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Regionalny Program Operacyjny Woj. Dolnośląskiego 

Celem programu jest m.in. podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska. 
Priorytetem będzie m.in. zwiększenie konkurencyjności gospodarki, a co za tym idzie m.in. 
zmniejszenie bezrobocia.  

Na program przyznano 2,3 mld euro z funduszy unijnych. Zaplanowane efekty to m.in. 
wzrost wydatków w relacji do PKB na badania naukowe i rozwój, ponad dwukrotny wzrost 
udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym, zwiększenie oszczędności 
wynikających z poprawy wydajności energetycznej w instytucjach publicznych i 
przedsiębiorstwach państwowych, rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej w regionie, 
większa liczba bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, którzy znaleźli pracę dzięki wsparciu 
udzielonemu w ramach programu, utworzenie ok. 4,7 tys. nowych miejsc w żłobkach oraz 
ok. 3,1 tys. miejsc w przedszkolach, udzielenie pomocy ponad 7 tys. osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym. 

W RPO Woj. Dolnośląskiego, w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., 
wykorzystanie alokacji wzrosło: 

• we wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych przez beneficjentów w ramach
naborów o 59,1 punktu procentowego, tj. z 11,8% do 70,9%;

• w umowach o dofinansowanie projektów o 30,3 punktu procentowego, tj. z 4,4% do
34,7%;

• we wnioskach o płatność o 3,9 punktu procentowego, tj. z 0,5% do 4,4%.

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o
dofinansowanie oraz we wnioskach beneficjentów o płatność 

w RPO Woj. Dolnośląskiego [%] 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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W RPO Woj. Dolnośląskiego postęp w wykorzystaniu alokacji UE we wnioskach o 
dofinansowanie i umowach był wyższy, a we wnioskach o płatność był równy średniej dla 
wszystkich regionalnych programów operacyjnych.  
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Beneficjenci od początku realizacji RPO Woj. Dolnośląskiego do 30 czerwca 2017 r.: 

• złożyli 3 278 wniosków na kwotę 6 386 501,6 tys. zł dofinansowania UE, tj. 70,9%
alokacji;

• zawarli 1 209 umów o dofinansowanie na kwotę 3 125 396,4 tys. zł dofinansowania UE,
tj. 34,7% alokacji;

• złożyli wnioski o płatność na kwotę 398 566,3 tys. zł dofinansowania UE, tj. 4,4% alokacji.

Regionalny Program Operacyjny Woj. Dolnośląskiego zajmował dziewiąte miejsce wśród 
wszystkich RPO pod względem certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej. Kwota 
wnioskowana przez instytucję certyfikującą do Komisji Europejskiej od początku realizacji 
programu do 30 czerwca 2017 r. wyniosła 66 197,8 tys. euro, tj. 2,9% alokacji.  

NIK dokonała analizy stanu realizacji wskaźnika finansowego dotyczącego kwoty 
certyfikowanych wydatków w poszczególnych osiach priorytetowych w stosunku do wartości 
określonej w programie operacyjnym do wykonania do końca 2018 r. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach 
priorytetowych RPO Woj. Dolnośląskiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 

65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko 
niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %] 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Zdaniem NIK na dzień 30 czerwca 2017 r., istnieje średnie ryzyko niepowodzenia w 
wykonaniu celu pośredniego na koniec 2018 r. dla wskaźnika finansowego dotyczącego 
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całkowitej kwoty certyfikowanych wydatków w ramach osi 1, 3 i 8, natomiast wysokie ryzyko 
dla osi 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Komisja Europejska uznaje, że nieosiągnięcie co najmniej 65% 
wartości celu do końca 2018 r. dla wskaźnika jest poważnym niepowodzeniem w wykonaniu 
celów pośrednich. W związku z tym jako wysokie ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu 
pośredniego NIK przyjęła osiągnięcie poziomu od 0 do 19%, średnie ryzyko w przedziale 20-
45% i niskie ryzyko w przedziale 46-64%. 

Niski stopień certyfikacji, w opinii Instytucji Zarządzającej (IZ), wynikał głównie z przyczyn 
niezależnych od niej, gdyż związany był m.in. z opóźnieniami na szczeblu krajowym w 
zatwierdzaniu strategicznych dokumentów i aktów prawnych, które determinowały 
możliwość ogłaszania naborów projektów. IZ podejmowała działania optymalizacyjne, 
polegające m.in. na przyspieszaniu kontraktacji i certyfikacji w naborach mających istotny 
wpływ na osiągnięcie ram wykonania. Instytucja Zarządzająca przewiduje zagrożenie 
osiągnięcia wskaźnika wydatków certyfikowanych na koniec 2018 r. W związku z tym, IZ 
planuje wystąpić do Komisji Europejskiej o dodatkowe wskaźniki KEW w zakresie wsparcia 
gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej (KEW tj. kluczowy etap wdrażania – stosowany w 
przypadku, gdy np. wartość dla celu pośredniego oszacowana dla wskaźnika produktu jest 
niewielka, bliska zeru lub niełatwa do oszacowania na tym etapie wdrażania, wtedy można 
zastosować kluczowy etap wdrażania, powiązany bezpośrednio z tym wskaźnikiem 
produktu). 
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Regionalny Program Operacyjny Woj. Kujawsko-Pomorskiego 

Celem programu jest m.in. zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności województwa 
kujawsko-pomorskiego oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców.  

Na program przyznano 1,9 mld euro z funduszy unijnych. Zaplanowane efekty to wzrost 
udziału w PKB wydatków przedsiębiorstw na badania i rozwój, zwiększenie udziału 
innowacyjnych przedsiębiorstw, zwiększenie liczby przejazdów środkami transportu 
publicznego na mieszkańca w obszarach miejskich do 148 rocznie, 65% udziału odnawialnych 
źródeł energii w całkowitej produkcji energii elektrycznej, bezpośredni dostęp 80% populacji 
do systemu odprowadzania ścieków, ponad pięciokrotny wzrost ilości segregowanych 
odpadów miejskich zbieranych selektywnie, 75% dzieci w wieku od 3 do 4 lat objętych 
edukacją przedszkolną, pomoc dla ponad 24 tys. bezrobotnych przy poszukiwaniu pracy, 
pomoc dla ponad 54 tys. studentów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych. 

W RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego, w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., 
wykorzystanie alokacji wzrosło:  

• we wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych przez beneficjentów w ramach
naborów o 53,4 punktu procentowego, tj. z 7,1% do 60,5%;

• w umowach o dofinansowanie projektów o 24,6 punktu procentowego, tj. z 1,5% do
26,1%;

• we wnioskach o płatność o 1,6 punktu procentowego, tj. z 0,7% do 2,3%.

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o
dofinansowanie oraz we wnioskach beneficjentów o płatność 

w RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego [w %] 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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W RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego postęp w wykorzystaniu alokacji UE we wnioskach o 
dofinansowanie był równy, a w umowach i we wnioskach o płatność był niższy od średniej 
dla wszystkich regionalnych programów operacyjnych. 
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Beneficjenci od początku realizacji RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego do 30 czerwca 2017 r.: 

• złożyli 2 274 wnioski na kwotę 4 603 722,5 tys. zł dofinansowania UE, tj. 60,5% alokacji;
• zawarli 306 umów o dofinansowanie na kwotę 1 986 644,6 tys. zł dofinansowania UE, tj.

26,1% alokacji;
• złożyli wnioski o płatność na kwotę 177 186,3 tys. zł dofinansowania UE, tj. 2,3% alokacji.

Regionalny Program Operacyjny Woj. Kujawsko-Pomorskiego zajmował trzynaste miejsce 
pod względem certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej. Kwota wnioskowana przez 
instytucję certyfikującą do Komisji Europejskiej od początku realizacji programu do 30 
czerwca 2017 r. wyniosła 40 472,7 tys. euro, tj. 2,1% alokacji.  

NIK dokonała analizy stanu realizacji wskaźnika finansowego dotyczącego kwoty 
certyfikowanych wydatków w poszczególnych osiach priorytetowych w stosunku do wartości 
określonej w programie operacyjnym do wykonania do końca 2018 r.  

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach 
priorytetowych RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do 
poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako 

ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %] 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Zdaniem NIK, na dzień 30 czerwca 2017 r., istnieje średnie ryzyko niepowodzenia w 
wykonaniu celu pośredniego na koniec 2018 r. dla wskaźnika finansowego dotyczącego 
całkowitej kwoty certyfikowanych wydatków w ramach osi 8, natomiast wysokie ryzyko dla 
pozostałych osi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Komisja Europejska uznaje, że nieosiągnięcie co 
najmniej 65% wartości celu do końca 2018 r. dla wskaźnika jest poważnym niepowodzeniem 
w wykonaniu celów pośrednich. W związku z tym jako wysokie ryzyko niepowodzenia w 
wykonaniu celu pośredniego NIK przyjęła osiągnięcie poziomu od 0 do 19%, średnie ryzyko w 
przedziale 20-45% i niskie ryzyko w przedziale 46-64%. 

Według stanu na 30 czerwca 2017 r. Instytucja Zarządzająca nie zakontraktowała żadnych 
środków dla: poddziałania 3.5.2 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i 
mieszkaniowym, działania 4.1 Przeciwdziałania zagrożeniom, działania 5.1 Infrastruktura 
drogowa, działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, działania 8.3 
Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie. IZ wyjaśniła, że było to 
spowodowane trwającym naborem wniosków oraz niezakończeniem do 30 czerwca 2017 r. 
oceny wniosków o dofinansowanie. Nie uruchomiono żadnych naborów wniosków w ramach 
działania 5.2 Rozwój pozamiejskiego transportu publicznego, co jak wyjaśniano, 
spowodowane było brakiem nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym ,, jak 
również w ramach działania 5.3 Infrastruktura kolejowa – z powodu niskiego stopnia 
przygotowania PKP, w szczególności braku opracowanych studiów wykonalności oraz 
programów funkcjonalno-użytkowych. 

W ramach działań zaradczych IZ sporządzała kwartalne analizy problemów we wdrażaniu 
RPO, a także przyjęła w marcu 2017 r. Plan przyśpieszenia realizacji RPO na 2017 r.  

IZ bierze pod uwagę możliwość nieosiągnięcia zaplanowanych na 2018 r. wskaźników ram 
wykonania, w związku z tym zakłada przyspieszenie ukierunkowane przede wszystkim na 
ramy wykonania. Instytucja Zarządzająca zaproponowała KE obniżenie planowanej na 
2018 r. wartości części wskaźników, dla których ryzyko wykonania jest największe. 
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Regionalny Program Operacyjny Woj. Lubelskiego 

Celem programu jest m.in. zwiększenie konkurencyjności gospodarczej oraz wzmocnienie 
spójności społecznej i terytorialnej w województwie lubelskim.  

Na program przyznano 2,2 mld euro z funduszy unijnych. Zaplanowane efekty to m.in.: 
zwiększenie udziału firm innowacyjnych do 29% przedsiębiorstw sektora przemysłowego i 
usługowego, wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitej produkcji energii 
elektrycznej do 5,6%, zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z transportu miejskiego 
do 202,5 mln; budowa 409 km sieci kanalizacyjnej i 323 km sieci wodociągowej, zwiększenie 
do 78% odsetka dzieci w wieku od 3 do 4 lat objętych edukacją przedszkolną, wsparcie dla 
ponad 20 tys. bezrobotnych mieszkańców regionu. 

W RPO Woj. Lubelskiego, w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., 
wykorzystanie alokacji wzrosło: 

• we wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych przez beneficjentów w ramach
naborów o 51,4 punktu procentowego, tj. z 5,3% do 56,7%;

• w umowach o dofinansowanie projektów o 29,5 punktu procentowego, tj. z 0,8% do
30,3%;

• we wnioskach o płatność o 2,3 punktu procentowego, tj. z 0,3% do 2,6%.

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o
dofinansowanie oraz we wnioskach beneficjentów o płatność 

w RPO Woj. Lubelskiego [w %].

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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W RPO Woj. Lubelskiego postęp w wykorzystaniu alokacji UE we wnioskach o 
dofinansowanie i we wnioskach o płatność był niższy, a w umowach był wyższy od średniej 
dla wszystkich regionalnych programów operacyjnych. 
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Beneficjenci od początku realizacji RPO Woj. Lubelskiego do 30 czerwca 2017 r.: 

• złożyli 2 492 wnioski na kwotę 5 061 759,1 tys. zł dofinansowania UE, tj. 56,7% alokacji,
• zawarli 1 007 umów o dofinansowanie na kwotę 2 703 031,2 tys. zł dofinansowania UE,

tj. 30,3% alokacji,
• złożyli wnioski o płatność na kwotę 232 357,6 tys. zł dofinansowania UE, tj. 2,6% alokacji.

Regionalny Program Operacyjny Woj. Lubelskiego zajmował przedostatnie miejsce pod 
względem certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej. Kwota wnioskowana przez 
instytucję certyfikującą do Komisji Europejskiej od początku realizacji programu do 30 
czerwca 2017 r. wyniosła 36 221,2 tys. euro, tj. 1,6% alokacji.  

NIK dokonała analizy stanu realizacji wskaźnika finansowego dotyczącego kwoty 
certyfikowanych wydatków w poszczególnych osiach priorytetowych w stosunku do wartości 
określonej w programie operacyjnym do wykonania do końca 2018 r.  

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach 
priorytetowych RPO Woj. Lubelskiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 
65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko 

niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %] 

 Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Zdaniem NIK, na dzień 30 czerwca 2017 r., istnieje średnie ryzyko niepowodzenia w 
wykonaniu celu pośredniego na koniec 2018 r. dla wskaźnika finansowego dotyczącego 
całkowitej kwoty certyfikowanych wydatków w ramach osi 3 i 9, natomiast wysokie ryzyko 
dla pozostałych osi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Komisja Europejska uznaje, że 
nieosiągnięcie co najmniej 65% wartości celu do końca 2018 r. dla wskaźnika jest poważnym 
niepowodzeniem w wykonaniu celów pośrednich. W związku z tym jako wysokie ryzyko 
niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego NIK przyjęła osiągnięcie poziomu od 0 do 
19%, średnie ryzyko w przedziale 20-45% i niskie ryzyko w przedziale 46-64%. 

W opinii IZ, w przypadku 10  spośród 13 osi priorytetowych (tj. osi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12) 
postęp na etapie przyjmowania wniosków o dofinansowanie, postęp w kontraktacji i w 
konsekwencji postęp certyfikacji, nie stwarza ryzyka w wydatkowaniu zaplanowanej na 
2018 r. alokacji środków UE. Dla osi 5, 11 i 13 IZ zidentyfikowała ryzyko nieosiągnięcia 
wskaźników finansowych i rzeczowych, natomiast dla osi 4 ryzyko nieosiągnięcia wskaźnika 
rzeczowego i podjęła działania zaradcze polegające na opracowaniu zmian w RPO. 

Instytucja Zarządzająca podjęła działania zmierzające do renegocjacji RPO z Komisją 
Europejską w zakresie m.in. obniżenia wskaźników. IZ podała przyczyny konieczności 
wprowadzenia zmian, do których należały m.in.: niski potencjał uprawnionych 
wnioskodawców, który obniża jakość złożonych wniosków, brak możliwości realizacji trybu 
pozakonkursowego wobec projektów realizowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej, brak 
wystarczającej liczby pracowników w OPS, którzy mogliby zostać zaangażowani w realizację 
projektu, trudności w rekrutowaniu uczestników projektów. 
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Regionalny Program Operacyjny Woj. Lubuskiego 

Celem programu jest m.in. długotrwały i zrównoważony rozwój województwa lubuskiego i 
poprawa jakości życia jego mieszkańców poprzez wzmocnienie potencjału regionu i 
wyeliminowanie barier hamujących rozwój.  

Na program przyznano 0,9 mld euro z funduszy unijnych. Zaplanowane efekty to m.in.: 
pięciokrotny wzrost wydatków na badania i rozwój, wzrost udziału odnawialnych źródeł 
energii w bilansie energetycznym do poziomu 12,5%, zwiększenie oszczędności wynikających 
z poprawy wydajności energetycznej w instytucjach publicznych oraz prywatnych domach i 
mieszkaniach, rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej w regionie, większa liczba 
bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, którzy znaleźli pracę dzięki wsparciu udzielonemu 
w ramach programu, wzrost kwalifikacji zawodowych dzięki wsparciu udzielonemu w ramach 
programu, lepszy dostęp do opieki zdrowotnej i edukacji w regionie, zmniejszenie wskaźnika 
populacji zagrożonej ubóstwem do poziomu poniżej 13%. 

W RPO Woj. Lubuskiego, w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., 
wykorzystanie alokacji wzrosło: 

• we wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych przez beneficjentów w ramach
naborów o 67,3 punktu procentowego, tj. 2,3% do 69,6%;

• w umowach o dofinansowanie projektów o 42,2 punktu procentowego, tj. z 1,6% do
43,8%;

• we wnioskach o płatność o 4,9 punktu procentowego, tj. z 0,5% do 5,4%.

Dofinansowanie UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinansowanie oraz 
we wnioskach beneficjentów o płatność w RPO Woj. Lubuskiego [w %] 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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W RPO Woj. Lubuskiego postęp w wykorzystaniu alokacji UE we wnioskach o 
dofinansowanie, umowach i we wnioskach o płatność był wyższy od średniej dla 
wszystkich regionalnych programów operacyjnych. 
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Beneficjenci od początku realizacji RPO Woj. Lubuskiego do 30 czerwca 2017 r.: 

• złożyli 823 wnioski na kwotę 2 523 453,9 tys. zł dofinansowania UE, tj. 69,6% alokacji,
• zawarli 390 umów o dofinansowanie na kwotę 1 587 938,3 tys. zł dofinansowania UE, tj.

43,8% alokacji,
• złożyli wnioski o płatność na kwotę 197 428,8 tys. zł dofinansowania UE, tj. 5,4% alokacji.

RPO Woj. Lubuskiego zajmował drugie miejsce wśród wszystkich RPO pod względem 
certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej. Kwota wnioskowana przez instytucję 
certyfikującą do Komisji Europejskiej od początku realizacji programu do 30 czerwca 2017 r. 
wyniosła 45 401,6 tys. euro, tj. 5 % alokacji.  

NIK dokonała analizy stanu realizacji wskaźnika finansowego dotyczącego kwoty 
certyfikowanych wydatków w poszczególnych osiach priorytetowych w stosunku do wartości 
określonej w programie operacyjnym do wykonania do końca 2018 r. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach 
priorytetowych RPO Woj. Lubuskiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% 

wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko 
niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Zdaniem NIK, na dzień 30 czerwca 2017 r., cel pośredni na koniec 2018 r. dla wskaźnika 
finansowego dotyczącego całkowitej kwoty certyfikowanych wydatków skutecznie był 
realizowany w ramach osi 1. W ramach osi 5 i 6 występuje średnie ryzyko niepełnego 
wykonania tego wskaźnika, natomiast w przypadku osi 2, 3, 4, 7, 8, 9 istnieje wysokie ryzyko 
niepowodzenia. Komisja Europejska uznaje, że nieosiągnięcie co najmniej 65% wartości celu 
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do końca 2018 r. dla wskaźnika jest poważnym niepowodzeniem w wykonaniu celów 
pośrednich. W związku z tym jako wysokie ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu 
pośredniego NIK przyjęła osiągnięcie poziomu od 0 do 19%, średnie ryzyko w przedziale 20-
45% i niskie ryzyko w przedziale 46-64%. 

Według Instytucji Zarządzającej przyczynami niskiego poziomu certyfikacji wydatków były 
m.in.: przedłużająca się procedura oceny formalnej projektów ze względu na dużą liczbę
błędów we wnioskach aplikacyjnych i w konsekwencji ilością dokonywanych poprawek,
opóźnienia beneficjenta, tj. brak jego gotowości do złożenia wniosku w trybie
pozakonkursowym, a także:

• konieczność anulowania konkursu z poddziałania 3.3.3 – w odpowiedzi na konkurs nie
wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie projektu;

• fakt, iż w ramach konkursu z poddziałania 8.2.3 żaden ze złożonych wniosków w wyniku
przeprowadzonej oceny formalno-merytorycznej nie otrzymał wymaganego minimum
pozwalającego na skierowanie go do oceny pod kątem zgodności ze strategią ZIT;

• fakt, iż w ramach konkursu z poddziałania 8.1.1. wyłoniono do dofinansowania tylko
jeden projekt o wartości 400.000 zł, przy dostępnej alokacji 5.600.000 zł;

• brak wszystkich map potrzeb zdrowotnych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia;
• brak aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
• brak zatwierdzonej aktualizacji krajowego Planu Gospodarki Odpadami;
• brak akredytacji dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Zdaniem IZ, uwzględniając stan środków certyfikowanych na dzień 30 czerwca 2017 r., 
wartości aktualnych prognoz przesłanych do KE oraz wszystkie działania mające na celu 
zminimalizowanie ryzyka nieosiągnięcia celu pośredniego na 2018 r., cel ten zarówno dla 
całego programu, jak i każdego funduszu oraz wszystkich osi priorytetowych, również tych 
o najniższym poziomie certyfikacji zostanie osiągnięty.
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Regionalny Program Operacyjny Woj. Łódzkiego 

Celem programu jest m.in. zwiększenie konkurencyjności województwa łódzkiego oraz 
poprawa warunków życia jego mieszkańców poprzez wdrożenie zasad zrównoważonego 
rozwoju.  

Na program przyznano 2,3 mld euro z funduszy unijnych. Zaplanowane efekty to m.in.: 
wsparcie dla 720 firm w zakresie badań i rozwoju, wdrożenie przez 50 jednostek 
administracji publicznej wytycznych dotyczących rozwoju cyfrowego, wsparcie dla 1,4 tys. 
firm z sektora MŚP, wymiana 26 tys. szkodliwych dla środowiska generatorów ciepła, 
wybudowanie 480 km sieci kanalizacyjnej, wybudowanie lub zmodernizowanie 270 km dróg, 
udzielenie wsparcia dla 40 tys. bezrobotnych, udzielenie pomocy 23,9 tys. mieszkańców 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pomoc w podnoszeniu poziomu 
kluczowych umiejętności u 54 tys. uczniów, rewitalizacja 370 ha powierzchni miejskich. 

W RPO Woj. Łódzkiego, w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., 
wykorzystanie alokacji wzrosło: 

• we wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych przez beneficjentów w ramach
naborów o 68,5 punktu procentowego, tj. 40,5% do 109,0%;

• w umowach o dofinansowanie projektów o 29,0 punktu procentowego, tj. z 4,7% do
33,7%;

• we wnioskach o płatność o 4,2 punktu procentowego, tj. 0,6% do 4,8%.

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o
dofinansowanie oraz we wnioskach beneficjentów o płatność 

w RPO Woj. Łódzkiego [w %]. 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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W RPO Woj. Łódzkiego postęp w wykorzystaniu alokacji UE we wnioskach o 
dofinansowanie, umowach i we wnioskach o płatność był wyższy od średniej dla 
wszystkich regionalnych programów opreacyjnych. 
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Beneficjenci od początku realizacji RPO Woj. Łódzkiego do 30 czerwca 2017 r.: 

• złożyli 4 872 wnioski na kwotę 9 834 590,9 tys. zł dofinansowania UE, tj. 109% alokacji,
• zawarli 1 110 umów o dofinansowanie na kwotę 3 045 079,5 tys. zł dofinansowania UE,

tj. 33,7% alokacji,
• złożyli wnioski o płatność na kwotę 435 832,5 tys. zł dofinansowania UE, tj. 4,83%

alokacji.

RPO Woj. Łódzkiego zajmował czwarte miejsce wśród wszystkich RPO pod względem 
certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej. Kwota wnioskowana przez instytucję 
certyfikującą do Komisji Europejskiej od początku realizacji programu do 30 czerwca 2017 r. 
wyniosła 94 849,7 tys. euro, tj. 4,2% alokacji.  

NIK dokonała analizy stanu realizacji wskaźnika finansowego dotyczącego kwoty 
certyfikowanych wydatków w poszczególnych osiach priorytetowych w stosunku do wartości 
określonej w programie operacyjnym do wykonania do końca 2018 r. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach 
priorytetowych RPO Woj. Łódzkiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% 

wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko 
niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Zdaniem NIK, na dzień 30 czerwca 2017 r., istnieje niskie ryzyko niepowodzenia w 
wykonaniu celu pośredniego na koniec 2018 r. dla wskaźnika finansowego dotyczącego 
całkowitej kwoty wydatków certyfikowanych w ramach osi 8, średnie ryzyko w ramach osi 2, 
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3 i 11 natomiast wysokie ryzyko dla osi 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Komisja Europejska uznaje, że 
nieosiągnięcie co najmniej 65% wartości celu do końca 2018 r. dla wskaźnika jest poważnym 
niepowodzeniem w wykonaniu celów pośrednich. W związku z tym jako wysokie ryzyko 
niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego NIK przyjęła osiągnięcie poziomu od 0 do 
19%, średnie ryzyko w przedziale 20-45% i niskie ryzyko w przedziale 46-64%. 

Instytucja Zarządzająca wskazała na problemy, które powodowały opóźnienia we 
wdrażaniu RPO: 

• rozbieżność w interpretacji zapisów dotyczących pomocy publicznej pomiędzy MR, a
UOKIK;

• konieczność występowania do MR o wyrażenie zgody na dofinansowanie projektów ze
środków budżetu państwa z przeznaczeniem na część wkładu krajowego;

• rozbieżność pomiędzy stanowiskiem przyjętym w wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE,
a stanowiskiem wynikającym z linii orzeczniczej KIO w zakresie dopuszczalności
uzupełnienia dokumentów w postępowaniu przetargowym, udziału podmiotu trzeciego
w postępowaniu oraz możliwości powoływania się na doświadczenie konsorcjum;

• planowanie kolejnej nowelizacji ustawy wdrożeniowej, która powoduje zmiany w
dokumentach i procedurach;

• nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych;
• brak aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
• brak aktualnych przepisów legislacyjnych na potrzeby konkursów z technologii

informacyjno-komunikacyjnych.

Instytucja Zarządzająca poinformowała, że na bieżąco analizuje postępy w odniesieniu do 
pierwotnie przyjętych założeń programowych. Urząd podejmuje środki zaradcze zarówno w 
krótkim (m.in. zmiany harmonogramów, kryteriów wyboru projektów), jak i długim 
horyzoncie czasowym (zintensyfikowanie działań informacyjno-promocyjnych, organizacja 
szkoleń dla beneficjentów, zwiększenie zatrudnienia). 
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Regionalny Program Operacyjny Woj. Małopolskiego  

Celem programu jest m.in. zwiększenie konkurencyjności województwa małopolskiego 
oraz poprawa warunków życia jego mieszkańców poprzez wdrożenie zasad 
zrównoważonego rozwoju.  

Na program przyznano 2,9 mld euro z funduszy unijnych. Zaplanowane efekty to m.in.: 
wsparcie dla 720 firm w zakresie badań i rozwoju, wdrożenie przez 50 jednostek 
administracji publicznej wytycznych dotyczących rozwoju cyfrowego, wsparcie dla 1,4 tys. 
firm z sektora MŚP, wymiana 26 tys. szkodliwych dla środowiska generatorów ciepła, 
wybudowanie 480 km sieci kanalizacyjnej, wybudowanie lub zmodernizowanie 270 km dróg, 
udzielenie wsparcia dla 40 tys. bezrobotnych, udzielenie pomocy 23,9 tys. mieszkańców 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pomoc w podnoszeniu poziomu 
kluczowych umiejętności u 54 tys. uczniów, rewitalizacja 370 ha powierzchni miejskich. 

W RPO Woj. Małopolskiego w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. 
wykorzystanie alokacji wzrosło: 

• we wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych przez beneficjentów w ramach 
naborów o 63,1 punktu procentowego, tj. z 35,6% do 98,7%; 

• w umowach o dofinansowanie projektów o 20,2 punktu procentowego, tj. z 4,9% do 
25,1%; 

• we wnioskach o płatność o 4,7 punktu procentowego, tj. z 0,3% do 5,0%. 

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o 
dofinansowanie oraz we wnioskach beneficjentów o płatność  

w RPO Woj. Małopolskiego [w %]. 

 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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W RPO Woj. Małopolskiego postęp w wykorzystaniu alokacji UE we wnioskach o 
dofinansowanie i we wnioskach o płatność był wyższy, a w umowach był niższy od średniej 
dla wszystkich regionalnych programów operacyjnych. 
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Beneficjenci od początku realizacji RPO Woj. Małopolskiego do 30 czerwca 2017 r.: 

• złożyli 4 297 wnioski na kwotę 11 367 384,9 tys. zł dofinansowania UE, tj. 98,7% alokacji,
• zawarli 913 umów o dofinansowanie na kwotę 2 885 382,9 tys. zł dofinansowania UE, tj.

25,1% alokacji,
• złożyli wnioski o płatność na kwotę 572 805,6 tys. zł dofinansowania UE, tj. 5,0% alokacji.

RPO Woj. Małopolskiego zajmował ósme miejsce wśród wszystkich RPO pod względem 
certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej. Kwota wnioskowana przez instytucję 
certyfikującą do Komisji Europejskiej od początku realizacji programu do 30 czerwca 2017 r. 
wyniosła 107 733,6 tys. euro, tj. 3,7% alokacji.  

NIK dokonała analizy stanu realizacji wskaźnika finansowego dotyczącego kwoty 
certyfikowanych wydatków w poszczególnych osiach priorytetowych w stosunku do wartości 
określonej w programie operacyjnym do wykonania do końca 2018 r. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach 
priorytetowych RPO Woj. Małopolskiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 

65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko 
niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Zdaniem NIK, na dzień 30 czerwca 2017 r., istnieje niskie ryzyko niepowodzenia w 
wykonaniu celu pośredniego na koniec 2018 r. dla wskaźnika finansowego dotyczącego 
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całkowitej kwoty wydatków certyfikowanych w ramach osi 7 i 11, średnie ryzyko w ramach 
osi 3, 4 i 8 natomiast wysokie ryzyko dla osi 1, 2, 5, 6, 9, 10, 12.  Komisja Europejska uznaje, 
że nieosiągnięcie co najmniej 65% wartości celu do końca 2018 r. dla wskaźnika jest 
poważnym niepowodzeniem w wykonaniu celów pośrednich. W związku z tym jako wysokie 
ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego NIK przyjęła osiągnięcie poziomu od 0 
do 19%, średnie ryzyko w przedziale 20-45% i niskie ryzyko w przedziale 46-64%. 

Instytucja Zarządzająca podała m. in., że biorąc pod uwagę stan zaawansowania wdrażania 
poszczególnych osi priorytetowych na koniec I półrocza 2017 r. zagrożenie nieosiągnięcia 
wskaźników określonych w ramach wykonania może wystąpić tylko w odniesieniu do 1 osi 
priorytetowej RPO WM. IZ rozpoczęła procedurę zmiany RPO WM, w której przewidziano 
m.in. przeniesienie do innej osi priorytetowej części alokacji zaplanowanej dla osi pierwszej 
(20 000 tys. EUR). W przypadku pozostałych osi, zdaniem IZ, zostały stworzone 
odpowiednie warunki do osiągnięcia zaplanowanych wskaźników. 
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Regionalny Program Operacyjny Woj. Mazowieckiego 

Celem programu jest m.in. zwiększenie konkurencyjności gospodarki województwa 
mazowieckiego w oparciu o jej potencjał i zasoby.  

Na program przyznano 2,1 mld euro z funduszy unijnych. Zaplanowane efekty to m.in.: 
zwiększenie do 0,85% wydatków prywatnych na badania i rozwój, wzrost eksportu firm z 
sektora MŚP, wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitej produkcji energii 
elektrycznej do 15%, poprawa jakości powietrza w miastach dzięki ograniczeniu emisji 
zanieczyszczeń do dopuszczalnego poziomu, podwojenie odsetka (do 22,5%) odpadów 
miejskich zbieranych selektywnie, zmniejszenie liczby osób zamieszkujących zdegradowane 
obszary miejskie wymagających wsparcia opieki społecznej, skrócenie czasu pobytu w 
szpitalach psychiatrycznych na rzecz opieki ambulatoryjnej, pomoc dla ponad 24 tys. 
bezrobotnych przy poszukiwaniu pracy, pomoc dla ponad 40 tys. studentów w zakresie 
rozwijania kompetencji kluczowych. 

W RPO Woj. Mazowieckiego, w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., 
wykorzystanie alokacji wzrosło: 

• we wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych przez beneficjentów o 54,8 punktu
procentowego, tj. z 16,8% do 71,6%;

• w umowach o dofinansowanie projektów o 29,0 punktów procentowych, tj. z 3,0% do
32,0%;

• we wnioskach o płatność o 4,0 punkty procentowe, tj. 0,7% do 4,7%.

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o
dofinansowanie oraz we wnioskach beneficjentów o płatność 

w RPO Woj. Mazowieckiego [w %]. 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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W RPO Woj. Mazowieckiego postęp w wykorzystaniu alokacji UE we wnioskach o 
dofinansowanie, umowach i we wnioskach o płatność był wyższy od średniej dla 
wszystkich regionalnych programów operacyjnych. 
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Beneficjenci od początku realizacji RPO Woj. Mazowieckiego do 30 czerwca 2017 r.: 

• złożyli  3 618 wniosków na kwotę  5 984 810,1 tys. zł dofinansowania UE, tj.  71,6%
alokacji,

• zawarli 977 umów o dofinansowanie na kwotę 2 672 068,5 tys. zł dofinansowania UE, tj.
32,0% alokacji,

• złożyli wnioski o płatność na kwotę 392 978,7  tys. zł dofinansowania UE, tj.  4,7%
alokacji.

RPO Woj. Mazowieckiego zajmował dziesiąte miejsce spośród wszystkich RPO pod 
względem certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej. Kwota wnioskowana przez 
instytucję certyfikującą do Komisji Europejskiej od początku realizacji programu do 30 
czerwca 2017 r. wyniosła 60 999,3 tys. euro, tj. 2,9% alokacji.  

NIK dokonała analizy stanu realizacji wskaźnika finansowego dotyczącego kwoty 
certyfikowanych wydatków w poszczególnych osiach priorytetowych w stosunku do wartości 
określonej w programie operacyjnym do wykonania do końca 2018 r. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach 
priorytetowych RPO Woj. Mazowieckiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 

65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko 
niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Zdaniem NIK, na dzień 30 czerwca 2017 r., cel pośredni na koniec 2018 r. dla wskaźnika 
finansowego dotyczącego całkowitej kwoty certyfikowanych wydatków skutecznie był 
realizowany w ramach osi 8. W ramach osi 2 i 7 występuje średnie ryzyko niepełnego 
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wykonania tego wskaźnika, natomiast w przypadku osi 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10 istnieje wysokie 
ryzyko niepowodzenia. Komisja Europejska uznaje, że nieosiągnięcie co najmniej 65% 
wartości celu do końca 2018 r. dla wskaźnika jest poważnym niepowodzeniem w wykonaniu 
celów pośrednich. W związku z tym jako wysokie ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu 
pośredniego NIK przyjęła osiągnięcie poziomu od 0 do 19%, średnie ryzyko w przedziale 20-
45% i niskie ryzyko w przedziale 46-64%. 

NIK zwróciła uwagę, że dotychczasowe tempo realizacji wydatków w ramach RPO Woj. 
Mazowieckiego w przypadku pięciu osi priorytetowych (1 i 3-6) wynosiło poniżej 2% 
poziomu, który powinien być osiągnięty na koniec 2018 r., co stwarza ryzyko nieosiągnięcia 
celów pośrednich.  

Instytucja Zarządzająca poinformowała, że aktualnie niski poziom certyfikacji spowodowany 
jest terminami realizacji projektów, które w większości naborów określone zostały na lata 
2018-2020. Zdaniem IZ, na obecnym etapie wdrażania RPO nie można mówić o ryzyku utraty 
części środków unijnych.  

Marszałek Woj. Mazowieckiego informował Ministra Rozwoju o trudnościach we 
wdrażaniu RPO. Między innymi wskazywał na brak aktualizacji krajowego programu 
gospodarki odpadami, niejasności dotyczące stosowania zasady konkurencyjności, problemy 
z wdrożeniem wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, zmiany w systemie oświaty, a 
także na niską jakość składanych wniosków i rezygnację beneficjentów z realizacji projektów 
po podpisaniu umów. 
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Regionalny Program Operacyjny Woj. Opolskiego 

Celem programu jest m.in. zwiększenie konkurencyjności województwa opolskiego oraz 
poprawa warunków życia jego mieszkańców poprzez wdrożenie zasad zrównoważonego 
rozwoju.  

Na program przyznano 0,9 mld euro z funduszy unijnych. Zaplanowane efekty to m.in.: 
zwiększenie wydatków na badania i rozwój w stosunku do PKB z 0,16% do 0,37%, wzrost 
udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym z 4% do 7%, zwiększenie 
oszczędności wynikających z poprawy wydajności energetycznej w instytucjach publicznych i 
przedsiębiorstwach państwowych, rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej w regionie, 
większa liczba bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, którzy znaleźli pracę dzięki wsparciu 
udzielonemu w ramach programu, wzrost kwalifikacji zawodowych dzięki wsparciu 
udzielonemu w ramach programu, utworzenie około 227 nowych miejsc w żłobkach oraz 
około 100 miejsc w przedszkolach, udzielenie pomocy około 44,9 tys. osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym. 

W RPO Woj. Opolskiego, w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., 
wykorzystanie alokacji wzrosło: 

• we wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych przez beneficjentów w ramach
naborów o 49,7 punktu procentowego, tj. z 18,0% do 67,7%;

• w umowach o dofinansowanie projektów o 31,3 punktu procentowego, tj. z 6,3% do
37,6%;

• we wnioskach o płatność o 9,5 punktu procentowego, tj. z 1,3% do 10,8%.

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o
dofinansowanie oraz we wnioskach beneficjentów o płatność 

w RPO Woj. Opolskiego [w %] 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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W RPO Woj. Opolskiego postęp w wykorzystaniu alokacji UE we wnioskach o 
dofinansowanie był niższy, a w umowach i we wnioskach o płatność był wyższy od średniej 
dla wszystkich regionalnych programów operacyjnych. 
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Beneficjenci od początku realizacji RPO Woj. Opolskiego do 30 czerwca 2017 r.: 

• złożyli 1 018 wniosków na kwotę 2 559 413,4 tys. zł dofinansowania UE, tj. 67,7% 
alokacji, 

• zawarli 360 umów o dofinansowanie na kwotę 1 421 930,4 tys. zł dofinansowania UE, tj. 
37,6% alokacji, 

• złożyli wnioski o płatność na kwotę 408 150,6 tys. zł dofinansowania UE, tj. 10,8% 
alokacji. 

RPO Woj. Opolskiego zajmował pierwsze miejsce spośród wszystkich RPO pod względem 
certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej. Kwota wnioskowana przez instytucję 
certyfikującą do Komisji Europejskiej od początku realizacji programu do 30 czerwca 2017 r. 
wyniosła 91 168,2 tys. euro, tj. 9,7% alokacji.  

NIK dokonała analizy stanu realizacji wskaźnika finansowego dotyczącego kwoty 
certyfikowanych wydatków w poszczególnych osiach priorytetowych w stosunku do wartości 
określonej w programie operacyjnym do wykonania do końca 2018 r.  

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach 
priorytetowych RPO Woj. Opolskiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% 

wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko 
niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %] 

 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Zdaniem NIK, na dzień 30 czerwca 2017 r., cel pośredni na koniec 2018 r. dla wskaźnika 
finansowego dotyczącego całkowitej kwoty certyfikowanych wydatków skutecznie był 
realizowany w ramach osi 6. W ramach osi 1, 2, 3 i 7  występuje średnie ryzyko niepełnej 
realizacji ww. wskaźnika, natomiast w przypadku osi 4, 5, 8, 9, 10  istnieje wysokie ryzyko 
niepowodzenia. Komisja Europejska uznaje, że nieosiągnięcie co najmniej 65% wartości celu 
do końca 2018 r. dla wskaźnika jest poważnym niepowodzeniem w wykonaniu celów 
pośrednich. W związku z tym jako wysokie ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu 
pośredniego NIK przyjęła osiągnięcie poziomu od 0 do 19%, średnie ryzyko w przedziale 20-
45% i niskie ryzyko w przedziale 46-64%. 

W opinii Instytucji Zarządzającej poziom realizacji wskaźników wynika ze specyfiki 
wdrażania projektów. Poinformowano, że nie ma zagrożenia dla osiągnięcia wskaźników 
na koniec 2018 r., gdyż według stanu na 30 czerwca 2017 r. nie wszystkie projekty wybrane 
do dofinansowania miały podpisane umowy o dofinansowanie. Trwała również ocena 
merytoryczna projektów złożonych m.in. w ramach naborów przeprowadzonych w 
poddziałaniu 3.2.1., 3.2.2., oraz zaplanowano kolejny nabór do działania 4.1. w związku z 
anulowaniem konkursu ogłoszonego w styczniu 2017 r. 
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Regionalny Program Operacyjny Woj. Podkarpackiego 

Celem programu jest m.in. zwiększenie konkurencyjności województwa podkarpackiego 
oraz poprawa warunków życia jego mieszkańców poprzez wdrożenie zasad 
zrównoważonego rozwoju.  

Na program przyznano 2,1 mld euro z funduszy unijnych. Zaplanowane efekty to m.in.: 
zwiększenie wydatków na badania i rozwój, wsparcie dla prawie 2 tys. przedsiębiorstw, 
modernizacja 107 km linii kolejowych i wybudowanie 273 km nowych dróg, wzrost udziału 
odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym do 15%, zwiększenie odsetka 
populacji posiadającej dostęp do systemu odprowadzania ścieków do 80%, utworzenie około 
3,5 tys. nowych miejsc w żłobkach oraz około 10 tys. miejsc w przedszkolach, udzielenie 
pomocy dla ponad 17,5 tys. osób bezrobotnych, wsparcie dla ponad 16,5 tys. mieszkańców 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

W RPO Woj. Podkarpackiego, w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., 
wykorzystanie alokacji wzrosło: 

• we wnioskach o dofinansowanie złożonych przez beneficjentów o 57,6 punktu
procentowego, tj. z 16,0% do 73,6%;

• w umowach o dofinansowanie projektów o 30,9 punktu procentowego, tj. z 1,3% do
32,2%;

• we wnioskach o płatność o 3,0 punkty procentowe, tj. z 0,6% do 3,6%.

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o
dofinansowanie oraz we wnioskach beneficjentów o płatność 

w RPO Woj. Podkarpackiego [w %]. 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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W RPO Woj. Podkarpackiego postęp w wykorzystaniu alokacji UE we wnioskach o 
dofinansowanie i umowach był wyższy, a we wnioskach o płatność był niższy od średniej 
dla wszystkich regionalnych programów operacyjnych. 
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Beneficjenci od początku realizacji RPO Woj. Podkarpackiego do 30 czerwca 2017 r.: 

• złożyli 3 109 wniosków na kwotę 6 219 803,9 tys. zł dofinansowania UE, tj. 73,6%
alokacji,

• zawarli 1 044 umów o dofinansowanie na kwotę 2 720 262,2 tys. zł dofinansowania UE,
tj. 32,2% alokacji,

• złożyli wnioski o płatność na kwotę 302 726,9 tys. zł dofinansowania UE, tj. 3,6% alokacji.

RPO Woj. Podkarpackiego  zajmował jedenaste miejsce spośród wszystkich RPO pod 
względem certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej. Kwota wnioskowana przez 
instytucję certyfikującą do Komisji Europejskiej od początku realizacji programu do 30 
czerwca 2017 r. wyniosła 50 221,2 tys. euro, tj. 2,4% alokacji.  

NIK dokonała analizy stanu realizacji wskaźnika finansowego dotyczącego kwoty 
certyfikowanych wydatków w poszczególnych osiach priorytetowych w stosunku do wartości 
określonej w programie operacyjnym do wykonania do końca 2018 r.  

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach 
priorytetowych RPO Woj. Podkarpackiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 

65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko 
niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Zdaniem NIK, na dzień 30 czerwca 2017 r., istnieje średnie ryzyko niepowodzenia w 
wykonaniu celu pośredniego na koniec 2018 r. dla wskaźnika finansowego dotyczącego 
całkowitej kwoty certyfikowanych wydatków w ramach osi 7, natomiast wysokie ryzyko dla 
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osi 1, 2, 3, 4, 6, 5, 8, 9. Komisja Europejska uznaje, że nieosiągnięcie co najmniej 65% 
wartości celu do końca 2018 r. dla wskaźnika jest poważnym niepowodzeniem w wykonaniu 
celów pośrednich. W związku z tym jako wysokie ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu 
pośredniego NIK przyjęła osiągnięcie poziomu od 0 do 19%, średnie ryzyko w przedziale 20-
45% i niskie ryzyko w przedziale 46-64%. 

Z przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą RPO Woj. Podkarpackiego analiz ryzyka 
wynika, że istnieje duże prawdopodobieństwo nieosiągnięcia ram wykonania dla osi 5. 
Niska kontraktacja dla tej osi powoduje zagrożenie wskaźnika finansowego na koniec 2018 r. 
Projekty z zakresu dróg wojewódzkich i lokalnych są na bardzo początkowym etapie 
wdrażania i realizacji. Występują problemy związane m.in. z długotrwałym procesem 
kontraktacji umów do projektu z zakresu dróg lokalnych (braki w dokumentacji), trwającą 
oceną wniosków (z II naboru na drogi lokalne), opóźnienia w realizacji projektów z zakresu 
linii kolejowych (problemy z przedłożeniem przez beneficjentów niezbędnej dokumentacji i 
w konsekwencji brak możliwości przeprowadzenia naborów). Zagrożenie nieosiągnięcia celu 
pośredniego w zakresie wskaźnika finansowego i wskaźnika produktu w osi 5 wynika w 
szczególności z opóźnień w realizacji działania 5.1. (projekty pozakonkursowe), w związku z 
przedłużającym się procesem akceptacji Programu Strategicznego Rozwoju Transportu 
Województwa Podkarpackiego przez KE, a także z opóźnień w realizacji projektów 
konkursowych dotyczących dróg lokalnych. Wstępnie na drogi lokalne planowano ogłoszenie 
jednego naboru, który wyczerpałby dostępną alokację, jednakże wybrane projekty miały 
niższą alokację niż alokacja dla ogłoszonego naboru, ponadto nie został zakończony proces 
kontraktacji tych projektów z uwagi na problemy z rozstrzygnięciem ogłaszanych zamówień 
publicznych. Spowodowało to konieczność ogłoszenia kolejnego naboru, który umożliwiłby 
rozdysponowanie niewykorzystanej alokacji. 

Instytucja Zarządzająca podejmuje działania w celu poprawy stopnia wdrażania projektów 
pozakonkursowych w dziedzinie transportu. Polegają one na regularnym monitorowaniu 
gotowości do złożenia wniosku o dofinansowanie, terminowości pozyskiwania i 
opracowywania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie, ponadto 
pracownicy Urzędu pozostają w stałym kontakcie z wnioskodawcami projektów 
pozakonkursowych. 
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Regionalny Program Operacyjny Woj. Podlaskiego 

Celem programu jest m.in. zwiększenie konkurencyjności gospodarki województwa 
podlaskiego w oparciu o jego potencjał i zasoby.  

Na program przyznano 1,2 mld euro z funduszy unijnych. Zaplanowane efekty to m.in.: 
wzrost wartości wskaźnika zatrudnienia do 68,9%, zmniejszenie wskaźnika ubóstwa do 
20,5%, lepsze wykorzystanie innowacji w MŚP, wzrost mobilności pracowników i 
przedsiębiorczości mieszkańców, poprawa edukacji w zakresie rozwijania kompetencji 
kluczowych dla rynku pracy, lepszy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 
dzieci w wieku od 3 do 4 lat, poprawa zasięgu sieci kolejowo-drogowej, większy udział 
energii odnawialnej. 

W RPO Woj. Podlaskiego, w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., 
wykorzystanie alokacji wzrosło: 

• we wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych przez beneficjentów o 51,0
punktów procentowych, tj. z 18,4% do 69,4%;

• w umowach o dofinansowanie projektów o 21,1 punktów procentowych, tj. z 1,7% do
22,8%;

• we wnioskach o płatność o 2,5 punktu procentowego, tj. z 0,4% do 2,9%.

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o
dofinansowanie oraz we wnioskach beneficjentów o płatność 

w RPO Woj. Podlaskiego [w %]. 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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W RPO Woj. Podlaskiego postęp w wykorzystaniu alokacji UE we wnioskach o 
dofinansowanie, w umowach i we wnioskach o płatność był niższy od średniej dla 
wszystkich regionalnych programów operacyjnych. 
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Beneficjenci od początku realizacji RPO Woj. Podlaskiego do 30 czerwca 2017 r.: 

• złożyli 1 962 wnioski na kwotę 3 367 057,8 tys. zł dofinansowania UE, tj. 69,4% alokacji,
• zawarli 382 umowy o dofinansowanie na kwotę 1 105 156,8 tys. zł dofinansowania UE, tj.

22,8% alokacji,
• złożyli wnioski o płatność na kwotę 140 051,0 tys. zł dofinansowania UE, tj. 2,9% alokacji.

RPO Woj. Podlaskiego zajmował dwunaste miejsce spośród wszystkich RPO pod względem 
certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej. Kwota wnioskowana przez instytucję 
certyfikującą do Komisji Europejskiej od początku realizacji programu do 30 czerwca 2017 r. 
wyniosła 27 459,9 tys. euro, tj. 2,3% alokacji.  

NIK dokonała analizy stanu realizacji wskaźnika finansowego dotyczącego kwoty 
certyfikowanych wydatków w poszczególnych osiach priorytetowych w stosunku do wartości 
określonej w programie operacyjnym do wykonania do końca 2018 r. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach 
priorytetowych RPO Woj. Podlaskiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 
65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko 

niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Zdaniem NIK, na dzień 30 czerwca 2017 r., istnieje średnie ryzyko niepowodzenia w 
wykonaniu celu pośredniego na koniec 2018 r. dla wskaźnika finansowego dotyczącego 
całkowitej kwoty certyfikowanych wydatków w ramach osi 2 i 5 natomiast wysokie ryzyko 
dla osi 1, 3, 4, 6, 7, 8 i 9. Komisja Europejska uznaje, że nieosiągnięcie co najmniej 65% 
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wartości celu do końca 2018 r. dla wskaźnika jest poważnym niepowodzeniem w wykonaniu 
celów pośrednich. W związku z tym jako wysokie ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu 
pośredniego NIK przyjęła osiągnięcie poziomu od 0 do 19%, średnie ryzyko w przedziale 20-
45% i niskie ryzyko w przedziale 46-64%. 

Instytucja Zarządzająca RPO Woj. Podlaskiego informowała Ministerstwo Rozwoju 
(Departament Strategii Rozwoju) o potrzebie wprowadzenia zmian w RPO dotyczących m.in. 
obniżenia wartości celu pośredniego wskaźnika finansowego ram wykonania dla osi 2, 3 i 7 
(finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego), ponieważ zagrożenie 
nieosiągnięcia wskaźników finansowych wynika ze zbyt wysokich wartości przyjętych do 
programu. Z danych historycznych z poprzedniej perspektywy finansowej wynika, że 
kontraktacja stanowi ok. 180% certyfikowanych środków. Przy tych założeniach przy 
oczekiwanym poziomie certyfikacji 36,4% na koniec 2018 r., kontraktacja w 2018 r. powinna 
być co najmniej na poziomie 65% alokacji EFS. A to oznacza, że do tego czasu powinno być 
kontraktowane rocznie minimum 22% alokacji. Tak wysoka kontraktacja środków przez 3 
kolejne lata może przynieść dla regionu odwrotne od zamierzonych efekty. Oznacza to 
bowiem nasycenie rynku projektami unijnymi miękkimi, co bezpośrednio może przełożyć się 
na ich efektywność. Może to spowodować, że środki EFS zostaną skupione na danej grupie 
docelowej w krótkim okresie czasowym, a przez kolejne lata problemy dotyczące włączenia 
społecznego czy wyrównywania szans w szkolnictwie lub rynku pracy pozostaną bez 
należytego wsparcia. Ze względu na stwierdzone przeszacowanie celu pośredniego dla 
2018 r. osi 2, 3 i 7 oraz wolne środki w osiach 6 i 9, IZ podjęła działania o zmianę poziomu 
wskaźników RPO. 
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Regionalny Program Operacyjny Woj. Pomorskiego 

Celem programu jest m.in. zwiększenie konkurencyjności województwa pomorskiego przy 
jednoczesnej poprawie warunków życia jego mieszkańców w ramach zasad 
zrównoważonego rozwoju.  

Na program przyznano 1,9 mld euro z funduszy unijnych. Zaplanowane efekty to m.in.: 
zwiększenie odsetka przedsiębiorstw innowacyjnych w sektorze przemysłowo-usługowym do 
13%, udzielenie wsparcia 3,7 tys. przedsiębiorstw, utworzenie 4 tys. miejsc w żłobkach oraz 3 
tys. miejsc w przedszkolach, udział 45 tys. studentów w stażach i praktykach zawodowych, 
udzielenie pomocy w poszukiwaniu pracy ponad 33 tys. bezrobotnych, modernizacja 110 km 
linii kolejowych i wybudowanie 150 km dróg, zwiększenie odsetka energii odnawialnej w 
zużyciu energii do 18%, objęcie 36 tys. mieszkańców systemem ochrony 
przeciwpowodziowej, zwiększenie odsetka osób mających dostęp do systemu 
kanalizacyjnego do 86%. 

W RPO Woj. Pomorskiego, w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., 
wykorzystanie alokacji wzrosło: 

• we wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych przez beneficjentów o 47,4 punktu
procentowego, tj. z 49,9% do 93,3%;

• w umowach o dofinansowanie projektów o 45,6 punktu procentowego, tj. z 12,3% do
57,9%;

• we wnioskach o płatność o 4,6 punktu procentowego, tj. z 0,5% do 5,1%.

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o
dofinansowanie oraz we wnioskach beneficjentów o płatność 

w RPO Woj. Pomorskiego [w %]. 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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W RPO Woj. Pomorskiego postęp w wykorzystaniu alokacji UE we wnioskach o 
dofinansowanie był niższy, a w umowach i we wnioskach o płatność był wyższy od średniej 
dla wszystkich regionalnych programów operacyjnych. 
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Beneficjenci od początku realizacji RPO Woj. Pomorskiego do 30 czerwca 2017 r.: 

• złożyli 2 020 wniosków na kwotę 6 956 583,9 tys. zł dofinansowania UE, tj. 93,3%
alokacji,

• zawarli 853 umów o dofinansowanie na kwotę 4 317 523,1 tys. zł dofinansowania UE, tj.
57,9% alokacji,

• złożyli wnioski o płatność na kwotę 382 733,4 tys. zł dofinansowania UE, tj. 5,1% alokacji.

RPO Woj. Pomorskiego  zajmował piąte miejsce spośród wszystkich RPO pod względem 
certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej. Kwota wnioskowana przez instytucję 
certyfikującą do Komisji Europejskiej od początku realizacji programu do 30 czerwca 2017 r. 
wyniosła 77 096,0 tys. euro, tj. 4,1% alokacji.  

NIK dokonała analizy stanu realizacji wskaźnika finansowego dotyczącego kwoty 
certyfikowanych wydatków w poszczególnych osiach priorytetowych w stosunku do wartości 
określonej w programie operacyjnym do wykonania do końca 2018 r.  

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach 
priorytetowych RPO Woj. Pomorskiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 
65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko 

niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Zdaniem NIK, na dzień 30 czerwca 2017 r., istnieje niskie ryzyko niepowodzenia w 
wykonaniu celu pośredniego na koniec 2018 r. dla wskaźnika finansowego dotyczącego 
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całkowitej kwoty wydatków certyfikowanych w ramach osi 1, średnie ryzyko w ramach osi 2, 
5, 8, 10, natomiast wysokie ryzyko dla osi 3, 4, 6, 7, 9 i 11. Komisja Europejska uznaje, że 
nieosiągnięcie co najmniej 65% wartości celu do końca 2018 r. dla wskaźnika jest poważnym 
niepowodzeniem w wykonaniu celów pośrednich. W związku z tym jako wysokie ryzyko 
niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego NIK przyjęła osiągnięcie poziomu od 0 do 
19%, średnie ryzyko w przedziale 20-45% i niskie ryzyko w przedziale 46-64%. 

Instytucja Zarządzająca poinformowała, że na przełomie 2016 i 2017 r. nastąpiła 
intensywna kontraktacja projektów, która pozwoli do końca 2018 r. osiągnąć wykonanie 
celów pośrednich w zakresie wskaźników finansowych. 

IZ wykazywała m.in. następujące trudności związane z realizacją RPO: 

• opóźnienia w realizacji warunków ex-ante, których wykonanie leżało po stronie
rządowej;

• problemy z funkcjonalnością i wprowadzaniem danych do SL 2014  – IZ na bieżąco
informowała IK o niedostosowaniu SL 2014 do specyfiki instrumentów finansowych;

• przedłużające się uzgodnienia wnioskodawców z PKP S.A. i innymi spółkami PKP,
dotyczące dysponowania terenami kolejowymi lub budynkami dworcowymi pod
inwestycje, mające negatywny wpływ na przygotowanie wniosków beneficjentów o
dofinansowanie projektów oraz gotowość realizacyjną projektów w ramach RPO.
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Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego 

Celem programu jest m.in. zwiększenie konkurencyjności województwa śląskiego oraz 
poprawa warunków życia jego mieszkańców poprzez wdrożenie zasad zrównoważonego 
rozwoju.  

Na program przyznano 3,5 mld euro z funduszy unijnych. Zaplanowane efekty to m.in.: 
wzrost wydatków firm na badania i rozwój, intensyfikacja działalności innowacyjnej MŚP, 
ograniczenie rocznego zużycia energii w jednostkach administracji publicznej, zakup 230 
nowych, przyjaznych środowisku jednostek transportu miejskiego, utworzenie 62 nowych, 
wielozadaniowych obiektów miejskich, takich jak parkingi typu „parkuj i jedź” czy „zostaw 
rower i jedź”, zmniejszenie rocznej emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie możliwości 
przerobowych w zakresie recyklingu do 96 426 ton rocznie, utworzenie 267 km nowej sieci 
kanalizacyjnej, modernizacja 90 km dróg kolejowych i 100 km linii tramwajowych, wsparcie 
dla prawie 50 tys. osób bezrobotnych w zakresie poszukiwania pracy i podniesienia 
kwalifikacji zawodowych, utworzenie około 4,5 tys. nowych miejsc w żłobkach. 

W RPO Woj. Śląskiego, w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., wykorzystanie 
alokacji wzrosło: 

• we wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych przez beneficjentów w ramach
naborów o 45,1 punktu procentowego, tj. z 26,3% do 71,4%;

• w umowach o dofinansowanie projektów o 29,4 punktu procentowego, tj. z 3,1% do
32,5%;

• we wnioskach o płatność o 4,7 punktu procentowego, tj. z 0,0% do 4,7%.

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o
dofinansowanie oraz we wnioskach beneficjentów o płatność 

w RPO Woj. Śląskiego [w %]. 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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W RPO Woj. Śląskiego postęp w wykorzystaniu alokacji UE we wnioskach o 
dofinansowanie był niższy, a w umowach i wnioskach o płatność był wyższy od średniej dla 
wszystkich regionalnych programów operacyjnych. 
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Beneficjenci od początku realizacji RPO Woj. Śląskiego do 30 czerwca 2017 r.: 

• złożyli 4 735 wniosków na kwotę 9 933 653,1 tys. zł dofinansowania UE, tj. 71,4%
alokacji,

• zawarli 1 288 umów o dofinansowanie na kwotę 4 522 709,1 tys. zł dofinansowania UE,
tj. 32,5% alokacji,

• złożyli wnioski o płatność na kwotę 657 337,3 tys. zł dofinansowania UE, tj. 4,7% alokacji.

RPO Woj. Śląskiego zajmował siódme miejsce spośród wszystkich RPO pod względem 
certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej. Kwota wnioskowana przez instytucję 
certyfikującą do Komisji Europejskiej od początku realizacji programu do 30 czerwca 2017 r. 
wyniosła 133 047,7 tys. euro, tj. 3,8% alokacji.  

NIK dokonała analizy stanu realizacji wskaźnika finansowego dotyczącego kwoty 
certyfikowanych wydatków w poszczególnych osiach priorytetowych w stosunku do wartości 
określonej w programie operacyjnym do wykonania do końca 2018 r.  

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach 
priorytetowych RPO Woj. Śląskiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% 

wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko 
niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Zdaniem NIK, na dzień 30 czerwca 2017 r., istnieje niskie ryzyko niepowodzenia w 
wykonaniu celu pośredniego na koniec 2018 r. dla wskaźnika finansowego dotyczącego 
całkowitej kwoty wydatków certyfikowanych w ramach osi 3, średnie ryzyko w ramach osi 4, 
7 i 12, natomiast wysokie ryzyko dla osi 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10 i 11. Komisja Europejska uznaje, że 
nieosiągnięcie co najmniej 65% wartości celu do końca 2018 r. dla wskaźnika jest poważnym 
niepowodzeniem w wykonaniu celów pośrednich. W związku z tym jako wysokie ryzyko 
niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego NIK przyjęła osiągnięcie poziomu od 0 do 
19%, średnie ryzyko w przedziale 20-45% i niskie ryzyko w przedziale 46-64%. 

Instytucja Zarządzająca wskazała trudności w realizacji RPO, które dotyczyły m.in.: 
składania wniosków w wersji elektronicznej z podpisem elektronicznym, naboru uczestników 
do projektu w liczbie umożliwiającej osiągnięcie założonych w projekcie rezultatów, 
niezatwierdzenia programów rewitalizacyjnych w gminach.  

Instytucja Zarządzająca nie zidentyfikowała zagrożenia niepełnej realizacji celów na  
2018 r., co uzasadniano tym, że pierwsze lata wdrażania RPO obejmują wybory projektów i 
ocenę a w następnych latach następuje wzrost kontraktacji i wydatkowania środków. IZ 
starała się wybrać do realizacji projekty, których zakończenie przewidywane jest do końca 
2018 r. (np. w osi 4 zostanie zakupiony tabor autobusowy do tego czasu). 
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Regionalny Program Operacyjny Woj. Świętokrzyskiego 

Celem programu jest m.in. zwiększenie konkurencyjności województwa świętokrzyskiego 
oraz poprawa warunków życia jego mieszkańców poprzez wdrożenie zasad 
zrównoważonego rozwoju.  

Na program przyznano 1,4 mld euro z funduszy unijnych. Zaplanowane efekty to m.in.: 
zwiększenie wydatków przedsiębiorstw na badania i rozwój, zwiększenie udziału energii 
produkowanej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii do 19%, większe oszczędności 
wynikające z poprawy efektywności energetycznej w budynkach publicznych i firmach, 
poprawa dostępności komunikacyjnej regionu (transport drogowy i kolejowy), pomoc dla 
35,2 tys. osób na granicy ubóstwa, utworzenie 1,3 tys. nowych miejsc w żłobkach i 1,3 tys. 
miejsc w przedszkolach. 

W RPO Woj. Świętokrzyskiego, w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., 
wykorzystanie alokacji wzrosło: 

• we wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych przez beneficjentów o 48,1 punktu 
procentowego, tj. z 23,3% do 71,4%; 

• w umowach o dofinansowanie projektów o 16,0 punktu procentowego, tj. z 3,0% do 
19,0%; 

• we wnioskach o płatność o 2,4 punktu procentowego, tj. 0,4% do 2,8%. 

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o 
dofinansowanie oraz we wnioskach beneficjentów o płatność  

w RPO Woj. Świętokrzyskiego [w %]. 

 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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W RPO Woj. Świętokrzyskiego postęp w wykorzystaniu alokacji UE we wnioskach o 
dofinansowanie, w umowach i we wnioskach o płatność był niższy od średniej dla 
wszystkich regionalnych programów operacyjnych. 
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Beneficjenci od początku realizacji RPO Woj. Świętokrzyskiego do 30 czerwca 2017 r.: 

• złożyli 2 678 wniosków na kwotę 3 896 608,8 tys. zł dofinansowania UE, tj. 71,4%
alokacji,

• zawarli 608 umów o dofinansowanie na kwotę 1 038 793,2 tys. zł dofinansowania UE, tj.
19,0% alokacji,

• złożyli wnioski o płatność na kwotę 149 954,1 tys. zł dofinansowania UE, tj. 2,8% alokacji.

RPO Woj. Świętokrzyskiego  zajmował czternaste miejsce spośród wszystkich RPO pod 
względem certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej. Kwota wnioskowana przez 
instytucję certyfikującą do Komisji Europejskiej od początku realizacji programu do 30 
czerwca 2017 r. wyniosła 28 452,6 tys. euro, tj. 2,1% alokacji.  

NIK dokonała analizy stanu realizacji wskaźnika finansowego dotyczącego kwoty 
certyfikowanych wydatków w poszczególnych osiach priorytetowych w stosunku do wartości 
określonej w programie operacyjnym do wykonania do końca 2018 r.  

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach 
priorytetowych RPO Woj. Świętokrzyskiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do 

poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako 
ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Zdaniem NIK, na dzień 30 czerwca 2017 r., cel pośredni na koniec 2018 r. dla wskaźnika 
finansowego dotyczącego całkowitej kwoty certyfikowanych wydatków skutecznie był 
realizowany w ramach osi 10. W ramach pozostałych osi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 występuje 
wysokie ryzyko niepełnego wykonania tego wskaźnika. Komisja Europejska uznaje, że 
nieosiągnięcie co najmniej 65% wartości celu do końca 2018 r. dla wskaźnika jest poważnym 
niepowodzeniem w wykonaniu celów pośrednich. W związku z tym jako wysokie ryzyko 
niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego NIK przyjęła osiągnięcie poziomu od 0 do 
19%, średnie ryzyko w przedziale 20-45% i niskie ryzyko w przedziale 46-64%. 

W opinii Instytucji Zarządzającej, wszystkie wartości pośrednie wskaźników produktu 
wynikające z ram wykonania mają zostać osiągnięte na koniec 2018 r., za wyjątkiem osi 4 i 6. 
Według IZ, wartości wskaźników produktu w osiach 4 i 6 nie zostaną osiągnięte ze względu 
m.in. na opóźnienia w przyjęciu dokumentów krajowych, długotrwały proces przyjmowania
na szczeblu krajowym wytycznych dotyczących rewitalizacji. W przygotowywanych
propozycjach zmiany zapisów RPO, IZ będzie wnioskować do KE o obniżenie wartości
wskaźnika celu pośredniego.
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Regionalny Program Operacyjny Woj. Warmińsko–Mazurskiego 

Celem programu jest m.in. zwiększenie konkurencyjności oraz poprawa jakości życia 
mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego przez lepsze wykorzystanie 
potencjału regionu i zniesienie barier hamujących rozwój gospodarczy.  

Na program przyznano 1,7 mld euro z funduszy unijnych. Zaplanowane efekty to m.in.: 
wzrost wartości wskaźnika zatrudnienia do 66%, poprawa efektywności energetycznej w 
budynkach i mieszkaniach publicznych, rozwój wojewódzkiej sieci kolejowo-drogowej, 
większa skuteczność w zakresie zatrudniania osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, 
poprawa kwalifikacji zawodowych dzięki pomocy udzielonej w ramach programu, lepszy 
dostęp do świadczeń zdrowotnych i edukacji w województwie, zmniejszenie odsetka osób 
zagrożonych ubóstwem. 

W RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego, w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 30 czerwca  
2017 r., wykorzystanie alokacji wzrosło: 

• we wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych przez beneficjentów o 57,2 punktu 
procentowego, tj. z 23,0% do 80,2%; 

• w umowach o dofinansowanie projektów o 19,8 punktu procentowego, tj. z 1,3% do 
21,1%; 

• we wnioskach o płatność o 2,5 punktu procentowego, tj. z 0,3% do 2,8%. 

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o 
dofinansowanie oraz we wnioskach beneficjentów o płatność  

w RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego [w %] 

 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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W RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego postęp w wykorzystaniu alokacji UE we wnioskach o 
dofinansowanie był wyższy, a w umowach i we wnioskach o płatność był niższy od średniej 
dla wszystkich regionalnych programów operacyjnych. 
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Beneficjenci od początku realizacji RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego do 30 czerwca 2017 r.: 

• złożyli 4 034 wniosków na kwotę 5 546 502,6 tys. zł dofinansowania UE, tj. 80,2%
alokacji,

• zawarli 741 umów o dofinansowanie na kwotę 1 456 073,8 tys. zł dofinansowania UE, tj.
21,1% alokacji,

• złożyli wnioski o płatność na kwotę 190 637,7 tys. zł dofinansowania UE, tj. 2,8% alokacji.

RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego zajmował ostatnie miejsce spośród wszystkich RPO 
pod względem certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej. Kwota wnioskowana przez 
instytucję certyfikującą do Komisji Europejskiej od początku realizacji programu do 30 
czerwca 2017 r. wyniosła 22 920,3 tys. euro, tj. 1,3% alokacji.  

NIK dokonała analizy stanu realizacji wskaźnika finansowego dotyczącego kwoty 
certyfikowanych wydatków w poszczególnych osiach priorytetowych w stosunku do wartości 
określonej w programie operacyjnym do wykonania do końca 2018 r.  

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach 
priorytetowych RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do 
poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako 

ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %] 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Zdaniem NIK, na dzień 30 czerwca 2017 r., istnieje średnie ryzyko niepowodzenia w 
wykonaniu celu pośredniego na koniec 2018 r. dla wskaźnika finansowego dotyczącego 
całkowitej kwoty wydatków certyfikowanych w ramach osi 10, natomiast wysokie ryzyko dla 
pozostałych osi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,11. Komisja Europejska uznaje, że nieosiągnięcie co 
najmniej 65% wartości celu do końca 2018 r. dla wskaźnika jest poważnym niepowodzeniem 
w wykonaniu celów pośrednich. W związku z tym jako wysokie ryzyko niepowodzenia w 
wykonaniu celu pośredniego NIK przyjęła osiągnięcie poziomu od 0 do 19%, średnie ryzyko w 
przedziale 20-45% i niskie ryzyko w przedziale 46-64%. 

Poziom realizacji niektórych wskaźników przyjętych w ramach wykonania, był na 
30.06.2017 r. bardzo niski lub zerowy (np. wykonanie wskaźnika Całkowita kwota 
certyfikowanych wydatków kwalifikowanych – dla osi 1, 3, 8 wyniosło 0% planu). Ustalenia 
kontroli wskazują, że niski poziom wykonania spowodowany był przede wszystkim 
przedłużaniem się procedur wyboru projektów, głównie z uwagi na niską jakość składanych 
wniosków (np. w poddziałaniu 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności 
MŚP osi 1) lub ich małą liczbę (np. działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej w osi 5) i 
wynikającą stąd konieczność ponawiania postępowań konkursowych – co z uwagi na przepis 
art. 47 ust. 3 ustawy wdrożeniowej mogło nastąpić w okresie nie krótszym niż trzy miesiące 
od dnia aktualizacji harmonogramu naborów.  

Także kwestie formalne spowodowały istotne opóźnienia. W osi 1 umowa IZ z IP, wybraną 
w trybie przetargowym, została zawarta w marcu 2016 r., a pierwsze nabory uruchomione 
zostały w drugiej połowie 2016 r. W osi 11 trzeba było dwukrotnie wydłużyć termin naboru 
wniosków z uwagi na utratę statusu ośrodka wsparcia ekonomii społecznej przez podmioty, 
które uzyskały akredytację w 2015 r. Zdaniem IZ, w przypadku osi 3 i 9 wystąpiły opóźnienia z 
uwagi na brak wydania przez Ministerstwo Zdrowia odpowiednich rekomendacji i 
dokumentów (brak kryteriów wyboru projektów z sektora zdrowia). Natomiast powodem 
opóźnień w osi 5 był m.in. przedłużający się proces tworzenia i aktualizacji dokumentów 
strategicznych (Krajowego Planu Gospodarki Odpadami i Krajowego Programu Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych). 

Instytucja Zarządzająca poinformowała, że podejmuje działania w celu uzyskania poziomu 
certyfikacji wydatków koniecznego do dochowania zasady n+3, a także w celu ograniczenia 
ryzyka nieosiągnięcia celów zapisanych w ramach wykonania regionalnego programu 
operacyjnego na 2018 r. 
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Regionalny Program Operacyjny Woj. Wielkopolskiego 

Celem programu jest m.in. zwiększenie konkurencyjności gospodarczej oraz wzmocnienie 
spójności społecznej w województwie wielkopolskim. Ponadto realizacja programu ma 
przyczynić się do zredukowania dysproporcji społecznych w regionie.  

Na program przyznano 2,5 mld euro z funduszy unijnych. Zaplanowane efekty to m.in.: 
rozwój infrastruktury drogowej – budowa i modernizacja 280 km dróg, wsparcie dla ponad 1 
tys. przedsiębiorstw, dostęp do zmodernizowanej oczyszczalni ścieków dla ponad 64 tys. 
mieszkańców, pomoc dla prawie 62 tys. bezrobotnych przy poszukiwaniu pracy, Pomoc dla 
ok. 33,5 tys. mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
utworzenie 12,5 tys. nowych miejsc w przedszkolach. 

W RPO Woj. Wielkopolskiego, w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., 
wykorzystanie alokacji wzrosło: 

• we wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych przez beneficjentów w ramach
naborów o 47,8 punktu procentowego, tj. z 33,0% do 80,8%;

• w umowach o dofinansowanie projektów o 36,8 punktu procentowego, tj. z 10,6% do
47,4%;

• we wnioskach o płatność o 5,3 punktu procentowego, tj. z 0,4% do 5,7%.

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o
dofinansowanie oraz we wnioskach beneficjentów o płatność 

w RPO Woj. Wielkopolskiego [w %]. 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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W RPO Woj. Wielkopolskiego postęp w wykorzystaniu alokacji UE we wnioskach o 
dofinansowanie był niższy, a w umowach i we wnioskach o płatność był wyższy od średniej 
dla wszystkich regionalnych programów operacyjnych. 
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Beneficjenci od początku realizacji RPO Woj. Wielkopolskiego do 30 czerwca 2017 r.: 

• złożyli 3 395 wnioski na kwotę 7 922 189,3 tys. zł dofinansowania UE, tj. 80,8% alokacji,
• zawarli 1 391 umów o dofinansowanie na kwotę 4 642 368,3 tys. zł dofinansowania UE,

tj. 47,4% alokacji,
• złożyli wnioski o płatność na kwotę 562 482,2 tys. zł dofinansowania UE, tj. 5,7% alokacji.

RPO Woj. Wielkopolskiego zajmował trzecie miejsce spośród wszystkich RPO pod 
względem certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej. Kwota wnioskowana przez 
instytucję certyfikującą do Komisji Europejskiej od początku realizacji programu do 30 
czerwca 2017 r. wyniosła 108 372,5 tys. euro, tj. 4,4% alokacji.  

NIK dokonała analizy stanu realizacji wskaźnika finansowego dotyczącego kwoty 
certyfikowanych wydatków w poszczególnych osiach priorytetowych w stosunku do wartości 
określonej w programie operacyjnym do wykonania do końca 2018 r.  

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach 
priorytetowych RPO Woj. Wielkopolskiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do 

poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako 
ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Zdaniem NIK, na dzień 30 czerwca 2017 r., istnieje średnie ryzyko niepowodzenia w 
wykonaniu celu pośredniego na koniec 2018 r. dla wskaźnika finansowego dotyczącego 
całkowitej kwoty certyfikowanych wydatków w ramach osi 1 i 6, natomiast wysokie ryzyko 
dla pozostałych osi 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Komisja Europejska uznaje, że nieosiągnięcie co 
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najmniej 65% wartości celu do końca 2018 r. dla wskaźnika jest poważnym niepowodzeniem 
w wykonaniu celów pośrednich. W związku z tym jako wysokie ryzyko niepowodzenia w 
wykonaniu celu pośredniego NIK przyjęła osiągnięcie poziomu od 0 do 19%, średnie ryzyko w 
przedziale 20-45% i niskie ryzyko w przedziale 46-64%. 

Kontrola wykazała, że w ramach każdej osi zostały zawarte umowy o dofinansowanie 
projektów. IZ podała, że do opóźnień w certyfikacji wydatków przyczyniły się m.in. 
oczekiwanie na niezbędne dokumenty przez beneficjentów, np. pozwolenie na budowę, 
dokumenty środowiskowe, długotrwałe procedury postępowań ofertowych i przetargowych, 
opóźnienia po stronie wykonawców, niewielkie zainteresowanie uprawnionych instytucji 
naborem w trybie pozakonkursowym, mimo wcześniejszych deklaracji, problemy związane z 
rekrutacją uczestników, uzgodnienia z Ministerstwem Finansów dotyczące kwalifikowalności 
VAT w projekcie. 

Instytucja Zarządzająca poinformowała, że podjęte działania zaradcze, m.in. 
wprowadzenie zmian w dokumentacji konkursowej, odniosły skutek. 
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Regionalny Program Operacyjny Woj. Zachodniopomorskiego 

Celem programu jest m.in. zwiększenie konkurencyjności woj. zachodniopomorskiego przy 
jednoczesnej poprawie warunków życia jego mieszkańców.  

Na program przyznano 1,6 mld euro z funduszy unijnych. Zaplanowane efekty to m.in.: 
udzielenie pomocy ponad 1,9 tys. przedsiębiorstwom, utworzenie ponad 60 jednostek 
produkujących energię cieplną z odnawialnych źródeł energii, modernizacja pod względem 
energetycznym ponad 200 budynków, zapewnienie pomocy dla dwóch obiektów do 
gospodarowania odpadami, odbudowa lub modernizacja 190 km dróg, pomoc w 
poszukiwaniu pracy dla prawie 20 tys. bezrobotnych, udziału 12 tys. studentów w stażach i 
praktykach zawodowych, rewitalizacja obszarów o łącznej powierzchni ponad 14 ha. 

W RPO Woj. Zachodniopomorskiego, w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., 
wykorzystanie alokacji wzrosło: 

• we wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych przez beneficjentów o 32,3 punktu
procentowego, tj. z  15,4% do  47,7%;

• w umowach o dofinansowanie projektów o 25,3 punktu procentowego, tj. z 1,3% do
26,6%;

• we wnioskach o płatność o 4,0 punkty procentowe, tj. z 0,4% do 4,4%.

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o
dofinansowanie oraz we wnioskach beneficjentów o płatność 

w RPO Woj. Zachodniopomorskiego [w %]. 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

W RPO Woj. Zachodniopomorskiego postęp w wykorzystaniu alokacji UE we wnioskach o 
dofinansowanie i w umowach był niższy, a we wnioskach o płatność był wyższy od średniej 
dla wszystkich regionalnych programów operacyjnych. 
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Beneficjenci od początku realizacji RPO Woj. Zachodniopomorskiego do 30 czerwca 2017 r.: 

• złożyli 1 134 wniosków na kwotę 3 056 953,8 tys. zł dofinansowania UE, tj. 47,7%
alokacji,
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• zawarli 480 umów o dofinansowanie na kwotę 1 705 831,7 tys. zł dofinansowania UE, tj.
26,6% alokacji,

• złożyli wnioski o płatność na kwotę 281 661,7 tys. zł dofinansowania UE, tj. 4,4% alokacji.

RPO Woj. Zachodniopomorskiego zajmował szóste miejsce spośród wszystkich RPO pod 
względem certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej. Kwota wnioskowana przez 
instytucję certyfikującą do Komisji Europejskiej od początku realizacji programu do 30 
czerwca 2017 r. wyniosła 59 044,3 tys. euro, tj. 4% alokacji.  

NIK dokonała analizy stanu realizacji wskaźnika finansowego dotyczącego kwoty 
certyfikowanych wydatków w poszczególnych osiach priorytetowych w stosunku do wartości 
określonej w programie operacyjnym do wykonania do końca 2018 r.  

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach 
priorytetowych RPO Woj. Zachodniopomorskiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do 
poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako 

ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Zdaniem NIK, na dzień 30 czerwca 2017 r., istnieje średnie ryzyko niepowodzenia w 
wykonaniu celu pośredniego na koniec 2018 r. dla wskaźnika finansowego dotyczącego 
całkowitej kwoty wydatków certyfikowanych w ramach osi 1, 5 i 6, natomiast wysokie ryzyko 
dla pozostałych osi 2, 3, 4, 7, 8, i 9. Komisja Europejska uznaje, że nieosiągnięcie co najmniej 
65% wartości celu do końca 2018 r. dla wskaźnika jest poważnym niepowodzeniem w 
wykonaniu celów pośrednich. W związku z tym jako wysokie ryzyko niepowodzenia w 
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wykonaniu celu pośredniego NIK przyjęła osiągnięcie poziomu od 0 do 19%, średnie ryzyko w 
przedziale 20-45% i niskie ryzyko w przedziale 46-64%. 

Instytucja Zarządzająca zidentyfikowała ryzyka, które mogą skutkować m.in. 
nieosiągnięciem wartości przyjętych wskaźników, np.: realizacja przez beneficjentów 
projektów o niższej wartości niż zakładano, wygenerowanie dodatkowych oszczędności w 
projektach (np. w przetargach), co może przełożyć się na przekroczenie zakładanej wartości 
wskaźnika, zmiana sytuacji społeczno-gospodarczej w toku wdrażania RPO, znaczące 
wahania kursu euro, wzrost inflacji i obniżenie PKB, zmiany zasad realizacji projektów 
wynikające z uwarunkowań prawnych (np. zmiana zasad udzielania pomocy publicznej), 
zmiany w trendach danych statystycznych (np. zmiany założeń monitorowania danego 
wskaźnika, z uwagi na wpływ innych niż dotychczas czynników), znaczące zwiększenie 
kosztów projektów, opóźnienie przygotowania podstaw prawnych do udzielania wsparcia.  

W celu zapewnienia realizacji wskaźników finansowych i rzeczowych określonych celów 
rocznych, pośrednich na 2018 r. i końcowych na 2023 r., Instytucja Zarządzająca przyjęła 
następujące rozwiązania:  

• nadanie priorytetowego znaczenia (na etapie wyboru projektu) ocenie wpływu danego
zakresu wsparcia na osiągnięcie celów pośrednich i końcowych; określenie preferencji dla
projektów realizujących bezpośrednio oraz w największym stopniu wskaźniki przyjęte dla
ram i rezerwy wykonania w kryteriach wyboru projektów;

• zastosowanie wzmocnionego mechanizmu nadzoru nad terminową realizacją projektów;
• przygotowanie planów działań naprawczych w razie wykazania, że osiągnięcie celów

pośrednich w 2018 r. lub końcowych w 2023 r. będzie zagrożone.
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