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Postępy w uruchomieniu programów operacyjnych perspektywy 2014-2020
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 We wszystkich regionach zostały powołane Komitety Monitorujące Programy

Operacyjne;

 Opis funkcji i procedur został przesłany przez wszystkie programy krajowe i 7 programów

regionalnych, w 6 programach planowana jest realizacja tego zadania w drugim kwartale

roku, natomiast w przypadku 4 programów w trzecim kwartale roku;

 We wszystkich regionach zawarto umowy lub porozumienia dotyczące realizacji

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Monitoring poszczególnych procesów związanych z wdrażaniem 

perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 wdrażaniem
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 Zostało zawartych 7 porozumień międzyinstytucjonalnych w ramach programów

operacyjnych, 6 porozumień IZ zawarły w części. W przypadku pozostałych programów

nie podpisano porozumień.

 Proces desygnacji zrealizowany został na poziomie 35 % dotychczas 8 Instytucji

Zarządzających zadeklarowało gotowość poddania się ocenie desygnacyjnej (PO IiŚ,

PO PC, PO PT, RPO województw: opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego,

wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, pomorskie).

Monitoring poszczególnych procesów związanych z wdrażaniem 

perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 wdrażaniem
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 Najwyższy wzrost odnotowano w przypadku zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów

przyjętych przez komitet monitorujący dla co najmniej jednego działania. Kryteria

wyboru projektów dla co najmniej jednego działania zatwierdzono dotychczas w ramach

18 programów operacyjnych, w tym we wszystkich programach krajowych i w 12

programach regionalnych.

 Nabory projektów zostały uruchomione dotychczas w ramach PO WER, PO IR, PO PC

oraz RPO woj. opolskiego. W czerwcu planuje się uruchomienie naborów w ramach PO PT

oraz programów regionalnych w województwach: dolnośląskim, lubelskim, śląskim,

świętokrzyskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, a na przełomie czerwca i lipca

również w małopolskim.

Monitoring poszczególnych procesów związanych z wdrażaniem 

perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 wdrażaniem
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 Rozporządzenia będące na etapie komisji prawniczej RCL

• rozporządzenie dotyczące udzielania pomocy inwestycyjnej infrastruktury lokalnej w ramach RPO

• rozporządzenie w zakresie udzielnie pomocy na badania rozwojowe, przemysłowe, eksperymentalne

prace rozwojowe oraz studia wykonalności są na etapie;

 Rozporządzenia przesłane do zaopiniowania przez UOKiK

• rozporządzenie dotyczące udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej

• rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie CT3
• rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną;

• rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji

oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych.

 Rozporządzenia zaopiniowane przez KWRiST

• rozporządzenie w sprawie pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego;

• rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorców, małych i średnich

przedsiębiorców na usługi doradcze oraz udział w targach;

• rozporządzenie w sprawie pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną.

 Pozostałe rozporządzenia są w trakcie konsultacji wewnętrznych
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Stan prac nad wytycznymi horyzontalnymi

Katalog wytycznych horyzontalnych na lata 2014-2020

L.p. Wytyczne na lata 2014-2020
Departament 

wiodący
Termin / planowany termin Aktualny stan prac

1

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania 
i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania 
nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki 
spójności na lata 2014-2020

DKF II kwartał 2015 r.
Dokument przekazany do 
akceptacji formalno-prawnej przed 
ostatecznym zatwierdzeniem.

2
Wytyczne w zakresie rewitalizacji 
w programach operacyjnych na lata 2014-2020

DPM/DKS/
DZF

II kwartał 2015

Dokument po konsultacjach 
zewnętrznych przed przekazaniem 
do akceptacji formalno-prawnej 
przed ostatecznym 
zatwierdzeniem. 

3
Wytyczne w zakresie ewaluacji działań realizowanych 
w ramach perspektywy 2014-2020

DKS czerwiec 2015 r.
Dokument po konsultacjach 
zewnętrznych. Trwa analiza uwag.

4

Wytyczne w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć 
z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-
2020

DZF II kwartał 2015 r.
Projekt wytycznych po 
konsultacjach zewnętrznych. Trwa 
analiza uwag.

5

Wytyczne w zakresie reguł dofinansowania z programów 
operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia 
usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań 
własnych jednostek samorządu terytorialnego 
w gospodarce odpadami

DWI III kwartał 2015
Analiza uwag po konsultacjach 
zewnętrznych.

Monitoring poszczególnych procesów związanych z wdrażaniem 

perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 wdrażaniem
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Stan prac nad wytycznymi horyzontalnymi

Katalog wytycznych horyzontalnych na lata 2014-2020

L.p. Wytyczne na lata 2014-2020
Departament 

wiodący
Termin / planowany 

termin
Aktualny stan prac

6

Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć 
współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów 
operacyjnych

DWI III kwartał 2015
Dokument przekazany do akceptacji 
formalno-prawnej przed 
konsultacjami zewnętrznymi.

7
Wytyczne w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych 
podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych 
w transporcie zbiorowym

DWI III kwartał 2015
Dokument przekazany do akceptacji 
formalno-prawnej przed 
konsultacjami zewnętrznymi.

8
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020

DZF III kwartał 2015 r.
Do 22 czerwca trwają konsultacje 
wewnętrzne 

9
Wytycznych w zakresie kontroli pierwszego stopnia 
w programach EWT

DWT III kwartał 2015 r.
Projekt w czerwcu zostanie 
przekazany do uzgodnień 
wewnętrznych.

10
Wytyczne w zakresie przeglądu i renegocjacji programów 
operacyjnych

DKS I kwartał 2016 r. Projekt w fazie koncepcyjnej.

Monitoring poszczególnych procesów związanych z wdrażaniem 

perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 wdrażaniem
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