
Załącznik 1. Streszczenie sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WP  2014-2020 za rok 2014 i 2015. 

 

STRESZCZENIE 

 

W okresie sprawozdawczym ogłoszono 24 nabory w 9 osiach priorytetowych, na 

łączną kwotę dofinansowania 380 897 353,61 euro (1 615 004 779,30 PLN), z czego: 

 w ramach EFRR ogłoszono 10 naborów w 5 osiach priorytetowych na łączną kwotę 

dofinansowania 257 696 230,42 euro (1 092 632 017 PLN), 

 w ramach EFS ogłoszono 14 naborów (8 konkursowych i 6 pozakonkursowych)  

w 4 osiach priorytetowych na łączną kwotę dofinansowania 123 201 123,18 euro 

(522 372 762,30 PLN), z czego dofinansowanie na tryb pozakonkursowy wyniosło 

25 410 392,05 euro (107 740 062,30 PLN). 

W zakresie trybu konkursowego: 

 złożonych zostało 312 wniosków o dofinansowanie projektów, 

 z uwagi na trwającą ocenę formalną, nie zatwierdzono żadnego wniosku, 

 nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie projektów. 

W zakresie trybu pozakonkursowego:  

 złożonych zostało 36 wniosków o dofinansowanie projektów,  

 zatwierdzonych po ocenie formalnej zostało 19 wniosków, 

 podpisano 3 umowy i wydano 12 decyzji o dofinansowaniu projektów, na łączną 

kwotę 10 847 366,98 euro (45 992 836 PLN), z czego wkład UE wyniósł 

9 220 261,93 euro (39 093 910,60 PLN). 

W okresie sprawozdawczym złożono 6 wniosków o płatność zaliczkową (działanie 

10.1). IZ RPO WP nie złożyła żadnej deklaracji wydatków. 

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie 

konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020 na 2016 rok (zaktualizowanym 15 marca 2016 r.) w następnym okresie 

sprawozdawczym zaplanowano ogłoszenie 38 naborów, w 9 osiach priorytetowych RPO 

WP. 

Sprawozdanie zostało opracowane w Departamencie Zarządzania Regionalnym 

Programem Operacyjnym, na podstawie danych wygenerowanych z SL2014, za pomocą 

narzędzia raportującego Oracle Business Intelligence (dane wygenerowano wg stanu na 

dzień 31.12.2015 r.), jak również na danych uzyskanych z lokalnych systemów 

informatycznych IZ RPO WP oraz Instytucji Pośredniczącej w realizacji RPO WP  

– Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie (IP WUP).  



CITIZEN'S SUMMARY 

 

Within the reporting period, 24 calls for 9 priority axes was announced, for the total 

amount of 380 897 353,61 euro (1 615 004 779,30 PLN), of which: 

 ERDF – 10 calls in the 5 priority axes for the total amount 257 696 230,42 EUR  

(1 092 632 017 PLN), 

 ESF – 14 calls (8 competition and 6 non-competition) in 4 priority axes for the total 

amount of 123 201 123.18 euro (522 372 762.30 PLN), of which 25 410 392.05 euro  

(107 740 062.30 PLN) was the funding for non-competitive mode. 

In the competition mode: 

 312 project proposals were submitted, 

 due to the ongoing formal assessment, none of the proposal was not approved,  

 no contracts have been signed so far. 

In the non-competition mode: 

 36 project proposals were submitted, 

 19 applications has been approved after the formal assessment, 

 3 contracts were signed and 12 decisions issued for a total amount of 10 847 366,98 

euro (45 992 836 PLN), of which the EU contribution amounted to 9 220 261,93 

euro (39 093 910,60 PLN). 

In the reporting period, there were submitted 6 applications for advance payment 

(action 10.1). The ROP Managing Authority has not made any statements of expenditure. 

According to the Schedule of calls for proposals for funding through a competition for 

the Regional Operational Programme of the Podkarpackie Voivodship for the years  

2014-2020 for 2016 (updated March 15, 2016 r.) In the next reporting period, announcement 

of 38 calls in 9 priority axes of ROP is planned. 

The annual report was developed in the Department of Management of the Regional 

Operational Programme, based on data generated from SL2014, using the reporting tool 

Oracle Business Intelligence (data generated as at 31.12.2015.), As well as on data from 

local systems ROP MA and Intermediate Body in the implementation of ROP - Regional 

Labour Office in Rzeszów (IP WUP). 

 

 


