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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. 

Uwaga: Wszystkie kwoty w tekście dokumentu zostały zaokrąglone. Tabele zawierają dokładne kwoty.  

W 2019 r. ogłoszono jeden nabór projektów wspólny dla 3 osi priorytetowych:  

 OP II, (Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport), cel szczegółowy 7c 

(8. nabór: 07.03.2019-31.05.2019). Dostępne środki 1,5 mln EUR, złożono 3 wnioski na 3,3 mln EUR (z EFRR). 

- .  

 OP III (Wzmacnianie transgranicznych zdolności i kompetencji) oraz OP IV (Integracja mieszkańców i 

współpraca administracji) (8. nabór: 07.03.2019-16.05.2019). Środki dostępne 1,7 mln EUR z EFRR. Złożono 

6 wniosków na 3,3 mln EUR (z EFRR), środki dostępne w OP IV 4,9 mln EUR z EFRR. Złożono 19 wniosków na 

18,2 mln EUR (z EFRR).  

W 2019 roku odbyły się dwa posiedzenia Komitetu Monitorującego (KM).  

Na 12. posiedzeniu KM w dniach 26.-27.02.2019 r. członkowie KM głosowali nad wyborem projektów złożonych w ramach 

naboru 6. i 7. z 2018 r. KM odrzucił jedyny wniosek projektowy złożony w ramach naboru w OP II, Priorytet 

inwestycyjny (PI) 7 c (przyjazne środowisku systemy komunikacji). W OP III do dofinansowania wybrano 4 z 7 złożonych 

wniosków projektowych. W OP IV zatwierdzono do dofinansowania 5 z 7 projektów przedłożonych do decyzji KM. Komitet 

przedyskutował stan wdrażania programu i postęp prac ewaluacyjnych oraz podjął decyzję w sprawie zmian w projektach 

(w tym w sprawie wniosku euroregionów o zwiększenie dofinansowania FMP) i przeznaczenia pozostałych w programie 

środków. 

Na 13. posiedzeniu w dniach 08.-09.10.2019 r. KM podjął decyzję w sprawie projektów złożonych w ramach 8. naboru. 

Do dofinansowania wybrano 1 z 2 projektów przedłożonych do decyzji w OP II, PI 7c . W OP III do dofinansowania wybrano 

4 z 6 złożonych wniosków projektowych. W OP IV zatwierdzono do dofinansowania 12 z 19 kolejnych projektów.  

Tym samym cała dostępna alokacja została wyczerpana. 

W 2019 r. złożono łącznie 5 skarg na ocenę projektu, z których wszystkie dotyczyły wniosków złożonych w ramach 8 

naboru. Jedna skarga w ramach OP IV została wniesiona na wynik oceny formalnej przeprowadzonej przez WS. Została 

ona odrzucona z przyczyn formalnych. Cztery skargi dotyczące odrzucenia projektu przez KM zostały rozpatrzone przez 

Komisję ds. Skarg i uznane za bezzasadne.  

Z ogólnej liczby 73 projektów zatwierdzonych przez KM (bez PT) do 31.12.2019 r. Bank Inwestycyjny Brandenburgii 

(ILB) zawarł do 31.12.2019 r. w sumie 50 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 81,5 mln EUR z EFRR. Listę projektów 

objętych umową o dofinansowanie znaleźć można na stronie internetowej programu pod adresem www.interregva-bb-

pl.eu.  

Z ogólnej liczby 50 przedsięwzięć zakontraktowanych do końca 2019 r. (w tym 14 w 2019 r.) 20 to projekty współpracy 

realizowane w ramach OP IV, 14 stanowią przedsięwzięcia realizowane w OP I (dziedzictwo naturalne i kulturowe), 10 w 

OP III (edukacja), a 6 to projekty w obszarze komunikacji drogowej/publicznych środków transportu realizowane w OP II. 

http://www.interregva-bb-pl.eu/
http://www.interregva-bb-pl.eu/
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Euroregionalne komisje oceniające w ramach projektów parasolowych wybrały w 2019 r. do dofinansowania 381 małych 

projektów, co oznacza, że w sumie dofinansowano już 1.377 małych projektów. 

Wspólny Sekretariat (WS) przeprowadził 8. nabór wniosków oraz koordynował ocenę i wybór projektów. Ponadto 

Sekretariat wspierał potencjalnych beneficjentów oferując udział w konsultacjach (41) i warsztatach (4) na temat 

możliwości dofinansowania projektów. W 2019 r. WS skontrolował 60 sprawozdań na łączną kwotę 12,48 mln EUR z 

EFRR.  

W 2019 r. odbyły się 4 spotkania robocze z udziałem instytucji lub jednostek administracyjnych zaangażowanych 

w realizację programu mające na celu przygotowanie posiedzeń Komitetu Monitorującego. 

Poza spotkaniami roboczymi 10.07.2019 r. w Poczdamie oraz 26.08.2019 r. we Frankfurcie nad Odrą zorganizowano 

spotkania z udziałem kontrolerów pierwszego stopnia (ze strony niemieckiej i polskiej), Instytucji Zarządzającej i WS. W 

2019 roku odbyły się również dwa spotkania z udziałem instytucji uczestniczących w programie - 20.03.2019 r. w 

Poczdamie oraz 17.12.2019 r. w Żabim Dworze. Podczas pierwszego z nich dyskutowano o wstępnych wynikach 

ewaluacji i koniecznych uzupełnieniach do raportu ewaluatora. Celem drugiego spotkania było podsumowanie roku oraz 

rozmowa o komunikacji w programie. 

W 2019 roku kontrolerzy pierwszego stopnia scertyfikowali 171 sprawozdań na kwotę 14,35 mln EUR.  

Do 31.12.2019 r. ILB wypłacił beneficjentom kwotę 18,8 mln EUR z EFRR, w tym w samym 2019 r. 11,9 mln EUR w 

ramach 34 projektów. 

Do końca 2019 r. zakończono rzeczową realizację 5 projektów dotyczących współpracy w obszarach służby zdrowia, 

rozwoju dwumiast oraz zwalczania przestępczości (IV OP): „Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej 

Frankfurt nad Odrą & Słubice”, „W tandemie przeciwko przestępczości przygranicznej”, „Polsko-Niemieckie Forum 

Ginekologiczne”, „Opracowanie i wprowadzenie transgranicznego trybu współpracy dla zapewnienia wysokiej 

wyleczalności chorób nowotworowych, „Dwa ratusze - jedno Euromiasto”.  

Żaden z ukończonych projektów nie otrzymał jeszcze końcowej płatności. 

W 2019 r. złożono do Komisji Europejskiej (KE) 2 wnioski o płatność na kwotę o łącznej wysokości około 8,0 mln EUR 

środków EFRR. W tym samym roku IZ otrzymała refundację w kwocie około 7,2 mln EUR pomniejszoną o 10% środków 

zatrzymanych w ramach gwarancji. Do końca 2019 r. w ramach wniosków o płatność otrzymano kwotę blisko 12,3 mln 

EUR z EFRR.  

W 2019 roku Instytucja Audytowa przeprowadziła w IZ, ILB, Instytucji Certyfikującej (IC) oraz w FMP po stronie 

niemieckiej łącznie 7 kontroli systemowych na podstawie artykułu 127 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr. 1303/2013.  

Trzy kontrole systemowe (KS) zakończono w 2019 roku.  

 KS 01 – IZ  

W sprawozdaniu końcowym z 18.10.2019 r. Instytucja Audytowa zakwalifikowała procedury zaimplementowane przez IZ 

w obszarze jej działania do drugiej kategorii funkcjonalnej, co oznacza, że funkcjonalność procedur jest zagwarantowana, 

lecz konieczne są pewne usprawnienia. Pozostałe działania naprawcze zostały/zostaną zrealizowane w ramach procedur 

monitorowania działań do końca 2019 r. oraz w ramach przeprowadzanego przez Instytucję Audytową audytu procesu 

sprawozdawczości finansowej za rok obrachunkowy 2018/2019. 
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 KS 02 - wskaźniki   

W sprawozdaniu końcowym z dnia 30 czerwca 2019 r. procedura wdrożona przez IZ i ILB w zakresie gromadzenia, 

zatwierdzania, agregowania i przekazywania danych dotyczących wskaźników została zaklasyfikowana do drugiej 

kategorii funkcjonalnej (zagwarantowana funkcjonalność, konieczne pewne usprawnienia). KS 03 – Instytucja 

Pośrednicząca  

W sprawozdaniu końcowym z dnia 5.12.2019 r. procedury zaimplementowane przez Instytucję Pośredniczącą zostały 

zakwalifikowane do drugiej kategorii funkcjonalności - Cztery kontrole systemowe zostały rozpoczęte, ale jeszcze nie 

zakończone do końca 2019 roku i są nadal prowadzone: 04 (zamówienia), 05 (FMP), 06 (IT), 07 (Instytucja Certyfikująca). 
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3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ 

3.1 Przegląd wdrażania 

ID 
Oś priorytetowa Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i 

działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów 

I 
Wspólne zachowanie i korzystanie z 

dziedzictwa naturalnego i kulturowego 

Kwota środków EFRR dostępnych w priorytecie wynosiła 32,04 mln EUR. 

W roku 2019 nie złożono żadnych kolejnych projektów ze względu na wyczerpanie środków w OP I w 2018 roku.  

W 2019 r. zawarto 5 kolejnych umów o dofinansowanie, co wraz z 9 umowami podpisanymi w 2018 r. oznacza, że zakontraktowano 

14 z 17 projektów zatwierdzonych przez KM w OP I.  Udział podpisanych umów o dofinansowanie w alokacji dla OP I wynosi zatem 

90,07%. 3 projekty oczekują jeszcze na umowę z uwagi na konieczność pozyskania dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.  

Do końca 2019 roku wypłacono beneficjentom środki EFRR w wysokości 2,2 mln EUR.  

W odniesieniu do OP I KE przedstawiła uwagi do Sprawozdania Rocznego za 2018 r., ponieważ do końca 2018 r. wskaźnik 

finansowy osiągnął jedynie 44% celu pośredniego (2018 r.).  

IZ nie widzi obecnie ryzyka dla osiągnięcia celu końcowego (2023 r.).Dzięki podpisaniu w 2019 r. 5 kolejnych umów o 

dofinansowanie, kwota zakontraktowana w OP I wzrosła o 7,4 mln EUR. Ponieważ beneficjenci w większości przypadków 

rozpoczynają realizację projektu dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie, w przyszłości można spodziewać się większej 

dynamiki.  

W przypadku wskaźnika produktu 6c.1 (liczba obiektów objętych wsparciem) ryzyko nie występuje, ponieważ wartość docelowa 

(2023 r.) w wysokości 8 została już osiągnięta na poziomie 16.  

W przypadku wskaźnika produktu 6c.2/CO09 (wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin) osiągnięto wartość 1.600 wobec celu 

końcowego (2023 r.) 10.000, co daje 16%.  Na podstawie dostępnych dotychczas raportów partnerów, z których część została już 

scertyfikowana, osiągnięto już 31,5% celu końcowego, co jest adekwatną wartością. 

II 
Połączenie z Sieciami 

Transeuropejskimi oraz trwały i 

zrównoważony transport 

Kwota środków EFRR dostępnych w OP II wynosiła 19,03 mln EUR, w tym w ramach celu 7c prawie 2 mln, a w celu 7b 17,03 mln 

EUR EFRR.  

Na 12. posiedzeniu KM poddano pod głosowanie jedyny wniosek złożony w ramach priorytetu inwestycyjnego 7c, który jednakże 

nie uzyskał dofinansowania. W związku z tym ogłoszono 8 i ostatni nabór wniosków w OP II, PI 7c .. Złożono 3 wnioski na łączną 
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ID 
Oś priorytetowa Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i 

działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów 

kwotę 3,3 mln EUR z EFRR na będące do dyspozycji 1,5 mln EUR EFRR. Jeden z wniosków został wycofany przez wnioskodawcę. 

Z dwóch pozostałych projektów na 13. posiedzeniu KM wybrano do dofinansowania jeden wniosek o wartości 1,5 mln EUR EFRR, 

dotyczący poprawy dostępności połączeń transgranicznych pomiędzy Brandenburgią a Województwem Lubuskim.  

Z perspektywy IZ wskaźnik produktu 7c.1 (liczba ofert komunikacji publicznej) o wartości docelowej 2 (2023 r, nie jest zagrożony. 

W 2019 roku podpisano 2 umowy o dofinansowanie. W ten sposób do końca 2019 roku zawarto 6 umów o dofinansowanie z 

ogólnej liczby 7 projektów zatwierdzonych przez KM. , tzn. na 92,21 %. alokacji OP II  

Do końca 2019 r. w OP II wypłacono beneficjentom łącznie 5,2 mln EUR środków EFRR. 

Na podstawie dostępnych do tej pory raportów partnerów, z których część została już scertyfikowana, ukończono już 18,58 km 

dróg - (wartość docelowa 2023 19 km).Zakończono już 2 projekty z OP II. 

W związku z uwagami przedstawionymi przez przedstawiciela KE do jednego z projektów na posiedzeniu KM w lutym 2019 r. WS 

i IZ rozpoczęły ponowną weryfikację zatwierdzonych projektów drogowych . 

III 
Wzmocnienie transgranicznych 

zdolności i kompetencji 

Suma środków EFRR dostępnych w OP III wyniosła 10 mln EUR. 

Na 12. posiedzeniu KM podjęto decyzję w sprawie projektów złożonych w osi priorytetowej w roku 2018. Z 7 złożonych wniosków 

projektowych do dofinansowania wybrano 4 o łącznej wartości 2,1 mln EUR środków EFRR.  

W ramach ostatniego, 8. naboru (07.03.-16.05.2019) przeznaczono kwotę 1,7 mln EUR środków EFRR.  

Do WS wpłynęło 6 wniosków na łączną kwotę 3,3 mln EUR (z EFRR). Na 13. posiedzeniu KM zatwierdzono 4 wnioski, dotyczące 

kształcenia w zawodach usługowych i rzemieślniczych, poprawy kompetencji ratowników medycznych, nowych ofert w obszarze 

energetyki czy edukacji obywatelskiej. Pozwoliło to na pełne wykorzystanie dostępnych środków.  

W 2019 roku zawarto kolejne 3 umowy o dofinansowanie projektów w OP III.  W ten sposób do końca 2019 roku zawarto 10 umów 

o dofinansowanie z ogólnej liczby 16 projektów zatwierdzonych przez KM. Udział podpisanych umów o dofinansowanie w alokacji 

dla OP III wynosi 76,52%. Do końca 2019 r. w OP III wypłacono beneficjentom łącznie 1,2 mln EUR środków EFRR.  

Pomimo późniejszego rozpoczęcia realizacji tej osi udało się osiągnąć ramy wykonania na 2018 r. (osiągnięto 40 na zaplanowane 

24 osoby) dla wskaźnika produktu CO35 (potencjał infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi i infrastruktury edukacji). Również 
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ID 
Oś priorytetowa Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i 

działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów 

wartość docelowa (2023 r.) wynosząca 200 osób jest w 90% osiągalna dzięki już zawartym 10 umowom o dofinasowanie, w których 

prognozuje się łącznie 180 osób. Zaplanowana wartość wskaźnika powinna być osiągnięta w całości dzięki kontraktacji i realizacji 

kolejnych projektów w tej OP – na umowę czeka jeszcze 6 z nich. 

 

IV 
Integracja mieszkańców i współpraca 

administracji 

Alokacja w OP IV wyniosła 33,05 mln EUR EFRR, w tym 16 mln EUR na FMP oraz 17,05 mln EUR środków EFRR na projekty 

poza FMP.  

Na 12. posiedzeniu KM podjęto pozytywną decyzję w sprawie złożonych przez euroregiony wniosków o zwiększenie (po 500 000 

EUR z EFRR) budżetu projektów parasolowych. Na posiedzeniu poddano również pod głosowanie wnioski projektowe złożone w 

ramach 6. naboru. Z 9 złożonych wniosków (jeden z wniosków został wycofany) do dofinansowania wybrano 5 projektów o łącznej 

wartości EFRR 3,3 mln EUR EFRR. W ramach ostatniego 8. naboru przeprowadzonego od 07.03. do 16.05.2019 r. na 

dofinansowanie projektów przewidziano środki EFRR w wysokości 5 mln EUR. Z 19 wniosków złożonych do WS na 13. posiedzeniu 

KM do dofinansowania wybrano 12 projektów, co pozwoliło na pełne wykorzystanie dostępnych środków.  

Zatwierdzone w 2019 r. projekty dotyczą m.in. rozwoju współpracy naukowej w sektorze kosmicznym, w obszarze ochrony zdrowia, 

promowania dziedzictwa naturalnego, wzmacniania tolerancji i przełamywania barier, podnoszenia świadomości ekologicznej. 

Do końca 2019 roku podpisano umowy o dofinansowanie dla 20 z 33 wybranych projektów, co stanowi 82,80 % alokacji w OP IV. 

Do końca 2019 r. w OP IV wypłacono beneficjentom łącznie 10,3 mln EUR środków EFRR. 

Zakończona została realizacja rzeczowa 5 projektów w OP IV. Projekty te dotyczyły m.in. poprawy współpracy między samorządami 

terytorialnymi, wzmocnienia transgranicznej polsko-niemieckiej współpracy policji, rozwoju trwałej współpracy między szpitalami 

oraz poszerzenia współpracy między instytucjami naukowymi. 

 

V 
Pomoc Techniczna Wartość działań w ramach Pomocy Technicznej (PT) (patrz pkt.3.2) zatwierdzonych przez KM wynosi 100% alokacji w tej osi 

priorytetowej. Wartości docelowe 3 z 6 wskaźników zostały już osiągnięte. Dotyczy to spotkań roboczych instytucji lub jednostek 

administracyjnych zaangażowanych w realizację programu (20 z 12), działań informacyjnych i komunikacyjnych (28 z 12), 
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ID 
Oś priorytetowa Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i 

działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów 

posiedzeń polsko-niemieckiego komitetu monitorującego PW (13 z 12). Działania dotyczące pozostałych wskaźników (zob. 

rozdział 3.2. Tabela 2: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu - V. Pomoc Techniczna, np. Raporty z wdrażania 

Programu i raporty końcowe) są realizowane i są osiągalne do końca PW. Poziom realizacji finansowej (wydatki faktycznie 

poniesione do dnia 31.12.2019) wynosi 32,26%.  

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2019 r. w ramach działań zaplanowanych i dofinansowanych w programie w celu 

utrzymania funkcjonowania instytucji programowych wyniosła 721 tys. EUR, w tym 613 tys. EUR z EFRR.   
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3.2 Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)  

 

Osie priorytetowe inne niż pomoc techniczna 

Oś priorytetowa I - Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego 

Priorytet inwestycyjny 6c - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego 

 

Tabela 2: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu - I.6c  

 

(1) ID Wskaźnik 
Jednostka 
pomiaru 

Wartość 
docelowa 

2019 Uwagi 

F CO09 

Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej 
liczby odwiedzin w objętych wsparciem 
obiektach dziedzictwa kulturowego i 
naturalnego oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne 

Odwiedziny/rok 10.000,00 1.600 - 

S CO09 

Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej 
liczby odwiedzin w objętych wsparciem 
obiektach dziedzictwa kulturowego i 
naturalnego oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne 

Odwiedziny/rok 10.000,00 56.250 

 

F 6c.1 Liczba obiektów objętych wsparciem ilość 8 16 - 

S 6c.1 Liczba obiektów objętych wsparciem ilość 8 24  

F 6c.3 
Długość nowych lub zmodernizowanych 
szlaków turystycznych, włącznie z 
oznakowaniem 

km 300 0,60 - 

S 6c.3 
Długość nowych lub zmodernizowanych 
szlaków turystycznych, włącznie z 
oznakowaniem 

km 300 457,64 
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(1) ID Wskaźnik 2018 2017 2016 2015 2014 

F CO09 Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz 
stanowiących atrakcje turystyczne 

1.000 
- - - - 

S CO09 Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz 
stanowiących atrakcje turystyczne 

30.500 
- - - - 

F 6c.1 Liczba obiektów objętych wsparciem 9 - - - - 

S 6c.1 Liczba obiektów objętych wsparciem 16 - - - - 

F 6c.3 Długość nowych lub zmodernizowanych szlaków turystycznych, włącznie z oznakowaniem 0 - - - - 

S 6c.3 Długość nowych lub zmodernizowanych szlaków turystycznych, włącznie z oznakowaniem 265,64 - - - - 

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje 
[rzeczywiste wykonanie] 
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Oś priorytetowa I - Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego 

Priorytet inwestycyjny 6c - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego 

Cel szczegółowy 1 - Wzrost atrakcyjności transgranicznego wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego 

 

Tabela 1: Wskaźniki rezultatów - I.6c.1 

ID Wskaźnik 
Jednostka 
pomiaru 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość docelowa 
(2023) Ogółem 

2019 
Ogółem 

2019 

Jakościowo 
Uwagi 

6c.E 
Liczba 
odwiedzających 
obszar wsparcia 

Osoby 1.623.743,00 2014 1.704.930,00 - 

 Zgodnie z programem wartość wskaźnika raportowana jest 
dla lat 2018, 2020 oraz wraz z raportem końcowym. W 
związku z tym dla 2019 roku nie ustalano wartości 
wskaźnika.  

 

ID Wskaźnik 
2018 

Ogółem 
2018 

jakościowo 
2017 

Ogółem 
2017 

Jakościowo 
2016 

Ogółem 
2016 

Jakościowo 
2015 

ogółem 
2015 

jakościowo 

6c.E 
Liczba odwiedzających obszar 
wsparcia 

1.769.760 - - -  
   

 

ID Wskaźnik 2014 Ogółem 2014 jakościowo 

6c.E Liczba odwiedzających obszar wsparcia 1.623.743,00 - 
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Oś priorytetowa I - Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego 

Priorytet 
inwestycyjny 

6d - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program 
"Natura 2000" i zieloną infrastrukturę 

 

Tabela 2: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu - I.6d 

 

(1) ID Wskaźnik Jednostka pomiaru Wartość docelowa 2019 Uwagi 

F CO23 Przyroda i różnorodność biologiczna: powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony hektar 1.000,00 0  

S CO23 Przyroda i różnorodność biologiczna: powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony hektar 1.000,00 15.000  

 

(1) ID Wskaźnik 2018 2017 2016 2015 2014 

F CO23 Przyroda i różnorodność biologiczna: powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO23 Przyroda i różnorodność biologiczna: powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony 15.000 0,00 0,00 0,00 0,00 

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje 
[rzeczywiste wykonanie] 

 

Oś priorytetowa I - Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego 

Priorytet 
inwestycyjny 

6d - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program 
"Natura 2000" i zieloną infrastrukturę 
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Cel szczegółowy 2 - Wspólna stabilizacja i poprawa stanu naturalnych podstaw egzystencji 

Tabela 1: Wskaźniki rezultatów - I.6d.2 

 

 
 

ID Wskaźnik 
2018 

ogółem 

2018 

jakościowo 

2017 

ogółem 

2017 

jakościowo 

2016 

ogółem 

2016 

jakościowo 

2015 

ogółem 

2015 

jakościowo 

6d.E Udział powierzchni 
obszarów 
chronionych w 
całkowitej 
powierzchni 
obszaru wsparcia 

        

 

 

 

ID Wskaźnik 
2014 

ogółem 

2014  

jakościowo 

6d.E Udział powierzchni obszarów chronionych w całkowitej powierzchni obszaru wsparcia 35,24  

 

  

ID Wskaźnik 
Jednostka 
pomiaru 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość 
docelowa (2023) 
Ogółem 

2019 
Ogółem 

Uwagi 

6d.E 
Udział powierzchni obszarów 
chronionych w całkowitej 
powierzchni obszaru wsparcia 

% 35,24 

 

2014 

 

35,40 - 

Zgodnie z programem wartość wskaźnika raportowana jest dla lat 
2018, 2020 oraz wraz z raportem końcowym. W związku z tym 
dla 2019 roku nie ustalano wartości wskaźnika.  
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Oś priorytetowa II - Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport 

Priorytet 
inwestycyjny 

7b - Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami 
multimodalnymi 

 

Tabela 2: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu - II.7b 

 

(1) ID Wskaźnik Jednostka pomiaru Wartość docelowa 2019 Uwagi 

F CO14 Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg Km 19,00 10,74  

S CO14 Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg Km 19,00 30,61  

 

(1) ID Wskaźnik 2018 2017 2016 2015 2014 

F CO14 Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych 
dróg 

1,86 0,70 0,00 0,00 0,00 

S CO14 Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych 
dróg 

30,61 18,13 0,00 0,00 0,00 

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje 
[rzeczywiste wykonanie] 

 

 

Oś priorytetowa II - Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport 

Priorytet 
inwestycyjny 

7b - Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami 
multimodalnymi 
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Cel szczegółowy 3 - Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia dostępności transgranicznej 

Tabela 1: Wskaźniki rezultatów - II.7b.3 

 

ID Wskaźnik 
Jednostka 
pomiaru 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość 
docelowa (2023) 

Ogółem 

2019 
Ogółem 

2019  

Jakościowo 
Uwagi 

7b.E 
Powierzchnia obszaru wsparcia objęta 30-minutową 
izochroną wytyczoną od przejść granicznych dla 
samochodów osobowych 

% 42,90 2015 43,30 43,60  
Wartości do sprawozdania 
rocznego 2018 ustalono dopiero 
w 2019 r. 

 

ID Wskaźnik 
2018 

ogółem 

2018 

jakościowo 

2017 

ogółem 

2017  

jakościowo 

2016 

ogółem 

2016 

jakościowo 

2015 

ogółem 

2015  

jakościowo 

7b.E 
Powierzchnia obszaru wsparcia objęta 30-minutową izochroną wytyczoną od przejść 
granicznych dla samochodów osobowych 

43,60      42,90  

 

ID Wskaźnik 
2014 

ogółem 

2014  

jakościowo 

7b.E Powierzchnia obszaru wsparcia objęta 30-minutową izochroną wytyczoną od przejść granicznych dla samochodów osobowych   
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Oś priorytetowa II - Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport 

Priorytet 
inwestycyjny 

7c - Rozwój i usprawnienie niskoemisyjnych systemów transportu przyjaznych środowisku, w tym o obniżonej emisji hałasu, w tym śródlądowych dróg 
wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych i infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności 
regionalnej i lokalnej 

 

Tabela 2: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu - II.7c 

 

(1) ID Wskaźnik 
Jednostka 
pomiaru 

Wartość 
docelowa 

2019 Uwagi 

F 7c.1 
Liczba ofert komunikacji publicznej ukierunkowanych na 
zwiększenie ilości podróżnych na połączeniach 
transgranicznych 

ilość 2,00 0,00  

S 7c.1 
Liczba ofert komunikacji publicznej ukierunkowanych na 
zwiększenie ilości podróżnych na połączeniach 
transgranicznych 

ilość 2,00 0,00 

W 2019 roku KM wybrał do dofinansowania projekt przewidujący 2 
oferty komunikacji publicznej.  Dla projektu nie zawarto jeszcze umowy 
o dofinansowanie.   

 

(1) ID Wskaźnik 2018 2017 2016 2015 2014 

F 7c.1 
Liczba ofert komunikacji publicznej ukierunkowanych na zwiększenie ilości podróżnych na połączeniach 

transgranicznych 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S 7c.1 
Liczba ofert komunikacji publicznej ukierunkowanych na zwiększenie ilości podróżnych na połączeniach 

transgranicznych 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje 
[rzeczywiste wykonanie] 

 

Oś priorytetowa II - Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport 

Priorytet 
inwestycyjny 

7c - Rozwój i usprawnienie niskoemisyjnych systemów transportu przyjaznych środowisku, w tym o obniżonej emisji hałasu, w tym śródlądowych dróg 
wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych i infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności 
regionalnej i lokalnej 

Cel szczegółowy 4 - Poprawa mobilności transgranicznej przyjaznej środowisku 

 

Tabela 1: Wskaźniki rezultatów - II.7c.4 

 

ID Wskaźnik 
Jednostka 
pomiaru 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość 
docelowa 

(2023) Ogółem 

2019 
Ogółem 

2019 
Jakościowo 

Uwagi 

7c.E 
Podróżni korzystający z 
transgranicznej 
komunikacji publicznej 

podróżni/dzień 1.930,00 2014 2.550,00 2.210,00  

Zgodnie z programem wartość wskaźnika raportowana jest 
dla lat 2018, 2020 oraz wraz z raportem końcowym. W 
związku z tym dla 2019 roku nie ustalano wartości 
wskaźnika. Wartości rzeczywista jak dla 2018 

 

ID Wskaźnik 
2018  

ogółem 

2018 

jakościowo 

2017  

ogółem 

2017 

 jakościowo 

2016 

ogółem 

2016 

jakościowo 

2015 

ogółem 

2015 

jakościowo 

7c.E 
Podróżni korzystający z transgranicznej komunikacji 

publicznej 
2.210     

   

 

ID Wskaźnik 
2014 

ogółem 

2014 

jakościowo 

7c.E Podróżni korzystający z transgranicznej komunikacji publicznej 1.930,00  
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Oś priorytetowa III - Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji 

Priorytet 
inwestycyjny 

10b - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe, na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój i 
wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego i szkoleń (EWT – współpraca transgraniczna) 

 

Tabela 2: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu - III.10b 

 

(1) ID Wskaźnik 
Jednostka 
pomiaru 

Wartość 
docelowa 

2019 Uwagi 

F CO35 
Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej 
wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub 
infrastrukturze edukacyjnej 

Osoby 200 40  

S CO35 
Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej 
wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub 
infrastrukturze edukacyjnej 

Osoby 200 180  

F CO46 

Rynek pracy i szkolenia: Liczba uczestników wspólnych 
systemów kształcenia i szkoleń mających na celu wspieranie 
zatrudnienia ludzi młodych, możliwości kształcenia oraz 
szkolnictwa wyższego i kształcenia zawodowego ponad 
granicami 

Osoby 200 58  

S CO46 

Rynek pracy i szkolenia: Liczba uczestników wspólnych 
systemów kształcenia i szkoleń mających na celu wspieranie 
zatrudnienia ludzi młodych, możliwości kształcenia oraz 
szkolnictwa wyższego i kształcenia zawodowego ponad 
granicami 

Osoby 200 1.238 

Docelowe wartości wskaźników oparto o już zawarte umowy o 
dofinansowanie.  Wartość docelowa tego wskaźnika została na etapie 
przygotowywania PW zbyt nisko oszacowana. W projektach dla 
studentów uczestniczy więcej osób niż oczekiwano. 
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(1) ID Wskaźnik 2018 2017 2016 2015 2014 

F CO35 Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze 
edukacyjnej 

40 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO35 Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze 
edukacyjnej 

180 0,00 0,00 0,00 0,00 

F CO46 Rynek pracy i szkolenia: Liczba uczestników wspólnych systemów kształcenia i szkoleń mających na celu wspieranie zatrudnienia 
ludzi młodych, możliwości kształcenia oraz szkolnictwa wyższego i kształcenia zawodowego ponad granicami 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO46 Rynek pracy i szkolenia: Liczba uczestników wspólnych systemów kształcenia i szkoleń mających na celu wspieranie zatrudnienia 
ludzi młodych, możliwości kształcenia oraz szkolnictwa wyższego i kształcenia zawodowego ponad granicami 

1.238 0,00 0,00 0,00 0,00 

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje 
[rzeczywiste wykonanie] 

 

Oś priorytetowa III - Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji 

Priorytet 
inwestycyjny 

10b - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe, na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój i 
wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego i szkoleń (EWT –  współpraca transgraniczna) 

Cel szczegółowy 5 - Rozszerzenie wspólnej oferty edukacyjnej i kształcenia zawodowego na rzecz uczenia się przez całe życie 

 

Tabela 1: Wskaźniki rezultatów - III.10b.5 

 

ID Wskaźnik 
Jednostka 
pomiaru 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość 
docelowa (2023) 

ogółem 

2019 
ogółem 

2019 

jakościowo 
Uwagi 

10b.E 
Korzystający z 
niemiecko-polskich ofert 
edukacyjnych 

Osoby / rok 4.182,00 2014 4.600,00   
Zgodnie z programem wartość wskaźnika raportowana jest dla 
lat 2018, 2020 oraz wraz z raportem końcowym. W związku z 
tym dla 2019 roku nie ustalano wartości wskaźnika.  
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ID Wskaźnik 
2018  

ogółem 

2018  

jakościowo 

2017 

 ogółem 

2017 

Jakościowo 

2016  

ogółem 

2016  

jakościowo 

2015 

ogółem 

2015 

jakościowo 

10b.E 
Korzystający z niemiecko-polskich ofert 
edukacyjnych 

6.062     
   

 

 

ID Wskaźnik 
2014 

ogółem 

2014 

jakościowo 

10b.E 
Korzystający z niemiecko-polskich ofert 
edukacyjnych 

4.182  

 

 

 

 

Oś priorytetowa IV - Integracja mieszkańców i współpraca administracji 

Priorytet inwestycyjny 11b - Wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej oraz współpracy między obywatelami i instytucjami (EWT – współpraca transgraniczna) 

Tabela 2: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu - IV.11b 

ID Wskaźnik 
Jednostka 
pomiaru 

Wartość 
docelowa 

2019 Uwagi 

11b.1 
Liczba uczestników projektów 
FMP (w tym liczba 
mężczyzn/kobiet) 

osoby 50.000 
113.340 

 

(w tym 56.477 mężczyzn i 56.863 kobiet).Podczas przygotowywania PW bardzo ostrożnie oszacowano 
liczbę uczestników ustalając ją na poziomie 50.000. Zapotrzebowanie na małe projekty oraz chęć 
uczestnictwa w nich okazała się większa niż zakładano. Przyczyną tego stanu rzeczy jest efektywna 
działalność informacyjno-promocyjna euroregionów oraz lepszy indeks nastrojów (zob. wskaźnik 
rezultatu 11b.E.).   

11b.1 
Liczba uczestników projektów 
FMP (w tym liczba 
mężczyzn/kobiet) 

osoby 50.000 178.300 

w tym 25.000 mężczyzn i 25.000 kobiet jako wartość docelowa, wartości w skorygowanych o umowach 
o dofinansowanie zostały zaktualizowane na 178.300 uczestników, w tym:  88.050 kobiet i 90.250 
mężczyzn 
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ID Wskaźnik 
Jednostka 
pomiaru 

Wartość 
docelowa 

2019 Uwagi 

11b.2 
Liczba współpracujących 
instytucji/organizacji (bez FMP) 

sztuki 30,00 41 - 

11b.2 
Liczba współpracujących 
instytucji/organizacji (bez FMP) 

sztuki 30,00 43 
Liczbę współpracujących instytucji ustalono na podstawie liczby partnerów projektów (w umowach o 
dofinansowanie), a nie w oparciu o pozostałe zaangażowane instytucje. 

 

(1) ID Wskaźnik 2018 2017 2016 2015 2014 

F 11b.1 Liczba uczestników projektów FMP (w tym liczba mężczyzn/kobiet) 62.379 36.091 0,00 0,00 0,00 

S 11b.1 Liczba uczestników projektów FMP (w tym liczba mężczyzn/kobiet) 50.000 50.000 0,00 0,00 0,00 

F 11b.2 Liczba współpracujących instytucji/organizacji (bez FMP) 39 4 0,00 0,00 0,00 

S 11b.2 Liczba współpracujących instytucji/organizacji (bez FMP) 43 39 0,00 0,00 0,00 

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste 
wykonanie] 

 

Oś priorytetowa IV - Integracja mieszkańców i współpraca administracji 

Priorytet inwestycyjny 11b - Wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej oraz współpracy między obywatelami i instytucjami (EWT – współpraca transgraniczna) 

Cel szczegółowy 6 - Wzmocnienie transgranicznej współpracy instytucji i obywateli we wszystkich aspektach życia publicznego 

 

Tabela 1: Wskaźniki rezultatów - IV.11b.6 

 

ID Wskaźnik 
Jednostka 
pomiaru 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość 
docelowa 

(2023) Ogółem 

2019 
Ogółem 

2019 

jakościowo 
Uwagi 

11b.E 

Indeks nastrojów instytucji 
zaangażowanych w polsko-
niemiecką współpracę 
transgraniczną 

skala od 1 
(min.) do 6 

(max) 
3,70 2014 4,30 - 

 Zgodnie z programem wartość wskaźnika 
raportowana jest dla lat 2018, 2020 oraz wraz z 
raportem końcowym. W związku z tym dla 2019 roku 
nie ustalano wartości wskaźnika.  
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ID Wskaźnik 
2018 

ogółem 

2018 

jakościowo 

2017 

ogółem 

2017 

jakościowo 

2016 

ogółem 

2016 

jakościowo 

2015 

ogółem 

2015 

jakościowo 

11b.E 
Indeks nastrojów instytucji zaangażowanych w polsko-niemiecką 
współpracę transgraniczną 

4,27    
    

 

ID Wskaźnik 2014 Ogółem 
2014 

jakościowo 

11b.E Indeks nastrojów instytucji zaangażowanych w polsko-niemiecką współpracę transgraniczną 3,70  
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Osie priorytetowe dla pomocy technicznej 

 

Oś priorytetowa V - Pomoc Techniczna 

 

Tabela 2: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu - V. Pomoc Techniczna 

 

(1) ID Wskaźnik 
Jednostka 
pomiaru 

Wartość 
docelowa 

2019 Uwagi 

F 7.1 Raporty z wdrażania Programu i raporty końcowe ilość 8 4 - 

S 7.1 Raporty z wdrażania Programu i raporty końcowe ilość 8 4 - 

F 7.2 
Posiedzenia polsko-niemieckiego komitetu 
monitorującego Program 

ilość 12 13 - 

S 7.2 
Posiedzenia polsko-niemieckiego komitetu 
monitorującego Program 

ilość 12 13 - 

F 7.3 
Spotkania robocze jednostek administracyjnych/ 
instytucji zaangażowanych we wdrażanie 
Programu 

ilość 12 20 - 

S 7.3 
Spotkania robocze jednostek administracyjnych/ 
instytucji zaangażowanych we wdrażanie 
Programu 

ilość 12 20 - 

F 7.4 Działania informacyjno-promocyjne ilość 12 28 - 

S 7.4 Działania informacyjno-promocyjne ilość 12 28 - 

F 7.5 Ewaluacje/studia/ ankiety ilość 6 2 - 
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(1) ID Wskaźnik 
Jednostka 
pomiaru 

Wartość 
docelowa 

2019 Uwagi 

S 7.5 Ewaluacje/studia/ ankiety ilość 6 9 - 

F 7.6 
Liczba zatrudnionych (ekwiwalenty pełnych 
etatów), których wynagrodzenie współfinansowane 
jest z Pomocy Technicznej 

ekwiwalenty 
pełnych etatów 

8 9 - 

S 7.6 
Liczba zatrudnionych (ekwiwalenty pełnych 
etatów), których wynagrodzenie współfinansowane 
jest z Pomocy Technicznej 

ekwiwalenty 
pełnych etatów 

8 9 

Wartość wskaźnika (S) zwiększa się z 8 do 9 ze względu na niedoszacowanie 
potrzeb kadrowych WS w trakcie przygotowywania Programu. Z tego względu KM 
wyraził zgodę na sfinansowanie kolejnego etatu ze środków PT. 

 

(1) ID Wskaźnik 2018 2017 2016 2015 2014 

F 7.1 Raporty z wdrażania Programu i raporty końcowe 3 2 1 0,00 0,00 

S 7.1 Raporty z wdrażania Programu i raporty końcowe 3 2 1 0,00 0,00 

F 7.2 Posiedzenia polsko-niemieckiego komitetu monitorującego Program 11 9 6 1 0,00 

S 7.2 Posiedzenia polsko-niemieckiego komitetu monitorującego Program 11 9 6 1 0,00 

F 7.3 Spotkania robocze jednostek administracyjnych/ instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu 16 12 10 4 5 

S 7.3 Spotkania robocze jednostek administracyjnych/ instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu 16 12 10 4 5 

F 7.4 Działania informacyjno-promocyjne 25 22 12 4 0,00 

S 7.4 Działania informacyjno-promocyjne 25 22 12 4 0,00 

F 7.5 Ewaluacje/studia/ ankiety 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S 7.5 Ewaluacje/studia/ ankiety 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F 7.6 Liczba zatrudnionych (ekwiwalenty pełnych etatów), których wynagrodzenie współfinansowane jest z Pomocy Technicznej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S 7.6 Liczba zatrudnionych (ekwiwalenty pełnych etatów), których wynagrodzenie współfinansowane jest z Pomocy Technicznej 9 8 7 2 0,00 
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1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje 
[rzeczywiste wykonanie] 

Oś priorytetowa V - Pomoc Techniczna 

Cel szczegółowy 7 - Przygotowanie, wdrożenie, monitoring, ewaluacja i kontrola interwencji 

 

Tabela 1: Wskaźniki rezultatów - V.7 

ID Wskaźnik 
Jednostka 
pomiaru 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość docelowa (2023) 
ogółem 

2019 
ogółem 

2019 

jakościowo 
Uwagi 

7 
nie ma zastosowania zgodnie z przepisami art. 8 ust. 1 c) ostatni 
podpunkt Rozp. UE 1299/2013 

nie dotyczy 0,00 2014 0,00 -  - 

 

ID Wskaźnik 
2018  

ogółem 

2018 

jakościowo 

2017 

ogółem 

2017 

jakościowo 

2016 

ogółem 

2016  

jakościowo 

2015  

ogółem 

2015 

jakościowo 

7 
nie ma zastosowania zgodnie z przepisami art. 8 ust. 1 c) ostatni podpunkt Rozp. UE 
1299/2013 

     
   

 

 

ID Wskaźnik 
2014  

ogółem 

2014 

jakościowo 

7 nie ma zastosowania zgodnie z przepisami art. 8 ust. 1 c) ostatni podpunkt Rozp. UE 1299/2013   
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3.3 Tabela 3: Cele pośrednie i cele ustalone w ramach wykonania 

 

Oś 
priorytetowa 

Rodzaj 
wskaźnika 

Numer 
identyfikacyjny 

Wskaźnik 
Jednostka 
pomiaru 

Cel pośredni 
na 2018 r. 

Cel końcowy 
(2023) 

2019 Uwagi  

I O CO09 

Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej 
liczby odwiedzin w objętych wsparciem 

obiektach dziedzictwa kulturowego i 
naturalnego oraz stanowiących atrakcje 

turystyczne 

odwiedzający 
/rok 

1.250,00 10.000 1.600 - 

I F F1PA1 Finansowa realizacja osi priorytetowej EUR 4.600.000,00 37.704.503,00 3.291.149,86 - 

I O 6c.1 Liczba obiektów objętych wsparciem ilość 1 8 16 - 

II O CO14 
Drogi: całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg 
km 2 19 10,74 - 

II F F1PA2 Finansowa realizacja osi priorytetowej EUR 2.750.000,00 22.387.046,00 7.370.822,26 - 

III O CO35 

Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc 
w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie 

opieki nad dziećmi lub infrastrukturze 
edukacyjnej 

osoby 24 200 40 - 

III F F1PA3 Finansowa realizacja osi priorytetowej EUR 1.450.000,00 11.782.657,00 1.163.022,31 - 

IV F F1PA4 Finansowa realizacja osi priorytetowej EUR 4.750.000,00 38.882.766,00 12.865.618,79 - 

IV O 11b.1 
Liczba uczestników projektów FMP (w tym 

liczba mężczyzn/kobiet) 
osoby  17.500 50.000 113.340 

(w tym 56.477 
mężczyzn i 
56.863 kobiet) 

IV O 11b.2 
Liczba współpracujących instytucji/organizacji 

(bez FMP) 
ilość 4 30 41 - 
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Oś 
priorytetowa 

Rodzaj 
wskaźnika 

Numer 
identyfikacyjny 

Wskaźnik 
Jednostka 
pomiaru 

2018 2017 2016 2015 2014 

I O CO09 
Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w 
objętych wsparciem obiektach dziedzictwa kulturowego i 
naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne 

Odwiedziny/rok 1.000 0,00 - - - 

I F F1PA1 Finansowa realizacja osi priorytetowej EUR 2.028.473,51 0,00 - - - 

I O 6c.1 Liczba obiektów objętych wsparciem Ilość 9 0,00 - - - 

II O CO14 
Drogi: całkowita długość przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg 

Km 1,86 0,70 - - - 

II F F1PA2 Finansowa realizacja osi priorytetowej EUR 3.307.851,23 0,00 - - - 

III O CO35 
Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej 
wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub 
infrastrukturze edukacyjnej 

osoby 40 0,00 - - - 

III F F1PA3 Finansowa realizacja osi priorytetowej EUR 929.422,33 0,00 - - - 

IV F F1PA4 Finansowa realizacja osi priorytetowej EUR 6.959.576,98 0,00 - - - 

IV O 11b.1 
Liczba uczestników projektów FMP (w tym liczba 
mężczyzn/kobiet) 

osoby 62.379 36.091 - - - 

IV O 11b.2 Liczba współpracujących instytucji/organizacji (bez FMP) Ilość 39 4 - - - 
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3.4. Dane finansowe 
 

Tabela 4: Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu 

 
określone w tabeli 1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 (wzór przekazywania danych finansowych) oraz w tabeli 16 wzoru dotyczącego 
programów współpracy w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna" 
 

Oś priorytetowa Fundusz Podstawa 
kalkulacji 

Finansowanie 
ogółem 

Stopa 
współfinansowania 

Całkowite koszty 
kwalifikowalne 
operacji wybranych 
do udzielenia 
wsparcia 

Procentowy udział 
całkowitych 
przydzielonych 
środków w ramach 
operacji wybranych 
do udzielenia 
wsparcia 

Publiczne koszty 
kwalifikowalne 
operacji wybranych 
do udzielenia 
wsparcia 

Całkowite wydatki 
kwalifikowalne 
zadeklarowane 
przez 
beneficjentów 
instytucji 
zarządzającej (do 
31.12.2018) 

Procentowy udział 
wartości całkowitych 
wydatków 
kwalifikowalnych 
zadeklarowanych 
przez beneficjentów w 
alokacji całkowitych 
kosztów 
kwalifikowalnych dla 
danej osi priorytetowej 

Liczba 
wybranych 
operacji 

I EFRR Ogółem 37.704.503,00 85,00 35.151.651,95 93,23% 34.305.664,59 2.649.487,05 7,03% 14 

II   22.387.046,00 85,00 22.829.685,01 101,98% 22.829.685,01 6.095.152,34 27,23% 6 

III EFRR Ogółem 11.782.657,00 85,00 9.069.498,62 76,97% 8.493.476,62 1.375.367,88 11,67% 10 

IV EFRR Ogółem 38.882.766,00 85,00 32.201.333,57 82,82% 29.116.668,51 12.099.942,00 31,12% 20 

V EFRR Ogółem 7.069.593,00 85,00 7.069.593,00 100,00% 7.069.593,00 2.331.838,37 32,98% 13 

Ogółem EFRR  117.826.565,00 85,00 106.321.762,15 90,24% 101.815.087,73 24.551.787,64 20,84% 63 

Ogółem   117.826.565,00 85,00 106.321.762,15 90,24% 101.815.087,73 24.551.787,64 20,84% 63 

 

W stosownych przypadkach, należy zapewnić wykorzystanie wszelkiego wkładu z państw trzecich biorących udział w programie EWT (np. IPA i EIS, Norwegia, 
Szwajcaria) 
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Tabela 5: Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji 

 
(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) 

Oś priorytetowa Fundusz Zakres 
interwencji 

Forma 
finansowania 

Wymiar 
terytorialny 

Terytorialny 
mechanizm 
wdrażania 

Cel tematyczny Temat 
uzupełniający EFS 

Wymiar rodzajów 
działalności 

gospodarczej 

Wymiar 
lokalizacji 

Całkowite koszty 
kwalifikowalne 

operacji wybranych 
do udzielenia 

wsparcia 

Publiczne koszty 
kwalifikowalne 

operacji wybranych 
do udzielenia 

wsparcia 

Całkowite wydatki 
kwalifikowalne 
zadeklarowane 

przez beneficjentów 
instytucji 

zarządzającej 

Liczba 
wybranych 

operacji 

I EFRR 085  01 01 07 06  22 DE4 2.461.361,15 2.092.156,98 285.661,92 1 

I EFRR 090  01 02 07 06  23 DE4 3.132.631,79 3.132.631,79 71.841,61 1 

I EFRR 091  01 02 07 06  23 DE4 6.082.327,20 5.988.310,28 485.727,10 3 

I EFRR 092  01 02 07 06  23 DE4 3.776.542,79 3.631.882,43 20.330,75 2 

I EFRR 094  01 02 07 06  23 DE4 19.698.789,02 19.460.683,11 1.785.925,67 7 

II EFRR 034  01 03 07 07  12 DE4 22.217.685,01 22.217.685,01 6.095.152,34 5 

II EFRR 043  01 02 07 07  12 DE4 612.000,00 612.000,00 0,00 1 

III EFRR 050  01 01 07 10  19 DE4 4.732.144,76 4.436.877,74 1.271.100,86 6 

III EFRR 051  01 02 07 10  23 DE4 821.345,40 813.847,50 0,00 1 

III EFRR 117  01 02 07 10 18  DE4 3.516.008,46 3.242.751,38 104.267,02 3 

IV EFRR 062  01 02 07 11 24  DE4 1.507.546,64 1.317.625,91 29.145,39 2 

IV EFRR 087  01 03 07 11 22  DE4 543.531,33 462.001,63 0,00 1 

IV EFRR 112  01 02 07 11 24  DE4 4.087.183,25 3.639.374,23 0,00 5 

IV EFRR 119  01 02 07 11 24  DE4 26.063.072,35 23.697.666,74 12.070.796,61 12 

V EFRR 121  01 07 07  18  DE4 6.744.593,00 6.744.593,00 2.239.029,76 10 

V EFRR 122  01 07 07  18  DE4 150.000,00 150.000,00 34.894,29 1 

V EFRR 123  01 07 07  18  DE4 175.000,00 175.000,00 57.914,32 2 
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Tabela 6: Skumulowany koszt wszystkich lub części operacji zrealizowanych poza unijną częścią obszaru objętego programem 

 
1. Operacja (2) 2. Kwota wsparcia z EFRR (1), 

jaką przewiduje się 
wykorzystać na wszystkie 
operacje realizowane poza 
unijną częścią obszaru 
objętego programem lub ich 
część na podstawie wybranych 
operacji 

3. 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) 

4. 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 

5. 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) 

Coaching Viadrina 552,50 0,00% 0,00  

Dialog 52.530,00 0,05% 0,00  

Platforma do badań nad 
rozwiązaniami SmartGrid 
oraz testowania 
algorytmów (...) 

3.000,00 0,00% 0,00  

Europejskie modelowe 
miasto współpracy 
transgranicznej Frankfurt 
nad Odrą & Słubice 

21.000,00 0,02% 0,00  

Razem dla pogranicza – 
poprawa infrastruktury 
edukacyjnej i rozwój 
transgranicznych 
kompetencji 

12.419,35 0,01% 0,00  

Wspólny polsko-niemiecki 
zespół policyjny 
w Guben/Gubinie 

8.500,00 0,01% 0,00  

Transgraniczna Akademia 
Edukacji Prewencji 
Zdrowotnej i Rehabilitacji 

5.660,00 0,01% 0,00  

"GUB-E-BUS" - 
wspólna mobilność 
transgraniczna w 
Euromieście Guben-Gubin 

14.000,00 0,01% 0,00  

W tandemie przeciwko 
przestępczości 
przygranicznej 

6.672,50 0,01% 887,59 0,00% 

Natura Viadrina + 52.088,00 0,05% 3.967,89 0,00% 

Współpraca sieci instytucji 
wspierania gospodarki 

16.320,00 0,02% 0,00  
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ODRA VELO - ODER 
VELO Budowa systemu 
informacji 
turystycznej dla rozwoju 
infrastruktury rowerowej 
na 
pograniczu polsko-
niemieckim 

9.521,00 0,01% 0,00  

SmartRiver: Inteligentne 
Nadodrze 

16.250,00 0,02% 0,00  

Miejsca pamięci Odry i 
Warty 

2.975,00 0,00% 217,50 0,00% 

Turystyczna waloryzacja 
historii Zakonu Joannitöw 
na 
polsko-niemieckim 
pograniczu 

37.250,00 0,04% 0,00  

Światowy Geopark 
UNESCO Łuk Mużakowa 
szansą na rozwój regionu 

37.894,67 0,04% 12.968,73 0,01% 

Przebudowa i rozbudowa 
Muzeum 
Woldenberczyków na 
rzecz rozwoju tran. 

1.674,74 0,00% 0,00  

Realizacja Funduszu 
Małych Projektów w 
Euroregionie Pro Europa 
Viadrina 

70.550,00 0,07% 15.675,31 0,02% 

Realizacja Funduszu 
Małych Projektów w 
Euroregionie “Sprewa-
Nysa-Bóbr” 

892.000,00 0,89% 0,00  

Z parku do parku – z 
Theodorem Fontane w 
poszukiwaniu 
skarbów dziedzictwa 
przyrody i kultury 

510,00 0,00% 0,00  

Dwa ratusze – jedno 
Euromiasto 

45.050,00 0,04% 31,45 0,00% 

(1) Wsparcie z EFRR ustala się w decyzji Komisji dotyczącej odnośnego programu EWT. 
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(2) Na podstawie i z zastrzeżeniem pułapów określonych w art. 20 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013. 
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4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI 
 

W 2019 roku zakończono pierwszą planowaną ewaluację programu. Jej celem była ocena stopnia realizacji celów 

szczegółowych w każdej z osi priorytetowych programu na dzień 31.12.2018 r. Ocena dotyczyła skuteczności 

przedsięwzięć zrealizowanych w ramach wszystkich osi priorytetowych, ich wpływu na sytuację społeczno-

ekonomiczną mieszkańców obszaru wsparcia oraz monitorowania realizacji celów nadrzędnych (m.in. celów 

horyzontalnych i wdrażania strategii komunikacji). Przedmiotem zlecenia była również ocena wkładu Funduszu 

Małych Projektów w realizację osi priorytetowej IV w latach 2018 - 2019. 

Sprawozdanie przyjęto z uwzględnieniem stwierdzonych wad obniżając wynagrodzenie wykonawcy. IZ została 

zmuszona do ograniczenia zakresu badania ze względu na trudności w realizacji umowy przez wykonawcę 

(zrezygnowano z oceny studiów przypadku, zogniskowanego wywiadu grupowego, opracowania wszystkich ankiet 

oraz tłumaczenia przyjętego sprawozdania końcowego). 

Wstępne wyniki ewaluacji IZ przedstawiła Komitetowi Monitorującemu w lutym, a bardziej szczegółowo w 

październiku 2019 r.   

Ze względu na daleko zaawansowaną realizację programu (m.in. brak następnych naborów), większość zaleceń 

będzie możliwa do uwzględnienia dopiero w trakcie opracowywania nowego programu. 

Odnośnie do aktualnego okresu finansowania w raporcie ewaluacyjnym zalecono: 

 zwiększyć częstotliwość wizyt w miejscu realizacji projektu w celu intensyfikacji kontaktów roboczych 

pomiędzy instytucjami programowymi i partnerami wiodącymi/partnerami projektów,  

 na organizowanych dwa razy do roku spotkaniach z udziałem instytucji programowych oraz odpowiednich 

partnerów wiodących podczas bezpośrednich rozmów przedyskutować kwestie barier w realizacji i 

wdrażaniu programu tworząc zarazem możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy Partnerami Wiodącymi,  

 w celu stworzenia możliwości realizacji rekomendacji nr 1 i nr 2 przygotować propozycję zmniejszenia 

obciążeń pracowników instytucji programowych, co pozwoli na zidentyfikowanie istniejących potencjałów w 

zakresie podziału zadań, umożliwi optymalizację procedur pod względem czasochłonności bądź pozwoli na 

wykorzystanie wolnych zasobów do realizacji rekomendacji nr 1 i 2,   

 dopasować merytoryczne ukierunkowanie małych projektów - odnośnie do ich wyboru ewaluator 

zaproponował, aby wspierać szczególnie projekty w konkretnych obszarach tematycznych, w których nie 

przeważają imprezy sportowe lub kulturalne. To zalecenie zostało wdrożone poprzez przyjęcie 

odpowiedniego warunku do aneksu umowy FMP. W celu spełnienia warunku euroregiony dopasowały 

odpowiednio „Wytyczne wdrażania FMP” obowiązujące od stycznia 2020 r.  

Krytyczne uwagi ewaluatora dotyczące inwestycji drogowych przedstawione na posiedzeniu KM w lutym 2019 r. stały 

się dla IZ podstawą do przeprowadzenia ponownej weryfikacji projektów zatwierdzonych w OP II.  



 

PL 38  PL 

W odniesieniu do następnego okresu finansowania, ewaluator zaleca: 

- przeprowadzenie strategicznego pozyskiwania projektów (identyfikacja i rozmowy z potencjalnymi 

wnioskodawcami w nowych grupach docelowych, wspólne opracowywanie pomysłów i rozwój projektu na 

miejscu),   

- przyznanie prawa głosu partnerom gospodarczym w Komitecie Monitorującym (Izba Przemysłowo-

Handlowa, Izba Gospodarcza w Cottbus, Lubuski Sejmik Gospodarczy), 

- dostosowanie osi priorytetowych do podstawowych potrzeb społecznych i przedstawienie ich w sposób 

zwięzły i bliski mieszkańcom, np. praca i działalność gospodarcza (w tym zakładanie przedsiębiorstw), 

edukacja i szkolenia, opieka zdrowotna i nad starszymi, starzy i młodzi, mieszkalnictwo, zmiany 

demograficzne, integracja itp.,  

- zrezygnowanie z procedury uśredniania w systemie punktowym (oceny ekspertów i Wspólnego Sekretariatu) 

i wykazanie ocen punktowych dokonywanych przez ekspertów i Wspólny Sekretariat oddzielnie w podstawie 

decyzji,  

- pełne zaangażowanie ekspertów w procedurę oceny w odniesieniu do wszystkich kryteriów, 

- zastąpienie portalu klienta ILB elektronicznym systemem monitoringu INTERREG (eMS),  

- odstąpienie od kontroli niemieckich części projektu zgodnie z ustawą budżetu kraju związkowego. 

Członkowie KM mogli przedstawić uwagi do sprawozdania ewaluacyjnego do dnia 6 grudnia 2019 r. IZ przeanalizuje 

w większości krytyczne uwagi do sprawozdania, dotyczące w szczególności kształtu przyszłego programu i podda 

je w 2020 r. pod dyskusję członków KM. 

(2) Realizacja drugiej ewaluacji wdrażania programu jest przewidziana na lata 2021 i 2022, a nowy przetarg na jej 

wykonanie zostanie rozpisany w roku 2020.  
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5. PROBLEMY WPŁYWAJĄCE NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA 
 

a) Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania 

 Rola partnerów społecznych, gospodarczych i środowiskowych, 

W przypadku partnerów społeczno-gospodarczych i środowiskowych status członka bez prawa głosu w funkcji 

doradczej nie zmienił się również w 2019 r. Niemieccy partnerzy społeczno-gospodarczy i środowiskowi w 2019 

r. nadal byli częściowo nieobecni na posiedzeniach KM ze względu na nieprzyznane im prawo głosu. Uczestniczyli 

oni jednak we wstępnych spotkaniach strony niemieckiej, w związku z czym możliwe było wykorzystanie ich 

specjalistycznej wiedzy. W trakcie dyskusji nad projektami na posiedzeniach KM IZ informowała ustnie o uwagach 

nieobecnych partnerów społeczno-gospodarczych. Doradczy głos partnerów społeczno-gospodarczych jest 

zawsze brany pod uwagę poprzez uwzględnianie i analizowanie ich uwag w protokołach i procedurach 

obiegowych. IZ prowadziła nadal rozmowy i korespondencję z poszczególnymi członkami KM w celu znalezienia 

kompromisowego rozwiązania dotyczącego prawa głosu. 

 Problemy z realizacją projektów budowlanych 

W projektach z elementami inwestycji budowlanych utrzymywał się problem wzrostu cen w branży budowlanej. 

Wysokie zapotrzebowanie na usługi budowlane w Polsce doprowadziło do wzrostu cen materiałów i robocizny. 

W niektórych projektach zaistniała konieczność kilkukrotnego przeprowadzania procedur przetargowych ze 

względu na fakt, iż złożone oferty znacznie przewyższały ceny ustalone w ramach przetargu.  W celu 

zapewnienia finansowania projektów beneficjenci zmuszeni byli do dostosowania kalkulacji i planowania 

środków budżetowych itp. oraz po części do składania wniosków o zmianę projektu, które były rozpatrywane 

przez ILB i WS. Ze względu na konieczność wielokrotnego przeprowadzania procedur przetargowych należy 

liczyć się z opóźnieniami w realizacji programu (wykorzystanie środków, wskaźniki).  

 Problemy IZ we wdrażaniu programu. 

Zmiana jednostki nadrzędnej z Ministerstwa Sprawiedliwości, Spraw Europejskich oraz Ochrony Konsumentów 

(MdJEV) na Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich (MdFE) Kraju Związkowego Brandenburgia po 

wyborach we wrześniu 2019 r. wymagała dostosowania procedur pod koniec 2019 i na początku 2020 r., co z 

kolei wymusza zwiększone zaangażowanie pracowników. W ramach działań zaradczych realizowanych po 

zmianach budżetowych planuje się w 2020 r. zwiększenie zasobów kadrowych o dwa etaty. 

 Długi czas trwania kontroli pierwszego stopnia. 

Długi czas certyfikowania wydatków w ramach części projektów stanowi niedogodność dla partnerów projektów 

i niesie za sobą możliwość wystąpienia ryzyka niespełnienia wymogów reguły n + 3 w odniesieniu do przyszłych 

rozliczeń środków programowych z Komisją Europejską, głównie w ostatnim roku obrachunkowym. Średni czas 

trwania procesu certyfikacji wydatków od momentu złożenia sprawozdania (a więc bez uwzględnienia czasu na 

uzupełnienie dokumentacji) wynosi przeciętnie 118 dni.  

Opóźnienia w certyfikacji niektórych sprawozdań partnerów projektów spowodowane są po części ich słabą 

jakością. Należy w przyszłości poprawić proces szkolenia i wsparcie dla beneficjentów. Kolejnym powodem 
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opóźnień wydaje się być fakt przeprowadzania kontroli pierwszego stopnia oraz kontroli procedur przetargowych 

przez różne osoby z różnych jednostek. W przypadku ILB powoduje to wydłużenie okresu certyfikacji ze względu 

na ograniczone możliwości działu zamówień publicznych. ILB dokonało już odpowiednich zmian proceduralnych.   

IZ prowadziła działania mające na celu przyspieszenie kontroli pierwszego stopnia, szczególnie w ramach FMP, 

a tym samym skrócenie czasu oczekiwania beneficjentów małych projektów na refundację środków, co 

szczególnie dla małych stowarzyszeń prefinansujących działania stanowi znaczny problem. Podjęte działania 

doprowadziły do przyspieszenia wypłat, co zostało pozytywnie przyjęte przez beneficjentów. 

IZ wezwała ILB do dotrzymywania 3-miesięcznego okresu certyfikacji sprawozdań partnerów projektu.  

Zachowanie terminów ma w obecnym jak i w przyszłym programie ogromne znaczenie. 

 Projekty drogowe 

W związku z uwagami przedstawionymi przez przedstawiciela Komisji Europejskiej do jednego z projektów na 

posiedzeniu KM w lutym 2019 r. WS i IZ przeprowadziły ponowną weryfikację projektów drogowych pod kątem 

ich zgodności z wszystkimi kryteriami uwzględnionymi w programie. W dn. 27.03.2020 weryfikacja została 

zakończona, a jej wynik został przesłany Komisji Europejskiej. 

 Portal klienta ILB 

W 2019 r. IZ otrzymywała nadal zgłoszenia problemów z portalem klienta (m.in. błędy podczas przesyłania ocen 

ekspertów, problemy z widocznością złożonych dokumentów). Problemy z funkcjonalnością portalu udało się w 

w/w przypadkach przezwyciężyć dzięki bliskiej współpracy ILB, LUW i WS wysyłając dokumenty pocztą 

elektroniczną. ILB zleciło usunięcie zgłoszonych problemów portalu klienta. W kolejnym okresie programowania 

planuje się zastąpienie portalu klienta systemem monitoringu elektronicznego (eMS). 
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b) NIEOBOWIĄZKOWE W ODNIESIENIU DO SPRAWOZDAŃ PODSTAWOWYCH, w przeciwnym razie zostaną zawarte 
w pkt 9.1. Ocena, czy postępy poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby zapewnić ich 
osiągnięcie, wskazanie wszelkich podjętych lub planowanych działań naprawczych (w stosownych przypadkach). 

 

 
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. 
 
Można załączyć/znaleźć streszczenie sprawozdania pod Ogólne > Dokumenty 
patrz załącznik  
 
7. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (ART. 46 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013) 
 

8. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIU DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (ART. 
101 LIT. H) I ART. 111 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013 ORAZ ART. 14 UST. 3 LIT. B) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 

1299/2013) 
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8.1. Duże projekty 
 

Tabela 7: Duże projekty 

 
Projekt CCI Status dużego 

projektu 
Inwestycje 
ogółem 

Całkowite 
kwalifikowalne koszty 

Planowana data powiadomienia/data 
przedłożenia projektu 

Data udzielenia milczącej 
zgody/zatwierdzenia przez Komisję 

Planowane 
rozpoczęcie 
wdrażania 

Planowana data 
zakończenia wdrażania 

Oś priorytetowa/ 
priorytety inwestycyjne 

Bieżący stan realizacji – postępy finansowe (% wydatków 
poświadczonych Komisji w stosunku do całkowitych kosztów 
kwalifikowalnych) 

Bieżący stan realizacji – postępy 
rzeczowe Główne etapy wdrażania 
projektu 

Główne 
produkty 

Data podpisania pierwszej 
umowy na wykonanie prac (1) 

Uwagi 

(1) W przypadku operacji realizowanych w ramach PPP – data podpisania umowy PPP pomiędzy podmiotem publicznym i podmiotem sektora prywatnego (art. 102 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013). 

 
 

Istotne problemy napotkane przy realizacji dużych projektów i środki podjęte w celu ich przezwyciężenia 

Nie dotyczy 

 

Wszelkie zmiany planowane na liście dużych projektów w programie współpracy 

Nie dotyczy 

 



 

PL 43 PL 

8.2. Wspólne plany działania 
 
Postępy we wdrażaniu poszczególnych etapów wspólnych planów działania 
 

Nie ma zastosowania. 
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Tabela 8: Wspólne plany działania 

 
Tytuł wspólnego planu 
działania 

CCI Etap wdrażania wspólnego 
planu działania 

Całkowite 
kwalifikowalne koszty 

Całkowite wsparcie 
publiczne 

Wkład PO na rzecz wspólnego 
planu działania 

Oś 
priorytetowa 

Rodzaj wspólnego 
planu działania 

[Planowane] przedłożenie 
projektu Komisji 

[Planowane] rozpoczęcie 
wdrażania 

[Planowane] 
zakończenie 

Główne produkty i 
rezultaty 

Całkowite wydatki kwalifikowalne 
poświadczone Komisji 

Uwagi 
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Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze 

 

Nie dotyczy 

 
9. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU EWT (ART. 50 UST. 4 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013 I ART. 14 UST. 4 

ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1299/2013) 
 
9.1 Informacje zawarte w części A i realizacja celów programu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

 

Oś priorytetowa I - Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego  

 

 

 

Oś priorytetowa II - Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport  

 

. 

 

Oś priorytetowa III - Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji  

 

 

 

Oś priorytetowa IV - Integracja mieszkańców i współpraca administracji  

 

 

 

Oś priorytetowa V - Pomoc Techniczna  

 

 

 
9.2. Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz promowanie 
niedyskryminacji, a w szczególności wspieranie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania 
przyjęte, aby zapewnić uwzględnienie problematyki równości płci na poziomie programu EWT i jego operacji (art. 
50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 4 akapit drugi lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) 

Ocena realizacji szczególnych przedsięwzięć mających na celu uwzględnienie zasad określonych w art. 7 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 dotyczącym promowania równouprawnienia płci oraz niedyskryminacji, w tym, w 
stosownych przypadkach, w zależności od treści i celów danego programu współpracy, przegląd szczególnych 
przedsięwzięć mających na celu promowanie równouprawnienia płci oraz niedyskryminacji, w szczególności 
wspieranie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania przyjęte, aby zapewnić uwzględnienie 
problematyki równości płci na poziomie programu operacyjnego i jego operacji. 
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9.3 Zrównoważony rozwój (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 4 akapit drugi lit. e) 
rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) 
 

Ocena realizacji szczególnych przedsięwzięć mających na celu uwzględnienie zasad określonych w art. 8 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 dotyczącym zrównoważonego rozwoju, w tym, w stosownych przypadkach, w 
zależności od treści i celów danego programu współpracy, przegląd przedsięwzięć podjętych w celu promowania 
zrównoważonego rozwoju zgodnie z danym artykułem. 

  

 
9.4. Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu (art. 50 ust. 4 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 
 

Obliczona kwota wsparcia do wykorzystania w celach związanych ze zmianą klimatu na podstawie skumulowanych 
danych finansowych według kategorii interwencji w tabeli 7 

 

Oś 
priorytetowa 

Kwota wsparcia, która ma zostać wykorzystana na 
cele związane ze zmianą klimatu (EUR) 

Udział w całkowitej alokacji 
programu operacyjnego (%) 

I 3.499.599,75 10,92% 

II 208.080,00 1,09% 

IV 462.001,63 1,40% 

Łącznie 4.169.681,38 4,16% 

 
 
9.5 Rola partnerów we wdrażaniu programu EWT (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 4 akapit 
pierwszy lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) 
 

Ocena realizacji przedsięwzięć podejmowanych w celu uwzględnienia roli partnerów, o których mowa w art. 5 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, w tym zaangażowanie partnerów we wdrażanie, monitorowanie i ewaluację 
programu EWT. 

 

  

 
10. OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 14 UST. 4 AKAPIT PIERWSZY LIT. A) I B) 
ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1299/2013 
 

10.1 Postępy we wdrażaniu planu ewaluacji oraz działań następczych podjętych w związku z ustaleniami dokonanymi 
w ramach ewaluacji 

 

10.2 Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych w ramach strategii 
komunikacji 

  

 



 

PL 47 PL 

11. DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU 

EWT (ART. 14 UST. 4 AKAPIT DRUGI LIT. A), B), C) I F) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1299/2013) 
 
11.1. Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym zintegrowanych inwestycji 
terytorialnych, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność 
w ramach programu współpracy 

 

 
11.2 Postępy w realizacji działań mających na celu zwiększenie potencjału instytucji i beneficjentów w zakresie 
administrowania EFRR i jego wykorzystania 
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11.3 Wkład w strategie makroregionalne i strategie morskie (w stosownych przypadkach) 
 
Jak przewiduje rozporządzenie (UE) nr 1299/2013, opis 19, art. 8 ust. 3 lit. d) „Treść, przyjmowanie i zmiana programów 
EWT” oraz art. 14 ust. akapit 4 cześć druga lit. c) „Sprawozdania z realizacji „ten program przyczynia się do MRS (s) i / lub 
SBS: 
 

Program wnosi wkład w realizację dwóch z trzech priorytetów Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego - 

poprawy dostępności i mobilności oraz większego wzrostu gospodarczego w regionie.  

Wszystkie projekty I OP dotyczą dziedziny turystyki lub zachowania dziedzictwa kulturowego.  

Przykład: 

 Projekt „Na szlaku wspólnej historii” wpisuje się w cele strategii i obejmuje wskazane w niej obszary 

priorytetowe. Inwestycje w sale ekspozycyjne obu muzeów, w których przechowywane są artefakty II wojny 

światowej (Międzyrzecki Rejon Umocniony i Muzeum Wzgórz Seelow), wypracowanie koncepcji prezentacji 

wspólnej historii w obu muzeach oraz polsko-niemieckiego produktu turystycznego są zgodne z założeniami 

strategii i mają istotne znaczenie dla rozwoju współpracy polsko-niemieckiej, przy czym oddziaływują 

pośrednio na wyzwania wymienione w tym dokumencie. Wśród działań wskazanych w strategii wymienia 

się miedzy innymi „utrzymanie i zwiększenie atrakcyjności regionu Morza Bałtyckiego, zwłaszcza dzięki 

edukacji, młodzieży, turystyce, kulturze i zdrowiu”. Przedmiotowy projekt zwiększa dostępność do kultury i 

dziedzictwa kulturowego na obszarze wsparcia. Projekt wnosi wkład w realizację celu „Wzrost poziomu 

dobrobytu” poprzez zwiększenie atrakcyjności wspólnego, transgranicznego dziedzictwa kulturowego oraz 

poprzez wspierania turystyki.  

W przypadku projektów OP IV w szczególności projekty podejmujące tematykę ochrony zdrowia, projekty 

gospodarcze ośrodków technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości oraz izb gospodarczych, a także 

projekty współpracy policji podejmują tematy Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego i przyczyniają się do 

realizacji celów strategii. Przykład: 

 Projekt „Wspólny polsko-niemiecki zespół policyjny Guben-Gubin“ poświęcony jest transgranicznej 

współpracy, która ma w szczególności prowadzić do lepszego zwalczania przestępczości przygranicznej. 

Większe bezpieczeństwo jest istotną podstawą życia mieszkańców, lokalizacji podmiotów gospodarczych i 

związanego z tym zwiększenia dobrobytu na obszarze wsparcia.  

Projekty edukacyjne w OP III uzupełniają starania Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego w celu podniesienia 

poziomu edukacji i tym samym poziomu rozwoju w całym makroregionie.  

Przykład:  

 Projekt „Język sąsiada w Dwumieście” przyczynia się do realizacji Strategii UE dla regionu Morza 

Bałtyckiego w zakresie Celu 3 „Wzrost poziomu dobrobytu” z celem szczegółowym 4 „Rozbudowa 

wspólnej oferty kształcenia ogólnego i zawodowego” poprzez realizację wspólnej oferty edukacyjnej. 

Ponadto projekt przyczynia się do realizacji SUE RMB poprzez podnoszenie jakości edukacji w celu 

zwiększenia szans na rynku pracy młodych ludzi, przekazywanie wartości, kształtowanie osobowości oraz 

przez wymianę w zakresie wzajemnego uczenia się. 
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Projekt sprawozdania z ewaluacji programu zaznacza, że większość zatwierdzonych i wybranych projektów wnosi 

wkład w realizację strategii, nawet jeżeli często nie jest on bliżej opisany. Ze względu na oddalenie regionu, wkład 

w realizację Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego odgrywa raczej mniejszą rolę. 

 

 X  Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego  (EUSMB) 

  Strategia UE na rzecz regionu Dunaju (EUSDR) 

  Strategia UE dla regionu adriatycko-jońskiego (EUSAIR) 

  Strategia UE dla regionu alpejskiego (EUSALP) 

  Strategia basenu morskiego Atlantyku (ATLSBS) 
 
EUSBSR 

 

Istotne dla Programu cele, obszary polityki i działania horyzontalne: 

 

 Cele 

 1 – Ochrona morza 

 2 – Połączenie regionu 

 3 – Wzrost poziomu dobrobytu 

 Obszary polityki 

 4.1 - Biogospodarka 

 4.2 - Kultura 

 4.3 - Edukacja 

 4.4 - Energia 

 4.5 – Substancje biogenne 

 4.6 - Zdrowie 

 4.7 - Innowacyjność 

 4.8 – Substancje odżywcze 

 4.9 - Bezpieczeństwo (safe) 

 4.10 - Bezpieczeństwo (secure) 

 4.11 - Statek 

 4.12 - Turystyka 

 4.13 - Ruch 

 Działania horyzontalne 

 5.1 - Wydajność 

 5.2 - Klimat 

 5.3 – Państwa sąsiedzkie 

 5.4 – Planowanie przestrzenne 
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Działania lub mechanizmy mające na celu lepsze powiązanie programu z EUSBSR 

 

A. Czy koordynatorzy makroregionalni (głównie koordynatorzy krajowi, koordynatorzy obszarów 

priorytetowych lub działań horyzontalnych lub członkowie komitetów sterujących/grup koordynacyjnych) 

uczestniczą w pracach komitetu monitorującego programu? 

Tak      Nie   

 

B. Czy kryteria wyboru dawały dodatkowe punkty za konkretne działania wspierające EUSBSR? 

Tak     Nie   

 

C. Czy w ramach programu zainwestowano środki UE w EUSBSR? 

Tak    Nie   

 

Przybliżona lub dokładna kwota w euro zainwestowana w EUSBSR: 

EFRR ok. 11.400.000 EUR  

Fundusz spójności  

EFS  

ELER  

EMFF  

ENI  

Inne  

środki 

 

"Inne środki" proszę opisać  

 

D. Wyniki uzyskane w odniesieniu do EUSBSR (n.d. za 2016 r.) 

 

Projekty te są obecnie nadal realizowane, a więc nie ma jeszcze wyników. 

 

E. Czy program dotyczy celów cząstkowych EUSBSR (wraz z odpowiadającymi im szczegółowymi celami i 

wskaźnikami) określonych w "Planie działania EUSBSR"? (Proszę określić cel i wskaźnik) 

 

Cel szczegółowy 6c, wskaźnik rezultatu 6c.E; cel szczegółowy 7b, wskaźnik rezultatu 7b.E; cel szczegółowy 10, 

wskaźnik rezultatu 10b.E; cel szczegółowy 11, wskaźnik rezultatu 11b.E 
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11.4 Postępy we wdrażaniu przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych 

 

 
13. INTELIGENTNY I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU 
 

Informacje na temat wkładu programu w realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego zrównoważonego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz jego ocena. 

 

 
14. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA — RAMY WYKONANIA (ART. 50 

UST.2 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013) 
 

W przypadku gdy z oceny postępów poczynionych w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych określonych w 
ramach wykonania wynika, że pewne cele pośrednie i końcowe nie zostały osiągnięte, państwa członkowskie 
powinny przedstawić podstawowe przyczyny niepowodzenia w osiąganiu tych celów pośrednich w sprawozdaniu 
na 2019 r. (w odniesieniu do celów pośrednich) i w końcowym sprawozdaniu z wdrażania (w odniesieniu do celów 
końcowych). 

 

 


