaniu z wdrażania za 2019 r. i końcowym sprawozdaniu z wdrażania. W ramach tej opcji wartości skumulowane zgłasza się w kolumnie „Wartość skumulowana” w rocznym 
sprawozdaniu z wdrażania za 2019 r. i w końcowym sprawozdaniu z wdrażania. Opcja 2: wartości roczne przedstawia się dla każdego roku.



Priorytet inwestycyjny:

NR 

IDENTYFIKA

CYJNY

Wskaźnik

EFS/Inicjatyw

a na rzecz 

zatrudnienia 

ludzi młodych

Kategoria 

regionu (w 

stosownych 

przypadkach)

Jednostka 

miary dla 

wskaźnika

Jednostka 

miary dla 

wartości 
bazowej i 

docelowej

Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K

oś VIII

R8i1

Liczba utworzonych

mikroprzedsiębiorstw
działających 30 
miesięcy
po uzyskaniu wsparcia

finansowego

słabiej 
rozwinięte % % 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R8i2

Liczba utworzonych

miejsc pracy w ramach

udzielonych z EFS

środków na podjęcie
działalności 
gospodarczej

słabiej 
rozwinięte szt. szt. 1739 0 0 0 0 0 0 149 0 0 149 0 0 892 0 0 1041 0 0 584 0 0 1625 0 0 787 0 0 2412 0 0

R8i13

Liczba osób 
pracujących
po opuszczeniu 

programu

(łącznie z pracującymi 
na

własny rachunek) 
(CR04) -

Liczba osób z
niepełnosprawnościami
objętych wsparciem w
programie

słabiej 
rozwinięte os. % 30 0 0 0 0 0 0 65 27 38 65 27 38 135 46 89 200 73 127 188 80 108 388 153 235 259 120 139 647 273 374

R8i14

Liczba osób 
pracujących 6
miesięcy po 
opuszczeniu

programu (łącznie z
pracującymi na własny
rachunek) (CR06) - 

Liczba

osób z
niepełnosprawnościami
objętych wsparciem w
programie

słabiej 
rozwinięte os. % 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R8i8

Liczba osób, które 
uzyskały kwalifikacje 
lub nabyły 
kompetencje po 

opuszczeniu programu - 

Liczba osób 
bezrobotnych, w tym 

długotrwale 
bezrobotnych objętych 
wsparciem w 

programie (CO01)

słabiej 
rozwinięte os. % 30 0 0 0 0 0 0 374 342 32 374 342 32 318 284 34 692 626 66 383 348 35 1075 974 101 1032 486 546 2107 1460 647

R8i9

Liczba osób, które 
uzyskały kwalifikacje 
lub nabyły 
kompetencje po 

opuszczeniu programu - 

Liczba osób 
długotrwale 
bezrobotnych objętych 
wsparciem w 

programie (CO02)

słabiej 
rozwinięte os. % 30 0 0 0 0 0 0 203 184 19 203 184 19 155 134 21 358 318 40 155 140 15 513 458 55 550 195 355 1063 653 410

R8i10

Liczba osób, które 
uzyskały kwalifikacje 
lub nabyły 
kompetencje po 

opuszczeniu programu - 

Liczba osób biernych 
zawodowo objętych 
wsparciem w 

programie (CO03)

słabiej 
rozwinięte os. % 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 29 3 32 29 3 239 151 88 271 180 91

R8i11

 Liczba osób, które 
uzyskały kwalifikacje 
lub nabyły 
kompetencje po 

opuszczeniu programu - 

Liczba osób z 
niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w 
programie (CO16)

słabiej 
rozwinięte os. % 30 0 0 0 0 0 0 18 18 0 18 18 0 20 18 2 38 36 2 28 26 2 66 62 4 121 50 71 187 112 75

R8i12

 Liczba osób 
znajdujących się w 
lepszej sytuacji na 

rynku pracy sześć 
miesięcy po 
opuszczeniu programu 

(CR07)

słabiej 
rozwinięte os. % 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R8.31

Liczba utworzonych

miejsc pracy w ramach

udzielonych z EFS

środków na podjęcie
działalności 
gospodarczej

słabiej 
rozwinięte szt. szt. 909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 75 0 0

R8.32

Liczba utworzonych

mikroprzedsiębiorstw
działających 30 
miesięcy
po uzyskaniu wsparcia

finansowego

słabiej 
rozwinięte %. % 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R8iv4

Liczba osób, które 
powróciły na rynek 
pracy

po przerwie związanej
urodzeniem/wychowani

em

dziecka, po 

opuszczeniu programu 

słabiej 
rozwinięte os. os. 2 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4

R8iv2

Liczba osób 
pozostających
bez pracy, które 
znalazły
pracę lub poszukują 
pracy

po opuszczeniu 

programu

słabiej 
rozwinięte os. os. 1 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 8 1 7 10 1 9

Priorytet inwestycyjny: 8i

Priorytet inwestycyjny: 8iv

2015 r. 2017 r.Wartość docelowa (2023 r.) 2014 r.

r s r
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<type='S' 

input='G'>
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input='G'>

<type='S' 

input='G'>

<type='S' 

input='G'>

2016 r.

<type='N or 'S' input='G'> <type='N' or 'S' input='M'> <type='N' or 'S' input='M'> <type='N' or 'S' input='M'> <type='N' or 'S' input='M'>
<type='P' input='G'>

(Wyłącznie w przypadku ilościowych)
r s s rr s

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”
W przypadku wskaźników specyficznych dla programu w odniesieniu do Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych: podział według kategorii regionu nie jest wymagany dla każdej osi lub części tej osi wspierającej Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

2018 r. Wskaźnik osiągnięć

<type='N' or 'S' input='M'>

s

Priorytet inwestycyjny: 8iii



R8iv3

Liczba utworzonych

miejsc opieki nad 

dziećmi
w wieku do lat 3, które
funkcjonują 2 lata po
uzyskaniu 

dofinansowania

ze środków EFS

słabiej 
rozwinięte % % 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R8v1

Liczba osób, które 
uzyskały kwalifikacje 
lub nabyły 
kompetencje po 

opuszczeniu programu

słabiej 
rozwinięte os. % 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313 122 191 313 122 191

R8v5

Liczba

mikroprzedsiębiorstw 
oraz

małych i średnich
przedsiębiorstw, które
zrealizowały swój cel
rozwojowy dzięki
udziałowi w programie

słabiej 
rozwinięte szt. szt. 1 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0 0 69 0 0

R8v3

Liczba osób, które po
opuszczeniu programu

podjęły pracę lub
kontynuowały 
zatrudnienie

słabiej 
rozwinięte os. os. 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 14 1 15 14 1

R8v6

Liczba osób 
znajdujących
się w lepszej sytuacji 
na

rynku pracy 6 miesięcy 
po

opuszczeniu programu

(CR07) - Liczba osób
pracujących objętych
wsparciem w 

programie

(łącznie z pracującymi 
na

własny rachunek)

słabiej 
rozwinięte os. % 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R8vi1

Liczba osób, które po
opuszczeniu programu

podjęły pracę lub
kontynuowały 
zatrudnienie

słabiej 
rozwinięte os. % 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R8vi2

Liczba osób, które po
opuszczeniu programu

podjęły pracę lub
kontynuowały 
zatrudnienie

słabiej 
rozwinięte os. % 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R8vi3

Liczba osób, które 
dzięki
interwencji EFS 

zgłosiły
się na badanie
profilaktyczne

słabiej 
rozwinięte os. % 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 879 382 497 879 382 497

oś IX

R9i5

Liczba osób 
zagrożonych
ubóstwem lub
wykluczeniem

społecznym, które
uzyskały kwalifikacje 
po

opuszczeniu programu

słabiej 
rozwinięte os. % 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 33 167 200 33 167 164 67 97 364 100 264

R9i2

Liczba osób 
zagrożonych
ubóstwem lub
wykluczeniem 

społecznym
poszukujących pracy 
po

opuszczeniu programu

słabiej 
rozwinięte os. % 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 42 15 27 44 17 27

R9i3

Liczba osób 
zagrożonych
ubóstwem lub
wykluczeniem 

społecznym
pracujących po
opuszczeniu programu

(łącznie z pracującymi 
na

własny rachunek)

słabiej 
rozwinięte os. % 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 17 40 57 17 40 83 29 54 140 46 94

R9i4

Liczba osób 
zagrożonych
ubóstwem lub
wykluczeniem 

społecznym
pracujących 6 miesięcy 
po

opuszczeniu programu

(łącznie z pracującymi 
na

własny rachunek)

słabiej 
rozwinięte os. % 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R9iv1

Liczba wspartych w

programie miejsc

świadczenia usług
zdrowotnych 

istniejących
po zakończeniu 
projektu

słabiej 
rozwinięte szt. szt. 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R9iv2

Liczba wspartych w

programie miejsc

świadczenia usług
społecznych 
istniejących
po zakończeniu 
projektu

słabiej 
rozwinięte szt. szt. 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 0 82 0 0

R9v1

Liczba osób 
zagrożonych
ubóstwem lub
wykluczeniem 

społecznym
pracujących po
opuszczeniu programu

(łącznie z pracującymi 
na

własny rachunek)

słabiej 
rozwinięte os. os. 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 12 27 39 12 27

R9v2

Liczba miejsc pracy

utworzonych w

przedsiębiorstwach
społecznych

słabiej 
rozwinięte szt. szt. 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 19 29 48 19 29 273 99 174 321 118 203

R9v3

Liczba miejsc pracy

istniejących co 
najmniej 30

miesięcy, utworzonych 
w

przedsiębiorstwach
społecznych

słabiej 
rozwinięte % % 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Priorytet inwestycyjny: 8vi

Priorytet inwestycyjny: 9v

Priorytet inwestycyjny: 9iv

Priorytet inwestycyjny: 8v

Priorytet inwestycyjny: 9i



R9v4

Liczba osób 
zagrożonych
ubóstwem lub
wykluczeniem 

społecznym
pracujących po
opuszczeniu programu

(łącznie z pracującymi 
na

własny rachunek)

słabiej 
rozwinięte os. os. 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 12 27 39 12 27

R9v5

Liczba miejsc pracy

utworzonych w

przedsiębiorstwach
społecznych

słabiej 
rozwinięte szt. szt. 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 19 29 48 19 29 273 99 174 321 118 203

R9v6

Liczba miejsc pracy

istniejących co 
najmniej 30

miesięcy, utworzonych 
w

przedsiębiorstwach
społecznych

słabiej 
rozwinięte % % 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

oś X

R1011

Liczba miejsc 

wychowania

przedszkolnego, które
funkcjonują 2 lata po
uzyskania 

dofinansowania

ze środków EFS

słabiej 
rozwinięte % % 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R1012

Liczba nauczycieli, 

którzy
uzyskali kwalifikacje 

lub

nabyli kompetencje po

opuszczeniu programu

słabiej 
rozwinięte os. % 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19 19 0 19

R1013

Liczba uczniów, którzy
nabyli kompetencje

kluczowe lub 

umiejętności 
uniwersalne po 

opuszczeniu

programu

słabiej 
rozwinięte os. % 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5095 2539 2556 5095 2539 2556

R1014

Liczba nauczycieli, 

którzy
uzyskali kwalifikacje 

lub

nabyli kompetencje po

opuszczeniu programu

słabiej 
rozwinięte os. % 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 30 56 86 30 56 1038 127 911 1124 157 967

R1015

Liczba szkół i 
placówek
systemu oświaty
wykorzystujących 
sprzęt
TIK do prowadzenia 

zajęć
edukacyjnych

słabiej 
rozwinięte szt. % 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0

R1016

Liczba szkół, w których 
pracownie 

przedmiotowe 

wykorzystują 
doposażenie do 
prowadzenia zajęć 
edukacyjnych

słabiej 
rozwinięte szt. % 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16 0 0

R1017

Liczba nauczycieli

prowadzących zajęcia z
wykorzystaniem TIK

dzięki EFS

słabiej 
rozwinięte % % 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R1031

Liczba osób w wieku 
25

lat i więcej, które 
uzyskały
kwalifikacje lub nabyły
kompetencje po

opuszczeniu programu

słabiej 
rozwinięte os. % 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R1032

Liczba osób o niskich
kwalifikacjach, które
uzyskały kwalifikacje 
lub

nabyły kompetencje po
opuszczeniu programu

słabiej 
rozwinięte os. % 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R1033

Liczba osób w wieku 
50

lat i więcej, które 
uzyskały
kwalifikacje lub nabyły
kompetencje po

opuszczeniu programu

słabiej 
rozwinięte os. % 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R1041

Liczba uczniów szkół i
placówek kształcenia
zawodowego objętych
wsparciem w 

programie,

uczestniczących w
kształceniu lub
pracujących po 6
miesiącach po 
ukończeniu
nauki

słabiej 
rozwinięte os. % 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R1042

Liczba nauczycieli

kształcenia 
zawodowego

oraz instruktorów
praktycznej nauki 

zawodu,

którzy uzyskali
kwalifikacje lub nabyli

kompetencje po

opuszczeniu programu

słabiej 
rozwinięte os. % 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 33 16 17 36 19 17

R1043

Liczba szkół i 
placówek
kształcenia 
zawodowego

wykorzystujących
doposażenie zakupione
dzięki EFS

słabiej 
rozwinięte szt. % 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0

R1044

Liczba osób, które
uzyskały kwalifikacje 
w

ramach pozaszkolnych

form kształcenia

słabiej 
rozwinięte os. % 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 42 41 1 45 44 1

R1045

Liczba uczniów, którzy 
nabyli kompetencje 

kluczowe lub 

umiejętności 
uniwersalne po 

opuszczeniu programu

słabiej 
rozwinięte os. % 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Priorytet inwestycyjny: 10iii

Priorytet inwestycyjny: 10i

Priorytet inwestycyjny: 10iv



oś XI

R9vi1

Liczba osób 
zagrożonych
ubóstwem lub
wykluczeniem

społecznym 
poszukujących
pracy po opuszczeniu

programu

słabiej 
rozwinięte os. % 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R9vi2

Liczba osób 
zagrożonych
ubóstwem lub
wykluczeniem 

społecznym
pracujących po
opuszczeniu programu

(łącznie z pracującymi 
na

własny rachunek)

słabiej 
rozwinięte os. % 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R9vi3

Liczba osób 
zagrożonych
ubóstwem lub
wykluczeniem 

społecznym
pracujących 6 miesięcy 
po

opuszczeniu programu

(łącznie z pracującymi 
na

własny rachunek)

słabiej 
rozwinięte os. % 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

oś XII

RPT1

Poziom fluktuacji

pracowników w
instytucjach

zaangażowanych w
politykę spójności

słabiej 
rozwinięte % % 13 3,70 n/d 6,19 n/d 7,14 n/d 5,64 n/d

RPT2

rednioroczna liczba
form szkoleniowych

na jednego

pracownika instytucji

systemu wdrażania
FE

słabiej 
rozwinięte liczba liczba 3 0,35 n/d 3,27 n/d 2,15 n/d 0,35 n/d

RPT3

Odsetek wdrożonych
rekomendacji

operacyjnych

słabiej 
rozwinięte % % 50 - - - - - -

RPT4

redni czas
zatwierdzenia

projektu (od złożenia
wniosku o

dofinansowanie do

podpisania umowy)

EFRR

słabiej 
rozwinięte liczba dni liczba dni 120 - - 166,00 n/d 228 n/d 306 n/d

RPT5

redni czas
zatwierdzenia

projektu (od złożenia
wniosku o

dofinansowanie do

podpisania umowy)

EFS

słabiej 
rozwinięte liczba dni liczba dni 200 34,00 n/d 143,00 n/d 210 n/d 194 n/d

RPT6

Ocena przydatności
form szkoleniowych

dla beneficjentów

słabiej 
rozwinięte skala 0-5 skala 0-5 4 4,00 n/d 4,33 n/d 4,33 n/d 4,57 n/d

Legenda dla właściwości pól (dotyczy wypełniania sprawozdań w SFC2014)
type (typ): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna, Cu = waluta
input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system
„maxlength” = maksymalna liczba znaków ze spacjami

Legenda dla właściwości pól (dotyczy wypełniania sprawozdań w SFC2014)
type (typ): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna, Cu = waluta
input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system
„maxlength” = maksymalna liczba znaków ze spacjami

na podstawie raportów z SL2014 dotycząccyh wskaźników liczba K i M nie równa się wartości ogółem - wartości uzupełnione na podstawie  formularzy monitorowania uczestników

Priorytet inwestycyjny: 9vi

Priorytet inwestycyjny: nd

Podanie wartości rocznej i skumulowanej jest obowiązkowe. W przypadku gdy nie można podać wartości rocznej (np. ponieważ zgłaszane są wartości procentowe i mianownik wynosiłby zero), wartość roczną oznacza się jako „nie dotyczy”. Wartości skumulowane wskaźników wyrażone w liczbach absolutnych i procentowo w stosunku do referencyjnych wskaźników produktu są obliczane automatycznie.

Dane dot. wykonania wskaźników należy wykazać w ujęciu rocznym. W bieżącym sprawozdaniu należy dokonać ewentualnych korekt danych za poprzednie lata.
* W tabeli „s” oznacza skumulowane, litera „r” roczne.

* W tabeli „s” oznacza skumulowane, litera „r” roczne.



Priorytet inwestycyjny:

NR 

IDENTYFIKACYJN

Y

Wskaźnik Jednostka miary Fundusz Kategoria 

regionu (w 

stosownych 

przypadkach)

Uwagi (w razie potrzeby)

<type='S' input='G'> <type='S' input='G'>
<type='S' 

input='G'>

<type='S' 

input='G'>

<type='S' 

input='G'>
<type='S' maxlength=875 input='M'>

Oś I
M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 218,51

Wskaźnik powiązany jest ze wskaźnikiem Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady 
inwestycyjne na działalność B+R.  Na etapie szacowania wsk.  przewidywano możliwość realizacji 
mniejszej liczby projektów.  Koszty jedn. realizowanych proj. są niższe niż pierwotnie zakładano w 
związku z czym większa liczba jednostek naukowych uczestniczących w realizacji projektów generuje 
większą liczbę naukowców pracujących w obiektach infrastruktury badawczej. Wskaźnik  do weryfikacji 
w ramach renegocjacji.

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 0
Umowy realizujące wskaźnik zostały podpisane w grudniu 2017 r. zaś okres realizacji wyznaczony jest do 
2021 i 2022 roku, do tego czasu wskaźniki zostaną wykazane jako zrealizowane.

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 8 367 033,67 Wskaźnik  do weryfikacji w ramach renegocjacji.

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 0
Umowy realizujące wskaźnik zostały podpisane w grudniu 2017 r. zaś okres realizacji wyznaczony jest do 
2021 i 2022 roku, do tego czasu wskaźniki zostaną wykazane jako zrealizowane.

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 19

Na etapie szacowania wsk.  przewidywano możliwość realizacji 1 projektu przez konsorcjum utworzone 
przez 4 jednostki naukowe.  Brano pod uwagę możliwość zmiany liczby jednostek naukowych z uwagi na 
to, że konsorcja są tworami dynamicznymi. Koszty jedn. realizowanych proj. są niższe niż pierwotnie 
zakładano i podpisano 6 umów z konsorcjami w których liczba jednostek naukowych kształtuje się od 2 do 
7. Wskaźnik  do weryfikacji w ramach renegocjacji.

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 0
Umowy realizujące wskaźnik zostały podpisane w grudniu 2017 r. zaś okres realizacji wyznaczony jest do 
2021 i 2022 roku, do tego czasu wskaźniki zostaną wykazane jako zrealizowane.

Priorytet inwestycyjny: 1b

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 466

Na etapie szacowania wsk. dla PI 1b przyjęto, że tylko dwa typy projektów będą realizować wskaźnik 
wsparcie na rzecz badań i innowacji w przeds. rozpoczynających lub rozwijających działalność B+R 
finansowanie zakupu oraz wdrożenie wyników zakupionych od jednostek naukowych prac B+R. W trakcie 
realizacji PO, uwzględniono zapotrzebowanie ze strony potencjalnych Benef., wskazujących na potrzebę 
realizacji takich typów projektów jak wsparcie doradcze w ramach sfery B+R oraz proj. zakładające 
pomoc w  rozwijaniu strefy B+R (tj. zgłoszenie do właściwego organu wynalazku, wzoru użytkowego lub 
wzoru przemysłowego w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub 
międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości 
patentowej). Dodatkowo koszty jedn. realizowanych proj. są niższe niż pierwotnie zakładano.

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 71

187

5 084 456

4

EUR EFRR
Słabiej 

rozwinięty

CO01

Inwestycje 

produkcyjne: liczba 

przedsiębiorstw 
otrzymujących 

wsparcie

szt. EFRR
Słabiej 

rozwinięty

szt. EFRR
Słabiej 

rozwinięty

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”) 1

Wartość docelowa2 
(2023 r.)

CO27

Badania i innowacje: 

inwestycje prywatne 

uzupełniające 
wsparcie publiczne w  

projekty w zakresie 

innowacji lub badań i 
rozwoju 

2018 r. 2023 r.

<type='N' input='M'>

Priorytet inwestycyjny: 1a

<type='N' input='G'> <type='N' input='M'>

Słabiej 
rozwinięty

P1a1

Liczba jednostek 

naukowych 

ponoszących nakłady 
inwestycyjne na 

działalność B+R

40C025

Badania i innowacje: 

liczba naukowców 
pracujących w 
ulepszonych 

obiektach 

infrastruktury 

badawczej 

Ekwiwalwenty 

pełnego czasu pracy EFRR



Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 413

Na etapie szacowania wsk. dla PI 1b przyjęto, że tylko dwa typy projektów będą realizować wskaźnik 
wsparcie na rzecz badań i innowacji w przeds. rozpoczynających lub rozwijających działalność B+R 
finansowanie zakupu oraz wdrożenie wyników zakupionych od jednostek naukowych prac B+R. W trakcie 
realizacji PO, uwzględniono zapotrzebowanie ze strony potencjalnych Benef., wskazujących na potrzebę 
realizacji takich typów projektów jak wsparcie doradcze w ramach sfery B+R oraz proj. zakładające 
pomoc w  rozwijaniu strefy B+R (tj. zgłoszenie do właściwego organu wynalazku, wzoru użytkowego lub 
wzoru przemysłowego w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub 
międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości 
patentowej). Dodatkowo koszty jedn. realizowanych proj. są niższe niż pierwotnie zakładano.

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 71

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 18 429 110,48

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 4 867 968,61

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 0

Konkursy w ramach działania 1.2 i 1.3 mogące generować wskaźnik na dzień 31.12.2018 r. nie były 
zakończone. Pierwsze umowy w tym zakresie podpisano w 2019 r.. Wartość wskaźnika była obniżona w 
procesie renegocjacji. Zmiana wartości wskaźnka wynikała z przyjęcia innych założeń szacowania. Na 
etapie negocjacji RPO przyjęto, że każdy projekt realizowany w Programie będzie skutkował współpracą z 
ośrodkami badawczymi - przy niskim koszcie jednostkowym takie założenie spowodowało wywinodowanie 
wartości wskaźnika. Na etapie szacowania wartości wskaźnika na potrzeby Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych przyjęto jednak, że nie każdy projekt (np. projekty dotyczące budowy/rozwoju przez 
przedsiębiorstwa zaplecza badawczo-rozwojowego) będzie realizował przedmiotowy wskaźnk - w związku 
z takimi założeniami wartość wskaźnika uległa zmniejszeniu.

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 0 jw..

Priorytet inwestycyjny: 3a

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 521

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 107

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 2

W ramach działania 1.4 przeprowadzono 4 nabory z czego 2 zostały zakończone do końca 2018 r.. 
Umowy z 2 pozostałych naborów nadal są podpisywane.   Przewiduje się, że wartości wskaźnika będą 
również realizowane przez projekty wybrane w ramach niezakończonych naborów oraz kolejnych 
planowanych do ogłoszenia w 2019r.

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 1

W ramach działania 1.4 przeprowadzono 4 nabory z czego 2 zostały zakończone do końca 2018 r.. 
Umowy z 2 pozostałych naborów nadal są podpisywane.   Przewiduje się, że wartości wskaźnika będą 
również realizowane przez projekty wybrane w ramach niezakończonych naborów oraz kolejnych 
planowanych do ogłoszenia w 2019r.

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 513

 Pierwotna wartość wskaźnika szacowana była na podstawie doświadczeń z wdrażania działania 5.1 dla 
RPO 2007-2013. Koszty jednostkowe realizowanych proj. są niższe niż pierwotnie zakładano. W związku 
z  tym, że  ocena ex -ante instrumentów finansowych może podlegać aktualizacji szacowana wartość 
docelowa wskaźnika będzie podlegała weryfikacji i może  ulec zmianie.

101

CO03

Inwestycje 

produkcyjne: liczba 

przedsiębiorstw 
otrzymujących 

inne niż dotacje 

szt. EFRR
Słabiej 

rozwinięty 166

CO02

Inwestycje 

produkcyjne: liczba 

przedsiębiorstw 
otrzymujących 

dotacje

szt. EFRR
Słabiej 

rozwinięty

CO01 szt. EFRR
Słabiej 

rozwinięty

Inwestycje 

produkcyjne: liczba 

przedsiębiorstw 
otrzymujących 

wsparcie

1 116

120 317 774

CO026

Badania i innowacje: 

liczba 

przedsiębiorstw 
współpracujących z 

ośrodkami 
badawczymi

szt. EFRR
Słabiej 

rozwinięty 1 137

CO06

Inwestycje 

produkcyjne: 

inwestycje prywatne 

uzupełniające 
wsparcie publiczne 

dla przedsiębiorstw 
(dotacje)

EUR EFRR
Słabiej 

rozwinięty

187CO02

Inwestycje 

produkcyjne: liczba 

przedsiębiorstw 
otrzymujących 

dotacje

szt. EFRR
Słabiej 

rozwinięty



Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 106

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 6

W ramach działania 1.4 przeprowadzono 4 nabory z czego 2 zostały zakończone do końca 2018 r.. 
Umowy z 2 pozostałych naborów nadal są podpisywane.   Przewiduje się, że wartości wskaźnika będą 
również realizowane przez projekty wybrane w ramach niezakończonych naborów oraz kolejnych 
planowanych do ogłoszenia w 2019r.

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 0

W ramach działania 1.4 przeprowadzono 4 nabory z czego 2 zostały zakończone do końca 2018 r.. 
Umowy z 2 pozostałych naborów nadal są podpisywane.   Przewiduje się, że wartości wskaźnika będą 
również realizowane przez projekty wybrane w ramach niezakończonych naborów oraz kolejnych 
planowanych do ogłoszenia w 2019r.

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 361 060,15 Nie przewiduje się kolejnych działań realizujących wskaźnik.

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 0 Okres realizacji projektu realizującego wskaźnik kończy się w 2023 r.

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 228

W ramach działania 1.4 przeprowadzono 4 nabory z czego 2 zostały zakończone do końca 2018 r.. 
Umowy z 2 pozostałych naborów nadal są podpisywane.   Przewiduje się, że wartości wskaźnika będą 
również realizowane przez projekty wybrane w ramach niezakończonych naborów oraz kolejnych 
planowanych do ogłoszenia w 2019r.

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 0

W ramach działania 1.4 przeprowadzono 4 nabory z czego 2 zostały zakończone do końca 2018 r.. 
Umowy z 2 pozostałych naborów nadal są podpisywane.   Przewiduje się, że wartości wskaźnika będą 
również realizowane przez projekty wybrane w ramach niezakończonych naborów oraz kolejnych 
planowanych do ogłoszenia w 2019r.

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 31,87

W ramach działania 1.4 przeprowadzono 4 nabory z czego 2 zostały zakończone do końca 2018 r.. 
Umowy z 2 pozostałych naborów nadal są podpisywane.   Przewiduje się, że wartości wskaźnika będą 
również realizowane przez projekty wybrane w ramach niezakończonych naborów oraz kolejnych 
planowanych do ogłoszenia w 2019r.

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 0

W ramach działania 1.4 przeprowadzono 4 nabory z czego 2 zostały zakończone do końca 2018 r.. 
Umowy z 2 pozostałych naborów nadal są podpisywane.   Przewiduje się, że wartości wskaźnika będą 
również realizowane przez projekty wybrane w ramach niezakończonych naborów oraz kolejnych 
planowanych do ogłoszenia w 2019r.

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 3

W ramach działania 1.4 przeprowadzono 4 nabory z czego 2 zostały zakończone do końca 2018 r.. 
Umowy z 2 pozostałych naborów nadal są podpisywane.   Przewiduje się, że wartości wskaźnika będą 
również realizowane przez projekty wybrane w ramach niezakończonych naborów oraz kolejnych 
planowanych do ogłoszenia w 2019r.

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 0

W ramach działania 1.4 przeprowadzono 4 nabory z czego 2 zostały zakończone do końca 2018 r.. 
Umowy z 2 pozostałych naborów nadal są podpisywane.   Przewiduje się, że wartości wskaźnika będą 
również realizowane przez projekty wybrane w ramach niezakończonych naborów oraz kolejnych 
planowanych do ogłoszenia w 2019r.

Priorytet inwestycyjny: 3b

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 574

Słabiej 
rozwinięty 1709

Liczba 

zaawansowanych 

usług (nowych lub 
ulepszonych) 

świadczonych przez 
instytucje otoczenia 

biznesu

P3a2

CO01

Inwestycje 

produkcyjne: liczba 

przedsiębiorstw 
otrzymujących 

szt. EFRR

83
Słabiej 

rozwiniętyEFRRszt.

Inwestycje 

produkcyjne: wzrost 

zatrudnienia we 

wspieranych 

przedsiębiorstwach 

CO08

380
Słabiej 

rozwiniętyEFRRha

Powierzchnia 

przygotowanych 

terenów 
inwestycyjnych

P3a1

374
Słabiej 

rozwiniętyEFRR
Ekwiwalenty 

pełnego czasu pracy 

849

CO07 EUR EFRR
Słabiej 

rozwinięty 360 056

Inwestycje 

produkcyjne: 

inwestycje prywatne 

uzupełniające 
wsparcie publiczna 

dla przedsiębiorstw 
(inne niż dotacje)

CO04

Inwestycje 

produkcyjne: liczba 

przedsiębiorstw 
otrzymujących 

wsparcie 

niefinansowe

szt. EFRR
Słabiej 

rozwinięteq

przedsiębiorstw 
otrzymujących 

wsparcie finansowe 

inne niż dotacje 

Słabiej 
rozwinięty



Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 14

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 325 Wskaźnik  do weryfikacji w ramach renegocjacji.

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 7

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 49

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 7

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 200

W ramach działania 1.5 planuje się przeprowadzić nabór w 2019r..  Przewiduje się, że wartość wskaźnika 
wzrośnie poprzez  projekty wybrane w ramach niezakończonego naboru oraz kolejnych planowanych do 
ogłoszenia.

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 0

W ramach działania 1.5 planuje się przeprowadzić nabór w 2019r..  Przewiduje się, że wartość wskaźnika 
wzrośnie poprzez  projekty wybrane w ramach niezakończonego naboru oraz kolejnych planowanych do 
ogłoszenia.

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 5 243 546,13

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 203 214,34

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 1 990 182,95 Nie przewiduje się kolejnych działań realizujących wskaźnik.

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 0
Projekt realizujący wskaźnik ma okres  realizacji do grudnia 2023 r. Postęp w realizacji wskaźnika będzie 
widoczny w kolejnych latach.

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 52

1 594 225

P3b1

Liczba 

przedsiębiorstw, które 
wprowdziły zmiany szt. EFRR

Słabiej 
rozwinięty 101

CO07

Inwestycje 

produkcyjne: 

inwestycje prywatne 

uzupełniające 
wsparcie publiczne 

dla przedsiębiorstw 
(inne niż dotacje)

EUR EFRR
Słabiej 

rozwinięty

1403

CO06

Inwestycje 

produkcyjne: 

inwestycje prywatne 

uzupełniające 
wsparcie publiczne 

dla przedsiębiorstw 
(dotacje) 

EUR EFRR
Słabiej 

rozwinięty 42 069 579

CO04

Inwestycje 

produkcyjne: liczba 

przedsiębiorstw 
otrzymujących 

wsparcie 

niefinansowe

szt. EFRR
Słabiej 

rozwinięty

257

CO03

Inwestycje 

produkcyjne: liczba 

przedsiębiorstw 
otrzymujących 

wsparcie finansowe 

inne niż dotacje

szt. EFRR
Słabiej 

rozwinięty 49

Słabiej 
rozwinięty

CO02

Inwestycje 

produkcyjne: liczba 

przedsiębiorstw 
otrzymujących 

dotacje

szt. EFRR
Słabiej 

rozwinięty

przedsiębiorstw 
otrzymujących 

wsparcie



Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 0
Projekty realizujące wskaźnik mają okres realizacji do grudnia 2023 r. Postęp w realizacji wskaźnika 
będzie widoczny w kolejnych latach.

Priorytet inwestycyjny: 3c

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 547

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 235

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 110

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 72

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 437

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 163

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 1 663 010,68 Wskaźnik  do weryfikacji w ramach renegocjacji.

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 1 296 273,66

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 122

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 65

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 137

149

CO29

Badania i innowacje: 

liczba 

przedsiębiorstw 
objętych wsparciem 

produktów nowych 

szt. EFRR
Słabiej 

rozwinięty 299

CO28 szt.

Badania i innowacje: 

liczba 

przedsiębiorstw 
objętych wsparciem 

w celu wprowadzenia 

produktów nowych 
dla rynku

EFRR
Słabiej 

rozwinięty

437

Inwestycje 

produkcyjne: 

inwestycje prywatne 

uzupełniające 
wsparcie publiczne 

dla przedsiębiorstw 
(inne niż dotacje)

CO07 EUR EFRR
Słabiej 

rozwinięty 14 217 887

CO03

Inwestycje 

produkcyjne: liczba 

przedsiębiorstw 
otrzymujących 

wsparcie finansowe 

inne niż dotacje

szt. EFRR
Słabiej 

rozwiniety

737

CO02

Inwestycje 

produkcyjne: liczba 

przedsiębiorstw 
otrzymujących 

dotacje

Przedsiębiorstwa EFRR
Słabiej 

rozwinięty 300

CO01 

Inwestycje 

produkcyjne: liczba 

przedsiębiorstw 
otrzymujących 

wsparcie

szt. EFRR
Słabiej 

rozwinięty

przedsiębiorstw, które 
wprowdziły zmiany 

organizacyjno-

procesowe

Słabiej 
rozwinięty



Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 0
Projekty realizujące wskaźnik mają okres realizacji do września 2019r., kolejny do grudnia 2023 r. Postęp 
w realizacji wskaźnika będzie widoczny w kolejnych latach.

Oś II Priorytet inwestycyjny: 2c

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 243 Nie przewiduje się kolejnych działań realizujących wskaźnik

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 80

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 150

Wskaźnik oszacowano na podstawie danych historycznych z wdrażania RPO WK-P 2007-2013. Na 
podstawie wskaźnika Liczba rejestrów publicznych udostępnionych on-line  oszacowano średni koszt 
jednego upublicznionego rejestru. Wskaźniki realizowane w ramach dużych kompleksowych projektów, 
przez co koszty jedn. utworzonych rejestrów  są niższe niż pierwotnie zakładano. Wskaźnik  do weryfikacji 
w ramach renegocjacji.

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 0
Projekty realizujące wskaźnik mają okres realizacji do roku 2020 i kolejne do 2022 r. Postęp w realizacji 
wskaźnika będzie widoczny w kolejnych latach.

Oś III Priorytet inwestycyjny: 4a

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 0,74 W ramach działania 3.1 nadal prowadzone są nabory na projekty realizujące wskaźnik. 

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 0 j.w.

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 5 385,72 W trakcie i planowane są konkursy na mikroinstalacje, które będą miały wpływ na realizację wskaźnika.

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 0 j.w.

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 692
W ramach przeprowadzonych konkursów ograniczono poziom dofinansowania przez co dofinansowano 
więcej mniejszych jednostek. Wskaźnik  do weryfikacji w ramach renegocjacji.

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 29

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 100,18

EFRRP4a2

Długość nowo 
wybudowanych

lub 

zmodernizowanych 

sieci

odnawialnych źródeł 

km

134

190,44
słabiej 

rozwinięty  

P4a1

Liczba 

wybudowanych

jednostek 

wytwarzania energii

elektrycznej z OZE

szt. EFRR
słabiej 

rozwinięty  

11,4

CO34

Redukcja emisji 

gazów
cieplarnianych: 

szacowany

roczny spadek emisji 

gazów
cieplarnianych

Tony

równoważnika
CO2

EFRR
słabiej 

rozwinięty  13 853,98

CO30

Energia odnawialna:

dodatkowa zdolność
wytwarzania energii 

ze źródeł
odnawialnych

MW EFRR
słabiej 

rozwinięty  

236

P2c2

Liczba podmiotów, 
które

udostępniły on-line 
informacje

sektora publicznego

szt. EFRR
słabiej 

rozwinięty  103

P2c1

Liczba usług 
publicznych

udostępnionych on-
line o

stopniu dojrzałości co 
najmniej

3

szt. EFRR
słabiej 

rozwinięty  

przedsiębiorstw 
objętych wsparciem 

w celu wprowadzenia 

produktów nowych 
dla firmy 

Słabiej 
rozwinięty



Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 0

Priorytet inwestycyjny: 4b

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 80

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 0

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 32 890,90 Nie przewiduje się kolejnych działań realizujących wskaźnik

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 0

Priorytet inwestycyjny: 4c

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 1362

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 0

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 114 310 927,34

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 3 753 868,87

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 218 838,15
Wskaźnik był trudny do oszacowania na etapie programowania, planuje się zweryfikować wartość 
docelową w trakcie renegocjacji.

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 1 020,71

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 424 Będą kolejne konkursy, jest zapotrzebowanie. Wskaźnik  do weryfikacji w ramach renegocjacji. 

358P4c1

Liczba 

zmodernizowanych

energetycznie 

budynków

szt. EFRR
słabiej 

rozwinięty  

196 243 400,70

CO34

Redukcja emisji 

gazów
cieplarnianych: 

szacowany

roczny spadek emisji 

gazów
cieplarnianych

Tony

równoważnika
CO2

EFRR
słabiej 

rozwinięty  62 312,69

słabiej 
rozwinięty  1 362

CO32

Efektywność 
energetyczna:

zmniejszenie 

rocznego zużycia
energii pierwotnej w

budynkach 

publicznych

EFRR
słabiej 

rozwinięty  kWh/rok

EFRR

Tony

równoważnika
CO2

Redukcja emisji 

gazów
cieplarnianych: 

szacowany

roczny spadek emisji 

gazów
cieplarnianych

CO34

CO31

Efektywność 
energetyczna:

liczba gospodarstw 

domowych

z lepszą klasą zużycia 
energii

szt. EFRR

słabiej 
rozwinięty  80

31 856,00
słabiej 

rozwinięty  

Długość nowo 

elektroenergetycznych 

dla

odnawialnych źródeł 
energii

CO01

Inwestycje 

produkcyjne: liczba

przedsiębiorstw 
otrzymujących

wsparcie

szt. EFRR

słabiej 
rozwinięty  



Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 142

Priorytet inwestycyjny: 4e

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 3

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 1,75

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 40

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 14

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 177,09 Będą kolejne konkursy, jest zapotrzebowanie. Wskaźnik  do weryfikacji w ramach renegocjacji. 

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 15,7

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 6

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 0

Oś IV Priorytet inwestycyjny: 5b

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 4 000,00

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 0

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 1 009 920,00
wskaźnik został osiągnięty na poziomie 104% wartości celu końcowego dla roku 2023, nie planuje się 
więcej działań w zakresie wskaźnika

61P4e1

Liczba zakupionych 

jednostek

taboru pasażerskiego 
w

publicznym 

transporcie

zbiorowym 

komunikacji

miejskiej

szt. EFRR
słabiej 

rozwinięty  

6

1 047 477

967 011

P4e3

Liczba 

zainstalowanych

inteligentnych 

systemów
transportowych

szt. EFRR
słabiej 

rozwinięty  

EFRR
słabiej 

rozwinięty  141,31P4e2

Długość 
wybudowanych

ścieżek rowerowych
km

CO15

Transport miejski: 

całkowita
długość nowych lub
zmodernizowanych 

linii

tramwajowych i linii 

metra

km EFRR
słabiej 

rozwinięty  7,32

energetycznie 

budynków

słabiej 
rozwinięty  

P5b1

Pojemność
obiektów małej m³ EFRR

słabiej 
rozwinięty  

CO20

Zapobieganie

ryzyku i

zarządzenieryzykiem: 
liczba

ludności
podnoszących

korzyści ze
środków ochrony
przeciwpowodzio

wej 

osoby EFRR
słabiej 

rozwinięty  



Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 1 009 920,00
wskaźnik został osiągnięty na poziomie 104% wartości celu końcowego dla roku 2023, nie planuje się 
więcej działań w zakresie wskaźnika

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 27

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 13

Priorytet inwestycyjny: 6a

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 0
W ramach działania 4.2 projekty mogące realizować wskaźnik są w trakcie oceny, dodatkowo na rok 2019 
zaplanowano 2 nabory dla działania.

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 0
W ramach działania 4.2 projekty mogące realizować wskaźnik są w trakcie oceny, dodatkowo na rok 2019 
zaplanowano 2 nabory dla działania.

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 30

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 25

Priorytet inwestycyjny: 6b

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 6 457,00

Konkursy w ramach działania skierowane były ogólnie na zadania w zakresie inwestycji wodno-
ściekowych. Beneficjenci wykazali większe zainteresowanie w zakresie inwestycji związanych z 
zaopatrzeniem ludności wodę. Wskaźnik  do weryfikacji w ramach renegocjacji.

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 1 091,00

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 44 245,00

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 11 639,00

Priorytet inwestycyjny: 6c

CO19

Oczyszczanie 

ścieków: liczba
dodatkowych osób
korzystających z 

ulepszonego

oczyszczania ścieków

Równoważna
liczba

mieszkańców 
(RLM)

EFRR

słabiej 
rozwinięty  

155 752

CO18

Zaopatrzenie w wodę: 
liczba

dodatkowych osób
korzystających z 

ulepszonego

zaopatrzenia w wodę

Osoby EFRR

słabiej 
rozwinięty  

4 269

P6a1

Liczba wspartych 

Punktów
Selektywnego 

Zbierania

Odpadów 
Komunalnych

szt. EFRR

słabiej 
rozwinięty  

75

CO17

 Odpady stałe: 
dodatkowe

możliwości 
przerobowe w

zakresie recyklingu 

odpadów

Tony/rok EFRR

słabiej 
rozwinięty  

100 000

P5b2

Liczba jednostek 

służb ratowniczych 
doposażonych w 

sprzęt do 
prowadzenia akcji 

ratowniczych i 

usuwania skutków 
katastrof

szt. EFRR

słabiej 
rozwinięty  

125

Pojemność
obiektów małej

retencji. 

m³

słabiej 
rozwinięty  



Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 1 411 797,00

Wartość wskaźnika oszacowano na podstawie danych historycznych pochodzących z systemu KSI SIMIK

dla RPO WK-P 2007-2013. Do oszacowania wzięto pod uwagę następujące wskaźniki rezultatu: Liczba 

osób odwiedzających dofinansowane instytucje kultury oraz Liczba osób odwiedzających obiekty

dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem z działania 3.3. Rozwój infrastruktury kultury. W trakcie

wdrażania programu podjęto decyzję, że realizowane w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego

projekty będą realizowane przez Samorząd Województwa- środki zostaną przekazane na wsparcie większej
liczby obiektów - o mniejszej niż zakładano wcześniej wartości dof. , co ma wpływ na wzrost wartości
wskaźnika. Wskaźnik  do weryfikacji w ramach renegocjacji.

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 883 074,00 j.w.

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 273

Szacując wartość docelową wskaźnika zakładano realizację większych projektów o dużych kosztach 
jednostkowych. W trakcie wdrażania programu podjęto decyzję, że projekty realizowane w zakresie  
dziedzictwa kulturowego i naturalnego będą realizowane przez Samorząd Województwa - środki zostaną 
przekazane  w mniejszych wartościach dof. na wsparcie większej liczby obiektów. Planowane zwiększenie 
wartości docelowej wskaźnika.

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 142

Wskaźnik osiągnięty na poziomie 645,5 % wartości celu pośr. i 128% wartości celu końcowego dla roku 
2023. Przekroczenie wartości wskaźnika wynika z tego, że założenia przyjęte w Metodologii szacowania 
wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFRR, zakładały realizację  
zarówno projektów o relatywnie niskim koszcie jednostkowym w wysokości 250 tys. zł oraz większych 
inwestycji, w których koszt jednostkowy oszacowano na 1,7 mln zł. W trakcie wdrażania programu 
podjęto decyzję, że projekty realizowane w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego będą 
realizowane przez Samorząd Województwa - środki zostaną przekazane w mniejszych wartościach dof. na 
wsparcie większej liczby obiektów.  Osiągnięcie wartości wskaźnika na wyższym poziomie wynika z  
realizacji projektów własnych Województwa Kujawsko-Pomoskiego: Wsparcie opieki nad zabytkami 
województwa kujawsko-pomorskiego realizowanych w 2015, 2016 i w 2017roku, w których uśredniony 
koszt jednostkowy wynosi około 100 tys. zł. Ponadto wpływ na wyższą wartość osiągniętego wskaźnika 
ma niższy niż zakładany w ww. metodologii 85% maksymalny poziom dofinansowania projektów, który 
wynosi niespełna 70% wydatków kwalifikowalnych (więcej projektów). Planowane zwiększenie wartości 
docelowej wskaźnika.

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 16
Wsparto więcej inwestycji o niższej niż zakładano wartości. Planowane zwiększenie wartości docelowej 
wskaźnika.

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 3

Priorytet inwestycyjny: 6d

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 3 130,44 Nie przewiduje się kolejnych działań realizujących wskaźnik

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 0

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 86
Wsparto więcej inwestycji o niższej niż zakładano wartości. Planowane zwiększenie wartości docelowej 
wskaźnika.

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 13

Oś V Priorytet inwestycyjny: 7b

P6d1

Liczba wspartych 

form ochrony

przyrody

szt. EFRR

słabiej 
rozwinięty  

55

CO23

Przyroda i 

różnorodność
biologiczna: 

powierzchnia

siedlisk wspieranych 

w celu

uzyskania lepszego 

statusu

ochrony

ha EFRR

słabiej 
rozwinięty  

2 895

P6c2

Liczba instytucji 

kultury

objętych wsparciem
szt. EFRR

słabiej 
rozwinięty  

9

P6c1

Liczba zabytków
nieruchomych 

objętych
wsparciem

szt. EFRR

słabiej 
rozwinięty  

111

CO09

Zrównoważona 
turystyka:

Wzrost oczekiwanej 

liczby

odwiedzin w objętych
wsparciem miejscach 

należących do 
dziedzictwa 

kulturalnego i

naturalnego oraz 

stanowiących
atrakcje turystyczne

Odwiedziny/rok EFRR

słabiej 
rozwinięty  

805 681



Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 133,98

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 40,48

Priorytet inwestycyjny: 7d

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 0

Kontraktowanie środków w ramach działania 5.3 rozpoczyna się w 2019 r.. 3 zatwierdzone w 2019 r. do 
dofinansowania wnioski  mają wpływ na realizację wskaźnika. Ponadto na 2019 r. planuje się kolejny 
nabór.

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 0

Kontraktowanie środków w ramach działania 5.3 rozpoczyna się w 2019 r.. 3 zatwierdzone w 2019 r. do 
dofinansowania wnioski  mają wpływ na realizację wskaźnika. Ponadto na 2019 r. planuje się kolejny 
nabór.

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 0

Kontraktowanie środków w ramach działania 5.3 rozpoczyna się w 2019 r.. 3 zatwierdzone w 2019 r. do 
dofinansowania wnioski  mają wpływ na realizację wskaźnika. Ponadto na 2019 r. planuje się kolejny 
nabór.

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 0

Kontraktowanie środków w ramach działania 5.3 rozpoczyna się w 2019 r.. 3 zatwierdzone w 2019 r. do 
dofinansowania wnioski  mają wpływ na realizację wskaźnika. Ponadto na 2019 r. planuje się kolejny 
nabór.

Oś VI Priorytet inwestycyjny: 8b

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 0

Priorytet inwestycyjny został wprowadzony do Programu w ramach renegocjacji w 2018 r. i w związku z 
tym pierwsze nabory ogłoszono w 2018 r. - 4 nabory. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów są 
zatwierdzone lub na etapie oceny. Podpisywanie umów na realizację projektów rozpoczęło się w 2019 r.

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 0

Priorytet inwestycyjny został wprowadzony do Programu w ramach renegocjacji w 2018 r. i w związku z 
tym pierwsze nabory ogłoszono w 2018 r. - 4 nabory. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów są 
zatwierdzone lub na etapie oceny. Podpisywanie umów na realizację projektów rozpoczęło się w 2019 r.

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 0

Priorytet inwestycyjny został wprowadzony do Programu w ramach renegocjacji w 2018 r. i w związku z 
tym pierwsze nabory ogłoszono w 2018 r. - 4 nabory. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów są 
zatwierdzone lub na etapie oceny. Podpisywanie umów na realizację projektów rozpoczęło się w 2019 r.

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 0

Priorytet inwestycyjny został wprowadzony do Programu w ramach renegocjacji w 2018 r. i w związku z 
tym pierwsze nabory ogłoszono w 2018 r. - 4 nabory. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów są 
zatwierdzone lub na etapie oceny. Podpisywanie umów na realizację projektów rozpoczęło się w 2019 r.

Oś VI Priorytet inwestycyjny: 9a

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 272

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 0

2

Liczba wspartych 

obiektów 
turystycznych i 

rekreacyjnych 

szt. EFRR

słabiej 
rozwinięty  

5

CO01

Liczba 

przedsiębiorstw 
otrzymujących 

wsparcie

szt. EFRR

słabiej 
rozwinięty  

CO35

Opieka nad dziećmi i 
edukacja:

Potencjał objętej
wsparciem 

infrastruktury w

zakresie opieki nad 

dziećmi lub
infrastruktury 

edukacyjnej

Osoby EFRR

słabiej 
rozwinięty  435

P7d1

Liczba wspartych 

dworców
kolejowych

szt. EFRR

słabiej 
rozwinięty  

16

CO12

Kolej: całkowita 
długość

przebudowanych lub

zmodernizowanych 

linii

kolejowych

km EFRR

słabiej 
rozwinięty  

26,86

CO14

Drogi: całkowita 
długość

przebudowanych lub

zmodernizowanych 

dróg

km EFRR

słabiej 
rozwinięty  

184,6



Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 1 546 182,00 Planowana weryfikacja metodologii i wartości docelowej wskaźnika podczas renegocjacji. 

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 847

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 75
Podczas programowania przyjęto założenia, które uległy zmianie w trakcie wdrażania Programu. 
Planowana weryfikacja wartości docelowej wskaźnika podczas renegocjacji. 

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 24

Priorytet inwestycyjny: 9b

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 8 136
W ramach PI zakończono 2 nabory, 2 kolejne nie zostały jeszcze rozstrzygnięte, projekty wybrane do 
dofinansowania, dla których zostaną podpisane w 2019 r. umowy będą realizowały wskaźnik. 

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 0
W ramach PI zakończono 2 nabory, 2 kolejne nie zostały jeszcze rozstrzygnięte, projekty wybrane do 
dofinansowania, dla których zostaną podpisane w 2019 r. umowy będą realizowały wskaźnik. 

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 58 645,13 Będą kolejne konkursy, jest zapotrzebowanie. Wskaźnik  do weryfikacji w ramach renegocjacji. 

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 0

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 982,61
W ramach PI zakończono 2 nabory, 2 kolejne nie zostały jeszcze rozstrzygnięte, projekty wybrane do 
dofinansowania, dla których zostaną podpisane w 2019 r. umowy będą realizowały wskaźnik. 

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 0
W ramach PI zakończono 2 nabory, 2 kolejne nie zostały jeszcze rozstrzygnięte, projekty wybrane do 
dofinansowania, dla których zostaną podpisane w 2019 r. umowy będą realizowały wskaźnik. 

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 0
 Ogłoszono 2 nabory, które nie zostały jeszcze rozstrzygnięte i w 2018 roku  planowane są kolejne nabory 
dla działań.

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 0
W ramach PI zakończono 2 nabory, 2 kolejne nie zostały jeszcze rozstrzygnięte, projekty wybrane do 
dofinansowania, dla których zostaną podpisane w 2019 r. umowy będą realizowały wskaźnik. 

47 567

CO40

Rozwój obszarów 
miejskich:

wyremontowane 

budynki

mieszkalne na 

obszarach

miejskich

Jednostki

mieszkalne
EFRR

słabiej 
rozwinięty  91

CO39

Rozwój obszarów 
miejskich:

budynki publiczne lub

komercyjne 

wybudowane lub

wyremontowane na 

obszarach

miejskich

m2 EFRR
słabiej 

rozwinięty  

601 959

CO38

Rozwój obszarów 
miejskich:

otwarta przestrzeń 
utworzona

lub rekultywowana na

obszarach miejskich

m2 EFRR
słabiej 

rozwinięty  32 475

CO37

Rozwój obszarów 
miejskich:

ludność mieszkająca 
na

obszarach objętych
zintegrowanymi 

strategiami

rozwoju obszarów 
miejskich

Osoby EFRR
słabiej 

rozwinięty  

313 625

P9a1

Liczba wspartych 

podmiotów
leczniczych

szt. EFRR
słabiej 

rozwinięty  38

CO36

Zdrowie: ludność 
objęta

ulepszonymi 

usługami
zdrowotnymi

Osoby EFRR
słabiej 

rozwinięty  



Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 10
W ramach PI zakończono 2 nabory, 2 kolejne nie zostały jeszcze rozstrzygnięte, projekty wybrane do 
dofinansowania, dla których zostaną podpisane w 2019 r. umowy będą realizowały wskaźnik. 

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 0
W ramach PI zakończono 2 nabory, 2 kolejne nie zostały jeszcze rozstrzygnięte, projekty wybrane do 
dofinansowania, dla których zostaną podpisane w 2019 r. umowy będą realizowały wskaźnik. 

Priorytet inwestycyjny: 10a

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 3 598 Będą kolejne konkursy, jest zapotrzebowanie. Wskaźnik  do weryfikacji w ramach renegocjacji. 

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 275

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 8 259

Wskaźnik oszacowano w oparciu o liczbę obiektów systemu kształcenia zawodowego. Beneficjenci 
wykazali, że są w stanie zrealizować wskaźnik na wyższym poziomie w ramach przyznanego 
dofinansowania. Wskaźnik  do weryfikacji w ramach renegocjacji. 

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 831

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 2 809
Założenia były ostrożne. Będą kolejne konkursy, jest zapotrzebowanie. Wskaźnik  do weryfikacji w ramach 
renegocjacji. 

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 1 006

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 97

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 29

Oś VII Priorytet inwestycyjny: 9d

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 197

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 0

Pierwsze umowy w ramach osi zakontraktowano w 2018r.. IZ RPO W K-P starał się skoncentrować na 
przemyślanym  inwestowaniu środków i w związku z tym stawia Beneficjentom ambitne warunki dostępu 
do środków unijnych – np. posiadanie odpowiedniej strategii. Wymagało  to dłuższego procesu 
dochodzenia do realizacji konkretnych  przedsięwzięć, ale oparcie ich o dokumenty strategiczne daje 
gwarancję bardziej korzystnych i trwalszych efektów dla Regionu. 

113P10a1

CO01

Inwestycje 

produkcyjne: liczba

przedsiębiorstw 
otrzymujących

wsparcie

szt. EFRR
słabiej 

rozwinięty  270

Liczba wspartych 

obiektów 
infrastruktury

jednostek 

organizacyjnych 

systemu oświaty

szt. EFRR
słabiej 

rozwinięty  

2 160

Opieka nad dziećmi i 
edukacja:

Liczba miejsc w 

infrastrukturze 

kształcenia 
zawodowego

Osoby EFRR
słabiej 

rozwinięty  1 230

Opieka nad dziećmi i 
edukacja:

Liczba miejsc w 

infrastrukturze 

przedszkolnej

Osoby EFRR
słabiej 

rozwinięty  

191

CO35

Opieka nad dziećmi i 
edukacja:

Potencjał objętej
wsparciem 

infrastruktury w

zakresie opieki nad 

dziećmi lub
infrastruktury 

edukacyjnej

Osoby EFRR
słabiej 

rozwinięty  3 390

P9b1

Liczba  wspartych 

obiektów 
infrastruktury

zlokalizowanych na

rewitalizowanych 

obszarach

szt. EFRR
słabiej 

rozwinięty  



Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 197 Nie przewiduje się kolejnych działań realizujących wskaźnik

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 0

Pierwsze umowy w ramach osi zakontraktowano w 2018r.. IZ RPO W K-P starał się skoncentrować na 
przemyślanym  inwestowaniu środków i w związku z tym stawia Beneficjentom ambitne warunki dostępu 
do środków unijnych – np. posiadanie odpowiedniej strategii. Wymagało  to dłuższego procesu 
dochodzenia do realizacji konkretnych  przedsięwzięć, ale oparcie ich o dokumenty strategiczne daje 
gwarancję bardziej korzystnych i trwalszych efektów dla Regionu. 

Wartość 
skumulowana — 
wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona przez 

beneficjentów]

0 0 36

Pierwsze umowy w ramach osi zakontraktowano w 2018r.. IZ RPO W K-P starał się skoncentrować na 
przemyślanym  inwestowaniu środków i w związku z tym stawia Beneficjentom ambitne warunki dostępu 
do środków unijnych – np. posiadanie odpowiedniej strategii. Wymagało  to dłuższego procesu 
dochodzenia do realizacji konkretnych  przedsięwzięć, ale oparcie ich o dokumenty strategiczne daje 
gwarancję bardziej korzystnych i trwalszych efektów dla Regionu. 

Wartość 
skumulowana — w 
pełni zrealizowane 
operacje [rzeczywiste 

wykonanie]

0 0 23

Pierwsze umowy w ramach osi zakontraktowano w 2018r.. IZ RPO W K-P starał się skoncentrować na 
przemyślanym  inwestowaniu środków i w związku z tym stawia Beneficjentom ambitne warunki dostępu 
do środków unijnych – np. posiadanie odpowiedniej strategii. Wymagało  to dłuższego procesu 
dochodzenia do realizacji konkretnych  przedsięwzięć, ale oparcie ich o dokumenty strategiczne daje 
gwarancję bardziej korzystnych i trwalszych efektów dla Regionu. 

Dla "Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]" przedstawiono wartości prognozowane  wskaźników z umów.

Legenda dla właściwości pól (dotyczy wypełniania sprawozdań w SFC2014)
type (typ): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna, Cu = waluta
input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system
„maxlength” = maksymalna liczba znaków ze spacjami

180

P9d1

Liczba wspartych 

obiektów 
infrastruktury

zlokalizowanych na

rewitalizowanych 

obszarach

szt. EFRR
słabiej 

rozwinięty  384

CO02

Inwestycje 

produkcyjne: liczba

przedsiębiorstw 
otrzymujących

dotacje

szt. EFRR
słabiej 

rozwinięty  

1 W tabeli 3A podział według płci będzie stosowany w odpowiednich polach tylko, jeżeli został uwzględniony w tabeli 5 lub 13 PO. W przeciwnym razie należy wpisać „Ogółem”.
2 Wartości docelowe są nieobowiązkowe dla osi priorytetowych „Pomoc techniczna”.



Nazwa wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego — przy czym każde przedsiębiorstwo 
liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego przedsiębiorstwa

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 427

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 151

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje 276

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe 0

Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw 0

Legenda dla właściwości pól (dotyczy wypełniania sprawozdań w SFC2014)
type (typ): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna, Cu = waluta
input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system
„maxlength” = maksymalna liczba znaków ze spacjami

Tabela 3B

W odniesieniu do wybranych wspólnych wskaźników produktu dla wsparcia z EFRR w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” związanego z inwestycjami 
produkcyjnymi — liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego — przy czym każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach 

danego przedsiębiorstwa



Priorytet inwestycyjny:

Wskaźnik 
NR 

IDENTYF

IKACYJN

Y

Wskaźnik (nazwa 
wskaźnika)

Kategoria 

regionu (w 

stosownych 

przypadkach)
UWAGI:

<type='S' 

input='G'>
<type='S' input='G'>

<type='S' 

input='G'>

Ogółem M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K Ogółem M K Ogółem M K

oś VIII

CO01
Bezrobotni, w tym 

długotrwale bezrobotni 
słabiej 

rozwinięty
24 236 9 960 14 276 0 0 1 863 3 078 1 583 2 179 2 383 3 066 2 334 2 989 19 475 8 163 11 312 80,36% 81,96% 79,24%

CO02
Długotrwale bezrobotni 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 6 641 2 347 4 294 0 0 1055 1780 830 1 207 1 043 1 590 963 1 393 9 861 3 891 5 970 148,49% 165,79% 139,03%

Przekroczenie wartości 
docelowej - kwestia do 

ustalenia na etapie negocjacji.

CO03
Osoby bierne zawodowo 

(EFS) 

słabiej 
rozwinięty

2 349 899 1 450 0 0 0 0 0 0 200 169 398 464 1 231 598 633 52,41% 66,52% 43,66%

CO04

Osoby bierne zawodowo, 

nieuczestniczące w 
kształceniu ani szkoleniu 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 198 168 398 461 1 225 596 629

CO05

osoby pracujące, łącznie z
prowadzącymi działalność 
na własny
rachunek

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CO06
osoby w wieku poniżej 25 
lat

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CO07

Liczba osób powyżej 54 lat 
objętych wsparciem w 
programie

słabiej 
rozwinięty 0 0 327 289 336 228 495 324 474 257 2 730 1 632 1 098

CO08

Osoby powyżej 54 lat, które 
są bezrobotne, łącznie z 
długotrwale bezrobotnymi, 
lub są bierne zawodowo i 
nie uczestniczą w 
kształceniu lub szkoleniu 

słabiej 
rozwinięty

0 0 327 289 336 228 495 324 474 257 2 730 1 632 1 098

CO09

Osoby z wykształceniem 
podstawowym (ISCED 1) 

lub średnim I stopnia 
(ISCED 2) (EFS) 

słabiej 
rozwinięty

0 0 524 504 458 372 701 566 831 521 4 477 2 514 1 963

CO10

Osoby z wykształceniem na 
poziomie 

ponadgimnazjalnym 

(ISCED 3) lub policealnym 

(ISCED 4) (EFS) 

słabiej 
rozwinięty

0 0 1 247 2 024 1 064 1 431 1 721 2 107 1716 2226 13 536 5 748 7 788

CO11

Osoby z wykształceniem 
wyższym (ISCED 5 do 8) 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 85 546 58 374 160 561 173 697 2 654 476 2 178

CO12

Uczestnicy żyjący w 
gospodarstwie domowym 

bez osób pracujących (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 721 897 590 637 914 980 0 0 4 739 2 225 2 514

CO13

Uczestnicy żyjący w 
gospodarstwie domowym 

bez osób pracujących, z 
dziećmi pozostającymi na 
utrzymaniu (EFS) 

słabiej 
rozwinięty

0 0 322 584 297 459 473 695 0 0 2 830 1 092 1 738

CO14

Uczestnicy żyjący w 
gospodarstwie domowym 

składającym się z jednej 
osoby dorosłej i dzieci 
pozostających na 
utrzymaniu (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 135 491 90 293 123 513 0 0 1 645 348 1 297

CO15

Migranci, uczestnicy obcego 

pochodzenia, mniejszości (w 
tym społeczności 
marginalizowane, takie jak 

Romowie) (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 11 6 6 6 10 9 8 13 69 35 34

CO16

Uczestnicy z 

niepełnosprawnościami 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 1222 508 714 0 0 96 185 111 141 184 198 181 204 1 300 572 728 106,38% 112,60% 101,96%

Przekroczenie wartości 
docelowej - kwestia do 

ustalenia na etapie negocjacji.

CO17
Inne osoby w niekorzystnej 

sytuacji społecznej (EFS) 
słabiej 

rozwinięty 0 0 1 024 1 582 843 1 104 1 527 1 821 1536 1839 11 276 4 930 6 346

CO18

Osoby bezdomne lub 

dotknięte wykluczeniem 
mieszkaniowym

1 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 19 16 12 4 37 13 15 3 119 83 36

CO19
Osoby pochodzące z 
obszarów wiejskich1 

(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 966 1 505 811 1 076 1 483 1 805 1518 1810 10 974 4 778 6 196

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

Wartość docelowa (2023 r.) 
Nieobowiązkowy podział ze 

względu na płeć (w odniesieniu do 
wartości docelowej)

2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. Wskaźnik osiągnięć 
nieobowiązkowy podział ze względu 

na płeć

<type='N' input='G'> <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='N' input='M'>

2021 r. 2022 r. 2023 r. Wartość skumulowana (obliczana 
automatycznie)

<type='N' input='G'>

2018 r. 2019 r. 2020 r.

<type='P' input='G'>

Wartość roczna

<type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='N' input='M'>

Priorytet inwestycyjny: 8i



CO20

Liczba projektów 
zrealizowanych w pełni lub 
częściowo przez partnerów 
społecznych lub organizacje 
pozarządowe 

słabiej 
rozwinięty

5

CO21

Liczba projektów 
ukierunkowanych na trwały 
udział kobiet w zatrudnieniu 
i rozwój ich kariery 
zawodowej 

słabiej 
rozwinięty

67

CO22

liczba projektów 
obejmujących
administrację publiczną lub 
służby
publiczne na szczeblu 

krajowym,

regionalnym lub lokalnym

słabiej 
rozwinięty

0

CO23

liczba objętych wsparciem 
mikro-,

małych i średnich 
przedsiębiorstw (w
tym przedsiębiorstw 
spółdzielczych i
przedsiębiorstw gospodarki
społecznej)

słabiej 
rozwinięty 0

Całkowita łączna liczba 
uczestników2

20706

CO01

Bezrobotni, w tym 

długotrwale bezrobotni 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 21 53 324 499 897 345 552

CO02
Długotrwale bezrobotni 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 13 25 162 216 416 175 241

CO03
Osoby bierne zawodowo 

(EFS) 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 2 10 94 184 290 96 194

CO04

Osoby bierne zawodowo, 

nieuczestniczące w 
kształceniu ani szkoleniu 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 13 30 43 13 30

CO05

osoby pracujące, łącznie z
prowadzącymi działalność 
na własny
rachunek

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CO06
osoby w wieku poniżej 25 
lat

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CO07

Liczba osób powyżej 54 lat 
objętych wsparciem w 
programie

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 4 5 48 42 99 52 47

CO08

Osoby powyżej 54 lat, które 
są bezrobotne, łącznie z 
długotrwale bezrobotnymi, 
lub są bierne zawodowo i 
nie uczestniczą w 
kształceniu lub szkoleniu 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 4 3 31 20 58 35 23

CO09

Osoby z wykształceniem 
podstawowym (ISCED 1) 

lub średnim I stopnia 
(ISCED 2) (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 2 4 40 22 68 42 26

CO10

Osoby z wykształceniem na 
poziomie 

ponadgimnazjalnym 

(ISCED 3) lub policealnym 

(ISCED 4) (EFS) 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 19 35 318 344 716 337 379

CO11

Osoby z wykształceniem 
wyższym (ISCED 5 do 8) 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 2 24 60 317 403 62 341

CO12

Uczestnicy żyjący w 
gospodarstwie domowym 

bez osób pracujących (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 7 17 0 0 24 7 17

CO13

Uczestnicy żyjący w 
gospodarstwie domowym 

bez osób pracujących, z 
dziećmi pozostającymi na 
utrzymaniu (EFS) 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 12 1 11

CO14

Uczestnicy żyjący w 
gospodarstwie domowym 

składającym się z jednej 
osoby dorosłej i dzieci 
pozostających na 
utrzymaniu (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 3 9 0 0 12 3 9

CO15

Migranci, uczestnicy obcego 

pochodzenia, mniejszości (w 
tym społeczności 
marginalizowane, takie jak 

Romowie) (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8 2 6

0

0

6185

5

0 0 0 28 67

3

39

0

0 0 0 0

0 0 0 2

0

0

3 762 5 8184 9410 20706

0 0 0

Priorytet inwestycyjny: 8iii



CO16

Uczestnicy z 

niepełnosprawnościami 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 4 0 31 39 74 35 39

CO17
Inne osoby w niekorzystnej 

sytuacji społecznej (EFS) 
słabiej 

rozwinięty 0 0 0 0 0 0 11 45 233 331 620 244 376

CO18

Osoby bezdomne lub 

dotknięte wykluczeniem 
mieszkaniowym

1 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 1 4

CO19
Osoby pochodzące z 
obszarów wiejskich1 

(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 11 39 233 338 621 244 377

CO20

Liczba projektów 
zrealizowanych w pełni lub 
częściowo przez partnerów 
społecznych lub organizacje 
pozarządowe 

słabiej 
rozwinięty 0

CO21

Liczba projektów 
ukierunkowanych na trwały 
udział kobiet w zatrudnieniu 
i rozwój ich kariery 
zawodowej 

słabiej 
rozwinięty

24

CO22

liczba projektów 
obejmujących
administrację publiczną lub 
służby
publiczne na szczeblu 

krajowym,

regionalnym lub lokalnym

słabiej 
rozwinięty

0

CO23

liczba objętych wsparciem 
mikro-,

małych i średnich 
przedsiębiorstw (w
tym przedsiębiorstw 
spółdzielczych i
przedsiębiorstw gospodarki
społecznej)

słabiej 
rozwinięty 0

Całkowita łączna liczba 
uczestników2 1187

Priorytet inwestycyjny: 8iv

CO01
Bezrobotni, w tym 

długotrwale bezrobotni 
słabiej 

rozwinięty
0 0 0 0 0 2 8 222 19 313 564 27 537

CO02
Długotrwale bezrobotni 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 1 0 29 2 56 88 2 86

CO03
Osoby bierne zawodowo 

(EFS) 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 1 35 132 30 160 358 65 293

CO04

Osoby bierne zawodowo, 

nieuczestniczące w 
kształceniu ani szkoleniu 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 7

CO05

osoby pracujące, łącznie z
prowadzącymi działalność 
na własny
rachunek

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 5 218 24 501 748 29 719

CO06
osoby w wieku poniżej 25 
lat

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 28 80 13 95 216 41 175

CO07

Liczba osób powyżej 54 lat 
objętych wsparciem w 
programie

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1

CO08

Osoby powyżej 54 lat, które 
są bezrobotne, łącznie z 
długotrwale bezrobotnymi, 
lub są bierne zawodowo i 
nie uczestniczą w 
kształceniu lub szkoleniu 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1

CO09

Osoby z wykształceniem 
podstawowym (ISCED 1) 

lub średnim I stopnia 
(ISCED 2) (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 30 36 13 26 105 43 62

CO10

Osoby z wykształceniem na 
poziomie 

ponadgimnazjalnym 

(ISCED 3) lub policealnym 

(ISCED 4) (EFS) 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 3 10 158 19 255 445 29 416

CO11

Osoby z wykształceniem 
wyższym (ISCED 5 do 8) 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 8 378 41 693 1120 49 1071

CO12

Uczestnicy żyjący w 
gospodarstwie domowym 

bez osób pracujących (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 5 62 0 0 67 5 62

CO13

Uczestnicy żyjący w 
gospodarstwie domowym 

bez osób pracujących, z 
dziećmi pozostającymi na 
utrzymaniu (EFS) 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 5 60 0 0 65 5 60

0

1101

0

0

0

00 0 0

0 0 0 24

0 0 0

0 0 0 0

0

24

0 0 0

0

86 1 187

0

0



CO14

Uczestnicy żyjący w 
gospodarstwie domowym 

składającym się z jednej 
osoby dorosłej i dzieci 
pozostających na 
utrzymaniu (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 4 62 0 0 66 4 62

CO15

Migranci, uczestnicy obcego 

pochodzenia, mniejszości (w 
tym społeczności 
marginalizowane, takie jak 

Romowie) (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 6

CO16

Uczestnicy z 

niepełnosprawnościami 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 2 1 12 15 1 14

CO17
Inne osoby w niekorzystnej 

sytuacji społecznej (EFS) 
słabiej 

rozwinięty 0 0 0 0 0 3 28 294 23 279 627 51 576

CO18

Osoby bezdomne lub 

dotknięte wykluczeniem 
mieszkaniowym

1 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2

CO19
Osoby pochodzące z 
obszarów wiejskich1 

(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 3 28 250 22 277 580 50 530

CO20

Liczba projektów 
zrealizowanych w pełni lub 
częściowo przez partnerów 
społecznych lub organizacje 
pozarządowe 

słabiej 
rozwinięty 5

CO21

Liczba projektów 
ukierunkowanych na trwały 
udział kobiet w zatrudnieniu 
i rozwój ich kariery 
zawodowej 

słabiej 
rozwinięty

76

CO22

liczba projektów 
obejmujących
administrację publiczną lub 
służby
publiczne na szczeblu 

krajowym,

regionalnym lub lokalnym

słabiej 
rozwinięty

2

CO23

liczba objętych wsparciem 
mikro-,

małych i średnich 
przedsiębiorstw (w
tym przedsiębiorstw 
spółdzielczych i
przedsiębiorstw gospodarki
społecznej)

słabiej 
rozwinięty 0

Całkowita łączna liczba 
uczestników2 1670

CO01

Bezrobotni, w tym 

długotrwale bezrobotni 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 9 6 3

CO02
Długotrwale bezrobotni 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CO03
Osoby bierne zawodowo 

(EFS) 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CO04

Osoby bierne zawodowo, 

nieuczestniczące w 
kształceniu ani szkoleniu 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CO05

Osoby pracujące, łącznie z 
prowadzącymi działalność 
na własny rachunek (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 6315 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 58 61 119 58 61 1,88%

CO06
osoby w wieku poniżej 25 
lat

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 0

CO07

Liczba osób powyżej 54 lat 
objętych wsparciem w 
programie

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8 1 7

CO08

Osoby powyżej 54 lat, które 
są bezrobotne, łącznie z 
długotrwale bezrobotnymi, 
lub są bierne zawodowo i 
nie uczestniczą w 
kształceniu lub szkoleniu 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CO09

Osoby z wykształceniem 
podstawowym (ISCED 1) 

lub średnim I stopnia 
(ISCED 2) (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 0

CO10

Osoby z wykształceniem na 
poziomie 

ponadgimnazjalnym 

(ISCED 3) lub policealnym 

(ISCED 4) (EFS) 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 0 0 34 21 55 34 21

CO11

Osoby z wykształceniem 
wyższym (ISCED 5 do 8) 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 23 43 66 23 43
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CO12

Uczestnicy żyjący w 
gospodarstwie domowym 

bez osób pracujących (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CO13

Uczestnicy żyjący w 
gospodarstwie domowym 

bez osób pracujących, z 
dziećmi pozostającymi na 
utrzymaniu (EFS) 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CO14

Uczestnicy żyjący w 
gospodarstwie domowym 

składającym się z jednej 
osoby dorosłej i dzieci 
pozostających na 
utrzymaniu (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CO15

Migranci, uczestnicy obcego 

pochodzenia, mniejszości (w 
tym społeczności 
marginalizowane, takie jak 

Romowie) (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CO16

Uczestnicy z 

niepełnosprawnościami 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1

CO17
Inne osoby w niekorzystnej 

sytuacji społecznej (EFS) 
słabiej 

rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 37 42 79 37 42

CO18

Osoby bezdomne lub 

dotknięte wykluczeniem 
mieszkaniowym

1 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CO19
Osoby pochodzące z 
obszarów wiejskich1 

(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 37 42 79 37 42

CO20

Liczba projektów 
zrealizowanych w pełni lub 
częściowo przez partnerów 
społecznych lub organizacje 
pozarządowe 

słabiej 
rozwinięty 1 1 0

CO21

Liczba projektów 
ukierunkowanych na trwały 
udział kobiet w zatrudnieniu 
i rozwój ich kariery 
zawodowej 

słabiej 
rozwinięty

1 1 0

CO22

liczba projektów 
obejmujących
administrację publiczną lub 
służby
publiczne na szczeblu 

krajowym,

regionalnym lub lokalnym

słabiej 
rozwinięty 0 0 0

CO23

liczba objętych wsparciem 
mikro-,

małych i średnich 
przedsiębiorstw (w
tym przedsiębiorstw 
spółdzielczych i
przedsiębiorstw gospodarki
społecznej)

słabiej 
rozwinięty 12 12 0

Całkowita łączna liczba 
uczestników2 128

CO01

Bezrobotni, w tym 

długotrwale bezrobotni 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 92 140 232 92 140

CO02
Długotrwale bezrobotni 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 2 3

CO03
Osoby bierne zawodowo 

(EFS) 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CO04

Osoby bierne zawodowo, 

nieuczestniczące w 
kształceniu ani szkoleniu 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CO05

Osoby pracujące, łącznie z 
prowadzącymi działalność 
na własny rachunek (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 369 548 917 369 548

CO06
osoby w wieku poniżej 25 
lat

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 3

CO07

Liczba osób powyżej 54 lat 
objętych wsparciem w 
programie

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 253 295 548 253 295

CO08

Osoby powyżej 54 lat, które 
są bezrobotne, łącznie z 
długotrwale bezrobotnymi, 
lub są bierne zawodowo i 
nie uczestniczą w 
kształceniu lub szkoleniu 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 0 0 77 117 194 77 117

CO09

Osoby z wykształceniem 
podstawowym (ISCED 1) 

lub średnim I stopnia 
(ISCED 2) (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 14 4 10
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CO10

Osoby z wykształceniem na 
poziomie 

ponadgimnazjalnym 

(ISCED 3) lub policealnym 

(ISCED 4) (EFS) 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 0 0 357 461 818 357 461

CO11

Osoby z wykształceniem 
wyższym (ISCED 5 do 8) 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 100 217 317 100 217

CO12

Uczestnicy żyjący w 
gospodarstwie domowym 

bez osób pracujących (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CO13

Uczestnicy żyjący w 
gospodarstwie domowym 

bez osób pracujących, z 
dziećmi pozostającymi na 
utrzymaniu (EFS) 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CO14

Uczestnicy żyjący w 
gospodarstwie domowym 

składającym się z jednej 
osoby dorosłej i dzieci 
pozostających na 
utrzymaniu (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CO15

Migranci, uczestnicy obcego 

pochodzenia, mniejszości (w 
tym społeczności 
marginalizowane, takie jak 

Romowie) (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CO16

Uczestnicy z 

niepełnosprawnościami 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 14 4 10

CO17
Inne osoby w niekorzystnej 

sytuacji społecznej (EFS) 
słabiej 

rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 216 285 501 216 285

CO18

Osoby bezdomne lub 

dotknięte wykluczeniem 
mieszkaniowym

1 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1

CO19
Osoby pochodzące z 
obszarów wiejskich1 

(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 216 286 502 216 286

CO20

Liczba projektów 
zrealizowanych w pełni lub 
częściowo przez partnerów 
społecznych lub organizacje 
pozarządowe 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0

CO21

Liczba projektów 
ukierunkowanych na trwały 
udział kobiet w zatrudnieniu 
i rozwój ich kariery 
zawodowej 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0

CO22

liczba projektów 
obejmujących
administrację publiczną lub 
służby
publiczne na szczeblu 

krajowym,

regionalnym lub lokalnym

słabiej 
rozwinięty 2 2 0

CO23

liczba objętych wsparciem 
mikro-,

małych i średnich 
przedsiębiorstw (w
tym przedsiębiorstw 
spółdzielczych i
przedsiębiorstw gospodarki
społecznej)

słabiej 
rozwinięty 0 0 0

Całkowita łączna liczba 
uczestników2 1149

Oś IX

CO01

Bezrobotni, w tym 

długotrwale bezrobotni 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 5 58 77 172 209 463 984 291 693

CO02
Długotrwale bezrobotni 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 4 45 46 115 86 280 576 136 440

CO03
Osoby bierne zawodowo 

(EFS) 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 1 5 299 244 436 389 1374 736 638

CO04

Osoby bierne zawodowo, 

nieuczestniczące w 
kształceniu ani szkoleniu 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 1 5 30 36 48 46 166 79 87

CO05

Osoby pracujące, łącznie z 
prowadzącymi działalność 
na własny rachunek (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 1 0 23 18 37 26 105 61 44

CO06
osoby w wieku poniżej 25 
lat

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 2 5 266 166 381 292 1112 649 463

CO07

Liczba osób powyżej 54 lat 
objętych wsparciem w 
programie

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 1 0 37 61 78 69 246 116 130

0
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CO08

Osoby powyżej 54 lat, które 
są bezrobotne, łącznie z 
długotrwale bezrobotnymi, 
lub są bierne zawodowo i 
nie uczestniczą w 
kształceniu lub szkoleniu 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 1 0 27 33 59 42 162 87 75

CO09

Osoby z wykształceniem 
podstawowym (ISCED 1) 

lub średnim I stopnia 
(ISCED 2) (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 5 19 276 212 458 499 1469 739 730

CO10

Osoby z wykształceniem na 
poziomie 

ponadgimnazjalnym 

(ISCED 3) lub policealnym 

(ISCED 4) (EFS) 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 2 43 85 174 206 355 865 293 572

CO11

Osoby z wykształceniem 
wyższym (ISCED 5 do 8) 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 1 6 7 12 18 44 18 26

CO12

Uczestnicy żyjący w 
gospodarstwie domowym 

bez osób pracujących (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 5 37 111 209 0 0 362 116 246

CO13

Uczestnicy żyjący w 
gospodarstwie domowym 

bez osób pracujących, z 
dziećmi pozostającymi na 
utrzymaniu (EFS) 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 3 30 63 150 0 0 246 66 180

CO14

Uczestnicy żyjący w 
gospodarstwie domowym 

składającym się z jednej 
osoby dorosłej i dzieci 
pozostających na 
utrzymaniu (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 1 31 48 109 0 0 189 49 140

CO15

Migranci, uczestnicy obcego 

pochodzenia, mniejszości (w 
tym społeczności 
marginalizowane, takie jak 

Romowie) (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 5 2 3

CO16

Uczestnicy z 

niepełnosprawnościami 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 1687 0 0 0 0 0 2 80 94 164 180 520 244 276 30,82%

CO17
Inne osoby w niekorzystnej 

sytuacji społecznej (EFS) 
słabiej 

rozwinięty 0 0 0 0 7 62 329 305 517 584 1804 853 951

CO18

Osoby bezdomne lub 

dotknięte wykluczeniem 
mieszkaniowym

1 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 1 1 15 4 21 16 5

CO19
Osoby pochodzące z 
obszarów wiejskich1 

(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 7 63 157 226 313 451 1217 477 740

CO20

Liczba projektów 
zrealizowanych w pełni lub 
częściowo przez partnerów 
społecznych lub organizacje 
pozarządowe 

słabiej 
rozwinięty 39 39 0

CO21

Liczba projektów 
ukierunkowanych na trwały 
udział kobiet w zatrudnieniu 
i rozwój ich kariery 
zawodowej 

słabiej 
rozwinięty

5 5 0

CO22

liczba projektów 
obejmujących
administrację publiczną lub 
służby
publiczne na szczeblu 

krajowym,

regionalnym lub lokalnym

słabiej 
rozwinięty 14 14 0

CO23

liczba objętych wsparciem 
mikro-,

małych i średnich 
przedsiębiorstw (w
tym przedsiębiorstw 
spółdzielczych i
przedsiębiorstw gospodarki
społecznej)

słabiej 
rozwinięty 0 0 0

Całkowita łączna liczba 
uczestników2 2463

CO01

Bezrobotni, w tym 

długotrwale bezrobotni 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 97 428 139 680 1344 236 1108

CO02
Długotrwale bezrobotni 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 53 266 67 382 768 120 648

CO03
Osoby bierne zawodowo 

(EFS) 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 657 1019 1501 2755 5932 2158 3774

CO04

Osoby bierne zawodowo, 

nieuczestniczące w 
kształceniu ani szkoleniu 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 67 136 76 126 405 143 262
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CO05

Osoby pracujące, łącznie z 
prowadzącymi działalność 
na własny rachunek (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 179 465 391 1472 2507 570 1937

CO06
osoby w wieku poniżej 25 
lat

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 451 546 830 1019 2846 1281 1565

CO07

Liczba osób powyżej 54 lat 
objętych wsparciem w 
programie

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 214 487 703 1850 3254 917 2337

CO08

Osoby powyżej 54 lat, które 
są bezrobotne, łącznie z 
długotrwale bezrobotnymi, 
lub są bierne zawodowo i 
nie uczestniczą w 
kształceniu lub szkoleniu 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 64 130 74 152 420 138 282

CO09

Osoby z wykształceniem 
podstawowym (ISCED 1) 

lub średnim I stopnia 
(ISCED 2) (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 545 892 1093 1999 4529 1638 2891

CO10

Osoby z wykształceniem na 
poziomie 

ponadgimnazjalnym 

(ISCED 3) lub policealnym 

(ISCED 4) (EFS) 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 329 764 707 1735 3535 1036 2499

CO11

Osoby z wykształceniem 
wyższym (ISCED 5 do 8) 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 47 236 197 1124 1604 244 1360

CO12

Uczestnicy żyjący w 
gospodarstwie domowym 

bez osób pracujących (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 337 632 0 0 969 337 632

CO13

Uczestnicy żyjący w 
gospodarstwie domowym 

bez osób pracujących, z 
dziećmi pozostającymi na 
utrzymaniu (EFS) 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 199 417 0 0 616 199 417

CO14

Uczestnicy żyjący w 
gospodarstwie domowym 

składającym się z jednej 
osoby dorosłej i dzieci 
pozostających na 
utrzymaniu (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 101 323 0 0 424 101 323

CO15

Migranci, uczestnicy obcego 

pochodzenia, mniejszości (w 
tym społeczności 
marginalizowane, takie jak 

Romowie) (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 1 3 2 9 15 3 12

CO16

Uczestnicy z 

niepełnosprawnościami 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 225 349 562 914 2050 787 1263

CO17
Inne osoby w niekorzystnej 

sytuacji społecznej (EFS) 
słabiej 

rozwinięty 0 0 0 0 0 0 642 1266 1260 2950 6118 1902 4216

CO18

Osoby bezdomne lub 

dotknięte wykluczeniem 
mieszkaniowym

1 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 12 8 73 41 134 85 49

CO19
Osoby pochodzące z 
obszarów wiejskich1 

(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 584 1169 1099 2633 5485 1683 3802

CO20

Liczba projektów 
zrealizowanych w pełni lub 
częściowo przez partnerów 
społecznych lub organizacje 
pozarządowe 

słabiej 
rozwinięty 42 42 0

CO21

Liczba projektów 
ukierunkowanych na trwały 
udział kobiet w zatrudnieniu 
i rozwój ich kariery 
zawodowej 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0

CO22

liczba projektów 
obejmujących
administrację publiczną lub 
służby
publiczne na szczeblu 

krajowym,

regionalnym lub lokalnym

słabiej 
rozwinięty 25 25 0

CO23

liczba objętych wsparciem 
mikro-,

małych i średnich 
przedsiębiorstw (w
tym przedsiębiorstw 
spółdzielczych i
przedsiębiorstw gospodarki
społecznej)

słabiej 
rozwinięty 0 0 0

Całkowita łączna liczba 
uczestników2 9783

CO01

Bezrobotni, w tym 

długotrwale bezrobotni 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 71 111 157 211 550 228 322

18

0

6938

15

0

Priorytet inwestycyjny: 9v

0 0 0 27

0 0 0 0

0 0 4 3

0 0 0 0

0 0 0 2845 9783



CO02
Długotrwale bezrobotni 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 17 15 21 27 80 38 42

CO03
Osoby bierne zawodowo 

(EFS) 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 15 43 51 103 212 66 146

CO04

Osoby bierne zawodowo, 

nieuczestniczące w 
kształceniu ani szkoleniu 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CO05

Osoby pracujące, łącznie z 
prowadzącymi działalność 
na własny rachunek (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 128 275 323 614 1340 451 889

CO06
osoby w wieku poniżej 25 
lat

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 5 29 58 74 166 63 103

CO07

Liczba osób powyżej 54 lat 
objętych wsparciem w 
programie

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 39 54 122 167 382 161 221

CO08

Osoby powyżej 54 lat, które 
są bezrobotne, łącznie z 
długotrwale bezrobotnymi, 
lub są bierne zawodowo i 
nie uczestniczą w 
kształceniu lub szkoleniu 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 12 8 27 20 67 39 28

CO09

Osoby z wykształceniem 
podstawowym (ISCED 1) 

lub średnim I stopnia 
(ISCED 2) (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 23 33 74 74 204 97 107

CO10

Osoby z wykształceniem na 
poziomie 

ponadgimnazjalnym 

(ISCED 3) lub policealnym 

(ISCED 4) (EFS) 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 75 144 177 311 707 252 455

CO11

Osoby z wykształceniem 
wyższym (ISCED 5 do 8) 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 116 251 276 540 1183 392 791

CO12

Uczestnicy żyjący w 
gospodarstwie domowym 

bez osób pracujących (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 22 48 0 0 70 22 48

CO13

Uczestnicy żyjący w 
gospodarstwie domowym 

bez osób pracujących, z 
dziećmi pozostającymi na 
utrzymaniu (EFS) 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 5 25 0 0 30 5 25

CO14

Uczestnicy żyjący w 
gospodarstwie domowym 

składającym się z jednej 
osoby dorosłej i dzieci 
pozostających na 
utrzymaniu (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 11 66 0 0 77 11 66

CO15

Migranci, uczestnicy obcego 

pochodzenia, mniejszości (w 
tym społeczności 
marginalizowane, takie jak 

Romowie) (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 7 3 4

CO16

Uczestnicy z 

niepełnosprawnościami 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 36 45 95 105 281 131 150

CO17
Inne osoby w niekorzystnej 

sytuacji społecznej (EFS) 
słabiej 

rozwinięty 0 0 0 0 0 0 92 248 291 504 1135 383 752

CO18

Osoby bezdomne lub 

dotknięte wykluczeniem 
mieszkaniowym

1 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 12 1 9 2 24 21 3

CO19
Osoby pochodzące z 
obszarów wiejskich1 

(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 82 232 276 489 1079 358 721

CO20

Liczba projektów 
zrealizowanych w pełni lub 
częściowo przez partnerów 
społecznych lub organizacje 
pozarządowe 

słabiej 
rozwinięty 1 1 0

CO21

Liczba projektów 
ukierunkowanych na trwały 
udział kobiet w zatrudnieniu 
i rozwój ich kariery 
zawodowej 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0

CO22

liczba projektów 
obejmujących
administrację publiczną lub 
służby
publiczne na szczeblu 

krajowym,

regionalnym lub lokalnym

słabiej 
rozwinięty 0 0 0

1

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0



CO23

liczba objętych wsparciem 
mikro-,

małych i średnich 
przedsiębiorstw (w
tym przedsiębiorstw 
spółdzielczych i
przedsiębiorstw gospodarki
społecznej)

słabiej 
rozwinięty 2 2 0

Całkowita łączna liczba 
uczestników2 2102

Oś X

CO01

Bezrobotni, w tym 

długotrwale bezrobotni 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 6

CO02
Długotrwale bezrobotni 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CO03
Osoby bierne zawodowo 

(EFS) 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 3478 3431 9835 9908 26652 13313 13339

CO04

Osoby bierne zawodowo, 

nieuczestniczące w 
kształceniu ani szkoleniu 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CO05

Osoby pracujące, łącznie z 
prowadzącymi działalność 
na własny rachunek (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 26 293 238 1333 1890 264 1626

CO06
osoby w wieku poniżej 25 
lat

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 3478 3431 9835 9908 26652 13313 13339

CO07

Liczba osób powyżej 54 lat 
objętych wsparciem w 
programie

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 3 34 33 173 243 36 207

CO08

Osoby powyżej 54 lat, które 
są bezrobotne, łącznie z 
długotrwale bezrobotnymi, 
lub są bierne zawodowo i 
nie uczestniczą w 
kształceniu lub szkoleniu 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CO09

Osoby z wykształceniem 
podstawowym (ISCED 1) 

lub średnim I stopnia 
(ISCED 2) (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 1299 1383 9606 9687 21975 10905 11070

CO10

Osoby z wykształceniem na 
poziomie 

ponadgimnazjalnym 

(ISCED 3) lub policealnym 

(ISCED 4) (EFS) 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 3

CO11

Osoby z wykształceniem 
wyższym (ISCED 5 do 8) 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 26 293 238 1336 1893 264 1629

CO12

Uczestnicy żyjący w 
gospodarstwie domowym 

bez osób pracujących (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 242 210 0 0 452 242 210

CO13

Uczestnicy żyjący w 
gospodarstwie domowym 

bez osób pracujących, z 
dziećmi pozostającymi na 
utrzymaniu (EFS) 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 242 210 0 0 452 242 210

CO14

Uczestnicy żyjący w 
gospodarstwie domowym 

składającym się z jednej 
osoby dorosłej i dzieci 
pozostających na 
utrzymaniu (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 467 467 0 0 934 467 467

CO15

Migranci, uczestnicy obcego 

pochodzenia, mniejszości (w 
tym społeczności 
marginalizowane, takie jak 

Romowie) (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 57 60 29 35 181 86 95

CO16

Uczestnicy z 

niepełnosprawnościami 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 174 113 370 221 878 544 334

CO17
Inne osoby w niekorzystnej 

sytuacji społecznej (EFS) 
słabiej 

rozwinięty 0 0 0 0 0 0 961 1154 5919 6404 14438 6880 7558

CO18

Osoby bezdomne lub 

dotknięte wykluczeniem 
mieszkaniowym

1 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 14 7 7

CO19
Osoby pochodzące z 
obszarów wiejskich1 

(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 904 1086 5849 6339 14178 6753 7425

CO20

Liczba projektów 
zrealizowanych w pełni lub 
częściowo przez partnerów 
społecznych lub organizacje 
pozarządowe 

słabiej 
rozwinięty 4 4 0

CO21

Liczba projektów 
ukierunkowanych na trwały 
udział kobiet w zatrudnieniu 
i rozwój ich kariery 
zawodowej 

słabiej 
rozwinięty

4 4 0

2

1459

3

4

Priorytet inwestycyjny: 10i

0 0 0 0

0 0 0 643 2102

0 0 0 1

0 0 0 0



CO22

liczba projektów 
obejmujących
administrację publiczną lub 
służby
publiczne na szczeblu 

krajowym,

regionalnym lub lokalnym

słabiej 
rozwinięty 25 25 0

CO23

liczba objętych wsparciem 
mikro-,

małych i średnich 
przedsiębiorstw (w
tym przedsiębiorstw 
spółdzielczych i
przedsiębiorstw gospodarki
społecznej)

słabiej 
rozwinięty 0 0 0

Całkowita łączna liczba 
uczestników2 28548

CO01

Bezrobotni, w tym 

długotrwale bezrobotni 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 51 78 129 51 78

CO02
Długotrwale bezrobotni 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 0 0 9 16 25 9 16

CO03
Osoby bierne zawodowo 

(EFS) 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 0 0 131 415 546 131 415

CO04

Osoby bierne zawodowo, 

nieuczestniczące w 
kształceniu ani szkoleniu 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 6 24 30 6 24

CO05

Osoby pracujące, łącznie z 
prowadzącymi działalność 
na własny rachunek (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 416 533 949 416 533

CO06
osoby w wieku poniżej 25 
lat

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 0 0 14 38 52 14 38

CO07

Liczba osób powyżej 54 lat 
objętych wsparciem w 
programie

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 193 557 750 193 557

CO08

Osoby powyżej 54 lat, które 
są bezrobotne, łącznie z 
długotrwale bezrobotnymi, 
lub są bierne zawodowo i 
nie uczestniczą w 
kształceniu lub szkoleniu 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 0 0 12 25 37 12 25

CO09

Osoby z wykształceniem 
podstawowym (ISCED 1) 

lub średnim I stopnia 
(ISCED 2) (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 57 73 130 57 73

CO10

Osoby z wykształceniem na 
poziomie 

ponadgimnazjalnym 

(ISCED 3) lub policealnym 

(ISCED 4) (EFS) 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 0 0 398 576 974 398 576

CO11

Osoby z wykształceniem 
wyższym (ISCED 5 do 8) 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 143 376 519 143 376

CO12

Uczestnicy żyjący w 
gospodarstwie domowym 

bez osób pracujących (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CO13

Uczestnicy żyjący w 
gospodarstwie domowym 

bez osób pracujących, z 
dziećmi pozostającymi na 
utrzymaniu (EFS) 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CO14

Uczestnicy żyjący w 
gospodarstwie domowym 

składającym się z jednej 
osoby dorosłej i dzieci 
pozostających na 
utrzymaniu (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CO15

Migranci, uczestnicy obcego 

pochodzenia, mniejszości (w 
tym społeczności 
marginalizowane, takie jak 

Romowie) (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 3 2

CO16

Uczestnicy z 

niepełnosprawnościami 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 82 150 232 82 150

CO17
Inne osoby w niekorzystnej 

sytuacji społecznej (EFS) 
słabiej 

rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 213 326 539 213 326

CO18

Osoby bezdomne lub 

dotknięte wykluczeniem 
mieszkaniowym

1 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CO19
Osoby pochodzące z 
obszarów wiejskich1 

(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 218 309 527 218 309

8

0

Priorytet inwestycyjny: 10iii

0 0 1 16

0 0 0 0

0 0 0 7228 2854821320



CO20

Liczba projektów 
zrealizowanych w pełni lub 
częściowo przez partnerów 
społecznych lub organizacje 
pozarządowe 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0

CO21

Liczba projektów 
ukierunkowanych na trwały 
udział kobiet w zatrudnieniu 
i rozwój ich kariery 
zawodowej 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0

CO22

liczba projektów 
obejmujących
administrację publiczną lub 
służby
publiczne na szczeblu 

krajowym,

regionalnym lub lokalnym

słabiej 
rozwinięty 1 1 0

CO23

liczba objętych wsparciem 
mikro-,

małych i średnich 
przedsiębiorstw (w
tym przedsiębiorstw 
spółdzielczych i
przedsiębiorstw gospodarki
społecznej)

słabiej 
rozwinięty 0 0 0

Całkowita łączna liczba 
uczestników2 1624

CO01

Bezrobotni, w tym 

długotrwale bezrobotni 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 139 165 304 139 165

CO02
Długotrwale bezrobotni 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 0 0 23 49 72 23 49

CO03
Osoby bierne zawodowo 

(EFS) 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 200 185 2359 1413 3862 2853 10872 6421 4451

CO04

Osoby bierne zawodowo, 

nieuczestniczące w 
kształceniu ani szkoleniu 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 4 18 22 4 18

CO05

Osoby pracujące, łącznie z 
prowadzącymi działalność 
na własny rachunek (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 4 6 187 127 1090 346 1760 1281 479

CO06
osoby w wieku poniżej 25 
lat

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 200 185 2362 1415 4181 2912 11255 6743 4512

CO07

Liczba osób powyżej 54 lat 
objętych wsparciem w 
programie

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 3 0 25 15 51 61 155 79 76

CO08

Osoby powyżej 54 lat, które 
są bezrobotne, łącznie z 
długotrwale bezrobotnymi, 
lub są bierne zawodowo i 
nie uczestniczą w 
kształceniu lub szkoleniu 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 0 0 2 16 18 2 16

CO09

Osoby z wykształceniem 
podstawowym (ISCED 1) 

lub średnim I stopnia 
(ISCED 2) (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 200 185 2349 1403 3918 2816 10871 6467 4404

CO10

Osoby z wykształceniem na 
poziomie 

ponadgimnazjalnym 

(ISCED 3) lub policealnym 

(ISCED 4) (EFS) 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 3 2 79 35 1083 430 1632 1165 467

CO11

Osoby z wykształceniem 
wyższym (ISCED 5 do 8) 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 1 4 118 102 90 118 433 209 224

CO12

Uczestnicy żyjący w 
gospodarstwie domowym 

bez osób pracujących (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 15 20 56 62 0 0 153 71 82

CO13

Uczestnicy żyjący w 
gospodarstwie domowym 

bez osób pracujących, z 
dziećmi pozostającymi na 
utrzymaniu (EFS) 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 15 20 55 62 0 0 152 70 82

CO14

Uczestnicy żyjący w 
gospodarstwie domowym 

składającym się z jednej 
osoby dorosłej i dzieci 
pozostających na 
utrzymaniu (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 23 25 116 139 0 0 303 139 164

CO15

Migranci, uczestnicy obcego 

pochodzenia, mniejszości (w 
tym społeczności 
marginalizowane, takie jak 

Romowie) (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 5 3 8 11 27 13 14

CO16

Uczestnicy z 

niepełnosprawnościami 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 2 2 23 22 105 106 260 130 130

0

0

1

0

1624

Priorytet inwestycyjny: 10iv

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 1624



CO17
Inne osoby w niekorzystnej 

sytuacji społecznej (EFS) 
słabiej 

rozwinięty 0 0 0 0 162 171 1287 800 3169 2198 7787 4618 3169

CO18

Osoby bezdomne lub 

dotknięte wykluczeniem 
mieszkaniowym

1 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0

CO19
Osoby pochodzące z 
obszarów wiejskich1 

(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 160 166 1271 793 3098 2124 7612 4529 3083

CO20

Liczba projektów 
zrealizowanych w pełni lub 
częściowo przez partnerów 
społecznych lub organizacje 
pozarządowe 

słabiej 
rozwinięty 2 2 0

CO21

Liczba projektów 
ukierunkowanych na trwały 
udział kobiet w zatrudnieniu 
i rozwój ich kariery 
zawodowej 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0

CO22

liczba projektów 
obejmujących
administrację publiczną lub 
służby
publiczne na szczeblu 

krajowym,

regionalnym lub lokalnym

słabiej 
rozwinięty 0 0 0

CO23

liczba objętych wsparciem 
mikro-,

małych i średnich 
przedsiębiorstw (w
tym przedsiębiorstw 
spółdzielczych i
przedsiębiorstw gospodarki
społecznej)

słabiej 
rozwinięty 0 0 0

Całkowita łączna liczba 
uczestników2 12936

Oś XI

CO01

Bezrobotni, w tym 

długotrwale bezrobotni 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 4 19 113 383 519 117 402

CO02
Długotrwale bezrobotni 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 4 13 58 230 305 62 243

CO03
Osoby bierne zawodowo 

(EFS) 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 0 4 525 1101 1630 525 1105

CO04

Osoby bierne zawodowo, 

nieuczestniczące w 
kształceniu ani szkoleniu 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 1 27 34 62 27 35

CO05

Osoby pracujące, łącznie z 
prowadzącymi działalność 
na własny rachunek (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 1 260 549 810 260 550

CO06
osoby w wieku poniżej 25 
lat

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 0 4 231 258 493 231 262

CO07

Liczba osób powyżej 54 lat 
objętych wsparciem w 
programie

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 3 3 296 842 1144 299 845

CO08

Osoby powyżej 54 lat, które 
są bezrobotne, łącznie z 
długotrwale bezrobotnymi, 
lub są bierne zawodowo i 
nie uczestniczą w 
kształceniu lub szkoleniu 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 3 1 38 55 97 41 56

CO09

Osoby z wykształceniem 
podstawowym (ISCED 1) 

lub średnim I stopnia 
(ISCED 2) (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 2 9 342 696 1049 344 705

CO10

Osoby z wykształceniem na 
poziomie 

ponadgimnazjalnym 

(ISCED 3) lub policealnym 

(ISCED 4) (EFS) 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 2 11 363 908 1284 365 919

CO11

Osoby z wykształceniem 
wyższym (ISCED 5 do 8) 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 3 139 366 508 139 369

CO12

Uczestnicy żyjący w 
gospodarstwie domowym 

bez osób pracujących (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 3 12 0 0 15 3 12

CO13

Uczestnicy żyjący w 
gospodarstwie domowym 

bez osób pracujących, z 
dziećmi pozostającymi na 
utrzymaniu (EFS) 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 10 1 9

CO14

Uczestnicy żyjący w 
gospodarstwie domowym 

składającym się z jednej 
osoby dorosłej i dzieci 
pozostających na 
utrzymaniu (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2

0

0

0

8455

1

Priorytet inwestycyjny: 9vi

0 0 395 4086 12936

0 0 0 0

0 0

0 0 0 1

0 0 0 0

0 0



CO15

Migranci, uczestnicy obcego 

pochodzenia, mniejszości (w 
tym społeczności 
marginalizowane, takie jak 

Romowie) (EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 9 1 8

CO16

Uczestnicy z 

niepełnosprawnościami 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 5 323 442 770 323 447

CO17
Inne osoby w niekorzystnej 

sytuacji społecznej (EFS) 
słabiej 

rozwinięty 0 0 0 0 0 0 2 11 659 1600 2272 661 1611

CO18

Osoby bezdomne lub 

dotknięte wykluczeniem 
mieszkaniowym

1 
(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 0 0 52 5 57 52 5

CO19
Osoby pochodzące z 
obszarów wiejskich1 

(EFS) 

słabiej 
rozwinięty 0 0 0 0 0 0 2 11 452 1262 1727 454 1273

CO20

Liczba projektów 
zrealizowanych w pełni lub 
częściowo przez partnerów 
społecznych lub organizacje 
pozarządowe 

słabiej 
rozwinięty 42 42 0

CO21

Liczba projektów 
ukierunkowanych na trwały 
udział kobiet w zatrudnieniu 
i rozwój ich kariery 
zawodowej 

słabiej 
rozwinięty

0 0 0

CO22

liczba projektów 
obejmujących
administrację publiczną lub 
służby
publiczne na szczeblu 

krajowym,

regionalnym lub lokalnym

słabiej 
rozwinięty 0 0 0

CO23

liczba objętych wsparciem 
mikro-,

małych i średnich 
przedsiębiorstw (w
tym przedsiębiorstw 
spółdzielczych i
przedsiębiorstw gospodarki
społecznej)

słabiej 
rozwinięty 0 0 0

Całkowita łączna liczba 
uczestników2 2959

Legenda dla właściwości pól (dotyczy wypełniania sprawozdań w SFC2014)
type (typ): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna, Cu = waluta
input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system
„maxlength” = maksymalna liczba znaków ze spacjami

z raportu z SL2014 wynika, iż w ramach PI 10i udział w projekcie wzięła 1 osoba  bierna zawodowo, nieuczestnicząca w kształceniu ani szkoleniu. Jest to błąd, który zostanie skorygowany podczas akceptacji kolejnego formularza monitorowania uczestników.
w związku z wejściem w życie tzw. Omnibus regulation (pakietu zmian w rozporządzeniach unijnych) 2 sierpnia 2018 r. straciła moc podstawa prawna zbierania danych dotyczących sytuacji gospodarstw domowych uczestników projektów

0

0

2931

1

0

2959

0 0 0 0

0 0 0 28

41

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

Dane dot. wykonania wskaźników należy wykazać w ujęciu rocznym. W bieżącym sprawozdaniu należy dokonać ewentualnych korekt danych za poprzednie lata.

1 Szacunki oparte na próbie reprezentatywnej. Państwa członkowskie mają do wyboru dwie możliwości z zakresu sprawozdawczości. Opcja 1: minimalnym wymogiem jest jednorazowe przedstawienie danych: w rocznym sprawozdaniu z wdrażania za 2017 r. W ramach tej opcji, wartość skumulowaną zgłasza się w kolumnie „Wartość skumulowana” w rocznym sprawozdaniu z wdrażania za 2017 r. Opcja 2: wartości roczne 
przedstawia się dla każdego roku.
2 Całkowita łączna liczba uczestników obejmuje uczestników z wypełnionymi rekordami danych (zawierającymi niewrażliwe dane osobowe), na podstawie których oblicza się powyższe dane, jak również uczestników z niewypełnionymi rekordami danych (zawierającymi niewrażliwe dane osobowe). Całkowitą liczbę uczestników oblicza się w systemie SFC2014, na podstawie następujących trzech wspólnych wskaźników 
produktu „bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni”, „osoby bierne zawodowo” i „osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek”. Całkowita liczba obejmuje tylko uczestników z wypełnionymi rekordami danymi, zawierającymi wszystkie niewrażliwe dane osobowe. Podając całkowitą liczbę uczestników, państwa członkowskie są zobowiązane do zgłoszenia wszystkich uczestników EFS, w tym 
uczestników z niewypełnionymi rekordami zawierającymi niewrażliwe dane osobowe.



NR 

IDENTYFIKACYJN

Y

Wskaźnik (nazwa 
wskaźnika)

Kategoria 

regionu (w 

stosownych 

przypadkach)

Jednostka 

miary

<type='S' input='G'> <type='S' input='G'>
<type='S' 

input='G'>

<type='S' 

input='G'>

Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Razem M K Razem M K

oś VIII

P8i1

Liczba osób w
wieku 50 lat i

więcej objętych
wsparciem w

programie

Słabiej 
rozwinięte

os. 6 376 3 239 3 137 0 0 0 362 201 161 2 179 1 026 1 153 1 501 803 698 1 407 757 650 5 449 2 787 2 662

P8i2

Liczba osób o niskich 
kwalifikacjach objętych 
wsparciem w programie

Słabiej 
rozwinięte

os. 19 258 8 526 10 732 0 0 0 1 206 543 663 6 032 2 795 3 237 4 539 2 261 2 278 4 912 2 412 2 500 16 689 8 011 8 678

P8i3

Liczba osób,  
które otrzymały

bezzwrotne

środki na
podjęcie

działalności
gospodarczej w

programie

Słabiej 
rozwinięte

os. 1 656 975 681 0 0 0 170 73 97 861 457 404 605 326 279 758 447 311 2 394 1 303 1 091
Przekroczenie wartości docelowej - kwestia do ustalenia na etapie 
negocjacji.

P8i4

Liczba osób pracujacych 
znajdujących się w 

niekorzystnej sytuacji na 

rynku  pracy objetych 

wsparciem w programie

Słabiej 
rozwinięte os. 961 368 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wskaźnik wprowadzony w ramach ostatniej renegocjacji RPO (lipiec 
2018r.). Pierwszy nabór wniosków na całą dostepną alokację w ramach 
Poddziałania 8.2.2 zakończył się w lutym br. i nie ma jeszcze wyników 
przeprowadzonej oceny formalno-merytorycznej. Zakłada się, że liczba 
złożonych wniosków pozwoli na 100% osiągnięcie wskaźnika.

P8.31

Liczba osób, 
pozostających bez pracy, 

które otrzymały
bezzwrotne

środki na
podjęcie

działalności
gospodarczej w

programie

Słabiej 
rozwinięte

os. 814 433 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 849 326 523 849 326 523

w 2019 r. planowany jest kolejny nabór, który powinien mieć wpływ na  
wzrost wartości wskaźnika, dodatkowo w kontekście planowanego na 
etapie renegocjacji przesunięcia na ten obszar dodatkowej ilości 
środków, wartość docelowa wskaźnika również powinna ulec 
zwiększeniu. 

P8iv1

Liczba osób opiekujących 
się dziećmi w wieku do 

lat 3 objętych wsparciem  
w programie

Słabiej 
rozwinięte

os. 5150 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395 7 353 876 52 807 1271 59 1160

P8iv2

Liczba utworzonych 

miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3

Słabiej 
rozwinięte szt. 4013 - - 0 - - 0 - - 0 - - 166 - - 805 - - 971 - -

P8v1

Liczba osób pracujących 
łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny 

rachunek w

wieku 50 lat i

więcej objętych
wsparciem w

programie

Słabiej 
rozwinięte

os. 1371 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 33 59 92 33 59

Zgodnie z danymi na dzień 31.05.2019 r. wartość docelowa z 
podpisanych umów wynosi 1371, co stanowi 100% wartości docelowej 
dla Programu. Projekt realizowany przez Operatora trwa do końca 2020 
r. Dystrybucja środków przez Operatora odbywa się cyklicznie, stąd 
postęp w osiąganiu wskaźników również ma charakter "skokowy", przy 
czym w przypadku identyfikowania przez Operatora problemów z 
osiagnięciem danego wskaźnika IZ RPO założyła wdrożenie działań 
naprawczych polegających na ograniczaniu/zawężaniu wsparcia tylko do 
wybranych grup docelowych.

P8v2

Liczba osób pracujących 
o niskich kwalifikacjach 

objętych
wsparciem w

programie

Słabiej 
rozwinięte

os. 3740 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 74 71 145 74 71

Zgodnie z danymi na dzień 31.05.2019 r. wartość docelowa z 
podpisanych umów wynosi 3740, co stanowi 100% wartości docelowej 
dla Programu. Projekt realizowany przez Operatora trwa do końca 2020 
r. Dystrybucja środków przez Operatora odbywa się cyklicznie, stąd 
postęp w osiąganiu wskaźników również ma charakter "skokowy". 

P8v3

Liczba 

mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw objętych 
usługami rozwojowymi w 

programie

Słabiej 
rozwinięte szt. 1450 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 70 - - 70 - -

Zgodnie z danymi na dzień 31.05.2019 r. wartość docelowa z 
podpisanych umów wynosi 1455, co stanowi 104% wartości docelowej 
dla Programu. Projekt realizowany przez Operatora trwa do końca 2020 
r. Dystrybucja środków przez Operatora odbywa się cyklicznie, stąd 
postęp w osiąganiu wskaźników również ma charakter "skokowy". 

P8v4

Liczba pracowników 
zagrożonych zwolnieniem 

z pracy oraz osób 
zwolnionych z przyczyn 

dotyczących zakładu 
pracy objętych
wsparciem w

programie

Słabiej 
rozwinięte os. 868 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 50 12 62 50 12

Zgodnie z danymi na dzień 31.05.2019 r. wartość docelowa z 
podpisanych umów wynosi 975, co stanowi 112% wartości docelowej 
dla Programu. Wartość zrealizowana sukcesywnie rośnie.

UWAGI:

Priorytet inwestycyjny: 8i

Priorytet inwestycyjny: 8iii

Wartość skumulowana (obliczana 
automatycznie)

<type='N' input='G'>

Wskaźnik osiągnięć

<type='N' input='G'><type='N' input='M'>

2016 r.

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

Priorytet inwestycyjny:

Wartość docelowa (2023 r.) 2014 r.

<type='P' input='G'>

2018 r.2017 r.

Wartość roczna

<type='N' input='M'> <type='N' input='M'>

2015 r.

<type='N' input='M'> <type='N' input='M'>

Priorytet inwestycyjny: 8iv

Priorytet inwestycyjny: 8v

Priorytet inwestycyjny: 8vi



P8vi1

Liczba osób objętych 
programem zdrowotnym 

dzięki EFS

Słabiej 
rozwinięte os. 26 568 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 931 397 534 931 397 534

Na chwilę obecną wskaźnik jest realizowany wyłącznie w ramach 
projektów obejmujących profilaktykę nowotworów jelita grubego, przy 
czym postęp w ich realizacji odnotowujemy począwszy od tego roku 
(realizacja badań zgłoszona w SI PBP do 01.04.2019 przekracza liczbę 6 
tys.). Ponadto w II połowie br. planowany jest nabór projektów na 
realizację Programu profilaktyki WZW B i C w województwie kujawsko-
pomorskim, co jednak jest uzależnione od uzyskania pozytywnej opinii 
AOTMiT. W kolejnym roku również planuje się realizację kilku RPZ. 
Powinno to pozwolić na osiągnięcie zakładanej wartości docelowej tego 
wskaźnika. Jednocześnie na etapie renegocjacji planowane jest 
przesunięcie znacznej części środków z PI 8vi na inne obszary, a co za 
tym idzie prawdopodobnie zostanie zmieniona również wartość 
docelowa wskaźnika.

P8vi2

Liczba wdrożonych 
programów zdrowotnych 

istotnych z punktu 

widzenia potrzeb 

zdrowotnych regionu, w 

tym pracodawców

Słabiej 
rozwinięte

szt. 15 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - -

Brak osiągniętej wartości wskaźnika wynika z faktu, iż dotychczas nie 
udało się przyjąć do realizacji jakiegokolwiek RPZ (dotychczas 
przygotowane RPZ nie uzyskały pozytywnej opinii AOTMiT lub nie 
mogły być realizowane ze względu na niejasną demarkację w zakresie 
finansowania świadczeń z NFZ). W II połowie br. planowany jest nabór 
projektów na realizację Programu profilaktyki WZW B i C w 
województwie kujawsko-pomorskim, co jednak jest uzależnione od 
uzyskania pozytywnej opinii AOTMiT. W kolejnym roku również 
planuje się realizację kilku RPZ. Jednocześnie na etapie renegocjacji 
planowane jest przesunięcie znacznej części środków z PI 8vi na inne 
obszary, a co za tym idzie również obniżenie wartości docelowej tego 
wskaźnika.

Oś IX

P9i1

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 

społecznym objętych 
wsparciem w programie

Słabiej 
rozwinięte

os. 11 245 - - 0 0 0 0 0 0 70 7 63 691 344 347 1142 507 635 1903 858 1045

P9iv1

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 

społecznym objętych 
usługami zdrowotnymi w 

programie

Słabiej 
rozwinięte

os. 2 492 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

W ramach dwóch zakończonych konkursów na Dzienne Domy Opieki 
Medycznej, wstępnie wartość wskaźnika była szacowana na ok. 1000 
osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym objętych 
usługami zdrowotnymi. Umowy są w trakcie podpisywania, a projekty 
będą się rozpoczynały w najbliższych miesiącach, stąd też obecnie 
wartość wskaźnika jest na poziomie 0. 
Jednocześnie aktualnie, po raz drugi, został złożony do AOTMiT - RPZ 
"Zdrowe dziecko - zdrowa rodzina", w którym ma być objętych ok. 1 
140 wcześniaków oraz 2 280 rodziców tych dzieci. Jednak ze względu 
na złożoność problemów zdrowotnych potencjalnych uczestników i 
trudność w zawężaniu w rekrutacji tylko do osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, nie wszyscy uczestnicy będą 
wchodzili w ten wskaźnik, dlatego też planowane jest w ramach 
renegocjacji RPO obniżenie wartości wskaźnika.
W 2019r. planowany jest nabór w ramach PI 9iv na usługi zdrowotne, 
jeśli RPZ „Zdrowe dziecko - zdrowa rodzina" zostanie zaakceptowany 
przez AOTMiT. Wyniki naboru będą miały wpływ na osiągnięcie 
zaplanowanej wartości wskaźnika z RPO. Jeśli RPZ nie zostanie 
zaakceptowany, to w ramach renegocjacji planuje się dodanie nowego 
typu działań do usług zdrowotnych dotyczącego profilaktyki wśród 
dzieci i młodzieży w zakresie chorób cywilizacyjnych. Aby nie 
stygmatyzować dzieci z „problemami”, wsparciem może być kierowane 
nie tylko do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 
dlatego też w ramach renegocjacji planujemy obniżyć niniejszego 
wartość wskaźnika.
Jednocześnie ze względu na trudności w przygotowaniu kolejnych RPZ 
oraz konieczności przyspieszenia procesu kontraktacji i certyfikacji 
planujemy część środków z usług zdrowotnych przesunąć na usługi 
społeczne, w których jest wysoka absorpcja środków, ale także wysokie 
koszty realizacji projektów. 

P9iv2

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 

społecznym objętych 
usługami społecznymi w 

programie

Słabiej 
rozwinięte os. 18 465 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1796 689 1107 4031 1448 2583 5827 2137 3690

P9v1

Liczba podmiotów 
ekonomii społecznej 
objętych wsparciem 

Słabiej 
rozwinięte

szt. 896 - - 0 - - 0 - - 20 - - 124 - - 203 - - 347 - -

P9v2

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 

społecznym objętych 
wsparciem w programie

Słabiej 
rozwinięte

os. 1297 - - 0 0 0 0 0 0 6 4 2 193 71 122 417 182 235 616 257 359

Oś X

P1011

Liczba dzieci objętych w 
ramach programu 

dodatkowymi zajęciami 
zwiększającymi ich 

szanse edukacyjne w 

edukacji przedszkolnej 

Słabiej 
rozwinięte

os. 8 096 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 54 46 619 333 286 719 387 332

Wartość docelowa wskaźnika z umów w I kw. 2019 r. wyniosła 5748 
os. (tj. 71 % wartości docelowej dla Programu). W 2019 r. zaplanowano 
4 konkursy w ramach PI 10i, które dadzą dodatkowe wartości dla 
przedmiotowego wskaźnika (wskaźnik planowany z 4 konkursów - ok. 
1895 os., co łącznie daje wskaźnik na poziomie ok. 7643 os., tj. ponad 
94 % wartości docelowej dla Programu). 

P1012

Liczba miejsc 

wychowania 

przedszkolnego 

dofinansowanych w 

programie

Słabiej 
rozwinięte

szt. 3357 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - - 978 - - 1078 - -

P1003

Liczba nauczycieli 

objętych wsparciem z 
zakresu TIK w  programu

Słabiej 
rozwinięte os. 106 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 10 43 434 95 339 487 105 382

W 2019 ogłoszono 2 konkursy oraz planuje się ogłosić w III kw. kolejny 
konkurs wpływający na zwiekszenia przedmiotowego wskażnika. 
Kwestia zwiększenia wartości docelowej dla Programu będzie 
przedmiotem renegocjacji.

P1014

Liczba nauczycieli 

objętych wsparciem w 
programie

Słabiej 
rozwinięte

os. 5055 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322 28 294 1553 228 1276 1875 256 1570

Priorytet inwestycyjny: 9v

Priorytet inwestycyjny: 10i

Priorytet inwestycyjny: 9i

Priorytet inwestycyjny: 9iv



P1005

Liczba uczniów objętych 
wsparciem w zakresie 

rozwijania kompetencji 

kluczowych lub 

umiejetności 
uniwersalnych w 

programie

Słabiej 
rozwinięte

os. 54 418 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 128 2 580 2 548 17 139 7 656 7 836 22 267 10 236 10 384

P1016

Liczba szkół i placówek 
systemu oświaty 

wyposażonych w ramach 
programu w sprzęt TIK 
do prowadzenia zajęć 

edukacyjnych

Słabiej 
rozwinięte szt. 89 - - 0 - - 0 - - 0 - - 13 - - 72 - - 85 - -

P1017

Liczba szkół, których 
pracownie przedmiotowe 

zostały doposażone w 
programie 

Słabiej 
rozwinięte

szt. 66 - - 0 - - 0 - - 0 - - 24 - - 64 - - 88 - -

W 2019 ogłoszono 2 konkursy oraz planuje się ogłosić w III kw. kolejny 
konkurs wpływający na zwiekszenia przedmiotowego wskażnika. 
Kwestia zwiększenia wartości docelowej dla Programu będzie 
przedmiotem renegocjacji.

P1031

Liczba osób w
wieku 25 lat i

więcej objętych
wsparciem w

programie

Słabiej 
rozwinięte

os. 11 030,00 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1572 584 988 1572 584 988

P1032

Liczba osób o niskich 
kwalifikacjach objętych 
wsparciem w programie

Słabiej 
rozwinięte

os. 6 618 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915 422 493 915 422 493

P1033

Liczba osób w
wieku 50 lat i

więcej objętych
wsparciem w

programie

Słabiej 
rozwinięte

os. 2 206 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1027 285 742 1027 285 742

P1041

Liczba uczniów szkół i 
placówek kształcenia 

zawodowego 

uczestniczących w 
stażach i praktykach u 

pracodawcy 

Słabiej 
rozwinięte

os. 12 103,00 - - 0 0 0 0 0 0 385 200 185 1840 1053 787 1782 1022 760 4007 2275 1732

P1042

Liczba nauczycieli 

kształcenia zawodowego 
oraz instruktorów 
praktycznej nauki 

zawodu objętych 
wsparciem w programie 

Słabiej 
rozwinięte

os. 4 009 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 33 32 118 47 71 183 80 103

Wartość docelowa wskaźnika z umów w I kw. 2019 r. wyniosła 627 os. 
(tj. 15,64% wartości docelowej dla Programu). W 2019 r. zaplanowano 
4 konkursy w ramach PI 10iv, które dadzą dodatkowe wartości dla 
przedmiotowego wskaźnika (wskaźnik planowany z 4 konkursów i w 
trakcie oceny - ok. 1500 os., co łącznie daje wskaźnik na poziomie ok. 
2127 os., tj. ok. 53 % wartości docelowej dla Programu). W przypadku 
przekroczenia zaplanowanej alokacji na dane konkursy jest możliwość 
jej zwiększenia. Jednakże należy zaktualizować poziom wskaźnika do 
bardziej realnego na poziomie nie większym niż 2200 os. Biorąc 
dotychcasowe doświadczenie widać, iż Wnioskodawcy nie planują 
wsparcia ukierunkowanego na nauczycieli a bardziej na uczniów, co 
powoduje brak realizacji przedmiotowego wskaźnika. Kwestia zmiany 
wartości docelowej wskaźnika dla Programu będzie przedmiotem 
renegocjacji.

P1043

Liczba szkół i placówek 
kształcenia zawodowego 

doposażonych w 
programie  w sprzęt i 

materiały dydaktyczne 
niezbędne do realizacji 

kształcenia zawodowego

Słabiej 
rozwinięte szt. 156 - - 0 - - 0 - - 0 - - 28 - - 39 - - 67 - -

P1044

Liczba osób 
uczestniczących w 

pozaszkolnych formach 

kształcenia w programie

Słabiej 
rozwinięte

os. 12 566 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1952 1389 563 1952 1389 563

P1045

Liczba uczniów objętych 
wsparciem w zakresie 

rozwijania kompetencji 

kluczowych lub 

umiejętności 
uniwersalnych w 

programie

Słabiej 
rozwinięte os. 2 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wartość docelowa wskaźnika z umów w I kw. 2019 r. wyniosła  577os. 
(tj. 26,94% wartości docelowej dla Programu). W 2019 r. zaplanowano 
4 konkursy w ramach PI 10iv, które dadzą dodatkowe wartości dla 
przedmiotowego wskaźnika (wskaźnik planowany z 4 konkursów i w 
trakcie oceny - ok.1294 os., co łącznie daje wskaźnik na poziomie ok. 
1871 os., tj. ok. 87 % wartości docelowej dla Programu). W przypadku 
przekroczenia zaplnanowanej alokacji na dane konkursy jest możliwość 
jej zwiększenia. Poziom wskaźnika został w sprawozdaniu wykazany na 
niskim poziomie 0,00%, gdyż tego rodzaju wsaprcie zostało 
zaplanowane w konkursach 10 iv po raz pierwszy po zmianie 

Wytycznych ds. edukacji.

Oś XI

P9vi1

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 

społecznym objętych 
wsparciem w programie

Słabiej 
rozwinięte

os. 11 155 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 4 22 2272 716 1556 2298 720 1578

Oś XII

PPT1

Liczba etatomiesięcy 
finansowanych ze 

środków pomocy 
technicznej

Słabiej 
rozwinięte szt. - - - 0 - - 0 - - 4 423,45 - - 4 565,40 5709,28 14 698,13 - -

PPT2

Liczba uczestników form 
szkoleniowych dla 

instytucji

Słabiej 
rozwinięte

os. - - - 0 - - 0 - - 314,60 - - 1 079,70 839,10 2 233,40 - -

PPT3

Liczba 

przeprowadzonych 

ewaluacji

Słabiej 
rozwinięte

szt. - - - 0 - - 0 - - 0 - - 2 - - 0 - - 2 - -

PPT4

Liczba uczestników form 
szkoleniowych dla 

beneficjentów

Słabiej 
rozwinięte

os. 6 900 - - 0 - - 0 - - 1 243 - - 2 037 - - 2561 - - 5 841 - -

Priorytet inwestycyjny: 10iii

Priorytet inwestycyjny: 10iv

Priorytet inwestycyjny: 9vi

Priorytet inwestycyjny: nd



PPT5

Liczba działań 
informacyjno-

promocyjnych o szerokim 

zasięgu

Słabiej 
rozwinięte szt. 6 - - 0 - - 0 - - 1 - - 1 - - 1 - - 3 - -

PPT6

Liczba odwiedzin portalu 

informacyjnego/serwisu 

internetowego

Słabiej 
rozwinięte szt. 5 000 000 - - 0 - - 0 - - 889 768 - - 1 538 392 1 285 905 3 714 065 - -



Oś 
priorytetowa

Wskaźnik lub kluczowy 
etap wdrażania

<type='S' 

input='G'>
<type='S' input='G'>

Uwagi (w razie potrzeby)

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem <type='S' maxlength=875 input='M'>

Oś 
priorytetowa 

1

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie nd nd 428 nd nd 2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 0 0 413 0 0 402

wskaźnik został osiągnięty  na poziomie 96,5%  wartości 
celu pośredniego

Oś 
priorytetowa 

1

Całkowita kwota 
certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych

nd nd 95 205 503 nd nd 476 027 515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 45 189 295,10 0,00 0,00 45 189 295,10 0 0 95 113 521,11 0 0 49 924 226,01
wskaźnik został osiągnięty na poziomie 99,9%  wartości 
celu pośredniego

Oś 
priorytetowa 

2

Liczba usług publicznej 
udostępnionych on-line o 

stopniu dojrzałości co 
najmniej 3 - dwustronna 

interakcja

nd nd 42 nd nd 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 80

wskaźnik został osiągnięty na poziomie 190,5 % wartości 
celu pośredniego i 34% wartości celu końcowego dla roku 
2023

Oś 
priorytetowa 

2

Całkowita kwota 
certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych

nd nd 6 492 534 nd nd 59 023 036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 6 115 156,68 0 0 6 115 156,68

wskaźnik został osiągnięty na poziomie 94,2 % wartości 
celu pośredniego; dla osi 2 IZ RPO WK-P skorzystała z 
możliwości obliczenia wartości wskaźników finansowych  
poprzez wliczenie wydatków kwalifikowalnych zawartych 
we wnioskach o płatność przekazanych do KE w 2019r.  
przed przedłożeniem  niniejszego sprawozdania, lecz które 
odnoszą się do wydatków poniesionych i opłaconych do 
końca 2018r.  (zgodnie z aktualizacją rozporządzenia wyk. 
Komisji 215/2014 z dnia 13 lutego 2019r. i pismem MIiR 

z dnia 15.01.2019 r dotyczącym ostatecznego momentu 
realizacji wskaźników wybranych do ram wykonania: 
wydatki poniesione i zapłacone w 2018 r. mogą być 
zaliczone do wskaźnika): dla osi 2 wskaźnik finansowy 
został zrealizowany w wysokości 6 115 156,68 EUR, w 
tym wg stanu na koniec 2018r- 142 931,09 EUR a w 

2019r. zrealizowano wskaźnik w wysokości 5 972 225,59 
EUR.

Oś 
priorytetowa 

3

Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków nd nd 71 nd nd 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19 0 0 142 0 0 123

wskaźnik został osiągnięty na poziomie 200,0 % wartości 
celu pośredniego i 40% wartości celu końcowego dla roku 
2023

Oś 
priorytetowa 

3

Całkowita długość nowych 
lub przebudowanych linii 

tramwajowych i linii metra

nd nd 1,46 nd nd 7,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,75 0 0 1,75
wskaźnik został osiągnięty na poziomie 119,9 % wartości 
celu pośredniego

Oś 
priorytetowa 

3

Całkowita kwota 
certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych

nd nd 67 904 719 nd nd 339 523 599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 25 606 504,48 0,00 0,00 25 606 504,48 0 0 69 759 079,11 0 0 44 152 574,63
wskaźnik został osiągnięty na poziomie 102,7 % wartości 
celu pośredniego.

Oś 
priorytetowa 

4

Pojemność obiektów małej 
retencji wodnej

nd nd 193 402 nd nd 967 011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 009 920 0 0 1 009 920

wskaźnik został osiągnięty na poziomie 522,2 % wartości 
celu pośredniego i 104% wartości celu końcowego dla 
roku 2023, nie planuje się więcej działań w zakresie 
wskaźnika

Oś 
priorytetowa 

4

Liczba wspartych Punktów 
Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych
nd nd 29 nd nd 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25

wskaźnik został osiągnięty na poziomie 86,2 % wartości 
celu pośredniego

Oś 
priorytetowa 

4

Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 

wsparciem [szt.]

nd nd 22 nd nd 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0 0 101 0 0 142 0 0 41

Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 645,5 % wartości 
celu pośredniego i 128% wartości celu końcowego dla 
roku 2023. Przekroczenie wartości wskaźnika wynika z 
tego, że założenia przyjęte w Metodologii szacowania 
wartości docelowych dla wskaźników wybranych do 
realizacji w zakresie EFRR, zakładały realizację  zarówno 
projektów o relatywnie niskim koszcie jednostkowym w 
wysokości 250 tys. zł oraz większych inwestycji, w 
których koszt jednostkowy oszacowano na 1,7 mln zł. W 
trakcie wdrażania programu podjęto decyzję, że projekty 
realizowane w zakresie dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego będą realizowane przez Samorząd 
Województwa - środki zostaną przekazane w mniejszych 
wartościach dof. na wsparcie większej liczby obiektów.  
Osiągnięcie wartości wskaźnika na wyższym poziomie 
wynika z  realizacji projektów własnych Województwa 
Kujawsko-Pomoskiego: Wsparcie opieki nad zabytkami 

województwa kujawsko-pomorskiego realizowanych w 
2015, 2016 i w 2017roku, w których uśredniony koszt 
jednostkowy wynosi około 100 tys. zł. Ponadto wpływ na 
wyższą wartość osiągniętego wskaźnika ma niższy niż 
zakładany w ww. metodologii 85% maksymalny poziom 
dofinansowania projektów, który wynosi niespełna 70% 
wydatków kwalifikowalnych (więcej projektów). 

Oś 
priorytetowa 

4

Liczba dodatkowych osób 
korzystających z 

ulepszonego oczyszczania 

ścieków

nd nd 10 903 nd nd 155 752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 639 0 0 11 639
wskaźnik został osiągnięty na poziomie 106,8 % wartości 
celu pośredniego

Oś 
priorytetowa 

4

Całkowita kwota 
certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych

nd nd 21 739 655 nd nd 127 880 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 8 157 320,36 0,00 0,00 8 157 320,36 0 0 20 308 996,63 0 0 12 151 676,27
wskaźnik został osiągnięty na poziomie 93,4 % wartości 
celu pośredniego

Oś 
priorytetowa 

5

Całkowita długość 
przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg  
[km]

nd nd 27,69 nd nd 184,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,48 0 0 40,48

wskaźnik został osiągnięty na poziomie 146,2 % wartości 
celu pośredniego i 22% wartości celu końcowego dla roku 
2023

Oś 
priorytetowa 

5

Całkowita kwota 
certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych

nd nd 29 078 552 nd nd 242 321 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 3 753 346,18 0,00 0,00 3 753 346,18 0 0 31 746 471,11 0 0 27 993 124,93
wskaźnik został osiągnięty na poziomie 109,2 % wartości 
celu pośredniego.

Oś 
priorytetowa 

6

Liczba wspartych 

podmiotów leczniczych nd nd 8 nd nd 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24

wskaźnik został osiągnięty na poziomie 300,0 % wartości 
celu pośredniego i 63% wartości celu końcowego dla roku 
2023

Oś 
priorytetowa 

6

Liczba wspartych obiektów 
infrastruktury jednostek 

organizacyjnych systemu 

oświaty

nd nd 23 nd nd 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 29 0 0 27

wskaźnik został osiągnięty na poziomie 126,1 % wartości 
celu pośredniego i 26% wartości celu końcowego dla roku 
2023

Oś 
priorytetowa 

6

Całkowita kwota 
certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych

nd nd 51 633 738 nd nd 322 710 863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 3 863 659,87 0,00 0,00 3 863 659,87 0 0 47 526 056,03 0 0 43 662 396,16
wskaźnik został osiągnięty na poziomie 92,0 % wartości 
celu pośredniego

Oś 
priorytetowa 

7

Liczba obiektów 
infrastruktury 

zlokalizowanych na 

rewitalizowanych 

obszarach

nd nd 23 nd nd 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 23,00
wskaźnik został osiągnięty na poziomie 100,0 % wartości 
celu pośredniego

Tabela 5

Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania

Cel pośredni na 2018 r. Cel końcowy (2023 r.)
Osiągnięta wartość1

2017 r.2016 r. 2018 r.

s s r s rs
1 r

<type='S' or 'N' or 'P' input='M' or 'G'> <type='S' or 'N' or 'P' input='M' or 'G'> <type='S' or 'N' or 'P' input='M' or 'G'> <type='S' or 'N' or 'P' input='M' or 'G'>

2015 r.2014 r.

s

<type='S' or 'N' or 'P' input='M' or 'G'>

r

<type='S' input='G'><type='S' input='G'>

r
1



Oś 
priorytetowa 

7

Całkowita kwota 
certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych

nd nd 2 255 998 nd nd 37 599 975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 1 995 414,95 0 0 1 995 414,95

wskaźnik został osiągnięty na poziomie 88,5 % wartości 
celu pośredniego; dla osi  7 IZ RPO WK-P skorzystała z 
możliwości obliczenia wartości wskaźników finansowych  
poprzez wliczenie wydatków kwalifikowalnych zawartych 
we wnioskach o płatność przekazanych do KE przed 
przedłożeniem  niniejszego sprawozdania, lecz które 
odnoszą się do wydatków poniesionych i opłaconych do 
końca 2018r.  (zgodnie z aktualizacją rozporządzenia wyk. 
Komisji 215/2014 z dnia 13 lutego 2019r. i pismem MIiR 

z dnia 15.01.2019 r dotyczącym ostatecznego momentu 
realizacji wskaźników wybranych do ram wykonania: 
wydatki poniesione i zapłacone w 2018 r. mogą być 
zaliczone do wskaźnika), dla osi 7 wskaźnik finansowy 
został zrealizowany  w wysokości 1 995 414,95 EUR – 
zrealizowany w 2019r;

Oś 
priorytetowa 

8 

Liczba osób bezrobotnych, 
w tym długotrwale 

bezrobotnych  objętych 
wspraciem w programie 

(CO01)

3 785 5 425 9 210 9 960 14 276 24 236 0 0 0 0 0 0 565 999 1 564 565 999 1 564 3 547 5 327 8 874 2 982 4 328 7 310 5 829 8 323 14 152 2 282 2 996 5 278 8 163 11 312 19 475 2 334 2 989 5 323

wskaźnik wynosi 19 475 osób, w tym     8 163 mężczyzn i 
11 312 kobiet, został osiągnięty na poziomie 211,5 % 
wartości celu pośredniego i 80% wartości celu końcowego 
dla roku 2023. Uwaga: w programie SFC2014 wskaźnik 
jest automatycznie -wyliczany jako suma z wszystkich PI 

w ramach osi 8, podczas gdy metodologia IZ wyliczania 

wskaźników do ram wykonania uwzględnia tylko 
wartość wskaźnika dla PI 8i, dla którego została 
osiągnięta wartość jw.

Oś 
priorytetowa 

8

Liczba utworzonych miejsc 

opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3

nd nd 1 100 nd nd 4 013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 0 0 166 0 0 971 0 0 805
wskaźnik został osiągnięty na poziomie  88,3 % wartości 
celu pośredniego.

Oś 
priorytetowa 

8

Całkowita kwota 
certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych

nd nd 51 672 357 nd nd 215 301 484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 801 307,27 0 0 15 801 307,27 0,00 0,00 27 570 902,84 0,00 0,00 11 769 595,57 0 0 49 304 315,14 0 0 21 733 412,30
wskaźnik został osiągnięty na poziomie  95,4 % wartości 
celu pośredniego.

Oś 
priorytetowa 

9

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym 
objętych wsparciem w 

programie [osoby]

nd nd 2 510 nd nd 12 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 65 76 11 65 76 426 534 960 415 469 884 1115 1404 2 519,00 689 870 1 559,00

wskaźnik wynosi 2519 osób, został osiągnięty na 
poziomie 100,4 % wartości celu pośredniego.                                              
Uwaga: w programie SFC2014 wskaźnik jest 
automatycznie wyliczany tylko z priorytetu 9v (wartość 
ogółem 616 osób), podczas gdy metodologia IZ 
wyliczania wskaźników do ram wykonania uwzględnia 
również wartość wskaźnika dla PI 9i, dla którego 
została osiągnięta wartość 1903 osoby. Wartość 
wskaźnika wynosi 616+1903 = 2519 osób

Oś 
priorytetowa 

9

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym 
objętych usługami 

społecznymi świadczonymi 
w interesie ogólnym  w 

programie

nd nd 6 463 nd nd 18 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 689 1107 1796 689 1 107 1 796 2137 3690 5 827,00 1 448 2 583 4 031,00
wskaźnik został osiągnięty na poziomie  90,2 % wartości 
celu pośredniego.

Oś 
priorytetowa 

9

Całkowita kwota 
certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych

nd nd 20 203 692 nd nd 144 312 086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 634,14 0 0 40 634,14 0,00 0,00 3 340 939,79 0,00 0,00 3 300 305,65 0 0 17 959 395,93 0 0 14 618 456,14

wskaźnik został osiągnięty na poziomie  88,9 % wartości 
celu pośredniego; dla osi  9  IZ RPO WK-P skorzystała z 
możliwości obliczenia wartości wskaźników finansowych  
poprzez wliczenie wydatków kwalifikowalnych zawartych 
we wnioskach o płatność przekazanych do w 2019r. a  KE 
przed przedłożeniem  niniejszego sprawozdania, lecz które 
odnoszą się do wydatków poniesionych i opłaconych do 
końca 2018r.  (zgodnie z aktualizacją rozporządzenia wyk. 
Komisji 215/2014 z dnia 13 lutego 2019r. i pismem MIiR 

z dnia 15.01.2019 r dotyczącym ostatecznego momentu 
realizacji wskaźników wybranych do ram wykonania: 
wydatki poniesione i zapłacone w 2018 r. mogą być 
zaliczone do wskaźnika); dla osi 9 wskaźnik finansowy 
został zrealizowany  w wysokości 17 959 395,93 EUR, w 
tym wg stanu na koniec 2018r- 13 645 568,46 EUR a  w 

2019r. zrealizowano wskaźnik w wysokości 4 313 827,47 
EUR.

Oś 
priorytetowa 

10

Liczba miejsc wychowania 

przedszkolnego 

dofinansowanych w 

programie

nd nd 957 nd nd 3 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 0 0 1 078 0 0 978
wskaźnik został osiągnięty na poziomie  112,6 % wartości 
celu pośredniego.

Oś 
priorytetowa 

10

Liczba uczniów objętych 
wsparciem w zakresie 

rozwijania kompetencji 

kluczowych lub 

umiejętnosci uniwersalnych  
w programie

nd nd 20 679 nd nd 54 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2580 2548 5128 2 580 2 548 5 128 11 124 11 143 22 267 8 544 8 595 17 139
wskaźnik został osiągnięty na poziomie  107,7% wartości 
celu pośredniego.

Oś 
priorytetowa 

10

Liczba osób w wieku 25 
lat i więcej objętych 

wsparciem w programie

nd nd 1 677 nd nd 11 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 584 988 1572 584 988 1 572
wskaźnik został osiągnięty na poziomie 93,7  % wartości 
celu pośredniego.

Oś 
priorytetowa 

10

Liczba uczniów szkół i 
placówek kształcenia 

zawodowego 

uczestniczących w stażach 
i praktykach u pracodawcy

nd nd 4 599 nd nd 12 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 185 385 200 185 385 1 253 972 2 225 1 053 787 1 840 2275 1732 4007 1 022 760 1 782
wskaźnik został osiągnięty na poziomie 87,1 % wartości 
celu pośredniego.

Oś 
priorytetowa 

10

Liczba osób 
uczestniczących w 

pozaszkolnych formach 

kształcenia w programie

nd nd 1 910 nd nd 12 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1389 563 1 952 1 389 563 1 952
wskaźnik został osiągnięty na poziomie 102,2  % wartości 
celu pośredniego.

Oś 
priorytetowa 

10

Całkowita kwota 
certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych

nd nd 21 281 149 nd nd 154 211 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 055,85 0 0 43 055,85 0,00 0,00 3 907 898,10 0,00 0,00 3 864 842,25 0 0 18 189 722,91 0 0 14 281 824,81

wskaźnik został osiągnięty na poziomie 85,5 % wartości 
celu pośredniego; dla osi  10  IZ RPO WK-P skorzystała z 
możliwości obliczenia wartości wskaźników finansowych  
poprzez wliczenie wydatków kwalifikowalnych zawartych 
we wnioskach o płatność przekazanych do w 2019r. a  KE 
przed przedłożeniem  niniejszego sprawozdania, lecz które 
odnoszą się do wydatków poniesionych i opłaconych do 
końca 2018r.  (zgodnie z aktualizacją  rozporządzenia 
wyk. Komisji 215/2014 z dnia 13 lutego 2019r. i pismem 

MIiR z dnia 15.01.2019 r dotyczącym ostatecznego 
momentu realizacji wskaźników wybranych do ram 
wykonania: wydatki poniesione i zapłacone w 2018 r. 
mogą być zaliczone do wskaźnika); dla osi 10 wskaźnik 
finansowy został zrealizowanyw wysokości 18 189 722,91 
EUR, w tym wg stanu na koniec 2018r- 12 678 977,61 

EUR a w 2019r. zrealizowano wskaźnik w wysokości 5 
510 745,30 EUR.

Oś 
priorytetowa 

11

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym 
objętych wsparciem w 

programie

nd nd 2 231 nd nd 11 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 22 26 4 22 26 720 1578 2 298 716 1 556 2 272,00
wskaźnik został osiągnięty na poziomie 103,0  % wartości 
celu pośredniego.



Oś 
priorytetowa 

11

Całkowita kwota 
certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych

nd nd 4 660 291 nd nd 33 770 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 159 023,51 0,00 0,00 159 023,51 0,00 0,00 1 075 887,39 0,00 0,00 916 863,88 0 0 3 137 330,48 0 0 2 061 443,09

wskaźnik został osiągnięty na poziomie 67,3  % wartości 
celu pośredniego; dla osi 11  IZ RPO WK-P skorzystała z 
możliwości obliczenia wartości wskaźników finansowych  
poprzez wliczenie wydatków kwalifikowalnych zawartych 
we wnioskach o płatność przekazanych do KE przed 
przedłożeniem  niniejszego sprawozdania, lecz które 
odnoszą się do wydatków poniesionych i opłaconych do 
końca 2018r.  (zgodnie z aktualizacją rozporządzenia wyk. 
Komisji 215/2014 z dnia 13 lutego 2019r. i pismem MIiR 

z dnia 15.01.2019 r. dotyczącym ostatecznego momentu 
realizacji wskaźników wybranych do ram wykonania: 
wydatki poniesione i zapłacone w 2018 r. mogą być 
zaliczone do wskaźnika); dla osi 11 wskaźnik finansowy 
został zrealizowany  w wysokości 3 137 330,48 EUR, w 
tym wg stanu na koniec 2018r- 2 363 002,94 EUR a w 

2019r. zrealizowano wskaźnik w wysokości 774 327,54 
EUR.

W tabeli „s” oznacza skumulowane, litera „r” roczne.

Legenda dla właściwości pól (dotyczy wypełniania sprawozdań w SFC2014)
type (typ): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna, Cu = waluta
input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system
„maxlength” = maksymalna liczba znaków ze spacjami

1 W odniesieniu do EFRR lub Funduszu Spójności, państwa członkowskie przedstawiają skumulowane wartości dla wskaźników produktu. W odniesieniu do EFS skumulowane wartości oblicza się automatycznie przez system SFC2014 na podstawie wartości rocznych przedstawionych przez państwa członkowskie. Wartości wskaźników finansowych są skumulowane dla wszystkich funduszy. Wartości dotyczące kluczowych etapów wdrażania są skumulowane dla wszystkich funduszy, jeżeli kluczowe etapy wdrażania są wyrażone w postaci liczby lub wartości 
procentowej. Jeżeli realizacja jest zdefiniowana w sposób jakościowy, należy wskazać w tabeli, czy cele zostały osiągnięte, czy też nie. 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Oś priorytetowa Fundusz
1

Kategoria regionu
2 Podstawa obliczenia 

wsparcia Unii 

(Całkowite koszty 
kwalifikowalne lub 

publiczne koszty 

kwalifikowalne)

Finansowanie ogółem 
(EUR)

Stopa dofinansowania 

(w %)

Całkowite koszty 
kwalifikowalne 

operacji wybranych 

do udzielenia 

wsparcia (EUR)

Procentowy udział wartości 
całkowitych kosztów 

kwalifikowalnych operacji 

wybranych do dofinansowania 

w alokacji całkowitych 
kosztów kwalifikowalnych dla 

danej osi priorytetowej 

[kolumna 7/kolumna 5 x 100]

Publiczne koszty 

kwalifikowalne 

operacji wybranych 

do udzielenia 

wsparcia (EUR)

Całkowite wydatki 
kwalifikowalne 

zadeklarowane przez 

beneficjentów 
instytucji 

zarządzającej

Procentowy udział wartości 
całkowitych wydatków 

kwalifikowalnych 

zadeklarowanych przez 

beneficjentów w alokacji 
całkowitych kosztów 

kwalifikowalnych dla danej osi 

priorytetowej [kolumna 

10/kolumna 5 x100]

Liczba wybranych 

operacji

Obliczenia Obliczenia

<type='S' input='G'> <type='S' input='G'> <type='S' input='G'> <type='S' input='G'> <type='N' input='G'> <type='P' input='G'> <type='Cu' input='M'> <type='P' input='G'> <type='Cu' input='M'> <type='Cu' input='M'> <type='P' input='G'> <type='N' input='M'>

Oś priorytetowa 1 EFRR słabiej rozwinięty 
Całkowite koszty 
kwalifikowalne

476 027 515 85% 369 536 123,93 78% 308 721 661,81 95 330 611,35 20% 209

Oś priorytetowa 2 EFRR słabiej rozwinięty 
Całkowite koszty 
kwalifikowalne

59 023 036 85% 57 308 584,86 97% 57 295 390,27 142 544,27 0% 3

Oś priorytetowa 3 EFRR słabiej rozwinięty 
Całkowite koszty 
kwalifikowalne

339 523 599 85% 262 407 312,35 77% 257 636 808,60 77 487 188,26 23% 279

Oś priorytetowa 4 EFRR słabiej rozwinięty 
Całkowite koszty 
kwalifikowalne

127 880 329 85% 72 998 720,65 57% 64 807 784,91 21 606 524,14 17% 82

Oś priorytetowa 5 EFRR słabiej rozwinięty 
Całkowite koszty 
kwalifikowalne

242 321 269 85% 104 459 538,89 43% 104 459 538,89 31 600 433,15 13% 23

Oś priorytetowa 6 EFRR słabiej rozwinięty 
Całkowite koszty 
kwalifikowalne

322 710 863 85% 182 140 966,54 56% 176 874 930,22 48 258 243,76 15% 190

Oś priorytetowa 7 EFRR słabiej rozwinięty 
Całkowite koszty 
kwalifikowalne

37 599 975 95% 7 121 402,91 19% 6 244 537,01 129 617,49 0% 17

Oś priorytetowa 8 EFS słabiej rozwinięty 
Całkowite koszty 
kwalifikowalne

215 301 484 85% 124 277 256,24 57,72% 119 041 455,08 50 948 963,35 23,66% 270

Oś priorytetowa 9 EFS słabiej rozwinięty 
Całkowite koszty 
kwalifikowalne

144 312 086 85% 72 286 969,75 50% 69 666 555,70 13 855 365,05 10% 197

Oś priorytetowa 10 EFS słabiej rozwinięty 
Całkowite koszty 
kwalifikowalne

154 211 223 85% 68 928 925,33 45% 66 845 923,60 12 907 740,14 8% 218

Oś priorytetowa 11 EFS słabiej rozwinięty 
Całkowite koszty 
kwalifikowalne

33 770 224 95% 22 796 651,14 68% 20 328 609,82 2 366 662,33 7% 48

Oś priorytetowa 12 EFS słabiej rozwinięty 
Całkowite koszty 
kwalifikowalne

78 381 071 85% 44 463 568,37 56,73% 44 463 568,37 23 629 018,28 30% 9

Ogółem EFRR słabiej rozwinięty 1 605 086 586 1 055 972 650 65,79% 976 040 652 274 555 162 <type='P' input='G'> 803

Ogółem EFS słabiej rozwinięty 625 976 088 332 753 371 53,16% 320 346 113 103 707 749 <type='P' input='G'> 742

Suma całkowita Wszystkie fundusze 2 231 062 674 1 388 726 021 62,25% 1 296 386 764 378 262 912 <type='P' input='G'> 1545

1 Jeżeli Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest przewidziana jako część osi priorytetowej (zgodnie z art. 18 akapit drugi lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1304/2013), informacje należy przedstawić odrębnie od drugiej części osi priorytetowej.
2 Nie dotyczy środków przeznaczonych na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (tj. szczególnej alokacji na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i odpowiadającego jej wsparcia z EFS).
3 Ta oś priorytetowa obejmuje szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) i odpowiadające jej wsparcie z EFS.
4 Ta część osi priorytetowej obejmuje szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) i odpowiadające jej wsparcie z EFS.
5 Alokacja z EFS bez odpowiadającego jej wsparcia dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
6 Alokacja z EFS bez odpowiadającego jej wsparcia dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
7 Alokacja z EFS bez odpowiadającego jej wsparcia dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
8 Obejmuje szczególną alokację dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i odpowiadające jej wsparcie z EFS.

Legenda dla właściwości pól (dotyczy wypełniania sprawozdań w SFC2014)
type (typ): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna, Cu = waluta
input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system
„maxlength” = maksymalna liczba znaków ze spacjami

Tabela 6

Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu

Alokacja finansowa osi priorytetowej na podstawie programu operacyjnego [na podstawie tabeli 18a programu operacyjnego] Dane zbiorcze dotyczące finansowego postępu programu operacyjnego



Oś priorytetowa

1 2 3 4 5 6 7 8

Zakres interwencji Forma finansowania Wymiar terytorialny Terytorialny 

mechanizm wdrażania
Cel tematyczny 

EFRR/Fundusz 

Spójności

Temat uzupełniający 
EFS

Wymiar rodzajów 
działalności 

gospodarczej

Wymiar lokalizacji

01

EFRR Regiony słabiej rozwinięte

001 01 01

07 03 03

PL61

315 840,85 167 395,65 41 091,24 1

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

001 01 01
07 03 04

PL61
935 154,44 420 819,50 0,00 1

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

001 01 01
07 03 06

PL61
1 388 630,66 624 883,80 0,00 1

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

001 01 01
07 03 07

PL61
21 863 087,37 10 688 553,02 16 504 547,69 23

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

001 01 01
07 03 08

PL61
1 450 360,26 670 344,01 1 113 796,13 2

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

001 01 01
07 03 11

PL61
1 814 863,81 898 157,01 502 545,43 1

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

001 01 01
07 03 13

PL61
5 157 306,53 2 403 392,00 3 281 110,99 9

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

001 01 01
07 03 16

PL61
977 642,47 439 939,11 0,00 1

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

001 01 01
07 03 20

PL61
1 985 348,86 1 029 350,02 1 358 803,36 7

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

001 01 01
07 03 24

PL61
10 608 408,72 5 345 349,90 5 443 367,59 14

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

001 01 02
07 03 07

PL61
2 224 865,40 1 166 387,82 652 175,03 7

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

001 01 02
07 03 15

PL61
1 033 140,36 547 564,39 1 033 140,36 1

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

001 01 02
07 03 16

PL61
1 473 345,77 663 005,60 0,00 1

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

001 01 02
07 03 24

PL61
685 208,53 376 864,69 200 556,09 4

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

001 01 03
07 03 01

PL61
1 456 482,29 704 526,69 1 227 561,59 4

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

001 01 03
07 03 03

PL61
457 841,41 206 028,63 0,00 2

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

001 01 03
07 03 06

PL61
328 623,22 167 597,84 0,00 1

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

001 01 03
07 03 07

PL61
8 656 988,72 4 352 561,40 5 798 304,03 15

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

001 01 03
07 03 08

PL61
366 875,06 190 973,32 150 715,81 2

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

001 01 03
07 03 13

PL61
228 455,89 116 512,50 0,00 1

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

001 01 03
07 03 16

PL61
232 290,60 109 176,58 0,00 1

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

001 01 03
07 03 19

PL61
199 869,85 109 928,42 189 876,36 1

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

001 01 03
07 03 20

PL61
1 374 082,50 755 745,37 993 299,79 2

Kategoria regionu Całkowite koszty 
kwalifikowalne operacji 

wybranych do udzielenia 

wsparcia (w EUR)

Publiczne koszty 

kwalifikowalne operacji 

wybranych do udzielenia 

wsparcia (w EUR)

Łączne wydatki 
kwalifikowalne 

zadeklarowane przez 

beneficjentów instytucji 
zarządzającej

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)

Charakterystyka wydatków Rodzaje kategorii Dane finansowe

Liczba wybranych 

operacji
Fundusz

1



01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

001 01 03
07 03 24

PL61
2 252 263,71 1 178 936,46 1 340 816,11 6

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

001 04 01
07 03 16

PL61
119 466 831,45 119 466 831,45 29 866 707,86 1

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

001 04 01
07 03 24

PL61
11 797 516,27 11 797 516,27 2 949 379,07 1

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

056 01 01
07 01 03

PL61
139 908,90 62 959,00 0,00 1

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

056 01 01
07 01 06

PL61
1 827 310,52 822 289,73 0,00 1

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

056 01 01
07 01 07

PL61
7 950 161,52 3 780 298,39 1 258 304,98 11

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

056 01 01
07 01 13

PL61
1 178 302,50 648 066,38 1 178 302,50 1

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

056 01 01
07 01 20

PL61
1 423 439,55 719 430,75 272 224,60 3

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

056 01 01
07 01 24

PL61
401 329,60 220 731,28 401 329,60 2

01

EFRR Regiony słabiej rozwinięte
056 01 02

07 01 07
PL61

1 942 037,74 947 199,50 1 131 707,20 3

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

056 01 02
07 01 24

PL61
368 318,30 147 327,32 0,00 1

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

056 01 03
07 01 03

PL61
105 282,61 52 641,30 35 724,31 1

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

056 01 03
07 01 07

PL61
3 532 759,31 1 864 220,55 475 524,98 4

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

056 01 03
07 01 08

PL61
604 060,15 302 030,07 0,00 1

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

056 01 03
07 01 20

PL61
361 521,70 198 836,93 361 521,70 1

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

056 01 03
07 01 22

PL61
1 141 930,84 628 061,96 0,00 1

01

EFRR Regiony słabiej rozwinięte
056 01 03

07 01 24
PL61

878 872,39 417 062,73 222 201,23 2

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

056 03 01
07 01 24

PL61
7 162 777,72 7 162 777,72 1 790 694,43 1

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

056 04 01
07 01 24

PL61
18 994 001,20 18 994 001,20 4 748 500,30 1

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

058 01 01
07 01 24

PL61
36 597 407,89 30 991 535,62 0,00 5

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

062 01 01
07 01 06

PL61
27 265,36 22 743,34 9 413,38 1

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

062 01 01
07 01 07

PL61
764 982,03 667 739,60 576 996,39 6

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

062 01 01
07 01 11

PL61
28 504,69 23 204,08 28 504,69 1

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

062 01 01
07 01 13

PL61
1 301 678,54 1 137 421,47 570 560,32 17

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

062 01 01
07 01 20

PL61
56 592,42 46 476,71 50 646,09 2

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

062 01 01
07 01 24

PL61
28 296,21 23 238,35 22 349,88 1

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

062 01 01
07 01 24

PL61
281 813,89 237 101,53 233 552,85 4

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

064 01 01
07 01 03

PL61
660 151,53 517 965,05 577 632,59 1

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

064 01 01
07 01 07

PL61
836 228,47 686 543,90 713 312,26 2

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

064 01 01
07 01 13

PL61
2 263 247,64 1 796 513,43 769 395,35 5

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

064 01 01
07 01 24

PL61
18 510 069,30 15 733 558,90 431 445,37 2



01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

066 01 01
07 03 24

PL61
33 531 097,80 28 838 139,39 1 491 488,44 11

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

067 04 01
07 03 24

PL61
19 465 901,82 19 465 901,82 4 866 475,45 1

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

069 01 01
07 03 13

PL61
325 369,53 146 416,29 0,00 1

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

072 01 01
07 03 24

PL61
6 659 852,88 5 366 561,69 465 007,93 3

01
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

072 01 01
07 03 08

PL61
1 454 324,37 1 454 324,37 0,00 1

02
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

078 01 01
07 02 18

PL61
31 285 158,37 31 285 158,37 0,00 1

02
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

079 01 01
07 02 13

PL61
5 898 758,13 5 885 563,54 18 626,66 1

02
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

081 01 01
07 02 13

PL61
20 124 668,36 20 124 668,36 123 917,61 1

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

005 01 01
07 04 16

PL61
7 403 372,35 7 403 372,35 1 850 843,09 1

03

EFRR Regiony słabiej rozwinięte
005 01 01

07 04 24
PL61

423 259,34 423 259,34 0,00 2

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

005 01 03
07 04 10

PL61
7 731 816,26 4 912 022,87 0,00 1

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

010 01 01
07 04 10

PL61
244 964,44 244 964,44 0,00 1

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

010 01 01
07 04 18

PL61
105 557,83 105 557,83 0,00 1

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

010 01 01
07 04 24

PL61
112 825,12 95 901,35 0,00 1

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

010 01 02
07 04 18

PL61
100 808,06 100 808,06 0,00 2

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

010 01 02
07 04 20

PL61
73 392,76 48 683,79 0,00 1

03

EFRR Regiony słabiej rozwinięte
010 01 02

07 04 23
PL61

101 157,50 101 157,50 0,00 1

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

010 01 03
07 04 10

PL61
928 418,23 844 250,90 65 376,27 5

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

010 01 03
07 04 18

PL61
2 244 660,05 2 183 235,84 0,00 11

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

010 01 03
07 04 20

PL61
63 201,54 63 201,54 0,00 2

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

010 01 03
07 04 22

PL61
1 556 281,81 1 347 889,89 0,00 7

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

010 01 03
07 04 24

PL61
321 854,62 321 854,62 145 599,61 2

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

012 01 03
07 04 18

PL61
144 049,97 144 049,97 115 641,30 1

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

012 01 03
07 04 20

PL61
224 786,19 224 786,19 0,00 1

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

013 01 01
01 04 18

PL61
21 463 021,56 21 463 021,56 17 762 860,52 8

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

013 01 01
01 04 21

PL61
24 204,58 20 573,89 0,00 1

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

013 01 01
01 04 22

PL61
4 736 699,55 4 736 699,55 2 414 653,46 3

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

013 01 01
07 04 18

PL61
8 781 916,80 8 781 916,80 3 729 537,57 8

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

013 01 01
07 04 20

PL61
3 076 810,35 3 076 810,35 705 094,17 2

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

013 01 01
07 04 21

PL61
315 380,60 116 198,48 315 380,60 1

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

013 01 02
01 04 18

PL61
3 887 326,56 3 887 326,56 1 578 379,34 9



03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

013 01 02
01 04 19

PL61
431 353,93 431 353,93 19 704,68 1

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

013 01 02
01 04 23

PL61
166 598,05 166 598,05 0,00 1

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

013 01 02
07 04 08

PL61
250 408,90 250 408,90 250 408,90 1

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

013 01 02
07 04 10

PL61
311 241,17 311 241,17 0,00 1

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

013 01 02
07 04 18

PL61
8 598 122,10 8 598 122,10 5 225 751,40 22

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

013 01 02
07 04 19

PL61
669 143,17 593 042,57 430 858,92 3

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

013 01 02
07 04 20

PL61
5 278 473,51 4 598 681,45 796 863,90 6

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

013 01 02
07 04 21

PL61
386 669,66 232 388,46 0,00 1

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

013 01 02
07 04 24

PL61
567 042,35 567 042,35 0,00 1

03

EFRR Regiony słabiej rozwinięte
013 01 03

01 04 10
PL61

1 566 485,17 1 566 485,17 0,00 4

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

013 01 03
01 04 18

PL61
6 292 566,40 6 292 566,40 3 056 626,15 20

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

013 01 03
01 04 19

PL61
1 470 233,29 1 470 233,29 422 871,47 4

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

013 01 03
01 04 20

PL61
21 617,62 18 354,78 19 105,19 1

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

013 01 03
01 04 22

PL61
345 777,86 345 777,86 0,00 2

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

013 01 03
01 04 23

PL61
250 043,86 245 948,08 0,00 4

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

013 01 03
01 04 24

PL61
227 365,80 227 365,80 113 103,33 2

03

EFRR Regiony słabiej rozwinięte
013 01 03

07 04 18
PL61

17 628 256,54 17 205 853,59 6 725 554,47 72

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

013 01 03
07 04 19

PL61
797 065,03 797 065,03 521 440,75 2

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

013 01 03
07 04 20

PL61
379 923,48 379 923,48 3 188,49 2

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

013 01 03
07 04 23

PL61
79 548,76 79 548,76 79 548,76 1

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

013 01 03
07 04 24

PL61
209 172,95 196 827,03 132 952,44 2

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

014 04 01
07 04 16

PL61
17 230 154,44 17 230 154,44 4 307 538,61 1

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

043 01 01
01 04 12

PL61
38 068 637,26 38 068 637,26 9 878 735,36 6

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

043 01 01
01 04 18

PL61
1 934 505,49 1 934 505,49 0,00 1

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

043 01 01
07 04 18

PL61
16 873 846,09 16 873 846,09 1 765 362,09 2

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

043 01 02
07 04 18

PL61
1 835 224,92 1 835 224,92 0,00 1

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

043 01 03
01 04 18

PL61
2 210 648,23 2 210 648,23 0,00 2

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

044 01 01
01 04 18

PL61
1 621 590,36 1 621 590,36 0,00 1

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

044 01 01
07 04 18

PL61
3 764 433,94 3 764 433,94 173 725,38 1

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

068 04 01
07 04 16

PL61
43 842 469,12 43 842 469,12 10 960 617,28 1

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

090 01 01
01 04 22

PL61
2 777 803,14 2 777 803,14 1 230 401,75 1



03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

090 01 01
07 04 18

PL61
3 302 650,45 3 302 650,45 0,00 3

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

090 01 02
01 04 22

PL61
466 594,31 466 594,31 0,00 1

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

090 01 02
07 04 18

PL61
660 760,66 660 760,66 0,00 2

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

090 01 02
07 04 22

PL61
1 304 935,53 1 304 935,53 216 890,09 3

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

090 01 03
01 04 12

PL61
4 864 113,88 4 864 113,88 571 397,89 5

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

090 01 03
01 04 18

PL61
2 402 144,23 2 402 144,23 506 332,51 3

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

090 01 03
01 04 22

PL61
2 572 698,77 2 572 698,77 827 296,42 3

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

090 01 03
07 04 08

PL61
560 224,72 560 224,72 0,00 2

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

090 01 03
07 04 12

PL61
1 024 714,08 1 024 714,08 0,00 2

03

EFRR Regiony słabiej rozwinięte
090 01 03

07 04 18
PL61

3 347 310,34 3 347 310,34 11 869,02 10

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

090 01 03
07 04 22

PL61
1 495 707,89 1 495 707,89 302 408,25 2

03
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

090 01 03
07 04 24

PL61
253 268,83 253 268,83 253 268,83 1

04
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

017 01 03
07 06 11

PL61
5 729 247,74 5 729 247,74 136 652,05 1

04
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

020 01 03
01 06 11

PL61
207 777,73 207 777,73 197 115,66 1

04
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

022 01 02
01 06 11

PL61
228 289,56 228 289,56 0,00 1

04
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

022 01 02
07 06 11

PL61
3 517 753,07 3 517 753,07 1 177 263,28 2

04

EFRR Regiony słabiej rozwinięte
022 01 03

01 06 11
PL61

9 638 117,81 9 638 117,81 4 475 509,15 9

04
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

022 01 03
07 06 11

PL61
8 614 718,74 8 614 718,74 2 908 224,80 11

04
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

085 01 01
01 06 22

PL61
1 099 522,17 1 099 522,17 0,00 1

04
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

085 01 01
07 06 22

PL61
704 524,05 704 524,05 355 978,40 1

04
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

085 01 02
01 06 22

PL61
240 436,46 240 436,46 0,00 2

04
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

085 01 03
01 06 22

PL61
814 295,91 814 295,91 318 951,29 6

04
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

085 01 03
07 06 22

PL61
2 266 538,96 1 729 744,96 124 053,00 3

04
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

087 01 02
07 05 22

PL61
362 336,90 362 336,90 186 364,26 1

04
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

087 01 03
07 05 22

PL61
4 234 422,91 4 234 422,91 3 980 161,34 1

04
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

088 01 02
07 05 22

PL61
998 909,55 649 291,21 976 098,82 1

04
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

088 01 03
07 05 22

PL61
4 452 050,56 2 893 832,86 1 437 126,75 2

04
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

091 01 03
01 06 22

PL61
171 534,64 171 534,64 0,00 1

04
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

091 01 03
07 06 22

PL61
566 824,95 566 824,95 0,00 1

04
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

094 01 01
01 06 23

PL61
5 022 060,36 4 922 996,65 138 425,60 12

04
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

094 01 01
07 06 23

PL61
9 340 668,05 5 554 635,94 1 440 460,95 5



04
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

094 01 02
01 06 23

PL61
127 954,36 127 954,36 0,00 1

04
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

094 01 02
07 06 23

PL61
1 462 779,30 1 462 779,30 563 635,12 2

04
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

094 01 03
01 06 23

PL61
1 141 934,89 1 083 768,57 449 528,40 8

04
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

094 01 03
07 06 23

PL61
8 179 916,58 6 376 873,02 614 648,60 4

04
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

095 01 01
07 06 23

PL61
1 974 317,85 1 974 317,85 725 522,29 1

04
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

095 01 02
07 06 23

PL61
1 850 867,37 1 850 867,37 1 349 884,20 3

04
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

095 01 03
07 06 23

PL61
50 920,18 50 920,18 50 920,18 1

05
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

034 01 01
07 07 12

PL61
13 589 289,57 13 589 289,57 8 225 249,77 3

05
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

034 01 02
07 07 12

PL61
704 252,92 704 252,92 704 252,92 1

05

EFRR Regiony słabiej rozwinięte
034 01 02

07 07 12
PL61

36 949 010,16 36 949 010,16 6 631 672,63 5

05
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

034 01 03
07 07 12

PL61
1 361 624,62 1 361 624,62 513 239,06 1

05
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

034 01 03
07 07 12

PL61
51 855 361,63 51 855 361,63 15 526 018,78 13

06
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

049 01 01
07 10 19

PL61
6 507 390,54 6 507 390,54 2 694 538,77 1

06
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

050 01 01
01 10 19

PL61
5 864 386,35 5 864 386,35 3 072 856,51 5

06
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

050 01 01
07 10 19

PL61
7 035 785,68 7 035 785,68 1 504 096,04 7

06
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

050 01 02
01 10 19

PL61
865 980,60 865 980,60 0,00 2

06

EFRR Regiony słabiej rozwinięte
050 01 02

07 10 19
PL61

3 021 357,77 3 021 357,77 1 165 866,95 8

06
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

050 01 03
01 10 19

PL61
613 131,76 613 131,76 360 736,01 2

06
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

050 01 03
07 10 19

PL61
1 439 010,04 1 439 010,04 897 850,40 6

06
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

052 01 01
01 10 19

PL61
37 254,81 31 666,59 0,00 1

06
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

052 01 01
07 10 19

PL61
1 202 005,91 1 202 005,91 35 995,03 1

06
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

052 01 02
01 10 19

PL61
348 538,65 348 538,65 7 228,69 1

06
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

052 01 02
07 10 19

PL61
1 179 389,70 1 179 389,70 370 451,09 2

06
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

052 01 03
01 10 19

PL61
6 384 437,03 6 347 766,78 5 546 365,06 10

06
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

052 01 03
07 10 19

PL61
283 016,29 283 016,29 283 016,29 1

06
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

052 01 03
07 10 19

PL61
6 337 975,75 6 337 975,75 2 959 609,44 16

06
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

053 01 01
07 09 20

PL61
80 551 107,53 80 267 150,56 20 018 134,25 31

06
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

053 01 02
07 09 20

PL61
20 489 492,93 16 478 459,18 1 128 871,27 31

06
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

053 01 03
07 09 20

PL61
6 315 147,05 5 994 254,99 551 632,92 14

06
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

054 01 01
07 09 21

PL61
718 918,33 718 918,33 435 461,22 2

06
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

054 01 02
07 09 21

PL61
1 031 414,22 1 031 414,22 320 657,61 2



06
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

054 01 03
07 09 21

PL61
71 325,65 71 325,65 71 325,65 1

06
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

055 01 01
01 09 24

PL61
9 137 911,46 9 137 911,46 0,00 2

06
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

055 01 01
07 09 21

PL61
4 676 820,98 4 532 322,05 1 268 484,54 7

06
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

055 01 02
07 09 21

PL61
5 788 200,50 5 530 030,30 2 624 652,03 11

06
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

055 01 03
01 09 21

PL61
624 929,66 624 929,66 0,00 1

06
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

055 01 03
01 09 23

PL61
196 304,76 196 304,76 0,00 1

06
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

055 01 03
07 09 18

PL61
618 992,78 618 992,78 0,00 1

06
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

055 01 03
07 09 21

PL61
7 650 571,09 7 445 345,15 2 337 228,90 15

06
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

101 01 01
07 09 21

PL61
1 455 362,74 1 455 362,74 0,00 2

06

EFRR Regiony słabiej rozwinięte
101 01 02

07 09 21
PL61

258 467,69 258 467,69 65 186,76 1

06
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

101 01 03
01 10 19

PL61
663 901,40 663 901,40 109 231,20 1

06
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

101 01 03
07 09 21

PL61
525 895,50 525 895,50 428 767,12 2

06
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

101 01 03
07 10 19

PL61
246 541,38 246 541,38 0,00 2

07
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

097 01 03
06 09 18

PL61
1 667 267,97 1 667 267,97 129 617,49 9

07
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

097 01 03
06 09 23

PL61
1 382 673,69 1 382 673,69 0,00 2

07
EFRR Regiony słabiej rozwinięte

097 01 03
06 09 24

PL61
4 071 461,25 3 194 595,35 0,00 6

08

EFS Regiony słabiej rozwinięte
102 01 01

07 08 08 18
PL61

32 080 490,84 32 080 490,84 18 617 064,23 20

08
EFS Regiony słabiej rozwinięte

102 01 01
07 08 08 21

PL61
1 550 733,15 1 473 196,49 381 204,85 8

08
EFS Regiony słabiej rozwinięte

102 01 01
07 08 08 24

PL61
915 220,53 907 452,01 0,00 3

08
EFS Regiony słabiej rozwinięte

102 01 02
07 08 08 18

PL61
27 265 605,13 27 265 605,13 16 651 746,42 48

08
EFS Regiony słabiej rozwinięte

102 01 02
07 08 08 21

PL61
2 733 785,09 2 597 095,83 379 785,00 14

08
EFS Regiony słabiej rozwinięte

102 01 02
07 08 08 24

PL61
897 417,93 852 547,03 182 223,63 5

08
EFS Regiony słabiej rozwinięte

102 01 03
07 08 08 18

PL61
6 902 657,67 6 902 657,67 3 506 874,67 12

08
EFS Regiony słabiej rozwinięte

102 01 03
07 08 08 21

PL61
1 759 696,74 1 671 638,29 895 386,57 12

08
EFS Regiony słabiej rozwinięte

102 01 03
07 08 08 24

PL61
655 869,81 623 076,32 295 679,16 5

08
EFS Regiony słabiej rozwinięte

104 01 01
07 08 08 16

PL61
389 542,51 380 756,10 300 683,10 1

08
EFS Regiony słabiej rozwinięte

104 01 01
07 08 08 24

PL61
2 426 289,52 2 368 092,08 1 501 963,30 4

08
EFS Regiony słabiej rozwinięte

104 01 02
07 08 08 24

PL61
4 181 138,95 4 080 416,51 2 369 199,29 9

08
EFS Regiony słabiej rozwinięte

104 01 03
07 08 08 24

PL61
4 439 578,73 4 368 192,48 2 405 592,21 10

08
EFS Regiony słabiej rozwinięte

105 01 01
01 08 07 18

PL61
369 822,30 369 822,30 0,00 1

08
EFS Regiony słabiej rozwinięte

105 01 01
01 08 07 21

PL61
556 227,85 556 227,85 122 910,75 1



08
EFS Regiony słabiej rozwinięte

105 01 01
01 08 07 24

PL61
160 108,79 136 092,47 0,00 2

08
EFS Regiony słabiej rozwinięte

105 01 01
07 08 07 18

PL61
1 849 130,95 1 849 130,95 13 700,53 3

08
EFS Regiony słabiej rozwinięte

105 01 01
07 08 07 21

PL61
2 780 682,07 2 465 915,63 343 754,14 11

08
EFS Regiony słabiej rozwinięte

105 01 01
07 08 07 24

PL61
9 250 137,79 8 000 122,66 493 880,15 31

08
EFS Regiony słabiej rozwinięte

105 01 02
07 08 07 18

PL61
126 374,97 126 374,97 8 071,23 2

08
EFS Regiony słabiej rozwinięte

105 01 02
07 08 07 21

PL61
924 670,75 924 670,75 383 418,73 2

08
EFS Regiony słabiej rozwinięte

105 01 02
07 08 07 24

PL61
1 591 558,08 1 407 059,83 383 138,38 7

08
EFS Regiony słabiej rozwinięte

105 01 03
01 08 07 24

PL61
162 316,18 137 968,75 581,02 3

08
EFS Regiony słabiej rozwinięte

105 01 03
07 08 07 18

PL61
1 407 657,63 1 397 201,94 350 454,31 7

08

EFS Regiony słabiej rozwinięte
105 01 03

07 08 07 21
PL61

1 967 712,13 1 819 364,97 252 755,81 10

08
EFS Regiony słabiej rozwinięte

105 01 03
07 08 07 24

PL61
2 675 443,54 2 356 040,57 403 600,36 13

08
EFS Regiony słabiej rozwinięte

106 01 01
07 08 03 19

PL61
608 301,29 577 886,22 0,00 2

08
EFS Regiony słabiej rozwinięte

106 01 01
07 08 03 24

PL61
7 900 402,06 5 785 500,14 274 785,72 1

08
EFS Regiony słabiej rozwinięte

106 01 02
07 08 03 24

PL61
331 784,28 315 195,06 3 629,73 1

08
EFS Regiony słabiej rozwinięte

106 01 03
07 08 03 19

PL61
125 451,86 119 179,26 0,00 1

08
EFS Regiony słabiej rozwinięte

106 01 03
07 08 03 21

PL61
268 957,55 255 509,67 56 426,80 2

08

EFS Regiony słabiej rozwinięte
107 01 01

07 08 08 18
PL61

250 581,02 250 581,02 3 764,99 1

08
EFS Regiony słabiej rozwinięte

107 01 01
07 08 08 20

PL61
117 253,59 117 253,59 0,00 1

08
EFS Regiony słabiej rozwinięte

107 01 02
07 08 08 18

PL61
71 578,39 71 578,39 0,00 1

08
EFS Regiony słabiej rozwinięte

107 01 02
07 08 08 20

PL61
317 226,92 301 365,58 0,00 1

08
EFS Regiony słabiej rozwinięte

107 01 03
07 08 08 20

PL61
4 265 849,65 4 130 195,73 366 688,27 15

09
EFS Regiony słabiej rozwinięte

109 01 01
01 09 08 21

PL61
1 592 018,79 1 541 511,79 196 149,84 6

09
EFS Regiony słabiej rozwinięte

109 01 01
07 09 08 21

PL61
3 209 735,74 3 140 779,95 94 273,75 16

09
EFS Regiony słabiej rozwinięte

109 01 02
01 09 08 21

PL61
241 055,24 205 826,58 120 562,58 1

09
EFS Regiony słabiej rozwinięte

109 01 02
07 09 08 21

PL61
8 192 545,14 7 988 394,37 1 724 718,16 26

09
EFS Regiony słabiej rozwinięte

109 01 03
01 09 08 21

PL61
324 431,76 297 900,50 24 546,47 4

09
EFS Regiony słabiej rozwinięte

109 01 03
07 09 08 21

PL61
3 121 361,50 3 101 742,04 428 001,77 29

09
EFS Regiony słabiej rozwinięte

112 01 01
01 09 08 21

PL61
1 004 865,44 956 117,53 156 664,42 4

09
EFS Regiony słabiej rozwinięte

112 01 01
07 09 08 21

PL61
15 491 566,40 14 406 782,70 2 426 255,26 39

09
EFS Regiony słabiej rozwinięte

112 01 02
01 09 08 21

PL61
90 144,77 90 144,77 0,00 2

09
EFS Regiony słabiej rozwinięte

112 01 02
07 09 08 21

PL61
4 734 338,30 4 432 678,74 578 237,84 15



09
EFS Regiony słabiej rozwinięte

112 01 03
01 09 08 21

PL61
724 871,38 724 871,38 0,00 12

09
EFS Regiony słabiej rozwinięte

112 01 03
07 09 08 21

PL61
18 019 090,22 17 548 398,60 4 221 470,59 34

09
EFS Regiony słabiej rozwinięte

113 01 02
07 09 08 24

PL61
3 496 061,81 3 439 719,08 671 437,31 2

09
EFS Regiony słabiej rozwinięte

113 01 03
07 09 08 24

PL61
12 044 883,26 11 791 687,67 3 213 047,06 7

10
EFS Regiony słabiej rozwinięte

115 01 01
01 10 05 19

PL61
1 238 266,20 1 238 266,20 1 148 464,03 1

10
EFS Regiony słabiej rozwinięte

115 01 01
01 10 08 19

PL61
3 604 066,55 3 506 511,87 869 318,35 7

10
EFS Regiony słabiej rozwinięte

115 01 01
07 10 05 19

PL61
1 142 119,34 1 142 119,34 0,00 1

10
EFS Regiony słabiej rozwinięte

115 01 01
07 10 08 19

PL61
2 279 507,36 2 163 738,90 207 136,59 8

10
EFS Regiony słabiej rozwinięte

115 01 02
01 10 05 19

PL61
111 914,63 111 914,63 14 089,66 1

10

EFS Regiony słabiej rozwinięte
115 01 02

01 10 08 19
PL61

318 641,89 310 821,31 202 952,19 3

10
EFS Regiony słabiej rozwinięte

115 01 02
07 10 05 19

PL61
769 895,18 769 895,18 58 390,20 7

10
EFS Regiony słabiej rozwinięte

115 01 02
07 10 08 19

PL61
3 500 124,59 3 489 237,29 689 723,36 20

10
EFS Regiony słabiej rozwinięte

115 01 03
01 10 05 19

PL61
192 628,04 192 628,04 0,00 2

10
EFS Regiony słabiej rozwinięte

115 01 03
01 10 08 19

PL61
1 849 956,08 1 838 645,59 160 354,13 19

10
EFS Regiony słabiej rozwinięte

115 01 03
07 10 05 19

PL61
1 429 066,34 1 429 066,34 0,00 10

10
EFS Regiony słabiej rozwinięte

115 01 03
07 10 08 19

PL61
14 503 163,96 14 215 923,61 3 785 431,32 84

10

EFS Regiony słabiej rozwinięte
117 01 03

07 10 05 19
PL61

6 562 100,26 5 905 890,23 600 196,44 1

10
EFS Regiony słabiej rozwinięte

117 01 03
07 10 08 19

PL61
6 779 154,33 6 192 327,15 0,00 1

10
EFS Regiony słabiej rozwinięte

118 01 01
01 10 08 19

PL61
4 394 407,80 4 374 068,39 830 397,25 5

10
EFS Regiony słabiej rozwinięte

118 01 01
07 10 08 19

PL61
8 346 254,36 8 285 635,68 1 922 831,40 13

10
EFS Regiony słabiej rozwinięte

118 01 02
07 10 08 19

PL61
5 667 896,96 5 447 666,55 1 006 067,18 16

10
EFS Regiony słabiej rozwinięte

118 01 03
01 10 08 19

PL61
567 709,74 567 709,74 171 678,77 3

10
EFS Regiony słabiej rozwinięte

118 01 03
07 10 08 19

PL61
5 672 051,72 5 663 857,56 1 240 709,27 16

11
EFS Regiony słabiej rozwinięte

114 01 01
06 09 02 21

PL61
32 279,91 30 665,92 32 279,91 1

11
EFS Regiony słabiej rozwinięte

114 01 01
06 09 02 24

PL61
5 767 457,20 5 086 430,93 569 455,02 14

11
EFS Regiony słabiej rozwinięte

114 01 02
06 09 02 21

PL61
26 046,20 26 046,20 26 046,20 1

11
EFS Regiony słabiej rozwinięte

114 01 02
06 09 02 24

PL61
1 312 186,06 1 184 038,27 67 038,75 4

11
EFS Regiony słabiej rozwinięte

114 01 03
06 09 02 24

PL61
15 658 681,77 14 001 428,50 1 671 842,45 28

12
EFS Regiony słabiej rozwinięte

121 01 01
07 PT 08 24

PL61
42 408 749,88 42 408 749,88 22 456 958,17 4

12
EFS Regiony słabiej rozwinięte

123 01 01
07 PT 08 24

PL61
2 054 818,49 2 054 818,49 1 172 060,11 5



1. 2. 3. 4. 5. 6.

Wykorzystanie finansowania 

krzyżowego
Oś priorytetowa Kwota wsparcia UE, jaką 

przewiduje się wykorzystać w 
celu finansowania krzyżowego 

na podstawie wybranych 

operacji
2
 (w EUR)

Jako część wsparcia  UE na 
oś priorytetową (w %) 
(3/wsparcie UE na oś 

priorytetową*100)

Kwota wsparcie UE w ramach 

finansowania krzyżowego w 
oparciu o wydatki 

zadeklarowane przez 

beneficjentów instytucji 
zarządzającej (w EUR)

Jako część wsparcia UE na oś  
priorytetową  (w %)  (5/wsparcie UE  

na oś priorytetową*100)

Finansowanie krzyżowe: koszty 
kwalifikujące się do wsparcia w 
ramach EFS, ale objęte 
wsparciem w ramach EFRR

3

Oś priorytetowa 1 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Finansowanie krzyżowe: koszty 
kwalifikujące się do wsparcia w 
ramach EFS, ale objęte 
wsparciem w ramach EFRR

3

Oś priorytetowa 2 26 392,12 0,06% 0,00 0,00%

Finansowanie krzyżowe: koszty 
kwalifikujące się do wsparcia w 
ramach EFS, ale objęte 
wsparciem w ramach EFRR

3

Oś priorytetowa 3 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Finansowanie krzyżowe: koszty 
kwalifikujące się do wsparcia w 
ramach EFS, ale objęte 
wsparciem w ramach EFRR

3

Oś priorytetowa 4 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Finansowanie krzyżowe: koszty 
kwalifikujące się do wsparcia w 
ramach EFS, ale objęte 
wsparciem w ramach EFRR

3

Oś priorytetowa 5 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Finansowanie krzyżowe: koszty 
kwalifikujące się do wsparcia w 
ramach EFS, ale objęte 
wsparciem w ramach EFRR

3

Oś priorytetowa 6 8 276,85 0,00% 0,00 0,00%

Finansowanie krzyżowe: koszty 
kwalifikujące się do wsparcia w 
ramach EFS, ale objęte 
wsparciem w ramach EFRR

3

Oś priorytetowa 7 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Finansowanie krzyżowe: koszty 
kwalifikujące się do wsparcia w 
ramach EFRR, ale objęte 
wsparciem w ramach EFS

3

Oś priorytetowa 8 890 621,02 0,52% 170 170,67 0,10%

Finansowanie krzyżowe: koszty 
kwalifikujące się do wsparcia w 
ramach EFRR, ale objęte 
wsparciem w ramach EFS

3

Oś priorytetowa 9 935 107,66 0,82% 527 871,78 0,46%

Finansowanie krzyżowe: koszty 
kwalifikujące się do wsparcia w 
ramach EFRR, ale objęte 
wsparciem w ramach EFS

3

Oś priorytetowa 10 384 406,12 0,31% 42 089,12 0,03%

Finansowanie krzyżowe: koszty 
kwalifikujące się do wsparcia w 
ramach EFRR, ale objęte 
wsparciem w ramach EFS

3

Oś priorytetowa 11 26 175,46 0,09% 11 017,32 0,04%

Finansowanie krzyżowe: koszty 
kwalifikujące się do wsparcia w 
ramach EFRR, ale objęte 
wsparciem w ramach EFS

3

Oś priorytetowa 12 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Legenda dla właściwości pól (dotyczy wypełniania sprawozdań w SFC2014)
type (typ): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna, Cu = waluta
input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system
„maxlength” = maksymalna liczba znaków ze spacjami

Tabela 8

Wykorzystanie finansowania krzyżowego1

1 Ma zastosowanie jedynie do programów operacyjnych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”, który dotyczy EFS lub EFRR.
2 Jeżeli nie można z góry określić dokładnych kwot, przed realizacją operacji, sprawozdawczość powinna opierać się na pułapach stosowanych do danej operacji, tj. jeżeli operacja prowadzona w 
ramach EFRR zawiera do 20 % wydatków EFS, sprawozdawczość powinna opierać się na założeniu, że całą kwotę 20 % można wykorzystać w tym celu. W przypadku zakończenia operacji dane 
wykorzystane w tej kolumnie należy oprzeć na rzeczywistych poniesionych kosztach.
3 Art. 98 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.



1. 2. 3. 4. 5. 6.

Oś priorytetowa Kwota wsparcia, jaką 
przewiduje się wykorzystać na 

operacje realizowane poza 

obszarem objętym programem 
na podstawie wybranych 

operacji (w EUR)

Udział w całkowitej alokacji 
finansowej UE na oś priorytetową (%) 
(3/całkowita alokacja finansowa na oś 

priorytetową*100)

Wydatki kwalifikowalne 

poniesione podczas operacji 

realizowanych poza obszarem 

objętym programem, 
zadeklarowane przez 

beneficjentów instytucji 
zarządzającej (w EUR)

Udział w całkowitej alokacji 
finansowej UE na oś priorytetową (%) 
(5/całkowita alokacja finansowa na oś 

priorytetową*100)

Koszt operacji realizowanych poza 

obszarem objętym programem1 Oś priorytetowa 1 0 0% 0 0%

Koszt operacji realizowanych poza 

obszarem objętym programem1 Oś priorytetowa 2 0 0% 0 0%

Koszt operacji realizowanych poza 

obszarem objętym programem1 Oś priorytetowa 3 0 0% 0 0%

Koszt operacji realizowanych poza 

obszarem objętym programem1 Oś priorytetowa 4 0 0% 0 0%

Koszt operacji realizowanych poza 

obszarem objętym programem1 Oś priorytetowa 5 0 0% 0 0%

Koszt operacji realizowanych poza 

obszarem objętym programem1 Oś priorytetowa 6 0 0% 0 0%

Koszt operacji realizowanych poza 

obszarem objętym programem1 Oś priorytetowa 7 0 0% 0 0%

1 Na podstawie i z zastrzeżeniem pułapów określonych w art. 70 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 lub art. 20 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013.

Legenda dla właściwości pól (dotyczy wypełniania sprawozdań w SFC2014)
type (typ): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna, Cu = waluta
input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system
„maxlength” = maksymalna liczba znaków ze spacjami

Tabela 9

Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR i Fundusz Spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”)



1. 2. 3. 4.

Kwota wydatków, które mają zostać 
poniesione poza terytorium Unii w 

ramach celów tematycznych 8 i 10 na 
podstawie wybranych operacji (w EUR)

Udział w całkowitej alokacji finansowej (wkład unijny i krajowy) na program 
w ramach EFS lub objętą EFS część programu wielofunduszowego (%) 
(1/całkowita alokacja finansowa (wkład unijny i krajowy) na program w 
ramach EFS lub objętą EFS część programu wielofunduszowego*100)

Wydatki kwalifikowalne poniesione poza 

terytorium Unii, zadeklarowane przez 

beneficjentów instytucji zarządzającej (w 
EUR)

Udział w całkowitej alokacji finansowej (wkład unijny i krajowy) na program w 
ramach EFS lub objętą EFS część programu wielofunduszowego (%) 

(3/całkowita alokacja finansowa (wkład unijny i krajowy) na program w ramach 
EFS lub objętą EFS część programu wielofunduszowego*100)

0 0% 0 0%

1 Na podstawie i z zastrzeżeniem pułapów określonych w art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013.

Legenda dla właściwości pól (dotyczy wypełniania sprawozdań w SFC2014)
type (typ): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna, Cu = waluta
input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system
„maxlength” = maksymalna liczba znaków ze spacjami

Tabela 10

Wydatki poniesione poza obszarem objętym programem (EFS)1



1. 2. 3. 4. 5. 6.

Oś priorytetowa Kwota wsparcia UE w ramach 

Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych (szczególna alokacja dla 
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych i odpowiadające wsparcie 
EFS) przewidziana do podziału między 
ludzi młodych spoza kwalifikujących 
się regionów na poziomie NUTS 2 (w 

EUR), zgodnie z sekcją 2.A.6.1 
programu operacyjnego

Kwota wsparcia UE w ramach 

Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych (szczególna alokacja dla 
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych i odpowiadające wsparcie 
EFS) przeznaczona na operacje w celu 

zapewnienia wsparcia ludziom młodym 
spoza kwalifikujących się regionów na 

poziomie NUTS 2 (w EUR)

Wydatki kwalifikowalne poniesione 

podczas operacji w celu wsparcia ludzi 

młodych spoza kwalifikujących się 
regionów (w EUR)

Odpowiadające wsparcie UE na rzecz 
wydatków kwalifikowalnych 

poniesionych podczas operacji w celu 

wsparcia ludzi młodych spoza 
kwalifikujących się regionów, 

wynikające ze stosowania poziomu 
współfinansowania osi priorytetowej (w 

EUR)

Oś priorytetowa 1 0 0 0 0

Oś priorytetowa 2 0 0 0 0

Oś priorytetowa 3 0

Oś priorytetowa 4 0

Oś priorytetowa 5 0

Oś priorytetowa 6 0

Oś priorytetowa 7 0

Oś priorytetowa 8 0

Oś priorytetowa 9 0 0 0 0

Oś priorytetowa 10 0 0 0 0

Oś priorytetowa 11 0 0 0 0

Oś priorytetowa 12 0 0 0 0

Ogółem 0 0 0 0

Legenda dla właściwości pól (dotyczy wypełniania sprawozdań w SFC2014)
type (typ): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna, Cu = waluta
input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system
„maxlength” = maksymalna liczba znaków ze spacjami

Tabela 11

Alokacja zasobów między ludzi młodych spoza kwalifikujących się regionów na poziomie NUTS 2 w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (art. 16 rozporządzenia (UE) nr 
1304/2013)

Tabela dotyczy IZ PO WER

NIE DOTYCZY



Projekt CCI Status dużego projektu 
1.zakończony2.zatwierdzony3.przedłożony4.planowane 
powiadomienie Komisji/przedłożenie projektu Komisji

Inwestycje ogółem Całkowite 
kwalifikowalne koszty

Planowana data 

powiadomienia/data 

przedłożenia projektu 
(w stosownych 

przypadkach) (rok, 

kwartał)

Data udzielenia 

milczącej zgody 
przez 

Komisję/data 
zatwierdzenia 

przez Komisję (w 
stosownych 

przypadkach)

Planowane 

rozpoczęcie 
wdrażania (rok, 

kwartał)

Planowana data 

zakończenia 
wdrażania (rok, 

kwartał)

Oś priorytetowa/ 
priorytety 

inwestycyjne

Bieżący stan realizacji — 
postępy finansowe (% 

wydatków poświadczonych 
Komisji w stosunku do 

całkowitych kosztów 
kwalifikowalnych)

Bieżący stan realizacji — postępy rzeczowe 
Główne etapy wdrażania projektu 

1.zakończony/w 
użytkowaniu;2.zaawansowany stan prac;3.w 

trakcie budowy;4.w trakcie udzielania 

zamówienia publicznego5.w trakcie 
opracowywania

Główne produkty Data podpisania 

pierwszej umowy na 

wykonanie prac
1
 (w 

stosownych 

przypadkach)

Uwagi (w razie 

potrzeby)

Przebudowa i 

rozbudowa 

Wojewódzkiego 
Szpitala 

Zespolonego im. 

L. Rydygiera w 

Toruniu

CCI 

2018PL16RFM

P005

      Przedłożony 53 209 677,08 euro             

(228 950 598,52PLN)

48 047 891,02 euro     

(206 740 465,46 PLN)
2018-09-23 2019-01-22 2016QIV 2019QII OP 6/PI 9a 34,42% 3 ################### 2016-11-22

Umowa z wykonawcą 
wybranym w trybie PZP.

1 W przypadku operacji realizowanych w ramach PPP — data podpisania umowy PPP pomiędzy podmiotem publicznym i podmiotem sektora prywatnego (art. 102 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).

Legenda dla właściwości pól (dotyczy wypełniania sprawozdań w SFC2014)
type (typ): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna, Cu = waluta

input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system

„maxlength” = maksymalna liczba znaków ze spacjami

Tabela 12

Duże projekty



Tytuł 
wspólnego 
planu działania

CCI
Etap wdrażania wspólnego planu działania 1.zakończony2.> 50 
% wdrożenia3.rozpoczęty4.zatwierdzony5.złożony6.planowany

Całkowite 
kwalifikowalne 

koszty

Całkowite wsparcie 
publiczne

Wkład PO na rzecz 
wspólnego planu 
działania

Oś priorytetowa

Rodzaj wspólnego planu działania 
1.zwykły2.pilotażowy3.INICJATYWA 
NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI 

MŁODYCH

[Planowane] 

przedłożenie 
projektu Komisji

[Planowane] 

rozpoczęcie 
wdrażania

[Planowane] 

zakończenie
Główne produkty i 
rezultaty

Całkowite wydatki 
kwalifikowalne 

poświadczone 
Komisji

Uwagi (w razie 

potrzeby)

nd

Legenda dla właściwości pól (dotyczy wypełniania sprawozdań w SFC2014)
type (typ): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna, Cu = waluta
input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system
„maxlength” = maksymalna liczba znaków ze spacjami

Tabela 13

Wspólne plany działania



Ogólne warunki wstępne Niespełnione kryteria Podjęte działania Termin (data) Odpowiedzialne podmioty
Działanie zakończone w 
terminie (T/N)

Kryteria spełnione (T/N)

Oczekiwana data pełnej 
realizacji pozostałych 
działań, w stosownych 
przypadkach

Uwagi (w odniesieniu do 

każdego działania)

<type='S' maxlength=500 

input='G'>

<type='S' maxlength=500 

input='G'>

<type='S' maxlength=1000 

input='G'>
<type='D' input='G'>

<type='S' maxlength=500 

input='G'>
<type='C' input='M'> <type='C' input='M'> <type='C' input='M'>

<type='S' maxlength=2000 

input='M'>

Legenda dla właściwości pól (dotyczy wypełniania sprawozdań w SFC2014)
type (typ): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna, Cu = waluta
input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system
„maxlength” = maksymalna liczba znaków ze spacjami

Tabela 14

Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie ogólnych warunków wstępnych



Tematyczne warunki wstępne Niespełnione kryteria Podjęte działania Termin (data) Odpowiedzialne podmioty
Działanie zakończone w 
terminie (T/N)

Kryteria spełnione (T/N)
Oczekiwana data pełnej 
realizacji pozostałych działań, 
w stosownych przypadkach

Uwagi (w odniesieniu do 

każdego działania)

<type='S' maxlength=500 input='G'>
<type='S' maxlength=500 

input='G'>
<type='S' maxlength=1000 input='G'> <type='D' input='G'>

<type='S' maxlength=500 

input='G'>
<type='C' input='M'> <type='C' input='M'> <type='C' input='M'>

<type='S' maxlength=2000 

input='M'>

Warunek 1.1. Badania naukowe i innowacje: 

Warunek 6.2. Gospodarka odpadami: 

promowanie zrównoważonych gospodarczo Warunki 7.1 i 7.2 

Legenda dla właściwości pól (dotyczy wypełniania sprawozdań w SFC2014)
type (typ): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna, Cu = waluta
input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system
„maxlength” = maksymalna liczba znaków ze spacjami

Tabela 15

Działania mające na celu spełnienie mających zastosowanie tematycznych warunków wstępnych



Lp. Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych

1
Osie priorytetowe lub rodki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu 
finansowanego z EFSI O  priorytetowa 1.

1.1
Odniesienia (numer i tytuł) do poszczególnych osi priorytetowych lub rodków wspierających instrument finansowy w 
ramach programu finansowanego z EFSI

O  priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjno ci i 
konkurencyjno ci gospodarki regionu
Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w 
badania i innowacje 

Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie prac B+R poprzez 
instrumenty finansowe

2 Nazwa funduszu (funduszy) źŻSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub rodka
EFRR

3
Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013, wspierany(-e) z 
instrumentu finansowego

1)wzmacnianie badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i innowacji

4. Inne programy finansowane z źŻSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego nie dotyczy

4.1 Numer CCI każdego innego programu finansowanego z źŻSI, z którego pochodzą wkłady do instrumentu finansowego
nie dotyczy

5 Nazwa instrumentu finansowego

Bank Gospodarstwa Krajowego, 

Projekt pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczo ci 
poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020"

6 Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalno ci instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) Polska, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

7 Rozwiązania wdrożeniowe

7.1

Instrument finansowy ustanowiony na poziomie Unii, zarządzany bezpo rednio lub po rednio przez Komisję, o którym 
mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013, wspierany z wkładów pochodzących z programu 
finansowanego z EFSI nie dotyczy

7.1.1 Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii nie dotyczy

7.2

Instrument finansowy ustanowiony na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym, zarządzany 
przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialno ć, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. b), wspierany z wkładów 
pochodzących z programu finansowanego z źŻSI na podstawie art. 38 ust. 4 lit. a), b) i c) rozporządzenia (Uź) nr 
1303/2013 tak

8 Rodzaj instrumentu finansowego

8.1 Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki Instrumenty spełniające standardowe warunki

8.2 Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz funduszy lub bez funduszu funduszy Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz funduszy
8.2.1 Nazwa funduszu funduszy utworzonego w celu wdrażania instrumentów finansowych Bank Gospodarstwa Krajowego

9

Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowyŚ pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe 
lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z 
art. 37 ust. 7 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013 pożyczki

9.1 Opis innego produktu finansowego

9.2
Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowegoŚ dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty 
gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013 nie dotyczy

10

Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013 (wyłącznie w przypadku 
instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b))Ś rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu 
wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej oddzielny blok finansowy 

11 Podmiot wdrażający instrument finansowy

11.1

Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013Ś istniejący lub nowo utworzony 
podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowychś źuropejski Bank Inwestycyjnyś źuropejski Żundusz 
Inwestycyjnyś międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziałyś instytucja 
finansowa z siedzibą w państwie członkowskim, dążąca do osiągnięcia celów interesu publicznego i pozostająca pod 
nadzorem instytucji publicznejś podmiot prawa publicznego lub prywatnegoś instytucja zarządzająca bezpo rednio 
podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji)

instytucja finansowa z siedzibą w państwie członkowskim, 
dążąca do osiągnięcia celów interesu publicznego i 
pozostająca pod nadzorem instytucji publicznej

w kolejnych latach dodamy 

kolumny dla poszczególnych 
Po redników Żinasowych

11.1.1 Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy

Bank Gospodarstwa Krajowego, 

Wielkopolska Agencja 

Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Konsorcjum : Kujawsko-Pomorski 

Fundusz Badań i Wdrożeń - 
Pożyczkią w skład którego 
wchodzi: Kujawsko-Pomorski 

Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 
oraz Kujawsko-Pomorska Agencja 

InnowacjiSp. Z o.o. (umowa 

podpisana w imieniu Konsorcjum 

przez Kujawsko-Pomorski 

Fundusz Pozyczkowy Sp. z o.o.)

11.1.2
Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalno ci (nazwa państwa i miejscowo ci) podmiotu wdrażającego instrument 
finansowy Polska, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

Polska, ul. Piekary 19, 61-823 

Poznań

Polska, ul. Henryka Sienkiewicza 38, 

87-100 Toruń (adres podmiotu 
podpisującego umowę)

12 Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowyŚ udzielenie zamówienia publicznegoś inna procedura udzielenie zamówienia publicznego
udzielenie zamówienia 

publicznego udzielenie zamówienia publicznego
12.1 Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

13 Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy 31 marca 2017r. 13 kwietnia 2018r. 8 stycznia 2018r.

14 Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w źUR) 19 499 085,86 3 621 366,62 5 607 986,77

14.1 w tym wkłady z źŻSI (w źUR) 16 574 222,98 3 078 161,63 4 262 069,95

15 Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w źUR) 4 112 203,73 0,00 1 065 517,49

15.1 w tym kwoty wkładów z źŻSI (w źUR) 4 112 203,73 0,00 1 065 517,49

15.1.1 w tym EFRR (w EUR) 4 112 203,73 0,00 1 065 517,49

15.1.2 w tym Żundusz Spójno ci (w źUR) 0

15.1.3 w tym EFS (w EUR) 0

15.1.4 w tym EFRROW (w EUR) 0

15.1.5 w tym EFMR (w EUR) 0

15.2 w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w źUR) 0,00 0,00 0,00

15.2.1 w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w źUR) 0 0,00 0,00

15.2.2 w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w źUR) 0,00

16
Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych (YźI)1

 (w EUR) 0

17 Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w źUR) 139 651,32 0,00 0,00

17.1 w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) 135 308,36 0,00 0,00

17.2 w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) 4 342,95 0,00

18
Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013 
(dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w źUR) 0

19
Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 
(Uź) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w źUR) 0

20
Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z 
art. 42 ust. 3 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w źUR) 0

21
Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomo ci w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (Uź) nr 
1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w źUR) 0

22 Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy Pożyczka na B+R Pożyczka na B+R

23 Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego nie dotyczy 13 kwietnia 2018r. 8 stycznia 2018r.

24
Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umów pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty 
kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w źUR) 0 0 0

V.   Ł czna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub 
zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, 

w podziale na programy i priorytety lub środki (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013)

ZAŁ CZNIK I
Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych

I.   Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest wsparcie z EFSI (art. 46 ust. 2 lit. a) rozporz dzenia 
(UE) nr 1303/2013)

II.   Opis instrumentu finansowego i rozwi zania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013)

III.   Określenie podmiotu wdrażaj cego instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), art. 38 ust. 4 lit. a), b) i 
c) rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013, oraz pośrednicy finansowi, o których mowa w art. 38 ust. 5 rozporz dzenia (UE) nr 

1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013)

IV.   Ł czna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego 
oraz poniesione koszty zarz dzania lub uiszczone opłaty za zarz dzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporz dzenia (UE) nr 

1303/2013)



24.1 w tym łączna kwota wkładów z źŻSI (w źUR)
0 0 0

25

Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek, mikropożyczek, kapitału lub 
innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według 
produktów (w źUR) 0 0 0

25.1 w tym łączna kwota wkładów z źŻSI (w źUR) 0 0 0

25.1.1 w tym EFRR (w EUR) 0 0 0

25.1.2 w tym Żundusz Spójno ci (w źUR) 0

25.1.3 w tym EFS (w EUR) 0

25.1.4 w tym EFRROW (w EUR) 0

25.1.5 w tym EFMR (w EUR) 0

25.2 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w źUR) 0

25.3 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w źUR) 0

26
Łączna warto ć pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu do podpisanych umów 
gwarancyjnych (EUR) 0

27
Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty 
finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów 0

28
Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u 
ostatecznych odbiorców, według produktów 0

29 Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego 0 0 0

29.1 w tym duże przedsiębiorstwa 0

29.2 w tym M P 0

29.2.1 w tym mikroprzedsiębiorstwa 0

29.3 w tym osoby fizyczne 0

29.4 w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców 0

29.4.1 opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców 0

30 Data ukończenia oceny ex ante 15.12.2016 r.

31 Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy
31.1 liczba rozpoczętych już procedur wyboru 3

31.2 liczba podpisanych już umów o finansowaniu 3

32 Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego
32.1 Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji nie dotyczy

33
Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych 
w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki 0

34
Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w źUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje 
udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w źUR) 0

35 Odsetki oraz inne zyski generowane z płatno ci z źŻSI na rzecz instrumentu finansowego (w źUR) 84 433,39 6 844,36 13 214,67

36 Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z źŻSI do końca roku sprawozdawczego (w źUR)
0 0 0

36.1 w tym zwroty kapitału (w źUR) 0 0 0

36.2 w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) 0 0 0

37
Kwoty zasobów ponownie wykorzystane, które zostały zwrócone do instrumentów finansowych i które można przypisać do 
EFSI 0 0 0

37.1

w tym kwoty wypłacone na preferencyjne wynagrodzenie inwestorów prywatnych lub publicznych działających zgodnie z 
zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają rodki odpowiadające wsparciu z źŻSI do instrumentu finansowego lub 
którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w źUR) 0

37.2
w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym 
(w EUR) 0

38 Łączna kwota innych wkładów, poza źŻSI, pozyskanych przez instrument finansowy (źUR) -

38.1
Łączna kwota innych wkładów, poza źŻSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym 
instrument finansowy (w EUR) 2 924 862,88

38.2 Łączna kwota innych wkładów, poza źŻSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w źUR) 0

38.2.1 w tym wkłady publiczne (w źUR) 0

38.2.2 w tym wkłady prywatne (w źUR) 0

38.3 Łączna kwota innych wkładów, poza źŻSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w źUR) 0

38.3.1 w tym wkłady publiczne (w źUR) 0

38.3.2 w tym wkłady prywatne (w źUR) 0

39 Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu 0

39.1
Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu 
finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów 0

39.2
Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub 
quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów 0

40 Warto ć inwestycji i udziałów w odniesieniu do poprzednich lat (w źUR) 0

41 Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy CI1 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie
CI1 Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie
CI1 Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie
41.1 Warto ć docelowa wskaźnika produktu 40 10 14

41.2 Warto ć osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do warto ci docelowej wskaźnika produktu 0 0 0

1 Uwzględnia się w szczególną alokację na YźI i odpowiadające jej wsparcie z źŻS.

VI.   Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażaj cych instrument 
finansowy (w tym instytucji wdrażaj cej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013)

VII.   Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, środki programu 
zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu 

do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) i i) rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013)

VIII.   Postępy w osi ganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz 
wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013)

IX.   Wkład instrumentu finansowego w osi ganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) 
rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013)



Lp. Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych

1
Osie priorytetowe lub rodki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu 
finansowanego z EFSI O  priorytetowa 1.

1.1
Odniesienia (numer i tytuł) do poszczególnych osi priorytetowych lub rodków wspierających instrument finansowy w 
ramach programu finansowanego z EFSI

O  priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjno ci i 
konkurencyjno ci gospodarki regionu
1.3 Wsparcie przedsiębiorczo ci akademickiej 
1.3.2 Wsparcie przedsiębiorstw akademickich poprzez 
instrumenty kapitałowe

2 Nazwa funduszu (funduszy) źŻSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub rodka
EFRR

3
Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013, wspierany(-e) z 
instrumentu finansowego

1)wzmacnianie badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i innowacji

4. Inne programy finansowane z źŻSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego nie dotyczy

4.1 Numer CCI każdego innego programu finansowanego z źŻSI, z którego pochodzą wkłady do instrumentu finansowego nie dotyczy

5 Nazwa instrumentu finansowego

Bank Gospodarstwa Krajowego, 

Projekt pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczo ci 
poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020"

6 Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalno ci instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) Polska, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

7 Rozwiązania wdrożeniowe

7.1

Instrument finansowy ustanowiony na poziomie Unii, zarządzany bezpo rednio lub po rednio przez Komisję, o którym 
mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013, wspierany z wkładów pochodzących z programu 
finansowanego z EFSI nie dotyczy

7.1.1 Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii nie dotyczy

7.2

Instrument finansowy ustanowiony na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym, 

zarządzany przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialno ć, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. b), wspierany z 
wkładów pochodzących z programu finansowanego z źŻSI na podstawie art. 38 ust. 4 lit. a), b) i c) rozporządzenia (Uź) 
nr 1303/2013 tak

8 Rodzaj instrumentu finansowego

8.1 Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki Instrumenty spełniające standardowe warunki

8.2 Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz funduszy lub bez funduszu funduszy
Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz 
funduszy

8.2.1 Nazwa funduszu funduszy utworzonego w celu wdrażania instrumentów finansowych Bank Gospodarstwa Krajowego

9

Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowyŚ pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe 
lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z 
art. 37 ust. 7 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013 pożyczki

9.1 Opis innego produktu finansowego

9.2
Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowegoŚ dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty 
gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013 nie dotyczy

10

Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013 (wyłącznie w 
przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b))Ś rachunek powierniczy otwarty w imieniu 
podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji 
finansowej oddzielny blok finansowy 

11 Podmiot wdrażający instrument finansowy

11.1

Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013Ś istniejący lub nowo utworzony 
podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowychś źuropejski Bank Inwestycyjnyś źuropejski 
Żundusz Inwestycyjnyś międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziałyś 
instytucja finansowa z siedzibą w państwie członkowskim, dążąca do osiągnięcia celów interesu publicznego i pozostająca 
pod nadzorem instytucji publicznejś podmiot prawa publicznego lub prywatnegoś instytucja zarządzająca bezpo rednio 
podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji)

instytucja finansowa z siedzibą w państwie 
członkowskim, dążąca do osiągnięcia celów interesu 
publicznego i pozostająca pod nadzorem instytucji 
publicznej

w kolejnych latach 

dodamy kolumny dla 

poszczególnych 
Po redników 
Finasowych

11.1.1 Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy
Bank Gospodarstwa Krajowego, 

Brak pośredników 
na dzień 
31.12.2018

11.1.2
Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalno ci (nazwa państwa i miejscowo ci) podmiotu wdrażającego instrument 
finansowy Polska, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

12 Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowyŚ udzielenie zamówienia publicznegoś inna procedura udzielenie zamówienia publicznego
12.1 Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy nie dotyczy

13 Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy 31 marca 2017r.

14 Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w źUR)

7 353 248,87

do przeliczenia na euro- 

zgodnie z kursem 

przekazania przez IC 

deklaracji do KE 

sprawdzić w SL2014
14.1 w tym wkłady z źŻSI (w źUR) 5 147 274,21

15 Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w źUR) 1 277 081,90 I transza

15.1 w tym kwoty wkładów z źŻSI (w źUR) 1 277 081,90 sprawozdawczy

15.1.1 w tym EFRR (w EUR) 1 277 081,90

15.1.2 w tym Żundusz Spójno ci (w źUR) 0

15.1.3 w tym EFS (w EUR) 0

15.1.4 w tym EFRROW (w EUR) 0

15.1.5 w tym EFMR (w EUR) 0

15.2 w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w źUR) 0,00

15.2.1 w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w źUR) 0

15.2.2 w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w źUR) 0,00

16
Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych (YźI)1

 (w EUR) 0

17 Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w źUR) 42 021,26

17.1 w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR)
42 021,26

17.2 w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) 0

18
Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013 
(dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w źUR) 0

19
Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 
(Uź) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w źUR) 0

20
Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z 
art. 42 ust. 3 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w źUR) 0

21
Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomo ci w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (Uź) nr 
1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w źUR) 0

22 Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy

23 Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego nie dotyczy

24
Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umów pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty 
kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w źUR) 0

24.1 w tym łączna kwota wkładów z źŻSI (w źUR) 0

25

Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek, mikropożyczek, kapitału lub 
innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według 
produktów (w źUR) 0

25.1 w tym łączna kwota wkładów z źŻSI (w źUR) 0

25.1.1 w tym EFRR (w EUR) 0

25.1.2 w tym Żundusz Spójno ci (w źUR) 0

25.1.3 w tym EFS (w EUR) 0

25.1.4 w tym EFRROW (w EUR) 0

ZAŁ CZNIK I
Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych

I.   Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest wsparcie z EFSI (art. 46 ust. 2 lit. a) rozporz dzenia 
(UE) nr 1303/2013)

II.   Opis instrumentu finansowego i rozwi zania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013)

III.   Określenie podmiotu wdrażaj cego instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), art. 38 ust. 4 lit. a), b) i 
c) rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013, oraz pośrednicy finansowi, o których mowa w art. 38 ust. 5 rozporz dzenia (UE) nr 

1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013)

IV.   Ł czna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego 
oraz poniesione koszty zarz dzania lub uiszczone opłaty za zarz dzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporz dzenia (UE) nr 

1303/2013)

V.   Ł czna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub 
zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, 

w podziale na programy i priorytety lub środki (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013)



25.1.5 w tym EFMR (w EUR) 0

25.2 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w źUR) 0

25.3 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w źUR) 0

26
Łączna warto ć pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu do podpisanych umów 
gwarancyjnych (EUR) 0

27
Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty 
finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów 0

28
Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u 
ostatecznych odbiorców, według produktów 0

29 Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego 0

29.1 w tym duże przedsiębiorstwa 0

29.2 w tym M P 0

29.2.1 w tym mikroprzedsiębiorstwa 0

29.3 w tym osoby fizyczne 0

29.4 w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców 0

29.4.1 opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców 0

30 Data ukończenia oceny ex ante 15.12.2016 r.

31 Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy
31.1 liczba rozpoczętych już procedur wyboru 3

31.2 liczba podpisanych już umów o finansowaniu 3

32 Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego
32.1 Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji nie dotyczy

33
Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i 
wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki 0

34
Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w źUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje 
udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w źUR) 0

35 Odsetki oraz inne zyski generowane z płatno ci z źŻSI na rzecz instrumentu finansowego (w źUR) 32 458,44

36 Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z źŻSI do końca roku sprawozdawczego (w źUR) 0

36.1 w tym zwroty kapitału (w źUR) 0

36.2 w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) 0

37
Kwoty zasobów ponownie wykorzystane, które zostały zwrócone do instrumentów finansowych i które można przypisać 
do EFSI 0

37.1

w tym kwoty wypłacone na preferencyjne wynagrodzenie inwestorów prywatnych lub publicznych działających zgodnie z 
zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają rodki odpowiadające wsparciu z źŻSI do instrumentu finansowego lub 
którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w źUR) 0

37.2
w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem 
finansowym (w EUR) 0

38 Łączna kwota innych wkładów, poza źŻSI, pozyskanych przez instrument finansowy (źUR) -

38.1
Łączna kwota innych wkładów, poza źŻSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym 
instrument finansowy (w EUR) 2 205 974,66

38.2 Łączna kwota innych wkładów, poza źŻSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w źUR) 0

38.2.1 w tym wkłady publiczne (w źUR) 0

38.2.2 w tym wkłady prywatne (w źUR) 0

38.3 Łączna kwota innych wkładów, poza źŻSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w źUR) 0

38.3.1 w tym wkłady publiczne (w źUR) 0

38.3.2 w tym wkłady prywatne (w źUR) 0

39 Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu 0

39.1
Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego 
produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów 0

39.2
Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub 
quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów 0

40 Warto ć inwestycji i udziałów w odniesieniu do poprzednich lat (w źUR) 0

41 Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy CI1 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie
41.1 Warto ć docelowa wskaźnika produktu 13

41.2 Warto ć osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do warto ci docelowej wskaźnika produktu 0

1 Uwzględnia się w szczególną alokację na YźI i odpowiadające jej wsparcie z źŻS.

VI.   Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażaj cych instrument 
finansowy (w tym instytucji wdrażaj cej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013)

VII.   Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, środki programu 
zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu 

do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) i i) rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013)

VIII.   Postępy w osi ganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz 
wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013)

IX.   Wkład instrumentu finansowego w osi ganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) 
rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013)



Lp. Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych

1
Osie priorytetowe lub rodki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu 
finansowanego z EFSI O  priorytetowa 1.

1.1
Odniesienia (numer i tytuł) do poszczególnych osi priorytetowych lub rodków wspierających instrument finansowy w 
ramach programu finansowanego z EFSI

O  priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjno ci i 
konkurencyjno ci gospodarki regionu
1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczo ci 
1.4.1 Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw  

2 Nazwa funduszu (funduszy) źŻSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub rodka
EFRR

3
Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013, wspierany(-e) z 
instrumentu finansowego

1)wzmacnianie badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i innowacji

4. Inne programy finansowane z źŻSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego nie dotyczy

4.1 Numer CCI każdego innego programu finansowanego z źŻSI, z którego pochodzą wkłady do instrumentu finansowego
nie dotyczy

5 Nazwa instrumentu finansowego

Bank Gospodarstwa Krajowego, 

Projekt pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczo ci 
poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020"

6 Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalno ci instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) Polska, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

7 Rozwiązania wdrożeniowe

7.1

Instrument finansowy ustanowiony na poziomie Unii, zarządzany bezpo rednio lub po rednio przez Komisję, o którym 
mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013, wspierany z wkładów pochodzących z programu 
finansowanego z EFSI nie dotyczy

7.1.1 Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii nie dotyczy

7.2

Instrument finansowy ustanowiony na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym, 

zarządzany przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialno ć, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. b), wspierany z 
wkładów pochodzących z programu finansowanego z źŻSI na podstawie art. 38 ust. 4 lit. a), b) i c) rozporządzenia (Uź) nr 
1303/2013 tak

8 Rodzaj instrumentu finansowego

8.1 Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki Instrumenty spełniające standardowe warunki

8.2 Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz funduszy lub bez funduszu funduszy
Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz 
funduszy

8.2.1 Nazwa funduszu funduszy utworzonego w celu wdrażania instrumentów finansowych Bank Gospodarstwa Krajowego

9

Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowyŚ pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe 
lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z 
art. 37 ust. 7 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013 pożyczki

9.1 Opis innego produktu finansowego

9.2
Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowegoŚ dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty 
gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013 nie dotyczy

10

Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013 (wyłącznie w 
przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b))Ś rachunek powierniczy otwarty w imieniu 
podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji 
finansowej oddzielny blok finansowy 

11 Podmiot wdrażający instrument finansowy

11.1

Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013Ś istniejący lub nowo utworzony 
podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowychś źuropejski Bank Inwestycyjnyś źuropejski 
Żundusz Inwestycyjnyś międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziałyś 
instytucja finansowa z siedzibą w państwie członkowskim, dążąca do osiągnięcia celów interesu publicznego i pozostająca 
pod nadzorem instytucji publicznejś podmiot prawa publicznego lub prywatnegoś instytucja zarządzająca bezpo rednio 
podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji)

instytucja finansowa z siedzibą w państwie 
członkowskim, dążąca do osiągnięcia celów interesu 
publicznego i pozostająca pod nadzorem instytucji 
publicznej w kolejnych latach dodamy kolumny dla poszczególnych Po redników Żinasowych

11.1.1 Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy

Bank Gospodarstwa Krajowego, 

Kujawsko - Pomorski Fundusz 

Pożyczkowy Sp. z o.o.
Wielkopolska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Konsorcjum: Poręczenia 
Kredytowe Sp. z o.o. - Lider, 

Grudzi dzkie Poręczenia 
Kredytowe Sp. z o.o. - 

Uczestnik

11.1.2
Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalno ci (nazwa państwa i miejscowo ci) podmiotu wdrażającego instrument 
finansowy

Polska, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

Polska, ul. Henryka Sienkiewicza 38, 87-

100 Toruń Polska, ul. Piekary 19, 61-823 Poznań

Lider: ul. Miedziana 3a/22, 00-

814 Warszawa Uczestnik: ul. 

Sienkiewicza 22, 86-300 

żrudziądz

12 Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowyŚ udzielenie zamówienia publicznegoś inna procedura udzielenie zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony Przetarg nieograniczony Przetarg nieograniczony

12.1 Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy nie dotyczy

13 Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy 31 marca 2017r. 8 stycznia 2018 r. 17 stycznia 2018 r. 16 lutego 2018 r.

14 Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w źUR) 19 983 535,16 4 735 633,27 3 157 088,77 1 775 862,48

14.1 w tym wkłady z źŻSI (w źUR) 16 986 004,89 3 551 724,95 2 367 816,64 1 420 689,98

15 Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w źUR) 4 214 370,28 1 775 862,48 79 025,88 355 172,50

15.1 w tym kwoty wkładów z źŻSI (w źUR) 4 214 370,28 1 775 862,48 79 025,88 355 172,50

15.1.1 w tym EFRR (w EUR) 4 214 370,28 1 775 862,48 79 025,88 355 172,50

15.1.2 w tym Żundusz Spójno ci (w źUR) 0

15.1.3 w tym EFS (w EUR) 0

15.1.4 w tym EFRROW (w EUR) 0

15.1.5 w tym EFMR (w EUR) 0

15.2 w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w źUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

15.2.1 w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w źUR) 0,00

15.2.2 w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w źUR) 0,00

16
Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych (YźI)1

 (w EUR) 0

17 Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w źUR) 54 728,91 18 384,30 2 159,31 3 036,18

17.1 w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) 54 728,91 0 0 0

17.2 w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) 0 18 384,30 2 159,31 3 036,18

18
Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013 
(dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w źUR) 0

19
Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 
(Uź) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w źUR) 0

20
Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z 
art. 42 ust. 3 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w źUR) 0

21
Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomo ci w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (Uź) nr 
1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w źUR) 0

22 Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy Pożyczki Pożyczki Pożyczki

23 Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego nie dotyczy 8 stycznia 2018 r. 17 stycznia 2018 r. 16 lutego 2018 r.

24
Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umów pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty 
kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w źUR) 0 1 343 448,93 105 367,84 278 691,98

24.1 w tym łączna kwota wkładów z źŻSI (w źUR)
0 969 829,13 79 025,88 211 190,30

25

Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek, mikropożyczek, kapitału lub 
innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według 
produktów (w źUR) 0 1 179 961,13 105 367,84 263 987,88

25.1 w tym łączna kwota wkładów z źŻSI (w źUR) 0 884 378,89 79 025,88 211 190,30

25.1.1 w tym EFRR (w EUR) 0 884 378,89 79 025,88 211 190,30

25.1.2 w tym Żundusz Spójno ci (w źUR) 0

25.1.3 w tym EFS (w EUR) 0

25.1.4 w tym EFRROW (w EUR) 0

25.1.5 w tym EFMR (w EUR) 0

25.2 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w źUR) 0

25.3 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w źUR) 0

26
Łączna warto ć pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu do podpisanych umów 
gwarancyjnych (EUR) 0

27
Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty 
finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów 0

28
Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u 
ostatecznych odbiorców, według produktów 0

29 Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego 0 83 8 19

29.1 w tym duże przedsiębiorstwa 0 0 0 0

29.2 w tym M P 0 0 0 0

29.2.1 w tym mikroprzedsiębiorstwa 0 83 8 19

29.3 w tym osoby fizyczne 0

29.4 w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców 0

ZAŁ CZNIK I
Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych

I.   Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest wsparcie z EFSI (art. 46 ust. 2 lit. a) rozporz dzenia 
(UE) nr 1303/2013)

II.   Opis instrumentu finansowego i rozwi zania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013)

III.   Określenie podmiotu wdrażaj cego instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), art. 38 ust. 4 lit. a), b) i 
c) rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013, oraz pośrednicy finansowi, o których mowa w art. 38 ust. 5 rozporz dzenia (UE) nr 

1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013)

IV.   Ł czna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego 
oraz poniesione koszty zarz dzania lub uiszczone opłaty za zarz dzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporz dzenia (UE) nr 

1303/2013)

V.   Ł czna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub 
zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, 

w podziale na programy i priorytety lub środki (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013)



29.4.1 opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców 0

30 Data ukończenia oceny ex ante 15.12.2016 r.

31 Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy
31.1 liczba rozpoczętych już procedur wyboru 3

31.2 liczba podpisanych już umów o finansowaniu 3

32 Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego
32.1 Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji nie dotyczy

33
Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i 
wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki 0

34
Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w źUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje 
udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w źUR) 0

35 Odsetki oraz inne zyski generowane z płatno ci z źŻSI na rzecz instrumentu finansowego (w źUR) 80 291,10 10 313,23 26 226,96 3 723,89

36 Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z źŻSI do końca roku sprawozdawczego (w źUR)
313,98 148 178,06 5 468,95 10 939,97

36.1 w tym zwroty kapitału (w źUR) 0 31 707,17 4 178,52 9 268,70

36.2 w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) 313,98 14 269,17 305,55 395,73

37
Kwoty zasobów ponownie wykorzystane, które zostały zwrócone do instrumentów finansowych i które można przypisać 
do EFSI 0 0 0 0

37.1

w tym kwoty wypłacone na preferencyjne wynagrodzenie inwestorów prywatnych lub publicznych działających zgodnie z 
zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają rodki odpowiadające wsparciu z źŻSI do instrumentu finansowego lub 
którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w źUR) 0

37.2
w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym 
(w EUR) 0

38 Łączna kwota innych wkładów, poza źŻSI, pozyskanych przez instrument finansowy (źUR) -

38.1
Łączna kwota innych wkładów, poza źŻSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym 
instrument finansowy (w EUR) 2 997 530,27

38.2 Łączna kwota innych wkładów, poza źŻSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w źUR) 0

38.2.1 w tym wkłady publiczne (w źUR) 0

38.2.2 w tym wkłady prywatne (w źUR) 0

38.3 Łączna kwota innych wkładów, poza źŻSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w źUR) 0

38.3.1 w tym wkłady publiczne (w źUR) 0

38.3.2 w tym wkłady prywatne (w źUR) 0

39 Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu 0

39.1
Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego 
produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów 0

39.2
Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub 
quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów 0

40 Warto ć inwestycji i udziałów w odniesieniu do poprzednich lat (w źUR) 0

41 Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy

CI1 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie CI1 Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie

CI1 Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie

CI1 Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie

41.1 Warto ć docelowa wskaźnika produktu 513 200 134 75

41.2 Warto ć osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do warto ci docelowej wskaźnika produktu 107 80 8 19

41 Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne 
dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje)       (CI 7) [zł]

41.1 Warto ć docelowa wskaźnika produktu 1 553 569,63

41.2 Warto ć osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do warto ci docelowej wskaźnika produktu 1 878 889,29

41 Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy

CI3 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
finansowe inne niż dotacje

41.1 Warto ć docelowa wskaźnika produktu 513

41.2 Warto ć osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do warto ci docelowej wskaźnika produktu 107

1 Uwzględnia się w szczególną alokację na YźI i odpowiadające jej wsparcie z źŻS.

VI.   Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażaj cych instrument 
finansowy (w tym instytucji wdrażaj cej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013)

VII.   Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, środki programu 
zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu 

do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) i i) rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013)

VIII.   Postępy w osi ganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego 
oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013)

IX.   Wkład instrumentu finansowego w osi ganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) 
rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013)



Lp. Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych

1
Osie priorytetowe lub rodki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu 
finansowanego z EFSI O  priorytetowa 1.

1.1
Odniesienia (numer i tytuł) do poszczególnych osi priorytetowych lub rodków wspierających instrument finansowy w 
ramach programu finansowanego z EFSI

O  priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjno ci i 
konkurencyjno ci gospodarki regionu
1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli 
biznesowych dla M P 
1.5.1 Pożyczki dla M P na nowe modele biznesowe

2 Nazwa funduszu (funduszy) źŻSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub rodka
EFRR

3
Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013, wspierany(-e) z 
instrumentu finansowego

1)wzmacnianie badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i innowacji

4. Inne programy finansowane z źŻSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego nie dotyczy

4.1 Numer CCI każdego innego programu finansowanego z źŻSI, z którego pochodzą wkłady do instrumentu finansowego nie dotyczy

5 Nazwa instrumentu finansowego

Bank Gospodarstwa Krajowego, 

Projekt pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczo ci 
poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020"

6 Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalno ci instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) Polska, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

7 Rozwiązania wdrożeniowe

7.1

Instrument finansowy ustanowiony na poziomie Unii, zarządzany bezpo rednio lub po rednio przez Komisję, o którym 
mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013, wspierany z wkładów pochodzących z programu 
finansowanego z EFSI nie dotyczy

7.1.1 Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii nie dotyczy

7.2

Instrument finansowy ustanowiony na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym, 

zarządzany przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialno ć, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. b), wspierany z 
wkładów pochodzących z programu finansowanego z źŻSI na podstawie art. 38 ust. 4 lit. a), b) i c) rozporządzenia (Uź) 
nr 1303/2013 tak

8 Rodzaj instrumentu finansowego

8.1 Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki Instrumenty spełniające standardowe warunki

8.2 Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz funduszy lub bez funduszu funduszy
Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz 
funduszy

8.2.1 Nazwa funduszu funduszy utworzonego w celu wdrażania instrumentów finansowych Bank Gospodarstwa Krajowego

9

Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowyŚ pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe 
lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z 
art. 37 ust. 7 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013 pożyczki

9.1 Opis innego produktu finansowego

9.2
Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowegoŚ dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty 
gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013 nie dotyczy

10

Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013 (wyłącznie w 
przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b))Ś rachunek powierniczy otwarty w imieniu 
podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji 
finansowej oddzielny blok finansowy 

11 Podmiot wdrażający instrument finansowy

11.1

Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013Ś istniejący lub nowo utworzony 
podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowychś źuropejski Bank Inwestycyjnyś źuropejski 
Żundusz Inwestycyjnyś międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziałyś 
instytucja finansowa z siedzibą w państwie członkowskim, dążąca do osiągnięcia celów interesu publicznego i pozostająca 
pod nadzorem instytucji publicznejś podmiot prawa publicznego lub prywatnegoś instytucja zarządzająca bezpo rednio 
podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji)

instytucja finansowa z siedzibą w państwie 
członkowskim, dążąca do osiągnięcia celów interesu 
publicznego i pozostająca pod nadzorem instytucji 
publicznej w kolejnych latach dodamy kolumny dla poszczególnych Po redników Żinasowych

11.1.1 Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy

Bank Gospodarstwa Krajowego, 

Konsorcjum: Kujawsko-

Pomorski Fundusz Pożyczkowy 
Sp. z o.o. - Lider, Bydgoska 

Agencja Rozwoju Regionalnego 

Sp. z o.o. - Uczestnik, Izba 

Przemysłowo - Handlowa w 
Toruniu - Uczestnik, Toruńska 
Agencja Rozwoju Regionalnego 

Sp. z o.o. - Uczestnik

Polska Fundacja 

Przedsiębiorczości

11.1.2
Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalno ci (nazwa państwa i miejscowo ci) podmiotu wdrażającego instrument 
finansowy

Polska, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

Lider: ul. Henryka Sienkiewicza 

38, 87-100 Toruń.                                                     
BARR: ul. Unii Lubelskiej 4c, 85-

059 Bydgoszcz.                          

IPHŚ ul. Marii Skłodowskiej-Curie 
41, 87-100 Toruń. TARRŚ ul. 
Wrocławska 167, 87-100 Toruń

ul. Monte Cassino 32, 70-466 

Szczecin

12 Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowyŚ udzielenie zamówienia publicznegoś inna procedura udzielenie zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony Zamówienie z wolnej ręki
12.1 Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy nie dotyczy

13 Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy 31 marca 2017r. 8 stycznia 2018 r. 23 kwietnia 2018 r.

14 Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w źUR) 12 111 233,69 3 427 103,03 2 255 063,46

14.1 w tym wkłady z źŻSI (w źUR) 10 294 548,43 2 604 598,30 1 894 253,31

15 Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w źUR) 2 554 163,81 1 302 299,15 473 563,33

15.1 w tym kwoty wkładów z źŻSI (w źUR) 2 554 163,81 1 302 299,15 473 563,33

15.1.1 w tym EFRR (w EUR) 2 554 163,81 1 302 299,15 473 563,33

15.1.2 w tym Żundusz Spójno ci (w źUR) 0

15.1.3 w tym EFS (w EUR) 0

15.1.4 w tym EFRROW (w EUR) 0

15.1.5 w tym EFMR (w EUR) 0

15.2 w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w źUR) 0,00 0,00 0,00

15.2.1 w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w źUR) 0,00

15.2.2 w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w źUR) 0,00

16
Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych (YźI)1

 (w EUR) 0

17 Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w źUR) 33 169,04 58 089,63 24 990,00

17.1 w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) 33 169,04 0 0

17.2 w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) 0 58 089,63 24 990,00

18
Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013 
(dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w źUR) 0

19
Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 
(Uź) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w źUR) 0

20
Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z 
art. 42 ust. 3 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w źUR) 0

21
Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomo ci w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (Uź) nr 
1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w źUR) 0

22 Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy Pożyczki Pożyczki

23 Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego nie dotyczy 8 stycznia 2018 r. 23 kwietnia 2018 r.

24
Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umów pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty 
kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w źUR) 0 1 166 232,57 340 965,60

24.1 w tym łączna kwota wkładów z źŻSI (w źUR) 0 886 336,75 258 565,58

25

Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek, mikropożyczek, kapitału lub 
innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według 
produktów (w źUR) 0 1 036 269,15 307 816,16

ZAŁ CZNIK I
Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych

I.   Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest wsparcie z EFSI (art. 46 ust. 2 lit. a) rozporz dzenia 
(UE) nr 1303/2013)

II.   Opis instrumentu finansowego i rozwi zania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013)

III.   Określenie podmiotu wdrażaj cego instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), art. 38 ust. 4 lit. a), b) i c) 
rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013, oraz pośrednicy finansowi, o których mowa w art. 38 ust. 5 rozporz dzenia (UE) nr 

1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013)

IV.   Ł czna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego 
oraz poniesione koszty zarz dzania lub uiszczone opłaty za zarz dzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporz dzenia (UE) nr 

1303/2013)

V.   Ł czna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub 
zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, 

w podziale na programy i priorytety lub środki (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013)



25.1 w tym łączna kwota wkładów z źŻSI (w źUR) 0 787 564,56 258 565,58

25.1.1 w tym EFRR (w EUR) 0 787 564,56 258 565,58

25.1.2 w tym Żundusz Spójno ci (w źUR) 0

25.1.3 w tym EFS (w EUR) 0

25.1.4 w tym EFRROW (w EUR) 0

25.1.5 w tym EFMR (w EUR) 0

25.2 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w źUR) 0

25.3 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w źUR) 0

26
Łączna warto ć pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu do podpisanych umów 
gwarancyjnych (EUR) 0

27
Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty 
finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów 0

28
Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u 
ostatecznych odbiorców, według produktów 0

29 Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego 0 8 3

29.1 w tym duże przedsiębiorstwa 0 0 0

29.2 w tym M P 0 1 1

29.2.1 w tym mikroprzedsiębiorstwa 0 7 2

29.3 w tym osoby fizyczne 0

29.4 w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców 0

29.4.1 opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców 0

30 Data ukończenia oceny ex ante 15.12.2016 r.

31 Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy
31.1 liczba rozpoczętych już procedur wyboru 3

31.2 liczba podpisanych już umów o finansowaniu 3

32 Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego
32.1 Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji nie dotyczy

33
Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i 
wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki 0

34
Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w źUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje 
udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w źUR) 0

35 Odsetki oraz inne zyski generowane z płatno ci z źŻSI na rzecz instrumentu finansowego (w źUR) 52 160,32 5 789,12 3 906,85

36 Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z źŻSI do końca roku sprawozdawczego (w źUR) 51,81 9 753,50 75,70146568

36.1 w tym zwroty kapitału (w źUR) 0 33 669,90 0

36.2 w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) 51,81 1 781,09 75,70146568

37
Kwoty zasobów ponownie wykorzystane, które zostały zwrócone do instrumentów finansowych i które można przypisać 
do EFSI 0 0 0

37.1

w tym kwoty wypłacone na preferencyjne wynagrodzenie inwestorów prywatnych lub publicznych działających zgodnie z 
zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają rodki odpowiadające wsparciu z źŻSI do instrumentu finansowego lub 
którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w źUR) 0

37.2
w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem 
finansowym (w EUR) 0

38 Łączna kwota innych wkładów, poza źŻSI, pozyskanych przez instrument finansowy (źUR) -

38.1
Łączna kwota innych wkładów, poza źŻSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym 
instrument finansowy (w EUR) 1 816 685,26

38.2 Łączna kwota innych wkładów, poza źŻSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w źUR) 0

38.2.1 w tym wkłady publiczne (w źUR) 0

38.2.2 w tym wkłady prywatne (w źUR) 0

38.3 Łączna kwota innych wkładów, poza źŻSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w źUR) 0

38.3.1 w tym wkłady publiczne (w źUR) 0

38.3.2 w tym wkłady prywatne (w źUR) 0

39 Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu 0

39.1
Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego 
produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów 0

39.2
Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub 
quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów 0

40 Warto ć inwestycji i udziałów w odniesieniu do poprzednich lat (w źUR) 0

41 Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy CI1 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie
CI1 Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie
CI1 Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie
41.1 Warto ć docelowa wskaźnika produktu 49 15 11

41.2 Warto ć osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do warto ci docelowej wskaźnika produktu 11 8 3

41 Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy
CI3 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

finansowe inne niż dotacje
41.1 Warto ć docelowa wskaźnika produktu 49

41.2 Warto ć osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do warto ci docelowej wskaźnika produktu 11

41 Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy
CI7 Inwestycje prywatne uzupełniajace wsparcie 
publiczne dla przedsiebiorstw (inne niż dotacje) 

41.1 Warto ć docelowa wskaźnika produktu 8 563 359,19

41.2 Warto ć osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do warto ci docelowej wskaźnika produktu 1 530 084,00

41 Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy
Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany 
organizacyjno-procesowe.

Liczba przedsiębiorstw, które 
wprowadziły zmiany 
organizacyjno-procesowe.

Liczba przedsiębiorstw, które 
wprowadziły zmiany 
organizacyjno-procesowe.

41.1 Warto ć docelowa wskaźnika produktu 12 4 4

41.2 Warto ć osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do warto ci docelowej wskaźnika produktu 0 0 0

1 Uwzględnia się w szczególną alokację na YźI i odpowiadające jej wsparcie z źŻS.

VI.   Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażaj cych instrument 
finansowy (w tym instytucji wdrażaj cej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013)

VII.   Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, środki programu 
zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu 

do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) i i) rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013)

VIII.   Postępy w osi ganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz 
wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013)

IX.   Wkład instrumentu finansowego w osi ganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) 
rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013)



Lp. Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych

1
Osie priorytetowe lub rodki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu 
finansowanego z EFSI O  priorytetowa 3.

1.1
Odniesienia (numer i tytuł) do poszczególnych osi priorytetowych lub rodków wspierających instrument finansowy w 
ramach programu finansowanego z EFSI

O  priorytetowa 3. źfektywno ć energetyczna i 
gospodarka niskoemisyjna w regionie

Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji 
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

2 Nazwa funduszu (funduszy) źŻSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub rodka EFRR

3
Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013, wspierany(-e) z 
instrumentu finansowego

4) wspieranie przej cia na gospodarkę niskoemisyjną we 
wszystkich  sektorach;

4. Inne programy finansowane z źŻSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego nie dotyczy

4.1 Numer CCI każdego innego programu finansowanego z źŻSI, z którego pochodzą wkłady do instrumentu finansowego nie dotyczy

5 Nazwa instrumentu finansowego
Europejski Bank Inwestycyjny, 

Projekt pn. "Fundusz Funduszy dla sektora energii"

6 Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalno ci instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) 98-100, Bvd Konrad Adenauer, L-2950 Luksemburg

7 Rozwiązania wdrożeniowe

7.1

Instrument finansowy ustanowiony na poziomie Unii, zarządzany bezpo rednio lub po rednio przez Komisję, o którym 
mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013, wspierany z wkładów pochodzących z programu 
finansowanego z EFSI nie dotyczy

7.1.1 Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii nie dotyczy

7.2

Instrument finansowy ustanowiony na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym, 

zarządzany przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialno ć, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. b), wspierany z 
wkładów pochodzących z programu finansowanego z źŻSI na podstawie art. 38 ust. 4 lit. a), b) i c) rozporządzenia (Uź) 
nr 1303/2013 tak

8 Rodzaj instrumentu finansowego

8.1 Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki Instrumenty spełniające standardowe warunki

8.2 Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz funduszy lub bez funduszu funduszy
Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz 
funduszy

8.2.1 Nazwa funduszu funduszy utworzonego w celu wdrażania instrumentów finansowych Europejski Bank Inwestycyjny

9

Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowyŚ pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe 
lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z 
art. 37 ust. 7 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013 pożyczki

9.1 Opis innego produktu finansowego

9.2
Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowegoŚ dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty 
gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013 nie dotyczy

10

Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013 (wyłącznie w 
przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b))Ś rachunek powierniczy otwarty w imieniu 
podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji 
finansowej oddzielny blok finansowy 

11 Podmiot wdrażający instrument finansowy

11.1

Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013Ś istniejący lub nowo utworzony 
podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowychś źuropejski Bank Inwestycyjnyś źuropejski 
Żundusz Inwestycyjnyś międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziałyś 
instytucja finansowa z siedzibą w państwie członkowskim, dążąca do osiągnięcia celów interesu publicznego i pozostająca 
pod nadzorem instytucji publicznejś podmiot prawa publicznego lub prywatnegoś instytucja zarządzająca bezpo rednio 
podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) Europejski Bank Inwestycyjny

w kolejnych latach dodamy kolumny dla 

poszczególnych Po redników Żinasowych
11.1.1 Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy Europejski Bank Inwestycyjny

11.1.2
Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalno ci (nazwa państwa i miejscowo ci) podmiotu wdrażającego instrument 
finansowy 98-100, Bvd Konrad Adenauer, L-2950 Luksemburg

12 Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowyŚ udzielenie zamówienia publicznegoś inna procedura udzielenie zamówienia publicznego
12.1 Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy nie dotyczy

13 Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy 29 czerwca 2017r.

14 Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w źUR)
7 610 431,56

do przeliczenia na euro- zgodnie z kursem 

przekazania przez IC deklaracji do Kź sprawdzić 
w SL2014

14.1 w tym wkłady z źŻSI (w źUR) 6 468 866,82

15 Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w źUR) 1 611 492,76

15.1 w tym kwoty wkładów z źŻSI (w źUR) 1 611 492,76

15.1.1 w tym EFRR (w EUR) 1 611 492,76

15.1.2 w tym Żundusz Spójno ci (w źUR) 0

15.1.3 w tym EFS (w EUR) 0

15.1.4 w tym EFRROW (w EUR) 0

15.1.5 w tym EFMR (w EUR) 0

15.2 w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w źUR) 0,00

15.2.1 w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w źUR) 0

15.2.2 w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w źUR) 0,00

16
Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych (YźI)1

 (w EUR) 0

17 Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w źUR) 26 578,59

17.1 w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) 26 578,59

17.2 w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) 0

18
Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013 
(dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w źUR) 0

19
Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 
(Uź) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w źUR) 0

20
Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z 
art. 42 ust. 3 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w źUR) 0

21
Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomo ci w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (Uź) nr 
1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w źUR) 0

22 Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy

23 Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego nie dotyczy w 2017 r i 2018 r. nie podpisano żadnej umowy

24
Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umów pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty 
kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w źUR) 0

24.1 w tym łączna kwota wkładów z źŻSI (w źUR)
0

25

Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek, mikropożyczek, kapitału lub 
innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według 
produktów (w źUR) 0

25.1 w tym łączna kwota wkładów z źŻSI (w źUR) 0

25.1.1 w tym EFRR (w EUR) 0

25.1.2 w tym Żundusz Spójno ci (w źUR) 0

25.1.3 w tym EFS (w EUR) 0

25.1.4 w tym EFRROW (w EUR) 0

25.1.5 w tym EFMR (w EUR) 0

25.2 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w źUR) 0

25.3 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w źUR) 0

26
Łączna warto ć pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu do podpisanych umów 
gwarancyjnych (EUR) 0

27
Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty 
finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów 0

28
Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u 
ostatecznych odbiorców, według produktów 0

29 Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego
0

29.1 w tym duże przedsiębiorstwa 0

ZAŁ CZNIK I
Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych

I.   Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest wsparcie z EFSI (art. 46 ust. 2 lit. a) rozporz dzenia 

II.   Opis instrumentu finansowego i rozwi zania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013)

III.   Określenie podmiotu wdrażaj cego instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), art. 38 ust. 4 lit. a), b) i 

IV.   Ł czna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego 

V.   Ł czna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub 



29.2 w tym M P 0

29.2.1 w tym mikroprzedsiębiorstwa 0

29.3 w tym osoby fizyczne 0

29.4 w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców 0

29.4.1 opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców
0

30 Data ukończenia oceny ex ante 15.12.2016 r.

31 Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy

31.1 liczba rozpoczętych już procedur wyboru 3

31.2 liczba podpisanych już umów o finansowaniu 3

32 Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego

32.1 Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji nie dotyczy

33
Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i 
wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki 0

34
Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w źUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje 
udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w źUR) 0

35 Odsetki oraz inne zyski generowane z płatno ci z źŻSI na rzecz instrumentu finansowego (w źUR)
107 922,70 na podstawie przesłanych wyciągów z konta

36 Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z źŻSI do końca roku sprawozdawczego (w źUR)

brak mozliwo ci zweryfikowania - z uwagi na brak 
składanych informacji w SL2014. Również charakter 
informacji zawartych w Sprawozdaniu rocznym nie 

pozwala na uzupełnienie.

36.1 w tym zwroty kapitału (w źUR) brak mozliwo ci zweryfikowania

36.2 w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) brak mozliwo ci zweryfikowania

37
Kwoty zasobów ponownie wykorzystane, które zostały zwrócone do instrumentów finansowych i które można przypisać 
do EFSI brak mozliwo ci zweryfikowania

37.1

w tym kwoty wypłacone na preferencyjne wynagrodzenie inwestorów prywatnych lub publicznych działających zgodnie z 
zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają rodki odpowiadające wsparciu z źŻSI do instrumentu finansowego lub 
którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w źUR) brak mozliwo ci zweryfikowania

37.2
w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem 
finansowym (w EUR) brak mozliwo ci zweryfikowania

38 Łączna kwota innych wkładów, poza źŻSI, pozyskanych przez instrument finansowy (źUR) -

38.1
Łączna kwota innych wkładów, poza źŻSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym 
instrument finansowy (w EUR) 1 141 564,74

38.2 Łączna kwota innych wkładów, poza źŻSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w źUR) 0

38.2.1 w tym wkłady publiczne (w źUR) 0

38.2.2 w tym wkłady prywatne (w źUR) 0

38.3 Łączna kwota innych wkładów, poza źŻSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w źUR)
0

38.3.1 w tym wkłady publiczne (w źUR) 0

38.3.2 w tym wkłady prywatne (w źUR) 0

39 Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu 0

39.1
Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego 
produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów

0

39.2
Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub 
quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów 0

40 Warto ć inwestycji i udziałów w odniesieniu do poprzednich lat (w źUR) 0

41 Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy CI30 Dodatkowa zdolno ć wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej z OZE

41.1 Warto ć docelowa wskaźnika produktu
1,35 11

41.2 Warto ć osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do warto ci docelowej wskaźnika produktu
0 0

1 Uwzględnia się w szczególną alokację na YźI i odpowiadające jej wsparcie z źŻS.

w okresie sprawozdawczym nie 

zawarto Umów Inwestycyjnych z 
Oststecznymi Odbiorcami w 

związku z czym proces osiagania 
wskaxników nie został jeszcze 

rozpoczęty

VI.   Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażaj cych instrument 

VII.   Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, środki programu 

VIII.   Postępy w osi ganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz 

IX.   Wkład instrumentu finansowego w osi ganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) 



Lp. Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych

1
Osie priorytetowe lub rodki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu 
finansowanego z EFSI O  priorytetowa 3.

1.1
Odniesienia (numer i tytuł) do poszczególnych osi priorytetowych lub rodków wspierających instrument finansowy w 
ramach programu finansowanego z EFSI

O  priorytetowa 3. źfektywno ć energetyczna i 
gospodarka niskoemisyjna w regionie

Działanie 3.2 źfektywno ć energetyczna w 
przedsiębiorstwach

2 Nazwa funduszu (funduszy) źŻSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub rodka EFRR

3
Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013, wspierany(-e) z 
instrumentu finansowego

4) wspieranie przej cia na gospodarkę niskoemisyjną we 
wszystkich  sektorach;

4. Inne programy finansowane z źŻSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego nie dotyczy

4.1 Numer CCI każdego innego programu finansowanego z źŻSI, z którego pochodzą wkłady do instrumentu finansowego nie dotyczy

5 Nazwa instrumentu finansowego
Europejski Bank Inwestycyjny, 

Projekt pn. "Fundusz Funduszy dla sektora energii"

6 Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalno ci instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) 98-100, Bvd Konrad Adenauer, L-2950 Luksemburg

7 Rozwiązania wdrożeniowe

7.1

Instrument finansowy ustanowiony na poziomie Unii, zarządzany bezpo rednio lub po rednio przez Komisję, o którym 
mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013, wspierany z wkładów pochodzących z programu 
finansowanego z EFSI nie dotyczy

7.1.1 Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii nie dotyczy

7.2

Instrument finansowy ustanowiony na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym, 

zarządzany przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialno ć, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. b), wspierany z 
wkładów pochodzących z programu finansowanego z źŻSI na podstawie art. 38 ust. 4 lit. a), b) i c) rozporządzenia (Uź) 
nr 1303/2013 tak

8 Rodzaj instrumentu finansowego

8.1 Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki Instrumenty spełniające standardowe warunki

8.2 Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz funduszy lub bez funduszu funduszy
Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz 
funduszy

8.2.1 Nazwa funduszu funduszy utworzonego w celu wdrażania instrumentów finansowych Europejski Bank Inwestycyjny

9

Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowyŚ pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe 
lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z 
art. 37 ust. 7 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013 pożyczki

9.1 Opis innego produktu finansowego

9.2
Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowegoŚ dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty 
gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013 nie dotyczy

10

Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013 (wyłącznie w 
przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b))Ś rachunek powierniczy otwarty w imieniu 
podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji 
finansowej oddzielny blok finansowy 

11 Podmiot wdrażający instrument finansowy

11.1

Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013Ś istniejący lub nowo utworzony 
podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowychś źuropejski Bank Inwestycyjnyś źuropejski 
Żundusz Inwestycyjnyś międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziałyś 
instytucja finansowa z siedzibą w państwie członkowskim, dążąca do osiągnięcia celów interesu publicznego i pozostająca 
pod nadzorem instytucji publicznejś podmiot prawa publicznego lub prywatnegoś instytucja zarządzająca bezpo rednio 
podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) Europejski Bank Inwestycyjny

w kolejnych latach dodamy 

kolumny dla poszczególnych 
Po redników Żinasowych

11.1.1 Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy Europejski Bank Inwestycyjny

11.1.2
Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalno ci (nazwa państwa i miejscowo ci) podmiotu wdrażającego instrument 
finansowy 98-100, Bvd Konrad Adenauer, L-2950 Luksemburg

12 Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowyŚ udzielenie zamówienia publicznegoś inna procedura udzielenie zamówienia publicznego

12.1 Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy nie dotyczy

13 Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy 29 czerwca 2017r.

14 Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w źUR)

45 068 665,29

do przeliczenia na euro- 

zgodnie z kursem przekazania 

przez IC deklaracji do KE 

sprawdzić w SL2014

14.1 w tym wkłady z źŻSI (w źUR) 38 308 365,49

15 Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w źUR) 9 543 194,41

15.1 w tym kwoty wkładów z źŻSI (w źUR) 9 543 194,41

15.1.1 w tym EFRR (w EUR) 9 543 194,41

15.1.2 w tym Żundusz Spójno ci (w źUR) 0

15.1.3 w tym EFS (w EUR) 0

15.1.4 w tym EFRROW (w EUR) 0

15.1.5 w tym EFMR (w EUR) 0

15.2 w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w źUR) 0,00

15.2.1 w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w źUR) 0

15.2.2 w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w źUR) 0,00

16
Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych (YźI)1

 (w EUR) 0

17 Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w źUR) 172 300,41

17.1 w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) 172 300,41

17.2 w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) 0

18
Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013 
(dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w źUR) 0

19
Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 
(Uź) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w źUR) 0

20
Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z 
art. 42 ust. 3 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w źUR) 0

21
Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomo ci w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (Uź) nr 
1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w źUR) 0

22 Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy

23 Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego nie dotyczy

w 2017 r  i 2018 r.nie 

podpisano żadnej umowy

24
Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umów pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty 
kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w źUR) 0

24.1 w tym łączna kwota wkładów z źŻSI (w źUR) 0

25

Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek, mikropożyczek, kapitału lub 
innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według 
produktów (w źUR) 0

25.1 w tym łączna kwota wkładów z źŻSI (w źUR) 0

25.1.1 w tym EFRR (w EUR) 0

25.1.2 w tym Żundusz Spójno ci (w źUR) 0

25.1.3 w tym EFS (w EUR) 0

25.1.4 w tym EFRROW (w EUR) 0

25.1.5 w tym EFMR (w EUR) 0

25.2 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w źUR) 0

25.3 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w źUR) 0

ZAŁ CZNIK I
Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych

I.   Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest wsparcie z EFSI (art. 46 ust. 2 lit. a) rozporz dzenia 
(UE) nr 1303/2013)

II.   Opis instrumentu finansowego i rozwi zania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013)

III.   Określenie podmiotu wdrażaj cego instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), art. 38 ust. 4 lit. a), b) i 
c) rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013, oraz pośrednicy finansowi, o których mowa w art. 38 ust. 5 rozporz dzenia (UE) nr 

IV.   Ł czna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego 
oraz poniesione koszty zarz dzania lub uiszczone opłaty za zarz dzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporz dzenia (UE) nr 

1303/2013)

V.   Ł czna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub 
zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, 



26
Łączna warto ć pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu do podpisanych umów 
gwarancyjnych (EUR) 0

27
Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty 
finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów 0

28
Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u 
ostatecznych odbiorców, według produktów 0

29 Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego 0

29.1 w tym duże przedsiębiorstwa 0

29.2 w tym M P 0

29.2.1 w tym mikroprzedsiębiorstwa 0

29.3 w tym osoby fizyczne 0

29.4 w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców 0

29.4.1 opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców 0

30 Data ukończenia oceny ex ante 15.12.2016 r.

31 Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy

31.1 liczba rozpoczętych już procedur wyboru 3

31.2 liczba podpisanych już umów o finansowaniu 3

32 Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego

32.1 Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji nie dotyczy

33
Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i 
wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki 0

34
Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w źUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje 
udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w źUR) 0

35 Odsetki oraz inne zyski generowane z płatno ci z źŻSI na rzecz instrumentu finansowego (w źUR) 159 709,20

na podstawie przesłanych 
wyciągów z konta

36 Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z źŻSI do końca roku sprawozdawczego (w źUR)

brak mozliwo ci zweryfikowania - z uwagi na brak 
składanych informacji w SL2014. Również charakter 
informacji zawartych w Sprawozdaniu rocznym nie 

pozwala na uzupełnienie.

36.1 w tym zwroty kapitału (w źUR) brak mozliwo ci zweryfikowania

36.2 w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) brak mozliwo ci zweryfikowania

37
Kwoty zasobów ponownie wykorzystane, które zostały zwrócone do instrumentów finansowych i które można przypisać 
do EFSI brak mozliwo ci zweryfikowania

37.1

w tym kwoty wypłacone na preferencyjne wynagrodzenie inwestorów prywatnych lub publicznych działających zgodnie z 
zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają rodki odpowiadające wsparciu z źŻSI do instrumentu finansowego lub 
którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w źUR) brak mozliwo ci zweryfikowania

37.2
w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem 
finansowym (w EUR) brak mozliwo ci zweryfikowania

38 Łączna kwota innych wkładów, poza źŻSI, pozyskanych przez instrument finansowy (źUR) -

38.1
Łączna kwota innych wkładów, poza źŻSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym 
instrument finansowy (w EUR) 6 760 299,80

38.2 Łączna kwota innych wkładów, poza źŻSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w źUR) 0

38.2.1 w tym wkłady publiczne (w źUR) 0

38.2.2 w tym wkłady prywatne (w źUR) 0

38.3 Łączna kwota innych wkładów, poza źŻSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w źUR) 0

38.3.1 w tym wkłady publiczne (w źUR) 0

38.3.2 w tym wkłady prywatne (w źUR) 0

39 Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu 0

39.1
Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego 
produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów 0

39.2
Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub 
quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów 0

40 Warto ć inwestycji i udziałów w odniesieniu do poprzednich lat (w źUR) 0

41 Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy CI1 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie

41.1 Warto ć docelowa wskaźnika produktu 80

41.2 Warto ć osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do warto ci docelowej wskaźnika produktu 0

1 Uwzględnia się w szczególną alokację na YźI i odpowiadające jej wsparcie z źŻS.

w okresie sprawozdawczym nie 

zawarto Umów Inwestycyjnych 
z Oststecznymi Odbiorcami w 

związku z czym proces 
osiagania wskaxników nie 
został jeszcze rozpoczęty

VI.   Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażaj cych instrument 
finansowy (w tym instytucji wdrażaj cej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013)

VII.   Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, środki programu 
zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu 

VIII.   Postępy w osi ganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz 
wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013)

IX.   Wkład instrumentu finansowego w osi ganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) 
rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013)



Lp. Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych

1
Osie priorytetowe lub rodki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu 
finansowanego z EFSI O  priorytetowa 3.

1.1
Odniesienia (numer i tytuł) do poszczególnych osi priorytetowych lub rodków wspierających instrument finansowy w 
ramach programu finansowanego z EFSI

O  priorytetowa 3. źfektywno ć energetyczna i 
gospodarka niskoemisyjna w regionie

Działanie 3.3 źfektywno ć energetyczna w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym

2 Nazwa funduszu (funduszy) źŻSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub rodka
EFRR

3
Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013, wspierany(-e) z 
instrumentu finansowego

4) wspieranie przej cia na gospodarkę niskoemisyjną we 
wszystkich  sektorach;

4. Inne programy finansowane z źŻSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego nie dotyczy

4.1 Numer CCI każdego innego programu finansowanego z źŻSI, z którego pochodzą wkłady do instrumentu finansowego nie dotyczy

5 Nazwa instrumentu finansowego
Europejski Bank Inwestycyjny, 

Projekt pn. "Fundusz Funduszy dla sektora energii"

6 Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalno ci instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) 98-100, Bvd Konrad Adenauer, L-2950 Luksemburg

7 Rozwiązania wdrożeniowe

7.1

Instrument finansowy ustanowiony na poziomie Unii, zarządzany bezpo rednio lub po rednio przez Komisję, o którym 
mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013, wspierany z wkładów pochodzących z programu 
finansowanego z EFSI nie dotyczy

7.1.1 Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii nie dotyczy

7.2

Instrument finansowy ustanowiony na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym, 

zarządzany przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialno ć, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. b), wspierany z 
wkładów pochodzących z programu finansowanego z źŻSI na podstawie art. 38 ust. 4 lit. a), b) i c) rozporządzenia (Uź) 
nr 1303/2013 tak

8 Rodzaj instrumentu finansowego

8.1 Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki ?? Instrumenty spełniające standardowe warunki

8.2 Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz funduszy lub bez funduszu funduszy
Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz 
funduszy

8.2.1 Nazwa funduszu funduszy utworzonego w celu wdrażania instrumentów finansowych Europejski Bank Inwestycyjny

9

Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowyŚ pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe 
lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z 
art. 37 ust. 7 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013 pożyczki

9.1 Opis innego produktu finansowego

9.2
Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowegoŚ dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty 
gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013 nie dotyczy

10

Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013 (wyłącznie w 
przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b))Ś rachunek powierniczy otwarty w imieniu 
podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji 
finansowej oddzielny blok finansowy 

11 Podmiot wdrażający instrument finansowy

11.1

Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013Ś istniejący lub nowo utworzony 
podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowychś źuropejski Bank Inwestycyjnyś źuropejski 
Żundusz Inwestycyjnyś międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziałyś 
instytucja finansowa z siedzibą w państwie członkowskim, dążąca do osiągnięcia celów interesu publicznego i pozostająca 
pod nadzorem instytucji publicznejś podmiot prawa publicznego lub prywatnegoś instytucja zarządzająca bezpo rednio 
podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) Europejski Bank Inwestycyjny

11.1.1 Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy Europejski Bank Inwestycyjny GETIN NOBLE BANK S.A.

11.1.2
Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalno ci (nazwa państwa i miejscowo ci) podmiotu wdrażającego instrument 
finansowy 98-100, Bvd Konrad Adenauer, L-2950 Luksemburg Polska, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

12 Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowyŚ udzielenie zamówienia publicznegoś inna procedura udzielenie zamówienia publicznego inna procedura

12.1 Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy

nie dotyczy

zaproszenie do wyrażenia zainteresowania nie 
stanowiące procedury zamówień publicznych w 
rozumieniu dyrektyw 2004/18/WE lub 

2014/24/Uź. Następnie, w związku z 
nieotrzymaniem ofert, przeprowadzono 

negocjacje bez uprzedniej publikacji.

13 Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy 29 czerwca 2017r. 29 maja 2018 r.

14 Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w źUR) 17 712 051,33

14.1 w tym wkłady z źŻSI (w źUR) 15 055 243,63 13 951 820,38

15 Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w źUR) 3 750 489,35 3 487 955,09

15.1 w tym kwoty wkładów z źŻSI (w źUR) 3 750 489,35 3 487 955,09

15.1.1 w tym EFRR (w EUR) 3 750 489,35 3 487 955,09

15.1.2 w tym Żundusz Spójno ci (w źUR) 0

15.1.3 w tym EFS (w EUR) 0

15.1.4 w tym EFRROW (w EUR) 0

15.1.5 w tym EFMR (w EUR) 0

15.2 w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w źUR) 0,00

15.2.1 w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w źUR) 0

15.2.2 w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w źUR) 0,00

16
Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych (YźI)1

 (w EUR) 0

17 Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w źUR) 67 714,31 1 242,28

17.1 w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) 67 714,31 1 242,28

17.2 w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) 0 0,00

18
Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013 
(dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w źUR) 0

19
Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 
(Uź) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w źUR) 0

20
Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z 
art. 42 ust. 3 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w źUR) 0

21
Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomo ci w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (Uź) nr 
1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w źUR) 0

22 Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy efektywno ć energetyczna w budynkach

23 Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego nie dotyczy 29 maja 2018 r.

24
Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umów pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty 
kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w źUR) 0 0

24.1 w tym łączna kwota wkładów z źŻSI (w źUR) 0 0

25

Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek, mikropożyczek, kapitału lub 
innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według 
produktów (w źUR) 0 0

25.1 w tym łączna kwota wkładów z źŻSI (w źUR) 0 0

25.1.1 w tym EFRR (w EUR) 0 0

ZAŁ CZNIK I
Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych

I.   Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest wsparcie z EFSI (art. 46 ust. 2 lit. a) rozporz dzenia 
(UE) nr 1303/2013)

II.   Opis instrumentu finansowego i rozwi zania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013)

III.   Określenie podmiotu wdrażaj cego instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), art. 38 ust. 4 lit. a), b) i 
c) rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013, oraz pośrednicy finansowi, o których mowa w art. 38 ust. 5 rozporz dzenia (UE) nr 

1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013)

IV.   Ł czna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego 
oraz poniesione koszty zarz dzania lub uiszczone opłaty za zarz dzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporz dzenia (UE) nr 

1303/2013)

V.   Ł czna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub 
zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, 

w podziale na programy i priorytety lub środki (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013)



25.1.2 w tym Żundusz Spójno ci (w źUR) 0

25.1.3 w tym EFS (w EUR) 0

25.1.4 w tym EFRROW (w EUR) 0

25.1.5 w tym EFMR (w EUR) 0

25.2 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w źUR) 0

25.3 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w źUR) 0

26
Łączna warto ć pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu do podpisanych umów 
gwarancyjnych (EUR) 0

27
Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty 
finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów 0

28
Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u 
ostatecznych odbiorców, według produktów 0

29 Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego 0 0

29.1 w tym duże przedsiębiorstwa 0 0

29.2 w tym M P 0 0

29.2.1 w tym mikroprzedsiębiorstwa 0 0

29.3 w tym osoby fizyczne 0

29.4 w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców 0

29.4.1 opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców 0

30 Data ukończenia oceny ex ante 15.12.2016 r.

31 Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy

31.1 liczba rozpoczętych już procedur wyboru 3

31.2 liczba podpisanych już umów o finansowaniu 3

32 Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego

32.1 Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji nie dotyczy

33
Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i 
wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki 0

34
Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w źUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje 
udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w źUR) 0

35 Odsetki oraz inne zyski generowane z płatno ci z źŻSI na rzecz instrumentu finansowego (w źUR) 45 805,54 6 577,67

36 Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z źŻSI do końca roku sprawozdawczego (w źUR)

brak mozliwo ci zweryfikowania - z uwagi na brak 
składanych informacji w SL2014. Również charakter 
informacji zawartych w Sprawozdaniu rocznym nie 

pozwala na uzupełnienie.
36.1 w tym zwroty kapitału (w źUR) brak mozliwo ci zweryfikowania

36.2 w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) brak mozliwo ci zweryfikowania

37
Kwoty zasobów ponownie wykorzystane, które zostały zwrócone do instrumentów finansowych i które można przypisać 
do EFSI brak mozliwo ci zweryfikowania

37.1

w tym kwoty wypłacone na preferencyjne wynagrodzenie inwestorów prywatnych lub publicznych działających zgodnie z 
zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają rodki odpowiadające wsparciu z źŻSI do instrumentu finansowego lub 
którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w źUR) brak mozliwo ci zweryfikowania

37.2
w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem 
finansowym (w EUR) brak mozliwo ci zweryfikowania

38 Łączna kwota innych wkładów, poza źŻSI, pozyskanych przez instrument finansowy (źUR) -

38.1
Łączna kwota innych wkładów, poza źŻSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym 
instrument finansowy (w EUR) 2 656 807,70

38.2 Łączna kwota innych wkładów, poza źŻSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w źUR) 0

38.2.1 w tym wkłady publiczne (w źUR) 0

38.2.2 w tym wkłady prywatne (w źUR) 0

38.3 Łączna kwota innych wkładów, poza źŻSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w źUR) 0

38.3.1 w tym wkłady publiczne (w źUR) 0

38.3.2 w tym wkłady prywatne (w źUR) 0

39 Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu 0

39.1
Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego 
produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów 0

39.2
Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub 
quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów 0

40 Warto ć inwestycji i udziałów w odniesieniu do poprzednich lat (w źUR) 0

41 Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków

CI31 Liczba gospodarstw domowych z lepszą 
klasą zużycia energii

41.1 Warto ć docelowa wskaźnika produktu 86 1362

41.2 Warto ć osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do warto ci docelowej wskaźnika produktu 0 0

1 Uwzględnia się w szczególną alokację na YźI i odpowiadające jej wsparcie z źŻS.

VI.   Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażaj cych instrument 
finansowy (w tym instytucji wdrażaj cej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013)

VII.   Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, środki programu 
zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu 

do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) i i) rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013)

VIII.   Postępy w osi ganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz 
wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013)

IX.   Wkład instrumentu finansowego w osi ganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) 
rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013)



Lp. Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych

1
Osie priorytetowe lub rodki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego 
z EFSI O  priorytetowa 1.

1.1
Odniesienia (numer i tytuł) do poszczególnych osi priorytetowych lub rodków wspierających instrument finansowy w ramach 
programu finansowanego z EFSI

O  priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjno ci i 
konkurencyjno ci gospodarki regionu
Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania 
zaawansowanych zdolno ci w zakresie rozwoju produktów 
i usług
Poddziałanie 1.6.1 Instrumenty finansowe dla 
innowacyjnych M P

2 Nazwa funduszu (funduszy) źŻSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub rodka
EFRR

3
Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013, wspierany(-e) z 
instrumentu finansowego

1)wzmacnianie badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i innowacji

4. Inne programy finansowane z źŻSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego nie dotyczy

4.1 Numer CCI każdego innego programu finansowanego z źŻSI, z którego pochodzą wkłady do instrumentu finansowego
nie dotyczy

5 Nazwa instrumentu finansowego Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., 

Projekt pn. "Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020"

6 Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalno ci instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) Polska, ul. Przedzamcze 8, 87-100 Toruń
7 Rozwiązania wdrożeniowe

7.1

Instrument finansowy ustanowiony na poziomie Unii, zarządzany bezpo rednio lub po rednio przez Komisję, o którym mowa 
w art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013, wspierany z wkładów pochodzących z programu finansowanego z 
EFSI nie dotyczy

7.1.1 Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii nie dotyczy

7.2

Instrument finansowy ustanowiony na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym, zarządzany 
przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialno ć, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. b), wspierany z wkładów 
pochodzących z programu finansowanego z źŻSI na podstawie art. 38 ust. 4 lit. a), b) i c) rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013

tak

8 Rodzaj instrumentu finansowego

8.1 Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki Instrumenty spełniające standardowe warunki

8.2 Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz funduszy lub bez funduszu funduszy Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz funduszy
8.2.1 Nazwa funduszu funduszy utworzonego w celu wdrażania instrumentów finansowych Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

9

Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowyŚ pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe 
lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z 
art. 37 ust. 7 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013 pożyczki

9.1 Opis innego produktu finansowego

9.2
Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowegoŚ dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty 
gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013 nie dotyczy

10

Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013 (wyłącznie w przypadku 
instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b))Ś rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu 
wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej

oddzielny blok finansowy 

11 Podmiot wdrażający instrument finansowy

11.1

Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013Ś istniejący lub nowo utworzony 
podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowychś źuropejski Bank Inwestycyjnyś źuropejski Żundusz 
Inwestycyjnyś międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziałyś instytucja 
finansowa z siedzibą w państwie członkowskim, dążąca do osiągnięcia celów interesu publicznego i pozostająca pod nadzorem 
instytucji publicznejś podmiot prawa publicznego lub prywatnegoś instytucja zarządzająca bezpo rednio podejmująca zadania 
wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji)

instytucja finansowa z siedzibą w państwie członkowskim, 
dążąca do osiągnięcia celów interesu publicznego i 
pozostająca pod nadzorem instytucji publicznej

11.1.1 Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

Kujawsko-Dobrzyński Bank 
Spółdzielczy, Bank w Koronowie, 
Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu, 
Bank Spółdzielczy w Toruniu 
tworzące konsorcjum pn. "Pożyczki 
dla przedsiębiorców" reprezentowane 
przez LideraŚ Kujawsko-Dobrzyński 
Bank Spółdzielczy

źuropejski Żundusz Pożyczkowy 
Spółka Akcyjna, MźżA SONIC 
Spółka Akcyjna tworzące 
konsorcjum, którego Liderem jest 
źŻP Spółka Akcyjna

Kujawsko-Pomorski Fundusz 

Pożyczkowy sp. z o.o. Polska Żundacja Przedsiębiorczo ci Kujawsko-Pomorski Fundusz 

Pożyczkowy sp. z o.o.

Kujawsko-Pomorski Fundusz 

Poręczeń Kredytowych sp. z o.o., 
Toruński Żundusz poręczeń 
Kredytowych Sp.z o.o., żrudziądzkie 
Poręczenia Kredytowe sp. z o.o. 
tworzące konsorcum pn. "Poręczenia 
Kredytowe Kujaw i Pomorza", 

którego Liderem jest Kujawsko-
Pomorski Żundusz Poręczeń 
Kredytowych sp. z o.o.

11.1.2
Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalno ci (nazwa państwa i miejscowo ci) podmiotu wdrażającego instrument 
finansowy

Polska, ul. Przedzamcze 8, 87-100 Toruń

Kujawsko-Dobrzyński Bank 
Spółdzielczy: Polska, ul. abia 6, 87-
700 Włocławekś Bank Spółdzielczy 
w Koronowie: Polska, ul. Plac 

Zwycięstwa 12, 86-010 Koronowoś 
Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu: 

Polska, ul. Solankowa 11, 88-100 

Inowrocławś Bank Spółdzielczy w 
Toruniu: Polska, ul. Lelewela 33, 87-

100 Toruń

ECDF Spółka Akcyjna: Polska, ul. 

Kobylińska 3, 61-424 Poznańś 
MEGA SONIC Spółka Akcyjna: 

Polska, ul. Ta mowa 3, 02-677 
Warszawa

Polska, ul. Sienkiewicza 38, 87-100 

Toruń
Polska, ul. Monte Casino 32, 70-466 

Szczecin

Polska, ul. Sienkiewicza 38, 87-100 

Toruń

Kujawsko-Pomorski Fundusz 

Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.: 
Polska, ul. Sienkiewicza 38, 87-100 

Toruńś Toruński Fundusz Poręczeń 
Kredytowych Sp.z o.o.: Polska, ul. 

Kopernika 27, 87-100 Toruńś 
Grudzi dzkie Poręczenia 
Kredytowe sp. z o.o.: Polska, ul. 

Sienkiewicza 22, 86-300 żrudziądz

12 Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowyŚ udzielenie zamówienia publicznegoś inna procedura udzielenie zamówienia publicznego przetarg nieograniczony przetarg nieograniczony zamówienie z wolnej ręki przetarg nieograniczony zamówienie z wolnej ręki przetarg nieograniczony

12.1 Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy

nie dotyczy

przetarg nieogranicznony 

przeprowadzony zgodnie z 

postanowieniami ustawy d nia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz 
aktów wykonawczych do tej ustawy

przetarg nieogranicznony 

przeprowadzony zgodnie z 

postanowieniami ustawy d nia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz 
aktów wykonawczych do tej ustawy zamówienie z wolnej ręki

przetarg nieogranicznony 

przeprowadzony zgodnie z 

postanowieniami ustawy d nia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz 
aktów wykonawczych do tej ustawy

przetarg nieogranicznony 

przeprowadzony zgodnie z 

postanowieniami ustawy d nia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz 
aktów wykonawczych do tej ustawy

13 Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy 20 czerwca 2017 r. 21 grudnia 2017 r. 03 stycznia 2018 r. 03 stycznia 2018 r. 13 lutego 2018 r. 21 sierpnia 2018 r. 08 października 2018

14 Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w źUR) 122 457 485,35 6 751 111,95 5 000 823,67 11 766 643,92 5 875 967,81 13 837 573,25 1 764 996,59

14.1 w tym wkłady z źŻSI (w źUR) 104 088 862,54 22 950 000,00 4 000 658,93 10 001 647,33 4 700 774,25 11 761 937,26 1 500 247,10

15 Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w źUR) 25 706 328,10 2 700 444,78 2 000 329,47 7 501 235,50 2 350 387,12 2 940 484,32 375 061,77

15.1 w tym kwoty wkładów z źŻSI (w źUR) 25 706 328,10 2 700 444,78 2 000 329,47 7 501 235,50 2 350 387,12 2 940 484,32 375 061,77

15.1.1 w tym EFRR (w EUR) 25 706 328,10 2 700 444,78 2 000 329,47 7 501 235,50 2 350 387,12 2 940 484,32 375 061,77

15.1.2 w tym Żundusz Spójno ci (w źUR) 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.1.3 w tym EFS (w EUR) 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.1.4 w tym EFRROW (w EUR) 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.1.5 w tym EFMR (w EUR) 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.2 w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w źUR)

15.2.1 w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w źUR) 0,00 283 404,91 366 687,76 1 108 107,94 298 473,37 0,00 0,00

15.2.2 w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w źUR) 0,00

16
Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia 
ludzi młodych (YźI)1

 (w EUR) 0

17 Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w źUR) 833 648,94 42 678,83 34 145,57 30 004,94 19 003,93 11 766,64 0,00

17.1 w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) 807 812,58 0,00 0,00 30 004,94 0,00 11 766,64 0,00

17.2 w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) 25 836,35 42 678,83 34 145,57 0,00 19 003,93 0,00 0,00

18
Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013 
(dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w źUR) 0

19
Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 
(Uź) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w źUR)

0

20
Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 
ust. 3 rozporządzenia (Uź) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w źUR)

0

21
Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomo ci w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (Uź) nr 
1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w źUR) 0

22 Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy pożyczka pożyczka pożyczka pożyczka pożyczka gwarancja

23 Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego
21.12.2017 21 grudnia 2017 r. 03 stycznia 2018 r. 03 stycznia 2018 r. 13 lutego 2018 r. 21 sierpnia 2018 r. 08 października 2018

24
Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umów pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty 
kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w źUR) 0,00 2 041 889,25 2 055 743,63 10 321 444,40 1 695 102,72 0,00 84 804,56

24.1 w tym łączna kwota wkładów z źŻSI (w źUR)
0,00 1 592 328,15 1 644 594,91 8 773 227,74 1 356 082,18 0,00 72 083,87

25

Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek, mikropożyczek, kapitału lub 
innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według 
produktów (w źUR) 0 1 373 663,90 1 833 438,78 7 387 386,35 1 492 366,83 0,00 0,00

25.1 w tym łączna kwota wkładów z źŻSI (w źUR) 0 1 090 258,98 1 466 751,02 6 279 278,41 1 193 893,46 0,00 0,00

25.1.1 w tym EFRR (w EUR) 0 0 0 0 0 0 0

25.1.2 w tym Żundusz Spójno ci (w źUR) 0

25.1.3 w tym EFS (w EUR) 0

25.1.4 w tym EFRROW (w EUR) 0

25.1.5 w tym EFMR (w EUR) 0

25.2 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w źUR) 0

25.3 w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w źUR) 0

26
Łączna warto ć pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu do podpisanych umów 
gwarancyjnych (EUR) 0

27
Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty 
finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów 0

28
Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u 
ostatecznych odbiorców, według produktów 0

29 Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego 0 20 12 120 (w tym 114 unikalne NIPy) 35 ( w tym 34 unikalne NIPy) 0 2

29.1 w tym duże przedsiębiorstwa 0 0 0 0 0 0 0

29.2 w tym M P 0 7 0 44 (w tym 40 unikalne) 10 0 2

29.2.1 w tym mikroprzedsiębiorstwa 0 13 12 76 (w tym 74 unikalne) 25 ( w tym 24 unikalne) 0 0

29.3 w tym osoby fizyczne 0 12 1 89 (w tym 85 unikalne) 29 (w tym 28 unikalne) 1

29.4 w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców 0

29.4.1 opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców 0

30 Data ukończenia oceny ex ante 15.12.2016 r.

31 Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy

31.1 liczba rozpoczętych już procedur wyboru 3

31.2 liczba podpisanych już umów o finansowaniu 3

32 Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego

32.1 Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji nie dotyczy

33
Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w 
związku ze zwłoką w spłacie pożyczki 0

34
Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w źUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje 
udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w źUR) 0

35 Odsetki oraz inne zyski generowane z płatno ci z źŻSI na rzecz instrumentu finansowego (w źUR)
490 016,84 14 418,80 9 434,21 26 432,65 13 112,60 13 467,09 0,10

36 Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z źŻSI do końca roku sprawozdawczego (w źUR)
0 61 913,46 67 763,73 314 959,51 35 001,85 0,00 0,00

36.1 w tym zwroty kapitału (w źUR)
0 55 857,87 39 437,93 280 023,31 29 835,63 0,00 0,00

36.2 w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) 0 6 055,59 28 325,80 34 936,20 5 166,22 0,00 0,00

37
Kwoty zasobów ponownie wykorzystane, które zostały zwrócone do instrumentów finansowych i które można przypisać do 
EFSI 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZAŁ CZNIK I
Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych

I.   Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest wsparcie z EFSI (art. 46 ust. 2 lit. a) rozporz dzenia 
(UE) nr 1303/2013)

II.   Opis instrumentu finansowego i rozwi zania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013)

III.   Określenie podmiotu wdrażaj cego instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), art. 38 ust. 4 lit. a), b) i c) 
rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013, oraz pośrednicy finansowi, o których mowa w art. 38 ust. 5 rozporz dzenia (UE) nr 

1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013)

IV.   Ł czna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz 
poniesione koszty zarz dzania lub uiszczone opłaty za zarz dzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013)

V.   Ł czna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub 
zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w 

podziale na programy i priorytety lub środki (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013)

VI.   Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażaj cych instrument 
finansowy (w tym instytucji wdrażaj cej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013)

VII.   Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, środki programu 
zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu 

do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) i i) rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013)



37.1

w tym kwoty wypłacone na preferencyjne wynagrodzenie inwestorów prywatnych lub publicznych działających zgodnie z 
zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają rodki odpowiadające wsparciu z źŻSI do instrumentu finansowego lub 
którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w źUR)

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37.2
w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w 
EUR) 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 Łączna kwota innych wkładów, poza źŻSI, pozyskanych przez instrument finansowy (źUR) -

38.1
Łączna kwota innych wkładów, poza źŻSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym 
instrument finansowy (w EUR) 18 368 622,81

38.2 Łączna kwota innych wkładów, poza źŻSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w źUR) 0

38.2.1 w tym wkłady publiczne (w źUR) 0

38.2.2 w tym wkłady prywatne (w źUR) 0

38.3 Łączna kwota innych wkładów, poza źŻSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w źUR) 0

38.3.1 w tym wkłady publiczne (w źUR) 0

38.3.2 w tym wkłady prywatne (w źUR) 0

39 Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu 0

39.1
Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu 
finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów 0

39.2
Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-
kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów 0

40 Warto ć inwestycji i udziałów w odniesieniu do poprzednich lat (w źUR) 0

41 Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy CI1 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie
41.1 Warto ć docelowa wskaźnika produktu 437

41.2 Warto ć osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do warto ci docelowej wskaźnika produktu 163

41 Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy
CI3 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
finansowe inne niż dotacje

41.1 Warto ć docelowa wskaźnika produktu 437

41.2 Warto ć osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do warto ci docelowej wskaźnika produktu 163

41 Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy
CI7 Inwestycje prywatne uzupełniajace wsparcie publiczne 
dla przedsiebiorstw (inne niż dotacje) 

41.1 Warto ć docelowa wskaźnika produktu 14 217 887,00

41.2 Warto ć osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do warto ci docelowej wskaźnika produktu 6 052 901,29

41 Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu 
wprowadzenia produktów nowych na rynku

41.1 Warto ć docelowa wskaźnika produktu 20

41.2 Warto ć osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do warto ci docelowej wskaźnika produktu 0

41 Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu 
wprowadzenia produktów nowych dla firmy

Liczba przedsiębiorstw objętych 
wsparciem w celu wprowadzenia 

produktów nowych dla firmy

Liczba przedsiębiorstw objętych 
wsparciem w celu wprowadzenia 

produktów nowych dla firmy

Liczba przedsiębiorstw objętych 
wsparciem w celu wprowadzenia 

produktów nowych dla firmy

Liczba przedsiębiorstw objętych 
wsparciem w celu wprowadzenia 

produktów nowych dla firmy

Liczba przedsiębiorstw objętych 
wsparciem w celu wprowadzenia 

produktów nowych dla firmy
41.1 Warto ć docelowa wskaźnika produktu 136 16 14 10 15 17

41.2 Warto ć osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do warto ci docelowej wskaźnika produktu

8

brak możliwo ci weryfikacji danych - 
Menadżer nie wskazuje stopnia 
osiągnięcia ww. wskaźnika w 
odniesieniu do każdego PŻ osobno

brak możliwo ci weryfikacji danych - 
Menadżer nie wskazuje stopnia 
osiągnięcia ww. wskaźnika w 
odniesieniu do każdego PŻ osobno

brak możliwo ci weryfikacji danych - 
Menadżer nie wskazuje stopnia 
osiągnięcia ww. wskaźnika w 
odniesieniu do każdego PŻ osobno

brak możliwo ci weryfikacji danych - 
Menadżer nie wskazuje stopnia 
osiągnięcia ww. wskaźnika w 
odniesieniu do każdego PŻ osobno

brak możliwo ci weryfikacji danych - 
Menadżer nie wskazuje stopnia 
osiągnięcia ww. wskaźnika w 
odniesieniu do każdego PŻ osobno

1 Uwzględnia się w szczególną alokację na YźI i odpowiadające jej wsparcie z źŻS.

VIII.   Postępy w osi ganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz 
wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporz dzenia (UE) nr 1303/2013)

IX.   Wkład instrumentu finansowego w osi ganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporz dzenia 
(UE) nr 1303/2013)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

STRESZCZENIE Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 

 za rok 2018 

 



Program finansowany jest z dwóch źródeł: 
 

      Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
 

 

 

         Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

 

 

 

 Do obliczeń w sprawozdaniu rocznym, zgodnie z Instrukcją do sprawozdania rocznego 

 z wdrażania programu operacyjnego opracowaną przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, 

zastosowano kurs  1 EUR = 4,3028 PLN.  
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i 
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Aktywni na rynku 
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Oś 9   

Solidarne 

społe zeństwo 

Oś   

Innowacyjna edukacja 

Oś   

Rozwój lokal y 
kierowany przez 

społe z ość 

Oś   

Pomoc techniczna 



  Oś  Wz oc ie ie i owacyj ości i ko kure cyj ości gospodarki regio u 

 alokacja:  404 623 387 EUR 

podpisane umowy:   209  szt. 

wykorzystanie alokacji: 68,9%  

 

wsparto  przedsię iorstw 

    

Oś   Cyfrowy regio  

    alokacja:  50 169 580 EUR 

   podpisane umowy:   3  szt. 

   wykorzystanie alokacji: 94,6% 

     

udostęp io o   usług pu li z y h o -line  

     o stop iu dojrzałoś i o aj iej  

   

 

Oś  Efektyw ość e ergetycz a i gospodarka iskoe isyj a w regio ie 

alokacja: 288 595 059 EUR 

podpisane umowy:   279  szt. 

wykorzystanie alokacji: 68,4%                                                                                

 

wybudowano 29 jednostek wytwarzaniaenergii elektrycznej z OZE, 

zmodernizowano energetycznie 142 budynki, 

zakupio o  jed ostek ta oru pasażerskiego 

 dla miejskiego transportu publicznego 

 

 
Oś  Regio  przyjaz y środowisku 

alokacja: 108 698 279 EUR 

podpisane umowy:   82  szt. 

wykorzystanie alokacji: 46,4%  

 

        wsparto  Pu któw Selektyw ego Z iera ia Odpadów Ko u al y h,                                                          
 9 osó  oże korzystać z ulepszo ego o zysz za ia ś ieków,                                                               

doposażo o w sprzęt do prowadze ia ak ji ratow i zy h i usuwa ia  
skutków katastrof  jed ostek służ  ratow i zy h  

Oś  Spój ość wew ętrz a i dostęp ość zew ętrz a regio u  

alokacja: 205 973 078 EUR 

podpisane umowy:  23  szt. 

wykorzystanie alokacji: 42,3%  

    

         prze udowa o lu  z oder izowa o  po ad  k  dróg w województwie 

Oś  Solidar e społeczeństwo i ko kure cyj e kadry 

alokacja: 274 304 233 EUR 

podpisane umowy:  190  szt. 

wykorzystanie alokacji: 48,2 %  

 

wsparto 24 podmioty lecznicze, 

         wsparto 9 o iektów i frastruktury jed ostek  orga iza yj y h syste u 
oświaty 



 

 

Oś  Rozwój lokal y kierowa y przez społecz ość 

alokacja: 35 719 976 EUR 

podpisane umowy:  17  szt. 

wykorzystanie alokacji: 13,1 % 

  

wsparto 23 obiekty infrastruktury  zlokalizowanej  

na  rewitalizowanych obszarach 

Oś  Aktyw i a ry ku pracy 

alokacja: 183 006 261 EUR 

podpisane umowy:  270 szt. 

wykorzystanie alokacji: 57,2 % 

 

wsparto po ad 9 tys. osó  ezro ot y h, 
utworzo o 9  iejs  opieki  ad dzieć i w wieku do lat   

Oś   Solidar e społeczeństwo 

alokacja:  122 665 273 EUR 

podpisane umowy: 197 szt. 

wykorzystanie alokacji: 50,1 % 

 

wsparto   9  osó  zagrożo y h u óstwe  lu   
wyklu ze ie  społe z y   

Oś  I owacyj a edukacja 

alokacja: 131 079 539 EUR 

podpisane umowy:  218 szt. 

wykorzystanie alokacji: 44,7 % 

 

doposażo o pra ow ie przed iotowe w  szkoła h,  
wsparto  9  osó  o iski h kwalifika ja h  

  

 

Oś   Rozwój lokal y kierowa y przez społecz ość 

alokacja: 32 081 712 EUR 

podpisane umowy:  48 szt. 

wykorzystanie alokacji:  63,3%  

 

wsparto  9  osó  zagrożo y h u óstwe   
lu  wyklu ze ie  społe z y   

 

 



Postęp finansowy 

 

Wnioskowane dofinansowanie 

 

Od początku uruchomienia programu 

Od początku uruchomienia programu w ramach naborów i w trybie pozakonkursowym złożono 2329 wniosków o dofinansowanie, z czego 1732 zatwierdzono po ocenie 

formalnej.  

W 2018 roku W okresie sprawozdawczym złożono 971 wniosków, tj. , % złożonych wniosków  do 
31.12.2018r),  z czego zatwierdzono po ocenie formalnej 565 (tj. 32,62% zatwierdzonych wniosków po ocenie formalnej do . . r .  

 

 

 

 

Kontraktacja 

 

Od początku uruchomienia programu Od początku uruchomienia programu podpisano 1545 umów o ogólnej wartości 1,49 mld euro z czego dofinansowanie UE wyniosło 1,1 mld euro (56,79 % alokacji).  Poniższe wykresy obrazują rozkład liczbowy i kwotowy podpisanych umów w podziale na 

osie priorytetowe. 

 



 

 

 

 

 



W 2018 roku 

W 2018 roku podpisano  umów (tj. 47,77% podpisanych umów do . . r   o ogólnej wartości 425 533 631,75 euro z czego dofinansowanie UE wyniosło  
273 105 029,58 euro (14,35 % alokacji) (tj. 24,83% dofinansowania UE w ramach podpisanych umów do . . r .   

 

Płatności 
 

Od początku uruchomienia programu 

Od początku uruchomienia programu  w ramach RPO złożono 4678 wniosków o płatność  

o ogólnej wartości 404 392 413,29 euro z czego dofinansowanie UE wyniosło  
288 898 698,08 euro (15,18 % alokacji)  

 

W 2018 roku 

W 2018 roku złożono 3391 wniosków o płatność tj. , % wniosków o płatność złożonych do . . r  o ogólnej wartości 262 146 362,85 euro, z czego dofinansowanie UE wyniosło 172 706 364,79 euro (9,07 % alokacji)  tj. 59,78% dofinasowania UE w ramach złożonych wniosków o płatność do . . r.  

 

Certyfikacja 

 

Od początku uruchomienia programu Od początku programu zacertyfikowano  środki o wartości dofinansowania  
289 663 581,57 €. Wydatki kwalifikowane wyniosły   ,  €.  

W 2018 roku 

W 2018 roku zacertyfikowano  środki o wartości dofinansowania 171 258 187,41 €  tj. , % zacertyfikowanych środków do . . r . Wydatki kwalifikowane wyniosły  
  ,  €.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poniżej przedstawiono zbiorcze dane postępu finansowego w podziale na dwa 
fundusze- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Europejski 

Fundusz Społeczny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ramy wykonania RPO WK-P na lata 2014-2020 

 

W ramach RPO WK-P 2014-2020 osiągnięto cele pośrednie ram wykonania w niemal 
wszystkich osiach programu. Zgodnie z aktualizacją Rozporządzenia Wykonawczego Komisji 
215/2014 z dnia 13 lutego 2019r. dotyczącego ostatecznego momentu realizacji wskaźników 
wybranych do ram wykonania, IZ RPO WK-P skorzystała z możliwości obliczenia wartości wskaźników finansowych w ramach osi 2, 7, 9, 10 i  poprzez wliczenie wydatków kwalifikowalnych zawartych we wnioskach o płatność przekazanych do KE przed przedłożeniem  niniejszego sprawozdania, lecz które odnoszą się do wydatków poniesionych i opłaconych do końca r. W związku z tym: 

 dla osi  wskaźnik finansowy został zrealizowany na poziomie , % wartości docelowej tj. w wysokości   156,68 EUR, w tym dla 2018r- 142 931,09 EUR  

a  w 2019r- 5 972 225,59 EUR; 

 dla osi  wskaźnik finansowy został zrealizowany na poziomie ,  % wartości docelowej tj. w wysokości   ,  EUR w r; 
 dla osi  wskaźnik finansowy został zrealizowany na poziomie ,  % wartości docelowej tj. w wysokości  959 395,93EUR, w tym dla 2018r- 13 645 568,46 EUR a  

w 2019r-4 313 827,47EUR; 

 dla osi 10 wskaźnik finansowy został zrealizowany na poziomie 85,47% wartości 
docelowej tj. w wysokości 18 189 722,91 EUR, w tym wg stanu na koniec 2018r- 

12 678 977,61 EUR a w 2019r. zrealizowano wskaźnik w wysokości 5 510 745,30 EUR. 

Pomimo tej możliwości w ramach osi  nie osiągnięto zakładanego poziomu certyfikacji. Wskaźnik finansowy został zrealizowany na poziomie , % celu pośredniego.  
 Wsparcie w ramach  osi  realizowane jest poprzez instrument terytorialny RLKS  który stanowi innowacyjne podejście w skali całego kraju. Specyfika realizacji tego innowacyjnego mechanizmu opiera się o nadrzędną zasadę oddolności, co oznacza, że wdrażanie tego instrumentu opiera się na realizacji zapisów Lokalnych Strategii Rozwoju LSR , stworzonych przez lokalne społeczności w 2016 r. Województwa Kujawsko-Pomorskie jako jedno z dwóch województw, podjęło się realizacji tego narzędzia służącego włączeniu obywateli na szczeblu lokalnym w inicjowanie i realizację działań na rzecz rozwoju lokalnego. Taki instrument nie był w poprzednich perspektywach realizowany i w związku  z tym Lokalne Grupy Działań LGD  nie były przygotowane ani merytorycznie w zakresie realizacji wsparcia w obszarze włączenia społecznego, ani organizacyjno-administracyjnie. Część LGD, w tym miejskie powstały dopiero w 2015-  roku. Stąd też przygotowanie 
LGD-ów do nowej roli okazało się procesem czasochłonnym i spowodowało przesunięcie  w czasie wdrażania tej osi. Przewidywano ryzyko opóźnień w ocenie wniosków, podpisywaniu umów i weryfikacji wniosków o płatność w ramach RLKS. )nstytucja 

Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2014-2020 wprowadziła działania zaradcze polegające na zwiększeniu pomocy merytorycznej świadczonej LGD przez )Z RPO. Podczas renegocjacji RPO z KE obniżono 



również wskaźniki z Ram Wykonania dla tej osi. Ponadto w celu koordynacji działań  
w ramach RLKS i zminimalizowania ryzyka nieosiągnięcia wskaźników ram wykonania powołano Pełnomocnika Marszałka ds. koordynacji RLKS, który współpracuje  z Beneficjentami, wspiera merytorycznie, analizuje możliwości realizacji wskaźników.  )nnym równie istotnym czynnikiem wpływającym na niski stopień wykonania celu pośredniego jest fakt, iż większość alokacji w osi  wdrażana jest w formule projektu grantowego realizowanego przez Lokalne Grupy Działania. Zgodnie z logiką wdrażania tego 
rodzaju projektu LGD uruchamia nabory na udzielenie grantu grantobiorcom zgodnie  z przyjętym własnym harmonogramem, co znacznie wydłuża czas uruchamiania grantu  
i jego rozliczanie.  

 

Przeprowadzone badania ewaluacyjne 

 

 W 2018 r. zrealizowano badanie „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz 
edukacji w ramach RPO WK-P 2014- ”. Analizy zostały przeprowadzone  w podziale na  obszarów tj. edukacja przedszkolna, kształcenie ogólne, pomoc stypendialna, kształcenie zawodowe, edukacja dorosłych. Badaniem objęto projekty, dla których podpisano umowy do . .  r. oraz realizację wskaźników  
i wydatkowanie z dnia 30.06.2018 r.  

 W ramach badań ad-hoc zrealizowano analizę potencjałów endogenicznych województwa w ramach OP . Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry P) 
8b). Dane pochodzą z badań ilościowych i jakościowych przeprowadzonych na reprezentatywnych grupach respondentów – środowisk związanych z obszarem Zbiornika Włocławskiego ZW , tj. przedsiębiorców,  podmiotów o działalności 
turystyczno-rekreacyjnej, przedstawicieli jst i ekspertów.  

 W  r. rozpoczęła się realizacja badania „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu 
rzeczowego RPO WK-P 2014-  dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”, którego wyniki sformułowano w ) kw. 
2019 r. Zakres tematyczny badania obejmował działania podejmowane w ramach 
RPO do 31.12.2018 r. 

 

 

 

 

 

 



Przykłady projektów realizowanych w ramach RPO WK-P 

 

Tytuł:  „Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych – etap I” 

Nazwa Beneficjenta:  Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Woj. Kujawsko-Pomorskiego Koszt ogółem:    1 437 127 EUR Wartość dofinansowania UE:   934 132 EUR Projekt polega na zakupie siedmiu ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych GCBA dla 
siedmiu jednostek OSP. Zakup samochodów zaplanowano dla następujących jednostek OSP województwa kujawsko-pomorskiego: OSP Papowo Toruńskie, OSP Lniano, OSP Śmiłowice, OSP Tłuchowo, OSP Straszewo, OSP Jabłonowo Pomorskie i OSP Nowa Wieś Wielka. Realizacja projektu  

w zaplanowanym kształcie przyczyni się do osiągnięcia celu projektu, jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców regionu, dzięki zwiększeniu bezpieczeństwa oraz możliwości niesienia pomocy mieszkańcom i usuwania skutków zagrożeń. 
 

 

Tytuł:  „Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych – etap II” 

Nazwa Beneficjenta:  Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Woj. Kujawsko-Pomorskiego Koszt ogółem:    998 910 EUR  Wartość dofinansowania UE:   649 291 EUR  Projekt jest  kontynuacją wyżej 
wspomnianego etapu I i obejmuje zakup sześciu średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych GBA dla sześciu jednostek ochotniczych straży pożarnych. Zakup samochodów zaplanowano dla następujących jednostek OSP województwa kujawsko-pomorskiego: 

OSP Dobre, OSP Kowalewo Pomorskie, OSP Skrwilno, OSP Sośno, OSP Śliwice  i OSP Unisław. Realizacja obu projektów w zaplanowanym kształcie przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców 



regionu, dzięki zwiększeniu bezpieczeństwa oraz możliwości niesienia pomocy mieszkańcom i usuwania skutków zagrożeń związanych min. z pożarami oraz usuwaniem skutków wichur, które niestety są coraz częstszym zjawiskiem występującym w naszym 
regionie. 

 

Tytuł: „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

w  roku” 

Nazwa Beneficjenta:  Województwo Kujawsko-Pomorskie Koszt ogółem:    1 384 275 EUR Wartość dofinansowania UE:   959 461 EUR Wymieniona inwestycja to przedsięwzięcie obejmujące 
124 zadania o charakterze restauratorsko-konserwatorskim, jak również i budowlanym na różnych obiektach w całym województwie. Projekt miał na celu pielęgnowanie i wspieranie różnorodności 
dziedzictwa kulturowego poprzez prace renowacyjne obiektów sakralnych i nie tylko, wpisanych do rejestru zabytków. Poprzez szeroki zasięg przeprowadzonych inwestycji na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zarówno na obszarach miejskich jak  
i wiejskich zapewniono dostęp do bogactwa dóbr kultury wszystkim obywatelom. Podejmowane działania miały na celu zachowanie i troskę o dziedzictwo 

kulturowe regionu,  przyczyniło się to do wzrostu atrakcyjności turystycznej odrestaurowanych obiektów zabytkowych położnych na obszarze województwa.  Efekty działań przeprowadzonych w ramach projektu widać w całym regionie w postaci 
odnowionych i uchronionych przed zniszczeniem setek bezcennych obiektów.  Warto wspomnieć, że Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako jedyny z Polski otrzymał w  roku wyróżnienie specjalne w prestiżowym konkursie Unii Europejskiej „Europa Nostra Awards” za wyjątkowy wkład  w konserwację, ochronę i promocję zabytków oraz dziedzictwa kulturowego. Ta nagroda Unii Europejskiej za ochronę dziedzictwa kulturowego European Union Prize 

for Cultural Heritage /Europa Nostra Awards  jest najważniejszym wyróżnieniem przyznawanym organizacjom, instytucjom, samorządom oraz osobom fizycznym, które  
w sposób szczególny przyczyniają się do opieki nad zabytkami oraz dziedzictwem 
kulturowym o znaczeniu europejskim. Realizacja przedmiotowego projektu jest kontynuacją poprzedniej formuły wsparcia bogactwa kulturowego poprzez remonty konserwatorskie 



przeprowadzane na zabytkach oraz projekty rewitalizacyjne polegające między innymi na adaptacji wiekowych obiektów do nowych funkcji. 
 

 

 

Promocja Funduszy Europejskich w regionie 

 

 

W ramach Pomocy technicznej RPO WK-P 2014-2020 zrealizowano  m.in.:  

  działania informacyjno-promocyjne o szerokim zasięgu: w ramach działań 
informacyjno – promocyjnych m.in. prowadzone są portale i serwisy 
internetowe, aktualizowane bazy wiedzy, mapy dotacji i wyszukiwarki dotacji, publikowano artykuły, opracowano komiksy opowiadające historie firm         korzystających z funduszy (oparte na faktach), 

 

sfinansowano ponad 14,6 tys.  etatomiesięcy,  
 przeszkolono ponad  tysiące osób – pracowników instytucji i niemal   tysięcy osób – beneficjentów,  
 

przeprowadzono  ewaluacje i analizy. 

 

 

          

 

 

        Warsztaty piernikarskie podczas      Promocja RPO WK-P podczas Regionalnego  

       Dni Otwartych Funduszy Europejskich  Festiwalu Naukowego E(x)plory w Bydgoszcz  



 

 

Komiks o dwóch beneficjentach RPO WK-P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


