ZAŁĄCZNIK 1 - Streszczenie podawane do publicznej wiadomości
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
(RPO WiM 2014-2020) jest następcą Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007-2013 i w pewnej części kontynuacją jego kierunków wsparcia. Koncentruje się na warmińskomazurskiej gospodarce i kształceniu dla niej kadr, zmianie sytuacji na rynku pracy, poprawie dostępu
do usług publicznych, przełamaniu wykluczenia energetycznego regionu, środowisku przyrodniczym,
wypełnianiu luk w systemie transportowym, rewitalizacji miast i ich ubogich społeczności oraz
ograniczaniu ubóstwa w regionie.
RPO WiM 2014-2020 będzie osiągał założone rezultaty poprzez koncentrację tematyczną
i terytorialną wsparcia na przedsięwzięciach odnoszących się do następujących osi priorytetowych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur.
Kadry dla gospodarki.
Cyfrowy region.
Efektywność energetyczna.
Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów.
Kultura i dziedzictwo.
Infrastruktura transportowa.
Obszary wymagające rewitalizacji.
Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych.
Regionalny rynek pracy.
Włączenie społeczne.
Pomoc techniczna.

RPO WiM 2014-2020 jest programem dwufunduszowym, finansowanym ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna
alokacja środków unijnych na Program wynosi 1 728 272 095 euro, z czego 72% (tj. 1 242 117 496
euro) to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i 28% (tj. 486 154 599 euro) zapewnia Europejski
Fundusz Społeczny.
Szacunkowy podział środków na poszczególne fundusze oraz osie priorytetowe RPO WiM
2014-2020, przedstawia poniższy wykres:
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RPO WiM 2014-2020 został przyjęty przez Komisję Europejską 12 lutego 2015r., a następnie
24 marca 2015 r. zatwierdzony przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Rok 2016, z jednej strony był rokiem zakończenia tworzenia systemu realizacji RPO WiM 20142020, uzyskania desygnacji oraz wypełniania warunkowości ex ante.
W realizacji RPO WiM 2014-2020 uczestniczą cztery instytucje pośredniczące. W roku 2016
zakończono procedurę udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie funkcji instytucji
pośredniczącej „Przedsiębiorczość” (dla osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur).
W konsekwencji podpisano z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.
porozumienie w sprawie realizacji Programu. Porozumienie podpisano również z Instytucją
Pośredniczącą ZIT Olsztyn.
Do końca 2016 r. opracowano oraz zatwierdzono dokumenty systemowe obowiązujące
w Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących oraz Instytucji Certyfikującej RPO WiM 20142020, tj. Opisy Funkcji i Procedur oraz Instrukcje Wykonawcze. Sporządzone i zatwierdzone zostały
Szczegółowe Opisy Osi Priorytetowych dla wszystkich osi priorytetowych Programu. Ponadto,
Komitet Monitorujący RPO WiM 2014-2020 zatwierdził kryteria wyboru projektów dla ponad 95%
działań/poddziałań RPO WiM 2014-2020 (80 z 84).
W ramach RPO WiM 2014-2020 wdrażane będą instrumenty finansowe o łącznym nakładzie
60 187 500 euro. Na podstawie zleconego badania ewaluacyjnego „Analiza ex ante instrumentów
finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim”
Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020 podjęła decyzję o typach instrumentów finansowych
i obszarach w jakich będą funkcjonowały. Biorąc pod uwagę rekomendacje zawarte w „Analizie opcji
wdrożeniowych instrumentów finansowych w ramach RPO WiM 2014-2020” (stanowiącej
uzupełnienie oceny ex ante), 18 kwietnia 2016r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
zdecydował o wdrażaniu instrumentów finansowych w modelu z funduszem funduszy.
Z drugiej strony, rok 2016 był pierwszym pełnym rokiem wdrażania RPO WiM 2014-2020. Od
uruchomienia Programu ogłoszono łącznie 137 naborów wniosków (117 w trybie konkursowym oraz
20 pozakonkursowym) na łączną alokację UE 829 202 138 euro (w tym 109 naborów na alokację UE
765 776 929 euro w roku 2016), co stanowi ok. 48% łącznej alokacji UE w RPO WiM 2014-2020.
Zdecydowanie większa wartość ogłoszonych naborów dotyczy osi finansowanych z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (56 naborów na alokację UE 638 019 302 euro). W ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego ogłoszono 81 naborów na alokację UE 191 182 836 euro.
Rozstrzygnięto 81 naborów na kwotę dofinansowania z funduszy strukturalnych w wysokości
368 779 449 euro (w tym 77 naborów na alokację UE 357 707 290 euro w roku 2016). W ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego rozstrzygnięto 22 nabory na alokację UE 221 570 010
euro, zaś w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 59 naborów na alokację UE 147 209 439
euro. W konsekwencji podpisano 353 umowy oraz wydano 19 decyzji o dofinansowaniu projektów
na łączną sumę dofinansowania UE 137 559 191 euro (w tym 332 umów oraz 15 decyzji o wartości
dofinansowania UE 125 792 376 euro w 2016r.), co stanowi 8% alokacji RPO WiM. W ramach EFRR
podpisano 131 umów o wartości dofinansowania UE 50 392 595 euro (co stanowi 4,1% alokacji
EFRR), zaś w ramach EFS 222 umowy oraz 19 decyzji o wartości dofinansowania UE 86 698 131 euro
(co stanowi 17,8% alokacji EFS).
Poniższy wykres przedstawia poziom zakontraktowania środków UE w poszczególnych osiach
priorytetowych, na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Największe wsparcie UE zostało
udzielone w osiach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, tj. XII - Pomoc techniczna
(24,1% zakontraktowanej alokacji osi), X - Regionalny Rynek Pracy (22,3%) oraz Kadry dla gospodarki
2

(18,4%). Wśród osi finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, największa
wartość podpisanych umów wystąpiła w osi VII - Infrastruktura transportowa (12,9%
zakontraktowanej alokacji osi).

Od uruchomienia Programu zatwierdzono wnioski o płatność beneficjentów o łącznej wartości
dofinansowania UE 13 467 258 euro (w tym 12 711 670 euro w roku 2016), co stanowi 0,8% alokacji
RPO WiM. Zdecydowanie większa wartość zatwierdzonych wniosków o płatność dotyczyła osi
finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (2,6% alokacji EFS). W ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego zatwierdzono wnioski o płatność stanowiące 0,06% alokacji EFRR.
Poniższy wykres obrazuje poziom wykorzystania alokacji poszczególnych osi priorytetowych, na
podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność.
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Komisji Europejskiej przedłożono do certyfikacji 14 646 547 euro wydatków kwalifikowalnych,
w tym 12 449 565 euro wkładu unijnego, co stanowi 0,7% alokacji RPO WiM. W ujęciu
poszczególnych funduszy certyfikacja dotyczyła głównie Europejskiego Funduszu Społecznego
(11 678 765 euro wkładu unijnego, co stanowi 2,4% alokacji EFS). W ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego certyfikowano 770 799 euro wkładu unijnego, co stanowi 0,06% alokacji
EFRR.
Głównymi beneficjentami wsparcia UE w ramach RPO WiM 2014-2020 były jednostki
samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne - 54,1% łącznej wartości dofinansowania UE
podpisanych umów. Poza tym, wsparcie trafiło do fundacji i stowarzyszeń - 20,3% łącznej wartości
dofinansowania UE podpisanych umów, przedsiębiorstw - 18,3%, związków pracodawców
i pracowników - 5,1% oraz kościołów - 1,5%. Udział pozostałych rodzajów beneficjentów nie
przekracza 1pp.
Pod względem sektorów gospodarki najwięcej środków UE skierowane zostało do administracji
publicznej - 33% łącznej wartości dofinansowania UE podpisanych umów, edukacji - 15,8% oraz
sektora energii elektrycznej - 5,6%. Udział pozostałych sektorów gospodarki w łącznej wartości
dofinansowania UE podpisanych umów, nie przekracza 3pp.
Poniższa mapa przedstawia rozkład przestrzenny udzielonego wsparcia UE w ramach RPO WiM
2014-2020 (z wyłączeniem projektów realizowanych w osi Pomoc techniczna).
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Największa wartość środków UE dotyczy projektów realizowanych w podregionie olsztyńskim
(ok. 45,7% łącznej kontraktacji środków UE). W podregionie elbląskim wartość środków UE
w realizowanych projektach wynosi ok. 33,4% łącznej kontraktacji środków UE ,a w podregionie
ełckim – ok. 20,9%. W ujęciu powiatowym wsparcie trafiło do każdego powiatu. Największa wartość
środków UE dotyczy projektów realizowanych w powiecie olsztyńskim (ok. 10,7% wartości środków
UE wszystkich realizowanych projektów w ramach RPO WiM 2014-2020) oraz powiat ostródzki
i miasto Olsztyn - po 10,5%.
Wartość dofinansowania UE projektów realizowanych w formule Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych (ZIT i ZIT’’ (bis)) wyniosła 14 259 805 euro, co stanowi ok. 12,6% alokacji UE
przeznaczonej na realizację tych instrumentów. W 2016 r. wdrażanie instrumentów ZIT i ZIT” (bis)
przebiegało zasadniczo zgodnie z planem i bez większych zakłóceń. Ogłoszono wszystkie
zaplanowane konkursy w ramach poddziałań dedykowanych instrumentom ZIT i ZIT” (bis).
Najsprawniej wdrażane są działania w ramach osi Efektywność energetyczna oraz Infrastruktura
transportowa, ponieważ o środki RPO WiM 2014-2020 ubiegają się jednostki samorządu
terytorialnego, które wchodzą w skład Związków ZIT i ZIT” (bis). Współpraca pomiędzy IZ RPO WiM
2014-2020 i Związkami ZIT i ZIT” umożliwia sprawną koordynację działań. Do końca roku podpisane
umowy o dofinansowanie objęły ok. 70% planowanych środków. Opóźnienia kontraktacji wynikały
z powodów zewnętrznych (np. przesuwania konkursu, gdy wymagało tego równe traktowanie
beneficjentów). Większość z tych środków została zakontraktowana w pierwszej połowie 2017 r. Od
początku bieżącego roku wdrażanie poddziałań dedykowanych ZIT i ZIT” (bis) jeszcze bardziej
przyspieszyło – ogłoszono konkursy w ramach 14 z 17 działań/poddziałań dedykowanych ZIT,
z których większość została już rozstrzygnięta. Podpisywane są kolejne umowy o dofinansowanie.
Przewiduje się, że rok 2017 będzie czasem szczególnie intensywnych prac w ramach instrumentów
ZIT i ZIT”.
Rozkład przestrzenny udzielonego wsparcia pokazuje, że wartość dofinansowania UE
projektów realizowanych na obszarach wiejskich wynosi 22 460 707 euro, co stanowi ok. 18,2%
wartości wszystkich realizowanych projektów oraz ok. 1,3% alokacji RPO WiM.
Pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie, szczególności w obszarach wsparcia
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pokazały, że RPO WiM 2014-2020 okazał się
programem trudnym dla beneficjentów. Przyzwyczajeni do wymagań stawianych przed nimi
w perspektywie 2007-2013, nie do końca byli przygotowani na zmiany powstałe w ramach RPO WiM
2014-2020. Między innymi z powodów licznych limitów i ograniczeń wynikających z Umowy
Partnerstwa, zainteresowanie niektórymi naborami było znikome, a odsetek złożonych wniosków,
które nie uzyskały dofinansowania wysoki. W celu ułatwienia aplikowania, Instytucja Zarządzająca
oraz Instytucje Pośredniczące RPO WiM 2014-2020 przeprowadziły szereg działań informacyjnopromocyjnych. Podjęto również inne działania usprawniające proces realizacji Programu, np.
wprowadzenie możliwości dwukrotnego dokonywania poprawek na etapie oceny wymogów
formalnych, obniżenie minimalnego progu punktowego na ocenie merytorycznej (z 60% na 50%),
przeprowadzanie dodatkowych naborów kandydatów na ekspertów oraz zwiększenie stawki
wynagrodzenia za ocenę wniosku. Pierwsze pozytywne efekty tych działań widoczne już były w roku
2016.
Dla Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020 kwestią priorytetową w roku 2016 była
realizacja działań zmierzających do osiągnięcia do końca 2018r. celów określonych w ramach
wykonania. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2016r.,
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zakładał uruchomienie w pierwszej kolejności naborów, które zagwarantują realizację oszacowanych
celów pośrednich Programu. Służą temu również przyjęte rozwiązania wdrożeniowe, poprzez m.in.
dobór kryteriów wyboru projektów, premiujący te z nich, które w największym stopniu przyczyniają
się do realizacji celów Programu.
Realizację ram wykonania utrudniały w 2016r. opóźnienia spełnienia warunków
ex ante na szczeblu krajowym. Dotyczy to obszaru gospodarki odpadami, gdzie brak aktualizacji
Krajowego planu gospodarki odpadami, uniemożliwiał rozpoczęcie wdrażania PI 6a w ramach osi
priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów RPO WiM 2014-2020.
W obszarze gospodarki wodnej, brak aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami opóźnił
rozpoczęcie udzielania w ramach RPO WiM 2014-2020 wsparcia na inwestycje wpływające na stan
jednolitej części wód (w ramach PI 4a w osi Efektywność energetyczna, PI 5b w osi Środowisko
przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów oraz PI 6c w osi Kultura i dziedzictwo). Natomiast
sporządzenie na poziomie krajowym map potrzeb zdrowotnych warunkowało rozpoczęcie udzielania
w ramach RPO WiM 2014-2020 wsparcia podmiotów zdrowotnych (w ramach PI 9a w osi Dostęp do
wysokiej jakości usług publicznych, PI 8vi w osi Regionalny rynek pracy oraz PI 9iv w osi Włączenie
społeczne). Pierwsze nabory w tym obszarze, uruchomione zostały pod koniec 2016r.
W celu wczesnej identyfikacji potencjalnych opóźnień i zagrożeń realizacji celów rzeczowofinansowych określonych w ramach wykonania, IZ RPO WIM prowadzi bieżący monitoring. Na chwilę
obecną identyfikowane są zagrożenia w realizacji ram wykonania w stosunku do dwóch wskaźników
„Otwarta przestrzeń utworzona lub zrekultywowana na obszarach miejskich” (osi Obszary
wymagające rewitalizacji) oraz „Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci
elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii” (osi Efektywność energetyczna).
W okresie sprawozdawczym zrealizowano dwa badania ewaluacyjne, ujęte w Planie Ewaluacji
RPO WiM 2014-2020 na ten okres, tj.:
1.

„Ewaluacja systemu wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru
projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na
lata 2014-2020”,

2.

„Ocena systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie wczesnej identyfikacji barier”.

W wyniku realizacji ww. badań ewaluacyjnych sformułowano 19 rekomendacji,
które Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jako Instytucja Zarządzająca RPO WiM 20142020, przyjął w roku 2017. Raporty końcowe z badań zostały upublicznione na stronie internetowej
http://rpo.warmia.mazury.pl/.
W 2016r. zrealizowano szereg działań informacyjno-promocyjnych, prowadzonych w ramach
Strategii komunikacji RPO WiM 2014-2020, tj.:
1. Publikację ogłoszeń prasowych o naborach kandydatów na ekspertów oraz o naborach
wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach RPO WiM.
2. Zakup materiałów informacyjno-promocyjnych.
3. Realizację kampanii promujących RPO WiM: Kampania pod hasłem: Fundusze! Przystań –
skorzystaj! i Rozkręcamy Powszechny Optymizm.
4. Organizację spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów.
5. Organizację 10 cykli szkoleniowych dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu.
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6. Organizację konferencji pod hasłem: Fundusze! Przystań – skorzystaj!, dla beneficjentów
i potencjalnych beneficjentów.
7. Opracowanie przewodnika multimedialnego po RPO WiM – aplikacji internetowej, która za
pomocą tzw. prostego języka (pozbawionego urzędniczego żargonu) umożliwia wszystkim
zainteresowanym poznanie Programu.
8. Współorganizację Dni Otwartych Funduszy Europejskich.
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