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Postępy w uruchamianiu programów operacyjnych perspektywy 2014-2020 
(26 lutego – 31 sierpnia 2015 r.)  
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 We wszystkich regionach zostały powołane Komitety Monitorujące Programy 

Operacyjne.   

 

 

 Opis funkcji i procedur został przesłany przez wszystkie programy krajowe i 14 

programów regionalnych. W jednym programie planowana jest realizacja tego zadania 

we jeszcze we wrześniu, w kolejnym – do końca 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 (stan na 31 sierpnia br.) 
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 W przypadku 16 programów operacyjnych zawarto komplet niezbędnych porozumień 

międzyinstytucjonalnych. Sześć Instytucji Zarządzających zawarło porozumienia 

częściowo.  

 

 

 Do chwili obecnej 20 Instytucji Zarządzających zadeklarowało gotowość poddania się 

ocenie desygnacyjnej (PO IiŚ, PO WER, PO IR, PO PW, PO PC, PO PT oraz RPO 

województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, 

małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego, 

świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego).  

  

 

 

Monitoring poszczególnych procesów związanych z wdrażaniem 

perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 (stan na 31 sierpnia br.) 
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 Najwyższy wzrost odnotowano w przypadku zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów 

przyjętych przez komitet monitorujący dla co najmniej jednego działania - wszystkie 

programy krajowe i regionalne zatwierdziły kryteria dla minimum jednego działania.  

 

 Nabory projektów zostały ogłoszone dotychczas w ramach PO WER, PO IR, PO PW, PO 

PC (na październik zaplanowano uruchomienie pierwszych konkursów w PO IŚ). Nabory 

wystartowały też w województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, 

małopolskim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, wielkopolskim i 

zachodniopomorskim).  

Monitoring poszczególnych procesów związanych z wdrażaniem 

perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 (stan na 31 sierpnia br.) 
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 Do końca sierpnia uruchomiono łącznie 83 nabory na kwotę 7,3 mld zł dofinansowania 

UE, w tym 45 konkursów (5,6 mld zł dofinansowania UE) oraz 38 naborów w trybie 

pozakonkursowym (1,7 mld zł dofinansowania UE).  

 

 

 

 

 

 

 

            Źródło: Obliczenia własne na podstawie ogłoszeń o naborach publikowanych na stronach internetowych poszczególnych programów operacyjnych. 

Monitoring poszczególnych procesów związanych z wdrażaniem 

perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 (stan na 31 sierpnia br.) 

Program 

Nabory - tryb konkursowy Nabory - tryb pozakonkursowy Nabory ogółem 

Liczba naborów 
Alokacja 

[PLN] 
Liczba naborów 

Alokacja 
[PLN] 

Liczba naborów 
Alokacja 

[PLN] 

PO WER 16 830 318 501 20 865 799 539 

36 

1 696 118 040 

PO IR 5 3 046 100 000 - - 

5 

3 046 100 000 

PO PW 1 80 000 000 - - 

1 

80 000 000 

PO PC 1 800 000 000 - - 

1 

800 000 000 

RPO (razem) 22 838 326 559 18 835 456 953 40 1 673 783 512 

SUMA 45 5 594 745 060 38 1 701 256 492 83 7 296 001 552 



7 

Monitoring poszczególnych procesów związanych z wdrażaniem 

perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 

POMOC PUBLICZNA 

 Rozporządzenia przyjęte: 

• rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis (Dz. U. poz. 488); 

• rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, 

eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności (Dz. U. poz. 1075); 

• rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną (Dz. U. poz. 

1208); 

• rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność 

energetyczną (Dz. U. 1363); 

• rozporządzenie dotyczące udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. U. 1416); 

• rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie CT3 (Dz. U. 

1377); 

• rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej 

kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (Dz. U. 1420); 

• rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małych i średnich 

przedsiębiorców na usługi doradcze oraz udział w targach (Dz. U. 1417). 
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Monitoring poszczególnych procesów związanych z wdrażaniem 

perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 

POMOC PUBLICZNA cd. 
 

  Rozporządzenia będące na etapie komisji prawniczej RCL:  

• rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i 

wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną (IV kw. br.); 

• rozporządzenie w sprawie pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną (IV kw. br.); 

• rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie innowacji (IV kw. br.); 

• rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system 

ciepłowniczy i chłodniczy (IV kw. br.); 

• rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji służących podniesieniu 

poziomu ochrony środowiska (IV kw. br.). 

 

  Rozporządzenia przesłane do zaopiniowania przez UOKiK: 

• rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wz. infrastruktury sfery badawczo-

rozwojowej i innowacyjnej  (IV kw. br.). 



Nabory planowane w ramach  

Krajowych Programów Operacyjnych 

 



PO Infrastruktura i Środowisko  

10 
10 

Działanie 4.1  

Działanie 4.2 

Działanie 8.1  

• Budowa, przebudowa dróg krajowych w TEN-T w miastach na prawach powiatu, w tym tras 

wylotowych  

• Nabór wniosków: od października br. 

• 1,4 mln zł 

• Budowa, przebudowa dróg krajowych poza TEN-T w miastach na prawach powiatu, w tym tras 

wylotowych  

• Nabór wniosków: od października br. 

• 2,1 mln zł 

• Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach 

zabytkowych; konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, zakup trwałego 

wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej i in. 

• Nabór wniosków: od października br. 

• 200 mln zł 

Działanie 9.1  

• Wsparcie istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

stanowisk wstępnej intensywnej terapii  

• Nabór wniosków: od października br. 

• 25 mln zł dla woj. mazowieckiego; 188 mln zł dla pozostałych województw 



PO Inteligentny Rozwój 
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• Projekty prowadzące do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw działających w 

ramach Krajowych Klastrów Kluczowych na rynkach międzynarodowych.  

• Nabór wniosków: od 30 listopada br.  

• 41 mln PLN  

• Środki dla mikro małych i średnich przedsiębiorstw na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i 

realizacją ochrony praw własności przemysłowej.  

• Nabór wniosków: od 22 października br.  

• 50 mln PLN  

• Projekty aplikacyjne (obejmujące badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe 

realizowane przez konsorcja). 

• Nabór wniosków: od 21 października br.  

• 200 mln PLN  

• Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe w dużych przedsiębiorstwach.  

• Nabór wniosków: od 14 października br.  

• 750 mln PLN  

Poddziałanie 

1.1.1  

Poddziałanie 
2.3.3  

Poddziałanie 
2.3.4  

Poddziałanie 
4.1.4  

Działanie 4.2  

• Wybrane projekty dużej, strategicznej infrastruktury badawczej o charakterze ogólnokrajowym lub 

międzynarodowym z PMDIB.  

• Nabór wniosków: od 1 października br.  

• 804 mln PLN 



PO Polska Wschodnia 
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• Wsparcie MŚP w zakresie wykorzystanie procesów wzorniczych (audyt wzorniczy oraz 

wdrożenie jego rekomendacji z audytu w celu wprowadzenia innowacji produktowej)  

• Nabór wniosków: I Etap –  wrzesień/październik br.  

• 5 mln zł 

• Projekty infrastrukturalne na:  

- drogach krajowych i wojewódzkich w obrębie miast wojewódzkich,  

- drogach wojewódzkich w obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich PW lub obszarach   

realizacji ZIT miasta wojewódzkiego, zapewniające ich połączenie z siecią dróg krajowych, w 

tym TEN-T.  

• Nabór wniosków: IV kwartał 2015 r.  

• 1 007 mln 

• Stworzenie kompleksowego programu inkubacji innowacyjnych startupów przez ośrodki 

innowacji. 

• Nabór wniosków: od października br. 

• 25 mln zł 

Poddziałanie 

1.1.1  

Działanie 1.4  

Działanie 2.2.  



PO Wiedza Edukacja Rozwój 
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• Szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla przedstawicieli podmiotów 

tworzących i prowadzących tego typu instytucje. 

• Nabór wniosków: IV kwartał br. 

• 8,3 mln zł 

• Projekty szkoleniowo-doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP w zakresie funkcjonowania na 

rynku zamówień publicznych. 

• Nabór wniosków: od listopada br. 

• 10 mln zł 

• Zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w 

najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy 

• Nabór wniosków: III kwartał br. 

• 8 mln zł 

• Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych 

(bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy).  

    Projekty realizowane przez WUP. 

• Nabór wniosków: III/IV kwartał br. 

Działanie 

1.2  

Działanie 

2.1  

Działanie 

2.2  

Działanie 

2.4  
• Opracowanie i wdrożenie narzędzi służących ocenie jakości usług Publicznych Służb Zatrudnienia 

(poziomu satysfakcji klienta UP, zindywidualizowanej obsługi klientów itp.) 

• Nabór wniosków: III kwartał br. 

• 3 mln zł 
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PO WER cd. 
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• Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez 

nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta 

• Nabór wniosków: IV kwartał 2015 r/I kwartał 2016 

• 28,8 mln zł 

• Stworzenie narzędzia weryfikacji rozwiązań dotyczących deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w 

powiatach wraz z identyfikacją stanu wdrażania zmian w samorządach powiatowych oraz raportem 

końcowym wraz z rekomendacjami. 

• Nabór wniosków: IV kwartał 2015 r. 

• 4 mln zł 

• Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie oraz do wysokiej 

jakości usług z zakresu całożyciowego doradztwa edukacyjno-zawodowego (wyłącznie modelowe 

programy kwalifikacyjnych kursów zawodowych). 

• Nabór wniosków: IV kwartał 2015 r. 

• 2,5 mln zł 

• Przeprowadzenie działań edukacyjnych – szkoleń na rzecz kluczowych pracowników instytucji 

pomocy i integracji społecznej obejmujące specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika 

socjalnego. 

• Nabór wniosków: III kwartał 2015 r 

• 3,5 mln zł 
Działanie 

2.5  

Działanie 

2.8  

Działanie 

2.14 
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Działanie 

3.1 

• Wysokiej jakości programy stażowe w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w 

edukacji na poziomie wyższym 

• Nabór wniosków: od 10 września do 12 października br. 

• 145 mln zł. 

• Świadczenie wysokiej jakości usług przez instytucje, wspomagające studentów w rozpoczęciu 

aktywności zawodowej na rynku pracy. 

• Nabór wniosków: od października br. 

• 35 mln zł. 

Działanie 

5.3  

• Programy rozwojowe dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i 

położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków. 

• Nabór wniosków: IV kwartał br. 

• 90 mln zł. 

PO WER cd. 



PO Polska Cyfrowa 
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• Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.  

• Nabór wniosków: od października br. 

• 180 mln zł  

Działanie 1.1  

Działanie 3.1  

• Projekty dotyczące zapewnienia możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o 

wysokich przepustowościach. 

• Nabór wniosków: od października br. 

• 600 mln  zł 



Dziękuję za uwagę 


