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Roczne Sprawozdanie z wdrażania Programu Współpracy Interreg V A 

Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 

 

 

CZĘŚĆ A – DANE WYMAGANE CO ROKU („SPRAWOZDANIA 

PODSTAWOWE”) (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

1.  IDENTYFIKACJA SPRAWOZDANIA ROCZNEGO/KOŃCOWEGO  

Z WDRAŻANIA 

CCI 2014TC16RFCB019 

Nazwa programu Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-

Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 

Wersja 2015.05 

Rok sprawozdawczy 2014-2015 

Data zatwierdzenia sprawozdania przez komitet 

monitorujący 

30.05.2016 

2.  PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU EWT (ART. 50 UST. 2 

ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013 I ART. 14 UST. 3 LIT. A) 

ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1299/2013)  

Kluczowe informacje na temat wdrażania Programu EWT w danym roku, w tym 

informacje na temat instrumentów finansowych w odniesieniu do danych finansowych i 

danych na temat wskaźników. 

W celu przygotowania Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze 

Przednie/Brandenburgia/Polska została powołana Grupa Robocza “Programowanie“. Skład osobowy 

objął przedstawicieli właściwych ministerstw krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie, Brandenburgia i 

Polska, przedstawicieli kancelarii Państwowej Meklemburgii-Pomorza Przedniego, przedstawicieli 

samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, przedstawicieli polskiej i niemieckiej części Euroregionu 

Pomerania, ewaluatora ex-ante jak też firmy konsultingowe, którym zlecono sporządzenie dokumentów 

programowych. Do prac Grupy Roboczej włączeni zostali w miarę potrzeb inni eksperci, jak np. 

pracownicy Wspólnego Sekretariatu Technicznego, instytucje spełniające funkcje kontroli 1-go stopnia, 

ministerstwa branżowe jak też jednostki zajmujące się zarządzaniem finansowym w Programie. We 

wszystkie prace związane z programowaniem zaangażowani byli również przedstawiciele Komisji 

Europejskiej. Liczne spotkania Grupy Roboczej w latach 2014-2015 przyczyniły się w decydujący sposób do 

postępu programowania. Rezultatem procesu programowania był projekt Programu Współpracy poddany 

konsultacjom społecznym. Na tej podstawie wprowadzono do wersji finalnej konieczne zmiany i 

uzupełnienia. Wyniki konsultacji zostały omówione w sierpniu 2014 r. w ramach konferencji 

zainteresowanych stron, w której uczestniczyli Partnerzy, wnioskodawcy i inne podmioty.  

Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska został złożony 

do Komisji Europejskiej w dn. 23.12.2014 r. i w następstwie konsultacji oficjalnie zatwierdzony  

w dn. 25.09.2015 r.  

W dniu 30.09.2015 w Szczecinie nastąpiło oficjalne otwarcie Programu. Z tej okazji wybrani goście  

i dziennikarze zapoznali się z transgranicznym projektem Interreg „Badania przesiewowe noworodków“.  

W ramach konferencji otwierajacej Program zorganizowane zostały warsztaty dla przyszłych 

wnioskodawców.  Ponadto odbyły się rozmowy przy okrągłym stole pomiędzy ważnymi podmiotami, 

działającymi na polsko-niemieckim pograniczu oraz Dyrektorem Generalnym Dyrekcji Generalnej Komisji 



 

PL 2   PL 

Europejskiej do spraw Polityki Rregionalnej i Rozwoju Miast.    

W dniach 18 i 19 marca 2015 zostało przeprowadzone przez Interact szkolenie dotyczące logiki interwencji 

w programach, kryteriów wyboru projektów i wskaźników. Adresatami szkoleń byli Partnerzy Programu  

i pracownicy Wspólnego Sekretariatu. 

Program wziął udział w EC-Day 2015 organizując szczególne wydarzenie: w dniu 3 października 2015 r. 

Program był reprezentowany w 42. polsko-niemieckim biegu w parku narodowym Unteres Odertal Gryfino-

Gartz. Przedstawiciele Partnerów Programu, Wspólnego Sekretariatu, Urzędu Marszałkowskiego i 

Euroregionu Pomerania wystąpili wspólnie jako „grupa Interreg“ razem z 400 uczestnikami, pokonując 

bieg 10,9 km pomiędzy gminami partnerskimi Gryfino i Gartz. Biegi i symboliczne przekroczenie rzeki 

granicznej Odry przypomniało  o wspólnych wysiłkach w kierunku współpracy transgranicznej.  

W roku 2015 po przeprowadzeniu dokładnej analizy została podjęta decyzja o wykorzystaniu 

elektronicznego systemu monitoringu eMS, który został opracowany przez Interact. Instalacja i adaptacja 

systemu eMS do specjalnych wymogów Programu Współpracy została przekazana przez Instytucję 

Zarządzającą do DVZ, operatora sytemu IT administracji kraju związkowego Meklemburgii-Pomorza 

Przedniego. System eMS, według kontroli audytu zewnętrznego (Ernst&Young) spełnia wymogi nałożone 

art. 122 ustęp 3 Rozp. (UE) 1303/2013 (tzw. e-cohesion) oraz inne wymogi. Planowany termin 

uruchomienia systemu eMS w trybie online nie mógł zostać zrealizowany do końca roku 2015 z powodu 

potrzeby dopasowań technicznych i administracyjnych. System informatyczny jest funkcjonalny od roku 

2016.  

Równolegle do przygotowań związanych z wprowadzeniem elektronicznego systemu przekazu danych 

Instytucja Zarządzającą w porozumieniu z Partnerami Programu i we współdziałaniu ze Wspólnym 

Sekretariatem opracowała dokumenty, dotyczące wdrażania Programu. Dotyczy to w szczególności 

kryteriów kwalifikowalności, procedury wyboru projektów i zapisów podręcznika Programu. W roku 2015 

kontynuowano również działania, związane z ustanowieniem Wspólnego Sekretariatu w nowym okresie 

wsparcia. W porozumieniu z instytucjami zaaangażowanymi udało się Instytucji Zarządzającej stworzyć 

ramy organizacyjne dla pracy Wspólnego Sekretariatu.     

Zgodnie z art. 47 Rozp. (UE) nr 1303/2013 odbyło się w Szczecinie w dniach 08.-09.12.2015 posiedzenie 

inauguracyjne Komitetu Monitorującego. Podczas posiedzenia przyjęto regulamin wspólnego Komitetu 

Monitorującego i regulacje ramowe dla Funduszu Małych Projektów (FMP). Członkowie Komitetu 

Monitorującego zatwierdzili również uchwałę, dotyczącą możliwości rozpoczęcia projektu na własne ryzyko 

jak też harmonogram indykatywny, dotyczący naboru projektów. W ramach przygotowań do drugiego 

posiedzenia Komiteteu Monitorującego miała miejsce intensywna dyskusja, dotycząca podstaw wdrażania 

Programu. 

W dniu 23.12.2015r. został złożony wniosek projektu parasolowego Funduszu Małych Projektów przez 

partnera wiodącego we Wspólnym Sekretariacie, zgodnie z wcześniej ustalonymi przez Komitet 

Monitorujący wymogami. 

Od września 2015 dostępna była  nowa strona internetowa Programu, oferująca zwiększoną funkcjonalność 

i nową szatę graficzną: www.interreg5a.info. Strona internetowa Programu dostarczała coraz więcej 

nowych informacji dla potencjalnych wnioskodawców i zainteresowanych. Można tu znaleźć wszystkie 

istotne informacje i dokumenty, związane z przygotowaniem wniosków aplikacyjnych i aktualne informacje 

dotyczące wydarzeń w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.   

 

3.  WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (ART. 50 UST. 2 

ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013)  

3.1.  Przegląd wdrażania 
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NR 

IDENTYFI-

KACYJNY 

Oś priorytetowa Kluczowe informacje na temat wdrażania osi 

priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, 

znaczących problemów i działań podjętych w celu 

rozwiązaniach tych problemów 

1 Natura i kultura 

W okresie raportowania w tej osi priorytetowej nie został 

wybrany przez Komitet Monitorujący  żaden projekt. 

Ponadto nie stwierdzono żadnych poważnych problemów w 

kontekście realizacji osi priorytetowej. 

2 Transport i mobilność 

W okresie raportowania w tej osi priorytetowej nie został 

wybrany przez Komitet Monitorujący żaden projekt. 

Ponadto nie stwierdzono żadnych poważnych problemów w 

kontekście realizacji osi priorytetowej. 

3 Edukacja 

W okresie raportowania w tej osi priorytetowej nie został 

wybrany przez Komitet Monitorujący żaden projekt. 

Ponadto nie stwierdzono żadnych poważnych problemów w 

kontekście realizacji osi priorytetowej. 

4 Współpraca transgraniczna 

W okresie raportowania w tej osi priorytetowej nie został 

wybrany przez Komitet Monitorujący żaden projekt. 

Ponadto nie stwierdzono żadnych poważnych problemów w 

kontekście realizacji osi priorytetowej. Zgodnie z 

wymogami Komitetu Monitorującego w dniu 23.12.2015r. 

we Wspólnym Sekretariacie został złożony wniosek na 

projekt parasolowy Funduszu Małych Projektów.   

5 Pomoc Techniczna 

W okresie raportowania były organizowane liczne 

spotkania robocze dotyczące zapewnienia środków Pomocy 

Technicznej dla instytucji programowych. Ze względu na 

fakt, iż dostępne środki programowe przeznaczone na 

Pomoc Techniczną  w wysokości 9,5 mln. euro (środki 

EFRR i współfinansowanie) nie mogły pokryć zgłoszonego 

zapotrzebowania instytucji programowych w wysokości 

ponad  18 mln. euro, konieczne było znalezienie rozwiązań 

kompromisowych. W wyniku rozmów i pod warunkiem 

zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący środki 

programowe zostaną wykorzystane na rzecz następujących 

instytucji programowych: 

- Instytucja Zarządzająca i instytucja pośrednicząca 

- Regionalne Punkty Kontaktowe w Eberswalde i w 

Szczecinie 

- Koordynatorzy Krajowi Partnerów Programu 

Brandenburgia i Polska 

- Partnerzy z art. 5 w Meklemburgii-Pomorzu 

Przednim, Brandenburgii i Polsce. 

 

3.2.  Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla Programu (art. 50 ust. 2 

Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Dane na temat wspólnych wskaźników i wskaźników specyficznych dla Programu według 

priorytetu inwestycyjnego przekazane za pomocą tabel 1–2 poniżej. 
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TABELA 1: wskaźniki rezultatu (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc techniczna”  

 

 

Automatycznie z SFC 
WARTOŚĆ ROCZNA 

 
 

Nr 

Identy

fikacyj

ny 

Wskaźnik  Jednostka 

miary 

Wartość 

bazowa  

Rok 

bazowy 

Wartość 

docelowa 

(2023 r.) 

2014 r. 2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 

Uwagi  

(w razie 

potrzeby) 

1.a 
Liczba odwiedzających wybrane  
instytucje dziedzictwa kulturowego  
i naturalnego 

liczba /  
rok 

 
872.341 2013 900.000 872.341 872.341 

        

 

2.a 
Powierzchnia siedlisk przyrodniczych,  
które służą zachowaniu i poprawie  
bioróżnorodności 

hektar 159.338,09 2014 159.388,10 159.338,09 159.338,09          

3.a 
Odsetek transgranicznie oddziałują-
cych połączeo drogowych, o jakości  
odpowiadającej wymogom prawnym 

procent 55 2014 59 55 55          

4.a 

Odsetek osób korzystających ze 
wspólnej polsko-niemieckiej oferty 
edukacyjnej w stosunku do ogólnej 
liczby uczestników w działaniach  
edukacyjnych 

procent 21,7 2014 25,0 21,7 21,7        
 

 

5.a 
Indeks nastrojów instytucji 
zaangażowanych w polsko-niemiecką  
współpracę transgraniczną 

badania  
ankietowe 

3,3 2014 3,6 3,3 3,3        

 

 

 



 

PL 5   PL 

TABELA 2: Wspólne i specyficzne dla Programu wskaźniki produktu (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego); ma zastosowanie 

także do osi priorytetowych „Pomoc techniczna”)  

 
NR 

IDENTYFIKACYJNY 
Wskaźnik (nazwa wskaźnika) 

Jednostka 

miary 

Wartość 

docelowa1  

(2023 r.) 

WARTOŚĆ SKUMULOWANA 

 
Uwagi  

(w razie 

potrzeby) 

2014 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Wybrane operacje 

[prognoza 
przedstawiona 

przez 

beneficjentów] 

CO09 
Zrównoważona turystyka:  

Wzrost oczekiwanej liczby  
odwiedzin w objętych  

wsparciem miejscach  

należących do dziedzictwa  
kulturowego i naturalnego oraz  

stanowiących atrakcje  

turystyczne 
 

Goście /  

rocznie 
 

5000,00 

0 0 

        
 

W pełni wdrożone 

operacje 

[rzeczywiste 
wykonanie] 

0 0 

        
 

Wybrane operacje 

[prognoza 
przedstawiona 

przez 

beneficjentów] 

1.a 
Liczba dofinansowanych 

działań 

Liczba 20,00 

0 0 

        
 

W pełni wdrożone 
operacje 

[rzeczywiste 

wykonanie] 

0 0 

        
 

Wybrane 

operacje[prognoza 

przedstawiona 
przez 

beneficjentów] 

1.b 

Długość dofinansowanych  
szlaków turystycznych 

(ścieżki rowerowe, piesze  

i konne)  

 

Kilometr 25,00 0 0 

        
 

                                                 
1
 Wartości docelowe są nieobowiązkowe dla osi priorytetowych „Pomoc techniczna”. 
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W pełni wdrożone 

operacje 
[rzeczywiste 

wykonanie] 

0 0 

        
 

Wybrane operacje 
[prognoza 

przedstawiona 

przez 
beneficjentów] 2.a 

Liczba wspólnych działań  
na rzecz utrzymania  

i rozwoju bioróżnorodności 

 

Liczba 10,00 

0 0 

        
 

W pełni wdrożone 

operacje 

[rzeczywiste 
wykonanie] 

0 0 

        
 

Wybrane operacje 

[prognoza 
przedstawiona 

przez 

beneficjentów] 2.b 

Liczba wspólnych działań  

w celu zwalczania zagrożeń  
klimatycznych  

 

Liczba 5,00 

0 0 

        
 

W pełni wdrożone 
operacje 

[rzeczywiste 

wykonanie] 

0 0 

        
 

Wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona 
przez 

beneficjentów] CO14 

Całkowita długość  

przebudowanych lub  

zmodernizowanych dróg 

 

Kilometr 30,00 

0 0 

        
 

W pełni wdrożone 
operacje 

[rzeczywiste 

wykonanie] 

0 0 

        
 

Wybrane operacje 
[prognoza 

przedstawiona 

przez 

beneficjentów] 3.a 

Inwestycje w portach  

i przystaniach 

 
Liczba 3,00 

0 0 

        
 

W pełni wdrożone 

operacje 
[rzeczywiste 

wykonanie] 

0 0 
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Wybrane operacje 

[prognoza 
przedstawiona 

przez 

beneficjentów] 
CO46 

Rynek pracy i kształcenie  

zawodowe: 
Liczba uczestników  

wspólnych programów  

kształcenia i doskonalenia  
zawodowego mających na celu  

transgraniczne wspieranie  

zatrudnienia ludzi młodych, 
ofert kształcenia oraz 

szkolnictwa wyższego  

i kształcenia zawodowego  

 

Osoby 1.000,00 

0 0 

        
 

W pełni wdrożone 

operacje 

[rzeczywiste 
wykonanie] 

0 0 

        
 

Wybrane operacje 
[prognoza 

przedstawiona 

przez 
beneficjentów] 4.a 

Liczba działań na rzecz 
wspólnej edukacji i kształcenia  

zawodowego 

 

Działania 30,00 

0 0 

        
 

W pełni wdrożone 

operacje 
[rzeczywiste 

wykonanie] 

0 0 

        
 

Wybrane operacje 

[prognoza 
przedstawiona 

przez 

beneficjentów] 4.b 
Liczba wspólnych 

przedsięwzięć inwestycyjnych 
Przedsięwzięcia 5,00 

0 0 

        
 

W pełni wdrożone 

operacje 

[rzeczywiste 
wykonanie] 

0 0 

        
 

Wybrane operacje 

[prognoza 
przedstawiona 

przez 

beneficjentów] 5.a 

Liczba osób uczestniczących  

we wspólnych działaniach  
(kobiety / mężczyźni) 

 

Liczba 100.000,00 

0 0 

        
 

W pełni wdrożone 

operacje 

[rzeczywiste 

wykonanie] 

0 0 
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Wybrane operacje 

[prognoza 
przedstawiona 

przez 

beneficjentów] 5.b Liczba wspólnych działań Liczba 1.000,00 

0 0 

        
 

W pełni wdrożone 

operacje 

[rzeczywiste 
wykonanie] 

0 0 

        
 

Wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona 
przez 

beneficjentów] 6.1 

Wydatkowanie budżetu 

Programu na osie  

priorytetowe I-IV  

 

EUR 125.960.390,00 

0 0 

        
 

W pełni wdrożone 
operacje 

[rzeczywiste 

wykonanie] 

0 0 

        
 

Wybrane operacje 
[prognoza 

przedstawiona 

przez 
beneficjentów] 6.10 

Utworzenie strony internetowej 

Programu 

 

Liczba 1 

0 1 

        
 

W pełni wdrożone 

operacje 
[rzeczywiste 

wykonanie] 

0 1 

        
 

Wybrane operacje 
[prognoza 

przedstawiona 

przez 
beneficjentów] 6.11 

Liczba zatrudnionych  

w pełnym wymiarze  

pracowników finansowanych  
przez Program 

 

Liczba 19 

0 0 

        
 

W pełni wdrożone 

operacje 

[rzeczywiste 

wykonanie] 

0 0 

        
 

Wybrane operacje 

[prognoza 
przedstawiona 

6.12 
Działania na rzecz 

dokształcania  
pracowników uczestniczących 

EUR 59.700,00 0 0 
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przez 

beneficjentów] 

w realizacji Programu  

 

W pełni wdrożone 

operacje 

[rzeczywiste 
wykonanie] 

0 0 

        
 

Wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona 
przez 

beneficjentów] 6..2 

Posiedzenia Komitetu  

Monitorującego, zgodnie  
z art. 49 Rozporządzenia  

(WE) nr 1303/2013  

 

Liczba 8,00 

0 1 

        
 

W pełni wdrożone 
operacje 

[rzeczywiste 

wykonanie] 

0 1 

        
 

Wybrane operacje 
[prognoza 

przedstawiona 

przez 
beneficjentów] 6.3 

Posiedzenia instytucji  
zaangażowanych we wdrażanie  

Programu 

 

Liczba 30,00 

4 6 

        
 

W pełni wdrożone 

operacje 
[rzeczywiste 

wykonanie] 

4 6 

        
 

Wybrane operacje 

[prognoza 
przedstawiona 

przez 
beneficjentów] 6.4 

Sporządzanie raportów  

wdrożeniowych i końcowych,  
zgodnie z art. 14 

Rozporządzenia  

(WE) nr 1303/2013 

 

Liczba 9,00 

0 0 

        
 

W pełni wdrożone 

operacje 

[rzeczywiste 
wykonanie] 

0 0 

        
 

Wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona 

przez 

beneficjentów] 

6.5 

Liczba przeprowadzonych  

dla Programu  

ewaluacji i studiów 

 

Liczba 3,00 1 1 
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W pełni wdrożone 

operacje 
[rzeczywiste 

wykonanie] 

1 1 

        
 

Wybrane operacje 
[prognoza 

przedstawiona 

przez 
beneficjentów] 6.6 

Liczba różnych beneficjentów  

w Programie   

(wiodących i innych partnerów  
projektów) 

 

Liczba 98,00 

0 0 

        
 

W pełni wdrożone 

operacje 

[rzeczywiste 
wykonanie] 

0 0 

        
 

Wybrane operacje 

[prognoza 
przedstawiona 

przez 

beneficjentów] 6.7 

Liczba rozmów doradczych  

dotyczących projektów 

 

Liczba 715 

32 71 

        
 

W pełni wdrożone 
operacje 

[rzeczywiste 

wykonanie] 

32 71 

        
 

Wybrane operacje 

[prognoza 

przedstawiona 
przez 

beneficjentów] 6.8 

Liczba spotkań informacyjnych 

i szkoleniowych dla 
zainteresowanych  

i beneficjentów 

 

Liczba 32,00 

1 2 

        
 

W pełni wdrożone 
operacje 

[rzeczywiste 

wykonanie] 

1 2 

        
 

Wybrane operacje 
[prognoza 

przedstawiona 

przez 

beneficjentów] 6.9 

Liczba wydanych  

newsletterów 

 
Liczba 12,00 

0 0 

        
 

W pełni wdrożone 

operacje 
[rzeczywiste 

wykonanie] 

0 0 
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3.3 Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) – przedkładane w rocznych 

sprawozdaniach z wdrażania począwszy od 2017 r. 

Sprawozdania na temat wskaźników finansowych, kluczowych etapów wdrażania, wskaźników produktu i rezultatu pełniących rolę celów pośrednich  

i końcowych w ramach wykonania (przedkładane począwszy od sprawozdania w 2017 r.).  

Nie dotyczy 
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TABELA 3: Informacje dotyczące celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania  

 

          

OP 

Rodzaj wskaźnika 

(kluczowy etap 

wdrażania), wskaźnik 

finansowy, wskaźnik 

produktu lub w 

stosownych 

przypadkach wskaźnik 

rezultatu 

Nr 

ident. 

Wskaźnik lub kluczowy etap 

wdrażania  

Jednostka 

pomiaru 

(w stosownych 

przypadkach) 

Cel pośredni 

na 2018r. 

Cel końcowy 

(2023) 2014 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

wyjaśnienia (w 

stosownych 

przypadkach) 

I Wskaźnik finansowy 1.F Finansowe wdrażanie  OP euro 6.305.903,00 50.447.215,00      
                

I Wskaźnik produktu 1.1 Liczba wspieranych działań liczba 4 20      
                

I Wskaźnik produktu 1.2 

Zrównoważona turystyka: Wzrost 

oczekiwanej liczby odwiedzin w 

objętych wsparciem miejscach 
należących do dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego oraz 

stanowiących atrakcje turystyczne 

liczba 2 10   

   
                

I Wskaźnik produktu 1.3 

Długość dofinansowanej turystycznej 

infrastruktury drogowej  (ścieżki 

rowerowe, piesze i konne) 

kilometer 5 25   

   
                

I Wskaźnik produktu 2.1 

Liczba wspólnych działań na rzecz 

zachowania i rozwoju 

bioróżnorodności   

liczba 2 10   

   
                

II Wskaźnik finansowy 3.F Finansowe wdrażanie  OP euro 3.941.189,00 31.529.510,00      
                

II Wskaźnik produktu 3.1 Drogi: całkowita długość nowo 

wybudowanych lub rozbudowanych 
kilometer 5 30   
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połączeń drogowych  

III Wskaźnik finansowy 4.F Finansowe wdrażanie  OP euro 1.970.595,00 15.764.756,00      
                

III Wskaźnik produktu 4.1 

Rynek pracy i kształcenie 
zawodowe: liczba uczestników 

wpólnych programów kształcenia i 

dokształcania na rzecz 
transgranicznego wspierania 

zatrudnienia młodzieży, oferty 

edukacyjne oraz kształcenia 
zawodowego i na poziomie 

szkolnictwa wyższego 

osoby 200 1000   

   
                

III Wskaźnik produktu 4.2 
Liczba działań na  rzecz wspólnej 

edukacji i kształcenia  
działania 6 30   

   
                

III Wskaźnik produktu 4.3 
Liczba wspólnych przedsięwzięć 

inwestycyjnych 
przedsięwzięcia 1 5   

   
                

IV Wskaźnik finansowy 5.F Finansowe wdrażanie  OP euro 6.305.903,00 50.447.216,00      
                

IV Wskaźnik produktu 5.1 
Liczba osób uczestniczących we 

wspólnych działaniach 
liczba (kobiety/ 

mężczyźni) 
20.000 100.000   

   
                

IV Wskaźnik produktu 5.2 Liczba wspólnych działań liczba 200 1.000      
                

 

* Paostwa członkowskie przedstawiają wartości skumulowane dotyczące wskaźników produktu. Wartości dotyczące wskaźników finansowych są skumulowane. Wartości dotyczące 
kluczowych etapów wdrażania są skumulowane, jeśli kluczowe etapy wdrażania podane są jako liczba albo wartośd procentowa. Jeśli rzeczywiste osiądnięcie zostanie zdefiniowane w 
kategorii jakościowej, to należy podad w tabeli, czy zostało ono zrealizowane czy też nie.   
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3.4. Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)  

TABELA 4: informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i Programu określone w tabeli 1 załącznika II do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 

nr 1011/2014
2
 [wzór przekazywania danych finansowych]

3
 oraz w tabeli 16 wzoru dotyczącego programów współpracy w ramach celu „Europejska współpraca 

terytorialna” 

  

Oś 

priorytet

owa 

Fundu

sz 

Podstawa 

obliczenia 

wsparcia 

Unii 

(Całkowit

e koszty 

kwalifiko

walne lub 

publiczne 

koszty 

kwalifiko

walne) 

Finansowanie 

ogółem (EUR) 

Stopa 

dofina

nsowa

nia (w 

%) 

Całkowite 

koszty 

kwalifikowa

lne operacji 

wybranych 

do 

udzielenia 

wsparcia 

(EUR) 

Procentowy udział 

wartości 

całkowitych 

kosztów 

kwalifikowalnych 

operacji 

wybranych do 

dofinansowania w 

alokacji 

całkowitych 

kosztów 

kwalifikowalnych 

dla danej osi 

priorytetowej 

[kolumna 

6/kolumna 4 x 

100] 

Publiczne 

koszty 

kwalifikowal

ne operacji 

wybranych 

do udzielenia 

wsparcia 

(EUR) 

Całkowite 

wydatki 

kwalifikowalne 

zadeklarowane 

przez 

beneficjentów 

instytucji 

zarządzającej 

Procentowy udział 

wartości 

całkowitych 

wydatków 

kwalifikowalnych 

zadeklarowanych 

przez beneficjentów 

w alokacji 

całkowitych kosztów 

kwalifikowalnych 

dla danej osi 

priorytetowej 

[kolumna 

9/kolumna 4 x100] 

Liczba 

wybranych 

operacji 

1 EFRR Ogółem 50.447.215,00 85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2 EFRR Ogółem 31.529.510,00 85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

3 EFRR Ogółem 15.764.756,00 85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

                                                 
2
 Dz.U. L 286 z 30.9.2014, s. 1. 

3
 Dane ustrukturyzowane wymagane w celu przygotowania sprawozdania na temat Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, które należy złożyć w kwietniu 2015 r. 

zgodnie z art. 19 ust. 3 i załącznikiem II do rozporządzenia (UE) nr 1304/2013. 
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4 EFRR Ogółem 50447.216,00 85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

5 EFRR Ogółem 9.458.852,00 85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

Ogółem EFRR  157.647.549,00 85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

 

W stosownych przypadkach, należy zapewnić wykorzystanie wszelkiego wkładu z państw trzecich biorących udział w programie EWT (np. IPA i EIS, Norwegia, 

Szwajcaria)  

Nie dotyczy 
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TABELA 5: kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia 

(UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013), jak określono w tabeli 2 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 

1011/2014 [wzór do celów przedkładania danych finansowych] oraz w tabelach 6–9 wzoru dotyczącego programów współpracy  

Nie dotyczy
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TABELA 6: skumulowany koszt wszystkich lub części operacji zrealizowanych poza unijną częścią obszaru objętego programem 

 

1 
2 3 4 5 

 
Kwota wsparcia z EFRR*, 

jaką przewiduje się 

wykorzystać na wszystkie 

operacje realizowane poza 

unijną częścią obszaru 

objętego programem lub ich 

część na podstawie 

wybranych operacji (w EUR) 

Udział całkowitej alokacji 

finansowej na wszystkie 

operacje zlokalizowane poza 

unijną częścią obszaru 

objętego programem lub na 

ich część 

(%) 

(kolumna 2/całkowita kwota 

alokowana na wsparcie z 

EFRR na poziomie 

programu *100) 

Kwalifikowane wydatki ze 

środków wsparcia z EFRR 

poniesione na wszystkie 

operacje realizowane poza 

częścią unijną obszaru 

objętego programem lub ich 

część, zadeklarowane przez 

beneficjentów instytucji 

zarządzającej (w EUR) 

Udział całkowitej alokacji 

finansowej na wszystkie 

operacje zlokalizowane poza 

unijną częścią obszaru 

objętego programem lub na 

ich część 

(%) 

(kolumna 4/całkowita kwota 

alokowana na wsparcie z 

EFRR na poziomie 

programu *100) 

Wszystkie operacje poza 

unijną częścią obszaru 

objętego programem lub ich 

część
4
 

- 0 0 0 

 

* Wsparcie z EFRR ustala się w decyzji Komisji dotyczącej odnośnego programu EWT. 

                                                 
4
 Na podstawie i z zastrzeżeniem pułapów określonych w art. 20 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013.  
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4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI (art. 50 ust. 2 rozporządzenia 

(UE) nr 1303/2013) 

Synteza wyników wszystkich ewaluacji programu dostępnych dla poprzedniego roku budżetowego, w 

tym nazwa i okres odniesienia, jaki obejmowała dana ewaluacja. 

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono ewaluacji programu. 

 

5. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA 

(art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

a) Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania 

W trakcie tworzenia elektronicznego systemu monitoringu eMS doszło do kilku niedających się przewidzieć 

opóźnień, w konsekwencji czego nie było możliwe elektroniczne składanie wniosków w roku 2015. Dostosowanie 

udostępnionego przez Interact systemu do specyficznych potrzeb Programu okazało się znaczniej bardziej 

kompleksowe niż pierwotnie przyjęto.  

Z decyzją o korzystaniu z systemu eMS związana była reorganizacja personelu Instyucji Zarządzającej, który 

zajmując się pierwotnie innym zakresem obowiązków musiał zająć się wyłączniewdrażaniem systemu.  

Szczególne wyzwanie stanowił język. System eMS został opracowany w języku angielskim. Musiał on więc zostać 

przetłumaczony na języki obowiązujące w programie, tj. niemiecki, a następnie polski.  

Ponadto zawarty w eMS moduł aplikacyjny należało dopasować do specyficznych dla programu potrzeb. Tutaj 

musiały w szczególności zostać uwzględnione informacje, które były niezbędne do oceny projektów zgodnie z 

procedurą oceny projektów zatwierdzoną przez Komitet Monitorujący. Jednocześnie pojawiły się opóźnienia 

związane z instalacją systemu eMS na serwerze centrum przetwarzania danych kraju związkowego MV, co w 

konsekwencji doprowadziło do dalszych opóźnień. Właściwe instytucje (Instytucja Zarządzająca i Wspólny 

Sekretariat) starały się znaleźć możliwie szybko adekwatne rozwiązania i koordynować działania następcze, aby 

zapobiec dalszym opóźnieniom. Wprawdzie w roku raportowania 2015 nie możliwe było rozpoczęcie procedury 

aplikacyjnej na drodze elektronicznej, niemniej jednak na stronie internetowej programu wnioskodawcom 

udostępniono dokument zawierający pytania znajdujące się we wniosku aplikacyjnym oraz odpowiednie 

wskazówki. Tym samym umożliwiono wnioskodawcom zapoznanie się z pytaniami i przygotowanie wniosków 

aplikacyjnych.  Procedura aplikacyjna może więc być rozpoczęta wiosną 2016r. Kolejne moduły zawarte w 

systemie eMS  będą stopniowo dopasowywane i wprowadzane. 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły dalsze czynniki mogące zagrozić prawidłowemu wykonaniu 

Programu. 

 

b) NIEOBOWIĄZKOWE W ODNIESIENIU DO SPRAWOZDAŃ PODSTAWOWYCH, w 

przeciwnym razie zostaną zawarte w pkt 9.1 (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)  

Ocena, czy postępy poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby zapewnić ich 

osiągnięcie, wskazanie wszelkich podjętych lub planowanych działań naprawczych (w stosownych 

przypadkach).  

Nie dotyczy 

 

6. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ (art. 50 ust. 9 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Streszczenie treści rocznych i końcowych sprawozdań z wdrażania przeznaczone do wiadomości 

publicznej należy podać przekazać jako oddzielny plik w postaci załącznika do rocznego i końcowego 

sprawozdania z wdrażania.  
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7. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (art. 46 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Jeżeli instytucja zarządzająca postanowi wykorzystać instrumenty finansowe, musi przesłać Komisji 

specjalne sprawozdanie dotyczące operacji obejmujących instrumenty finansowe w postaci załącznika 

do rocznego sprawozdania z wdrażania. 

Nie dotyczy 


