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I. Działanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski

• W kwietniu 2017 r. IZ uzyskała zgodę MF na nadkontraktację w działaniu 5.4 Niskoemisyjny
transport miejski do kwoty 144 217 811,16 zł, co umożliwiło wybór do dofinansowania
oraz kontraktację wszystkich 6 pozytywnie ocenionych projektów w ramach konkursu
dedykowanego (MOF);

• Nadkontraktacja ta wiąże się z zablokowaniem równowartości zwiększonego limitu
kontraktacji w działaniu 5.4 w ramach działania 5.3 Infrastruktura kolejowa (wartość
środków zablokowana w działaniu 5.3 comiesięcznie ulega zmianie, co jest konsekwencją
różnic kursowych);

• Obecnie zablokowana wartość w działaniu 5.3 wynosi 15 667 046,79 zł;

• Oszczędności wygenerowane w projektach dofinansowanych w działaniu 5.4 mają
systematycznie pomniejszać wartość zablokowanych środków w działaniu 5.3;

• W przypadku nieosiągnięcia oszczędności w działaniu 5.4 umożliwiających zwrócenie
równowartości zablokowanej w działaniu 5.3 kwoty konieczna będzie relokacja środków;

• W ramach działania 5.4 zakontraktowano już wszystkie 6 projektów na łączną wartość
dofinansowania UE w wysokości 144 189 332,71 zł. Oszczędności z zakontraktowanych
projektów wynoszą 28 478,45 zł i stanowią jedynie 0,18 % zablokowanej w działaniu 5.3
kwoty;
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II. Działanie 4.6 Kultura - ZIT

• W sierpniu 2017 r. IZ uzyskała zgodę MF na nadkontraktację w działaniu 4.6 Kultura – ZIT
w kwocie 132 934 euro (558 402,56 zł*), przy jednoczesnym zablokowaniu tej kwoty
w działaniu 4.5 Różnorodność biologiczna;

• Nadkontraktacja ta umożliwiła IZ zakontraktowanie projektu realizowanego w formule ZIT
pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF,
którego wartość dofinansowania EFRR wynosi 17 671 786,37 zł;

• Dodatnia wartość limitu dostępnych środków w działaniu 4.6 umożliwiła IZ odblokowanie
w działaniu 4.5 kwoty 131 338,38 euro.

• Pozostająca do odblokowania w działaniu 4.5 wartość środków wynosi obecnie
1 595,62 euro (co stanowi 1,20 % początkowo zablokowanej kwoty) i zostanie ona
odblokowana w przypadku sprzyjającej wartości kursu euro w stosunku do złotego lub
w przypadku wygenerowania oszczędności na projekcie;
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III. Działanie 4.4 Kultura

• We wrześniu 2017 r. IZ uzyskała zgodę MF na nadkontraktację w działaniu 4.4 Kultura
w kwocie 3 371 749 euro (14 163 368,85 zł*), przy jednoczesnym zablokowaniu tej kwoty
w ramach działania 4.5 Różnorodność biologiczna;

• Nadkontraktacja ta umożliwiła ZWP wybranie do dofinansowania dodatkowo 7 projektów
z 30 projektów znajdujących się na liście rezerwowej. Łączną wartość dofinansowania
EFRR wybranych projektów wyniosła 14 362 976,07 zł;

• Oszczędności wygenerowane w projektach dofinansowanych w działaniu 4.4 mają
systematycznie pomniejszać wartość zablokowanych środków w działaniu 4.5;

• W przypadku nieosiągnięcia oszczędności w działaniu 4.4 umożliwiających zwrócenie
równowartości zablokowanej w działaniu 4.5 kwoty konieczna będzie realokacja środków;

• Obecnie w ramach działania 4.4 pozostały do zakontraktowania jeszcze 2 projekty z listy
podstawowej na łączną kwotę dofinansowania EFRR w wysokości 4 008 020,31 zł;

• Po pozytywnym rozpatrzeniu przez IZ protestu na wybranie do dofinansowania oczekuje
projekt Gminy Tryńcza, którego wartość dofinansowania EFRR wynosi 2 573 210,14 zł.
Limit dostępnych środków w bieżącym miesiącu dla działania 4.4 Kultura wynosi
4 452 253 zł i jest niewystarczający, aby wybrać do dofinansowania przedmiotowy projekt;
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IV. Działanie 3.1 Rozwój OZE

• We wrześniu 2017 r. IZ uzyskała zgodę MF na nadkontraktację w działaniu 3.1 Rozwój OZE
w kwocie 11 766 644 euro (49 426 964,79 zł*), przy jednoczesnym zablokowaniu tej kwoty
w działaniu 3.2 Modernizacja energetyczna budynków;

• Nadkontraktacja ta umożliwiła zwiększenie puli środków w konkursie dotyczącym
projektów parasolowych, co pozwoliło na wybranie do dofinansowania ogółem 19
projektów z listy rankingowej (z 69 pozytywnie ocenionych wniosków);

• W listopadzie br. IZ zwróciła się do MF z kolejnym wnioskiem o umożliwienie
nadkontraktacji w działaniu 3.1 Rozwój OZE w kwocie 23 567 120 euro (98 996 044,27 zł*),
przy jednoczesnym zablokowaniu tej kwoty w działaniu 3.2 - uzyskana zgoda umożliwi
wybór do dofinansowania dodatkowo 10 projektów parasolowych;

• Nadkontraktacja środków w działaniu 3.1 i blokada środków w działaniu 3.2 mają zostać
w całości „pokryte” przez realokację, która została zgłoszona w trwającym obecnie
procesie zmian RPO WP 2014-2020, tj. zwiększanie alokacji środków w działaniu
3.1 Rozwój OZE o kwotę 52 152 391 euro, poprzez przesunięcie środków z działania
3.2 Modernizacja energetyczna budynków w kwocie 38 242 571 euro oraz z poddziałania
3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych w kwocie 13 909 820 euro;
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V. Działanie 5.5 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT

• We wrześniu 2017 r. IZ uzyskała zgodę MF na nadkontraktację w działaniu
5.4 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT w kwocie 626 735 euro (2 632 663,04 zł*), przy
jednoczesnym zablokowaniu tej kwoty w działaniu 5.3 Infrastruktura kolejowa;

• Nadkontraktacja ta umożliwiła IZ zakontraktowanie projektu realizowanego w formule ZIT
pn. Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez
usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF, którego wartość
dofinansowania EFRR wynosi 87 874 765,28 zł;

• Dodatnia wartość limitu dostępnych środków w działaniu 5.5 umożliwiła IZ odblokowanie
w działaniu 5.3 środków w wysokości 250 673,22 euro.

• Obecnie pozostająca do odblokowania wartość środków w działaniu 5.3 wynosi
376 061,78 euro (co stanowi 60,00 % pierwotnie zablokowanej kwoty) – zostanie ona
odblokowana w przypadku sprzyjającej wartości kursu euro w stosunku do złotego lub
wygenerowania oszczędności na projekcie;
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 Wnioskowanie do Ministerstwa Finansów o ww.
nadkontraktacje środków każdorazowo było poprzedzone
decyzją ZWP o podjęciu działań w tym zakresie.

* Zgodnie z procedurą Ministerstwa Finansów kwota
czasowego zwiększenia limitu kontraktacji w działaniu
powinna być wyrażona w EUR; w powyższych slajdach
wyrażone w PLN kwoty „czasowych nadkontraktacji”
obliczone są po aktualnie obwiązującym kursie, tj.
1 EUR = 4,2006 PLN (grudzień 2017).
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Przesunięcia środków 

w ramach RPO WP 2014-2020, 

zgodne z decyzjami Zarządu 

Województwa Podkarpackiego
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I. Przesunięcia środków w ramach działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna (tab.1)

• Zgodnie z Uchwałą nr 188/3841/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 
21 czerwca 2016 roku dokonano następujących przesunięć środków (tab. 1):

a) zwiększenie alokacji środków w Poddziałaniu 6.4.1 Przedszkola (kat. int. 52) o kwotę
45 508 euro, poprzez przeniesienie alokacji z poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe
i ustawiczne oraz PWSZ (kat. int. 49);

b) zwiększenie alokacji środków w Poddziałaniu 6.4.3 Szkolnictwo ogólne (kat. int. 51)
o kwotę 9 600 651 euro, poprzez przeniesienie alokacji z poddziałania 6.4.2 Kształcenie
zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ z kat. interwencji - 049 Infrastruktura edukacyjna na
potrzeby szkolnictwa wyższego (PWSZ) w wysokości 5 379 714 euro oraz z kat. interwencji –
050 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz
kształcenia osób dorosłych w wysokości 4 220 937 euro;

• Dodatkowo w dniu 21 lutego 2017 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął
decyzję o przeniesieniu środków z działania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz
PWSZ z kat. interwencji - 049 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby szkolnictwa
wyższego (PWSZ) w wysokości 9 664 654,66 zł na poddziałanie 6.4.1 Przedszkola.
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Nazwa Poddziałania
Kategoria 

interwencji

Alokacja środków 

wynikająca z 

SZOOP RPO WP 

2014-2020

[EUR]

Przesunięcia środków, 

zgodne z decyzją 

ZWP z dnia 

21 czerwca 2016 r.

(+) zwiększenie 

alokacji

(-) zmniejszenia 

alokacji

[EUR]

Alokacja środków 

uwzględniająca 

przesunięcia środków  

zgodnie z decyzją 

ZWP z dnia 

21 czerwca 2016 r. 

[EUR]

Przesunięcia środków, 

zgodne z decyzją 

ZWP z dnia 

21 lutego 2017 r.

(+) zwiększenie 

alokacji

(-) zmniejszenia 

alokacji

[PLN]

6.4.1    Przedszkola 52 5 514 987 + 45 508 5 560 495 + 9 664 654,66 zł

6.4.2    Kształcenie 

zawodowe i 

ustawiczne oraz 

PWSZ

49 15 000 000 - 5 425 222 9 574 778 - 9 664 654,66 zł

50 14 355 870 - 4 220 937 10 134 933 -

6.4.3    Szkolnictwo 

ogólne
51 6 054 749 + 9 600 651 15 655 400 -

Tabela 1 Przesunięcia środków w ramach dział. 6.4 Infrastruktura edukacyjna RPO WP 2014-2020, podjęte 
decyzją ZWP z dnia 21 czerwca 2016 r. oraz decyzją z dnia 21 lutego 2017 r.
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 W propozycji zmian z Programie IZ zgłosiła realokacje środków obejmujące przesunięcia
w ramach poddziałań 6.4.1, 6.4.2 i 6.4.3. Przenoszone kwoty zostały ponownie
przeliczone na podstawie danych uwzględniających wartość kontraktacji oraz
wygenerowane na projektach oszczędności wg stanu na miesiąc wrzesień 2017 r. (tab. 2)

Tabela 2 Przesunięcia środków zgłoszone w zmianach RPO WP 2014-2020 w ramach dział. 6.4 Infrastruktura                  
edukacyjna 

Nazwa Poddziałania
Kategoria 

interwencji

Alokacja środków 

wynikająca z SZOOP 

RPO WP 2014-2020

[EUR]

Przesunięcia środków, 

zgodne z decyzją 

ZWP z dnia 

21 czerwca 2016 r.

(+) zwiększenie alokacji

(-) zmniejszenia alokacji

[EUR]

Alokacja środków 

uwzględniająca 

przesunięcia środków  

zgodnie z decyzją 

ZWP z dnia 

21 czerwca 2016 r. 

[EUR]

6.4.1    Przedszkola 52 5 514 987 + 1 106 013 6 621 000

6.4.2    Kształcenie 

zawodowe i ustawiczne 

oraz PWSZ

49 15 000 000 - 5 302 227 9 697 773

50 14 355 870 - 4 220 937 10 134 933

6.4.3    Szkolnictwo ogólne 51 6 054 749 + 8 417 151 14 471 900



II. Przesunięcia środków w ramach działania 6.2 Spójność 
przestrzenna i społeczna

• W dniu 17 października 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję
o przesunięciu środków z poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej
w wysokości 21 981 436,47 zł na projekty realizowane w poddziałaniu 6.2.1 Infrastruktura
ochrony zdrowia;

• Zwiększanie dostępnych środków w poddziałaniu 6.2.1 umożliwiło wybranie do
dofinansowania dodatkowo 3 projektów znajdujących się na liście rezerwowej – wszystkie
pozytywnie ocenione projekty zostały wybrane do dofinansowania (19 projektów);

• Przedmiotowe przesunięcie środków ma być „zastąpione” przez realokację środków, która
została zgłoszona w propozycji zmian RPO WP 2014-202, tj. przesunięcia kwoty
14 290 138 euro z poddziałania 6.2.2 do poddziałania 6.2.1;
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Dziękuję za uwagę


