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Efekty wdrażania programów operacyjnych
na lata 2014–2020 w ramach Polityki Spójności

Najwyższa Izba Kontroli
Warszawa, lipiec 2019 r.

01 Dlaczego podjęliśmy kontrolę?
 Strategia wykorzystania Funduszy Europejskich w ramach Polityki
Spójności w latach 2014–2020 zakłada koncentrację środków
na działaniach o największym potencjale rozwojowym.
 Bardzo niski poziom zaawansowania realizacji wskaźników ram
wykonania w przypadku 60 spośród 192 osi priorytetowych krajowych
i regionalnych programów operacyjnych na 30 czerwca 2017 r.
 Niewykonanie wskaźników ram wykonania na poziomie celów
pośrednich na 2018 r. może skutkować m. in. utratą środków z rezerwy
wykonania w poszczególnych osiach priorytetowych oraz koniecznością
przeniesienia środków pomiędzy osiami w ramach danego programu.
 Beneficjenci realizując prawidłowo projekty powinni przyczyniać się
do osiągania celów danego programu operacyjnego.

02 Co kontrolowaliśmy?

 Czy realizacja programów operacyjnych przyczyniała się do osiągnięcia
celów pośrednich zaplanowanych na koniec 2018 r.?
 Czy projekty współfinansowane z programów operacyjnych były
realizowane zgodnie z umową o dofinansowanie?
 Czy w wyniku realizacji projektu zostały osiągnięte i są prawidłowo
monitorowane wskaźniki produktu oraz rezultatu na poziomie
określonym we wniosku o dofinansowanie?

03 Kogo kontrolowaliśmy?
 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – wykonujące zadania Instytucji
Zarządzającej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
oraz Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa
 35 przedsiębiorców będących beneficjentami realizującymi projekty
współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
– 3 przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój (PO IR);
–

32 przedsiębiorców w ramach 16 regionalnych programów
operacyjnych.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2014 r. do 31 stycznia 2019 r.
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Stwierdzony stan – osiągnięty poziom wskaźników rzeczowych
ram wykonania w krajowych programach operacyjnych
na koniec III i IV kwartału 2018 r. (w %)
% wskaźników rzeczowych osiągniętych powyżej 85% na koniec III kw. 2018 r.
% wskaźników rzeczowych osiągniętych powyżej 85% na koniec IV kw. 2018 r.

100 % 100 %

100 % 100%

94 %

100 %

94 %

100%

98 %

57%

Program
Program
Operacyjny Polska Operacyjny Polska
Wschodnia
Cyfrowa

Program
Operacyjny
Inteligentny
Rozwój

Program
Program
Operacyjny
Operacyjny
Infrastruktura i
i Środowisko
Środowisko

Program
Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli i informacji kwartalnych za III i IV kw. 2018 r. MIiR.
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Stwierdzony stan – osiągnięty poziom wskaźników

rzeczowych ram wykonania w regionalnych programach
operacyjnych na koniec III i IV kwartału 2018 r. (w %)
% wskaźników rzeczowych osiągniętych powyżej 85% na koniec III kw. 2018 r.
% wskaźników rzeczowych osiągniętych powyżej 85% na koniec IV kw. 2018 r.
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli i informacji kwartalnych za III i IV kw. 2018 r. MIiR.

Stwierdzony stan – osiągnięty poziom wskaźników

06 finansowych ram wykonania w krajowych programach
operacyjnych na koniec III i IV kwartału 2018 r. (w %)

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli i informacji kwartalnych za III i IV kw. 2018 r. MIiR.

Stwierdzony stan – osiągnięty poziom wskaźników

07 finansowych ram wykonania w regionalnych programach
operacyjnych na koniec III i IV kwartału 2018 r. (w %)
% wskaźników finansowych osiągniętych powyżej 85% na koniec III kw. 2018 r.
% wskaźników finansowych osiągniętych powyżej 85% na koniec IV kw. 2018 r.
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli i informacji kwartalnych za III i IV kw. 2018 r. MIiR.
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Stwierdzony stan – efekty wykorzystania środków UE

przez przedsiębiorców w ramach POIR oraz 16 RPO

 Przedsiębiorcy korzystali ze środków PO IR oraz 16 RPO w ramach
celu tematycznego 1 (CT 1) w zakresie zwiększenia roli innowacji i prac
B+R dla rozwoju gospodarczego oraz celu tematycznego 3 (CT 3)
w zakresie zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw i zwiększania
ich potencjału do świadczenia usług na zasadach komercyjnych.
 7 894 przedsiębiorstwa wykorzystywały wyniki badań naukowych
i wprowadzały nowe lub ulepszone produkty lub usługi na rynek
na koniec 2018 r.
 Uzyskane efekty dotyczyły nowych lub ulepszonych produktów
lub usług, przykładowo w zakresie ochrony środowiska, budownictwa,
poligrafii, technologii informatycznych i motoryzacji, medycyny.
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Stwierdzony stan – efekty rzeczowe i finansowe wdrażania

celów pośrednich na koniec 2018 r. w 3 osi POIR

Poziom realizacji planu
celów pośrednich wymaganych
na koniec 2018 r. w ramach
wykonania w zakresie liczby
przedsiębiorstw objętych wsparciem
i kwoty wydatków kwalifikowalnych
w 3 osi priorytetowej POIR
(odpowiednio: liczba, kwota i % planu)

Źródło: Opracowanie własne NIK
na podstawie informacji kwartalnych
za IV kw. 2018 r.
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Stwierdzony stan – efekty rzeczowe wdrażania celów

pośrednich na koniec 2018 r. w wybranych osiach RPO

Liczba przedsiębiorstw
objętych wsparciem
w wybranej osi priorytetowej
regionalnego programu
operacyjnego oraz osiągnięty
poziom realizacji planu celów
pośrednich wymaganych
na koniec 2018 r. w ramach
wykonania (w %)

Źródło: Opracowanie własne NIK
na podstawie informacji kwartalnych
za IV kw. 2018 r. MIiR.

11 Stwierdzony stan – efekty finansowe wdrażania celów
pośrednich na koniec 2018 r. w wybranych osiach RPO

Kwota wydatków rozliczonych
przez beneficjentów w wybranej
osi priorytetowej regionalnego
programu operacyjnego oraz
osiągnięty poziom realizacji planu
celów pośrednich wymaganych
na koniec 2018 r. w ramach
wykonania dla tego wskaźnika
(odpowiednio: w mln zł i w %)

Źródło: Opracowanie własne NIK
na podstawie informacji kwartalnych
za IV kw. 2018 r. MIiR.
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Stwierdzony stan – wdrożone innowacje w wyniku realizacji

projektów objętych szczegółową kontrolą NIK w osi priorytetowej 3
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (wg stanu na koniec 2018 r.)

Źródło: Opracowanie własne NIK
na podstawie wyników kontroli.
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Stwierdzony stan – wdrożone innowacje w wyniku realizacji

projektów objętych szczegółową kontrolą NIK w osiach priorytetowych
regionalnych programów operacyjnych (wg stanu na koniec 2018 r.)

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.
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Stwierdzony stan – wdrożone innowacje w wyniku realizacji

projektów objętych szczegółową kontrolą NIK w osiach priorytetowych
regionalnych programów operacyjnych (wg stanu na koniec 2018 r.) cd.

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

15

Stwierdzony stan – kontraktacja w państwach UE
Środki z funduszy UE przyznane
dotychczas beneficjentom w umowach
o dofinansowanie projektów
współfinansowanych w ramach Polityki
Spójności na lata 2014–2020
w odniesieniu do dostępnej alokacji
(wg stanu na koniec grudnia 2018 r. w %)

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie “EU overview of implementation
by Member State – total cost of selection and spending as % of planned”
wg stanu z 31 grudnia 2018 r.: https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview# (dostęp: 15 marca 2019 r.).
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Stwierdzony stan – wydatkowanie w UE
Środki w ramach projektów
współfinansowanych z europejskich
funduszy w ramach Polityki Spójności
na lata 2014–2020, jako % przyznanej
alokacji na lata 2014–2020
(wg stanu na koniec grudnia 2018 r. )

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie “EU overview of implementation
by Member State – total cost of selection and spending as % of planned”
wg stanu z 31grudnia 2018 r.: https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview# (dostęp: 15 marca 2019 r.).

17 Ocena ogólna
 Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie realizację objętych
kontrolą programów operacyjnych, w których osiągane są
w większości skutecznie wymagane poziomy wskaźników finansowych
i rzeczowych celów pośrednich na koniec 2018 r.
 Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję
Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa, zapewnił skuteczną
koordynację realizacji celów tej umowy i związanych z nimi
wskaźników
 Instytucje zarządzające programami operacyjnymi, służącymi
realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, należycie
monitorowały proces realizacji programów w celu zapewnienia
właściwych rezultatów wydatkowania środków oraz podejmowały
działania zaradcze i naprawcze przyczyniając się do osiągania
zakładanych celów programów

18 Ocena ogólna
 Kontrolowani przez NIK beneficjenci na ogół zgodnie z umową
o dofinansowanie zrealizowali projekty
 W przypadku pięciu z 35 projektów wystąpiły nieprawidłowości
dotyczące dokonywania wydatków z naruszeniem zasady
konkurencyjności, nieosiągnięcia wymaganego poziomu
wskaźników rezultatu, niewłaściwego informowania o korzystaniu
z dofinansowania UE
 Trwałość osiągniętych efektów była utrzymywana przez
beneficjentów, z tym że w przypadku jednego projektu beneficjent
nie wykorzystywał zakupionych maszyn do produkcji nowego
produktu

19 Wnioski
 Do Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa, Instytucji
Zarządzających krajowymi i regionalnymi programami o:
– Dalsze intensyfikowanie działań w celu zminimalizowania ryzyka
nieosiągnięcia celów końcowych na 2023 r., określonych w ramach
wykonania, w zagrożonych osiach priorytetowych krajowych
i regionalnych programów operacyjnych.
 Do przedsiębiorców realizujących projekty współfinansowane
z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych o:
– Zapewnienie osiągnięcia wskaźnika rezultatu, dotyczącego osiągania
planowanego poziomu przychodów ze sprzedaży nowych lub
ulepszonych produktów lub usług w celu pozyskania nowych klientów.

20 Działania po kontroli
 Do Ministra Inwestycji i Rozwoju zostało skierowane wystąpienie
pokontrolne, w którym w związku z niestwierdzeniem
nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie sformułowała wniosków.
 Do skontrolowanych przedsiębiorców, wykonujących zadania
beneficjentów realizujących projekty współfinansowane
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO IR
oraz 16 RPO zostało skierowanych 35 wystąpień pokontrolnych.
Z ogólnej liczby skierowanych przez NIK ośmiu wniosków
pokontrolnych, według stanu na 11 czerwca 2019 r. jeden wniosek
nie został zrealizowany, pięć wniosków zostało zrealizowanych, a dwa
pozostają w trakcie realizacji
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