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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.  

Do końca 2019 r. wszystkie środki Programu zostały zaangażowane, stąd w 2020 r. nie był już potrzebny nabór 

projektów. 

Dnia 18.12.2020 r. Komitet Monitorujący (KM) odbył 14. posiedzenie w formie wideokonferencji. KM 

został poinformowany o obecnym stanie wdrażania Programu, stanie projektów drogowych oraz o już 

zakończonych projektach. Zatwierdzono w głosowaniu jeden wniosek o zmianę w projekcie oraz podjęto 

uchwałę o możliwości nadkontraktacji osi priorytetowych, aby móc jeszcze zatwierdzić zmiany w projektach 

oraz ostatni z zatwierdzonych przez KM projektów. Ponadto zrelacjonowano wpływ pandemii koronawirusa 

na działania w ramach Programu i przedstawiono Plan komunikacji na 2021 r. 

Spośród ogółem 73 projektów wybranych w ramach Programu przez KM do końca 2020 r., Bank Inwestycyjny 

Kraju Związkowego Brandenburgia (ILB) do 31.12.2020 r. zawarł umowy o dofinansowanie dla 71 projektów 

na łączną kwotę ok. 92 mln. EUR (bez pomocy technicznej).   

W 2020 r. Wspólny Sekretariat zweryfikował 79 raportów z projektów na łączną kwotę 14,8 mln EUR, jak 

również udzielił razem z Regionalnym Punktem Kontaktowym (RPK) 60 podmiotom 45 doradztw na miejscu 

oraz licznych porad telefonicznych dot. zmian w projektach i raportowania.  

W 2020 r. odbyło się 6 roboczych spotkań instytucji programowych – z powodu pandemii jedynie wirtualnych. 

Na czterech spotkaniach obradowano w ramach dedykowanej specjalnie tematowi przyszłości Interregu 

polsko-niemieckiej grupie roboczej nad podstawowymi dokumentami oraz harmonogramem na przyszły okres 

finansowania 2021-2027.    

W 2020 r. kontrolerzy z art. 23 scertyfikowali 217raportów partnerskich.  

Złożyło się na nie 98 certyfikatów wystawionych przez polskiego kontrolera z art. 23 opiewających łącznie na 

12,7 mln EUR kwalifikowalnych wydatków (9,6 mln środków EFRR) oraz 119 certyfikatów wystawionych 

przez ILB opiewających na 11 mln EUR kwalifikowalnych wydatków (9,1 mln środków EFRR).    

ILB wypłaciło beneficjentom do 31.12.2020 r. łącznie 32,35 mln EUR (bez środków pomocy technicznej). 

Przekazano 2,4 mln EUR na pomoc techniczną. 

Mimo wszystkich utrudnień wynikłych z pandemii w 2020 r. ukończono kolejne 11 projektów.  

Przykłady projektów znaleźć można w załączonej Informacji dla obywateli, a więcej szczegółowych informacji 

o zatwierdzonych przedsięwzięciach na stronie facebook (https://www.facebook.com/interregbbpl), w 

https://www.facebook.com/interregbbpl
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Newsletterze (http://interregva-bb-pl.eu/publikationen-der-beguenstigten/) oraz w banku danych o projektach 

(https://interregva-bb-pl.eu/bewilligte_projekte/).  

Euroregionalne Komisje Oceniające, które w ramach projektów parasolowych weryfikują małe projekty, 

wybrały do dofinansowania w 2020 r. 281 projektów (Euregion SNB 108, Euroregion PEV 173), tak że sumie 

w tym okresie wsparcia wybrano już do dofinansowania 1682 małe projekty. 

W 2020 r. skierowano do Komisji Europejskiej (KE) dwa kolejne wnioski o płatność (4. i 5.) 

Czwarty wniosek o płatność ze stanem na dzień 02.03.2020 r. złożono 30.04.2020 r. na kwotę 12 mln EUR, 

czyli ok. 10,2 mln EFRR (po pomniejszeniu o 10% środków zatrzymanych w ramach gwarancji wypłacono 

9,2 mln EUR). 

Piąty wniosek o płatność ze stanem na dzień 24.08.2020 r. złożono 27.11.2020 r. na kwotę 7 mln EUR, czyli 

ok. 6 mln EUR EFRR.  

Z pięciu złożonych do 31.12.2020 r. wniosków o płatność na łączną kwotę 29,6 mln EUR, Komisja Europejska 

zwróciła do 31.12.2020 r. łącznie 20,3 mln EUR. Zwrot kwoty z 5. wniosku o płatność nastąpił w styczniu 

2021 r. 

Rozpoczęte w 2019 r. kontrole systemowe nr: 4 (zamówień publicznych), 5 (FMP), 6 (Instytucji 

Certyfikującej) i 7 (systemów IT) udało się w 2020 r. zakończyć uzyskując drugą kategorię funkcjonalną 

(„System jest zdolny do funkcjonowania. Konieczne są określone działania naprawcze”). W 2020 r. rozpoczęto 

kontrole systemowe nr: 8 (osi priorytetowej I), 9 (osi priorytetowej IV bez FMP) oraz 10 (osi priorytetowej 

II), z których 8. i 10. zostały zakończone w styczniu 2021 r. uzyskaniem drugiej kategorii funkcjonalnej. 

Na podstawie wartości wskaźników zadeklarowanych przez beneficjentów można wywnioskować, że cele 

końcowe wskaźników produktu dla programu mogą zostać osiągnięte we wszystkich osiach priorytetowych. 

Ewentualne problemy w osiągnięciu celów mogą pojawić się w realizacji finansowej - szczególnie w osi 

priorytetowej I i III - ponieważ poziom realizacji poniżej 30% został tu osiągnięty dopiero do końca 2020 r. 

PA I 

W przypadku wskaźnika produktu 6c.2/CO09 (wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin), osiągnięte wartości ze 

wskaźnikiem wynoszącym aktualnie 4.991,00 w porównaniu do ostatecznego celu (2023) wynoszącego 10.000 

wynoszą około 50%. 

Przy ogólnym oczekiwanym wzroście o 71 850 odwiedzających do 2023 roku i wzroście o 3 300 

odwiedzających w latach 2019-2020, ostateczny cel wydaje się osiągalny, chyba że pandemia koronawirusa 

uniemożliwi dalszy wzrost oczekiwanej liczby odwiedzających. 

Wskaźnik produktu 6c.1 (liczba obiektów objetych wsparciem) został już przekroczony z 21 wspartymi 

obiektami przy ostatecznym celu (2023) wynoszącym 8. 

http://interregva-bb-pl.eu/publikationen-der-beguenstigten/
https://interregva-bb-pl.eu/bewilligte_projekte/
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 PA II 

W oparciu o sprawozdania partnerów otrzymane do końca 2020 r., z których część została już certyfikowana, 

ukończono już 17,70 km dróg (ostateczny cel (2023) 19 km). 

Ze względu na błędy systemowe w wyborze projektów drogowych w PA II, realizacja projektów drogowych 

została opóźniona w 2020 r., patrz poniżej. Rozdział 5.2 (Problemy) niniejszego sprawozdania. Projekty te są 

obecnie w dalszym ciągu realizowane. 19 km, o których mowa w celu końcowym, zostanie osiągnięte. 

PA III 

Wartość końcowa wskaźnika Rynek pracy i szkolenia: Liczba uczestników wspólnych systemów kształcenia i 

szkoleń mających na celu wspieranie zatrudnienia ludzi młodych, możliwości kształcenia oraz oraz 

szkolnictwa wyższego i kształcenia zawodowego ponad granicami (2023) wynosząca 200 osób została już 

dwukrotnie przekroczona - w 2020 r. będą to 404 osoby.  

W przypadku wskaźnika produktu CO35 (potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad 

dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej), z ustalonego celu 200, do końca 2020 r. osiągnięto cel 90, a zatem 

45% wskaźnika produktu. 

PA IV 

74 092 mężczyzn i 76 791 kobiet wzięło już udział w projektach FMP. W przypadku wskaźnika produktu 

6.1/11b.1 (uczestnicy FMP), ostateczny cel (2023 r.) w wysokości 50 000 przewidziany w PW i ostrożnie 

oszacowany w czasie jego przygotowania został już osiągnięty przy 150 883 uczestnikach. Szacuje się, że cel 

178 300 uczestników (w tym 88 050 kobiet i 90 250 mężczyzn), zaktualizowany o dostosowanie umów o 

dofinansowanie z FMP, jest również możliwy do osiągnięcia. 

Wskaźnik produktu 6.2/11b.2 (liczba współpracujących instytucji/organizacji) [bez FMP]) został już 

przekroczony z wartością rzeczywistą 63 przy planowanej wartości docelowej (2023) 30. 

Wartości wskaźników programu osiągnięte do końca 2020 r. w porównaniu z wartościami docelowymi (na 

koniec 2023 r.) są również wyjaśnione w tabeli 3 (ramy wykonania). 
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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 

W OP I dostępnych było 32,04 mln EUR EFRR.  

W 2020 r. zawarto 2 kolejne umowy o dofinansowanie. Tym samym 16 z łącznie 17 zatwierdzonych przez KM 

projektów OP I zostało zakontraktowanych. Udział podpisanych umów o dofinansowanie w alokacji dla OP I 

wynosi zatem 96,98%. Jeden projekt zatwierdzony w czasie 11. posiedzenia KM czeka jeszcze na umowę o 

dofinansowanie. Finasowanie projektu, jak i działania musiały zostać zredukowane po obradach KM, ponieważ 

środki w OP I zostały wyczerpane. W czasie 14. KM środki w OP zostały tak dostosowane, aby także ten projekt 

otrzymał wystarczające finansowanie na spełnienie swoich celów.  

Stan wdrażania umów o dofinansowanie w OP I wyniósł na koniec 2020 r. 24,53%. (środki EFRR wypłacone PP 

przez ILB). Do końca 2020 zakończono rzeczową realizację 3 projektów w tej OP. 

W realizacji tej osi priorytetowej, podobnie jak w pozostałych, wystąpiły problemy związane z pandemią, które 

szerzej opisuje pkt 5 sprawozdania. 

II 
Połączenie z Sieciami 

Transeuropejskimi oraz trwały i 

zrównoważony transport 

Kwota środków EFRR dostępnych w OP II wynosiła 19,03 mln EUR, w tym prawie 2 mln EUR na 7c i 17,03 mln 

EUR na 7b.  

W 2020 r. zakontraktowano kolejny projekt OP II (priorytet inwestycyjny 7c). Tym samym zawarto umowy o 

dofinansowanie dla wszystkich spośród łącznie 7 zatwierdzonych przez KM projektów, tzn. na 99,74% alokacji w 

OP II. Do końca 2020 r. umowy o dofinansowanie zrealizowano w 32,96 %.(środki EFRR wypłacone PP przez 

ILB). Do końca 2020 r. zakończono rzeczową realizację 2 projektów w tej OP. 

 

Priorytet inwestycyjny 7b OP II (projekty budowy dróg) został w 2020 r. poddany kontroli systemowej. Zanim ją 

przeprowadzono KE wyraziła istotne wątpliwości co do kwalifikowalności projektów drogowych. IZ i KK nie 

podzielały tych wątpliwości również po ponownej weryfikacji projektów. W rezultacie kontroli systemowej 
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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 

stwierdzono błąd systemowy dot. definicji kryteriów i procedury wyboru projektów. Wynik kontroli nie 

potwierdził natomiast wątpliwości co do kwalifikowalności poszczególnych projektów. W związku z błędem 

systemowym Instytucja Audytowa zaproponowała ryczałtową korektę całego priorytetu inwestycyjnego 7b w 

wysokości 25%. Instytucja Zarządzająca zgodziła się na jej wdrożenie. Po zaaprobowaniu przez KE sprawozdania 

z kontroli, korekta finansowa zostanie wdrożona na poziomie Programu. Dodatkowo w realizacji osi priorytetowej, 

podobnie jak w pozostałych, wystąpiły problemy związane z pandemią, które szerzej opisuje pkt 5 sprawozdania. 

III 
Wzmocnienie transgranicznych 

zdolności i kompetencji 

W OP III dostępnych było 10 mln EUR EFRR. Abstrahując od jednego projektu, który został wycofany przez 

wnioskodawcę, do końca 2020 r., wszystkie projekty zatwierdzone przez KM zostały zakontraktowane – z tego 6 

w 2020 r. Udział 15 zakontraktowanych projektów w alokacji wynosi 95,49%. Stan wdrożenia umów o 

dofinansowanie na koniec 2020 r. wynosi 31,14% (środki EFRR wypłacone PP przez ILB). Do końca 2020 r. 

zakończono rzeczową realizację 1 projektu w tej OP. 

W tej osi priorytetowej, podobnie jak w pozostałych, wystąpiły problemy związane z pandemią, które szerzej 

opisuje pkt 5 sprawozdania. 

IV 
Integracja mieszkańców i współpraca 

administracji 

W OP IV dostępnych było łącznie 33,05 mln EUR EFRR, w tym 17 mln EUR na projekty parasolowe FMP oraz 

16,05 mln EUR środków EFRR na projekty poza FMP. W 2020 r. zakontraktowano 13 projektów. Udział łącznie 

33 podpisanych umów z 33 wybranych przez KM projektów w alokacji OP IV wynosi 98,20%. Wśród projektów 

OP IV przeważają projekty spotkaniowe. Projekty te w szczególnym stopniu były i są dotknięte ograniczeniami 

wynikłymi z walki z pandemią. Dzięki zastosowaniu elektronicznych środków komunikacji część zaplanowanych 

spotkań może być realizowana online. W przypadku projektów spotkaniowych, które bazują na spotkaniach face 

to face, nie jest to w pełni satysfakcjonujące rozwiązanie W szczególności w OP IV składane będą zatem wnioski 

o przedłużenie projektów lub inne zmiany (patrz rozdz. 4.2 i 5.1). By wesprzeć beneficjentów projektów tej i 

pozostałych osi priorytetowych w warunkach pandemii IZ opublikowała odnośny komunikat. Stan wdrażania 
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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 

projektów na koniec 2020 r. wynosi 47,74% (środki EFRR wypłacone PP przez ILB). Do końca 2020 r. 

zakończono rzeczową realizację 7 projektów w tej OP. 

 

V 
Pomoc Techniczna Udział zatwierdzonych przez KM działań PT w tej osi priorytetowej wynosi 100% alokacji. Wartości docelowe 

3 z 6 wskaźników zostały osiągnięte jeszcze na koniec 2019 r. (dotyczy to spotkań roboczych instytucji lub 

jednostek administracyjnych zaangażowanych w realizację programu, działań informacyjnych i 

komunikacyjnych, posiedzeń polsko-niemieckiego Komitetu Monitorującego PW). Stan wdrażania PT na koniec 

2020 r. sięga 41,15%. Projekty PT cały czas trwają.  

Wskutek pandemii wydarzenie roczne musiało zostać przesunięte na 2021 r. Działania instytucji programowych 

przenoszone są, na ile to możliwe do internetu.  

WS i RPK przeprowadziły łącznie 7 warsztatów nt. raportowania oraz 6 warsztatów i jedno webinarium nt. 

komunikacji online, w których wzięło udział łącznie 130 uczestników. Opublikowano dwa wydania newslettera 

Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska. Poza tym IZ, WS i RPK wzięły aktywny udział w 

kampaniach online „RazemSilniejsi” oraz „Jestem Europejką! Jestem Europejczykiem!“. WS uruchomił ponadto 

kampanię facebookową „#Interreg Superstars – niezwykłe historie transgranicznych projektów”, w ramach której 

prezentowane są dofinansowane w ramach Programu projekty. Ze względu na ograniczenia osobistych kontaktów 

WS nie mógł udzielać beneficjentom porad na miejscu, stąd przy wsparciu kontrolerów z art. 23 opracowano 

instrukcję do sprawozdawczości.  
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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 
2020 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 

4.991 
- 

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 

71.850  

F 6c.1 Liczba obiektów objętych wsparciem ilość 8 21 - 

S 6c.1 Liczba obiektów objętych wsparciem ilość 8 39  

F 6c.3 Długość nowych lub zmodernizowanych szlaków turystycznych, włącznie z oznakowaniem km 300 24 - 

S 6c.3 Długość nowych lub zmodernizowanych szlaków turystycznych, włącznie z oznakowaniem km 300 
457,33 Całkowita długość w projekcie 85015610 (Hauptstadt-Route EV2/R1/ Szlak stolic EV2/R1 zmniejszyła się o 310 metrów z 457,64 

km do 457,33 km, patrz 18. procedura obiegowa 24.08. - 07.09.2020. 

 

(1) ID Wskaźnik 2019 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 1.600 1.000 - - - - 

S CO09 Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne 56.250,00 30.500 - - - - 

F 6c.1 Liczba obiektów objętych wsparciem 16,00 9 - - - - 

S 6c.1 Liczba obiektów objętych wsparciem 24,00 16 - - - - 

F 6c.3 Długość nowych lub zmodernizowanych szlaków turystycznych, włącznie z oznakowaniem 0,60 0 - - - - 

S 6c.3 Długość nowych lub zmodernizowanych szlaków turystycznych, włącznie z oznakowaniem 457,64 265,64 - - - - 
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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 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 

2020 

Ogółem 

2020 

Jakościowo 
Uwagi 

6c.E 

Liczba 

odwiedzających 

obszar wsparcia 

Osoby 1.623.743,00 2014 1.704.930,00  

 Zgodnie z Programem wartość wskaźnika ustala się dla lat 2018 i 2020 oraz w raporcie końcowym.  
* Nie ma jeszcze liczb za rok 2020. Roczniki statystyczne województwa lubuskiego i Brandenburgii za rok 

2019, którymi dysponujemy sporządzając SRP w 2021 r. wykazują wzrost liczby odwiedzin w 2019 r. w 

porównaniu z 2018 r. Wzrostu liczby odwiedzających w 2020 r. nie należy oczekiwać, bo liczba ta w roku 
pandemii raczej się zmniejszy. Aktualna wartość wpisana jest pod 2019 r. 

 

ID Wskaźnik 
2019 

Ogółem 

2019 

jakościowo 

2018 

Ogółem 

2018 

jakościowo 

2017 

Ogółem 

2017 

Jakościowo 

2016 

Ogółem 

2016 

Jakościowo 

2015 

ogółem 

2015 

jakościowo 
2014 Ogółem 

2014 

jakościowo 

6c.E 
Liczba odwiedzających 

obszar wsparcia 
1.887.365,00  1.769.760 - - -  

   
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 2020 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 15000  

 

(1) ID Wskaźnik 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

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

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

Cel szczegółowy 2 - Wspólna stabilizacja i poprawa stanu naturalnych podstaw egzystencji 

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

 

 

 

ID Wskaźnik 
2019 

ogółem 

2019 

jakościowo 

2018 

ogółem 

2018 

jakościowo 

2017 

ogółem 

2017 

jakościowo 

2016 

ogółem 

2016 

jakościowo 

2015 

ogółem 

2015 

jakościowo 

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 

2020 

Ogółem 

2020  

Jakościowo 
Uwagi 

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

wsparcia 
% 35,24 2014 35,40 33,78 
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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 2020 Uwagi 

F CO14 Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg Km 19,00 17,7  

S CO14 Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg Km 19,00 36,99  

 

(1) ID Wskaźnik 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

F CO14 Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg 10,74 1,86 0,70 0,00 0,00 0,00 

S CO14 Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg 30,61 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] 
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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 

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 

2020 

Ogółem 

2020 

Jakościowo 
Uwagi 

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

samochodów osobowych 
% 42,90 2015 43,30 43,8   

 

ID Wskaźnik 
2019 

Ogółem 

2019  

Jakościowo 

2018 

ogółem 

2018 

jakościowo 

2017 

ogółem 

2017  

jakościowo 

2016 

ogółem 

2016 

jakościowo 

2015 

ogółem 

2015  

jakościowo 

2014 

ogółem 

2014  

jakościowo 

7b.E 
Powierzchnia obszaru wsparcia objęta 30-minutową izochroną 

wytyczoną od przejść granicznych dla samochodów osobowych 
43,60  43,60      42,90  
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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 2020 Uwagi 

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

połączeniach transgranicznych 
ilość 2,00 

0 
 

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

połączeniach transgranicznych 
ilość 2,00 

2 W 2019 r. KM wybrał do dofinansowania projekt z zaplanowanymi 2 ofertami komunikacji publicznej. W 2020 r. zawarto 

umowę o dofinansowanie.   

 

(1) ID Wskaźnik 2019 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 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] 
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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 

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 

2020 

Ogółem 

2020 

Jakościowo 
Uwagi 

7c.E 

Podróżni korzystający z 

transgranicznej 

komunikacji publicznej 

podróżni/dzień 1.930,00 2014 2.550,00   

Dostępne są tylko dane za rok 2019. Naniesiono je odpowiednio w tabeli pod 2019. Zdatne dane za rok 
2020 dostępne będą zgodnie z informacją Związku Komunikacyjnego Berlina-Brandenburgii dopiero 

pod koniec 2021 r. W związku z pandemią liczby za 2020 r. przypuszczalnie zmniejszą się. Wraz z 

pierwszym lockdown’em od marca 2020 r. wstrzymano transgraniczne połączenie autobusowe we 
Frankfurcie nad Odrą i od tego czasu ponownie go nie uruchomiono. 

 

ID Wskaźnik 
2019 

Ogółem 

2019 

Jakościowo 

2018 

ogółem 

2018 

jakościowo 

2017 

Ogółem 

2017 

jakościowo 

2016 

ogółem 

2016 

jakościowo 

2015 

ogółem 

2015 

jakościowo 

2014 

ogółem 

2014 

jakościowo 

7c.E 
Podróżni korzystający z transgranicznej komunikacji 

publicznej 
2.131,00  2.210        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 
2020 Uwagi 

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

nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej 
Osoby 200 90  

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

nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej 
Osoby 200 334  

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 200 404 

Wartość końcowa wskaźnika Rynek pracy i szkolenia: Liczba uczestników wspólnych systemów kształcenia i szkoleń mających na celu wspieranie 

zatrudnienia ludzi młodych, możliwości kształcenia oraz oraz szkolnictwa wyższego i kształcenia zawodowego ponad granicami (2023) wynosząca 200 osób 

została już dwukrotnie przekroczona - w 2020 r. będą to 404 osoby.  

 

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 3.111 
Wartości wskaźników do osiągnięcia ustalono w już zawartych umowach o dofinansowanie. Wartość docelowa wskaźnika programowego została na etapie 

przygotowywania PW zbyt nisko oszacowana. W projektach z udziałem studentów uczestniczy więcej osób niż oczekiwano. 

 

 

 

(1) ID Wskaźnik 2019 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 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 180 180 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 58 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 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] 
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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) 

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 

2020 

ogółem 

2020 

jakościowo 
Uwagi 

10b.E 
Korzystający z niemiecko-polskich 

ofert edukacyjnych 
Osoby / rok 4.182,00 2014 4.600,00 5.841  

liczby zmniejszyły się, co wynika ze spowodowanego pandemią odwoływania 

działań projektowych i uczestnictwa w nich 

 

ID Wskaźnik 
2019  

ogółem 

2019 

jakościowo 

2018  

ogółem 

2018  

jakościowo 

2017 

 ogółem 

2017 

Jakościowo 

2016  

ogółem 

2016  

jakościowo 

2015 

ogółem 

2015 

jakościowo 

2014 

ogółem 

2014 

jakościowo 

10b.E Korzystający z niemiecko-polskich ofert edukacyjnych   6.062        4.182  
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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 
2020 Uwagi 

11b.1 
Liczba uczestników projektów FMP (w tym 

liczba mężczyzn/kobiet) 
osoby 50.000 

150.883 (w tym 74.092 mężczyzn i 76.791 kobiet). Podczas opracowywania PW bardzo ostrożnie oszacowano liczbę uczestników na łącznie 50.000. Zapotrzebowanie na małe projekty oraz chęć uczestnictwa w nich są jednak 

większe niż zakładano. Przyczynić się mogły do tego 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 szacowana w umowie o dofinansowanie. Wartości zostały zaktualizowane wraz z korektami umów o dofinansowanie MFP: 178.300 uczestników, w 

tym 88.050 kobiet i 90.250 mężczyzn. 

11b.2 
Liczba współpracujących 

instytucji/organizacji (bez FMP) 
sztuki 30,00 

63 
 

11b.2 
Liczba współpracujących 

instytucji/organizacji (bez FMP) 
sztuki 30,00 

91 
Liczbę współpracujących instytucji ustalana jest na podstawie liczby partnerów projektów (w umowach o dofinansowanie), nie uwzględnia się instytucji uczestniczących w nich dodatkowo. 

 

(1) ID Wskaźnik 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

F 11b.1 Liczba uczestników projektów FMP (w tym liczba mężczyzn/kobiet) 113.340 62.379 36.091 0,00 0,00 0,00 

S 11b.1 Liczba uczestników projektów FMP (w tym liczba mężczyzn/kobiet) 178.300 50.000 50.000 0,00 0,00 0,00 

F 11b.2 Liczba współpracujących instytucji/organizacji (bez FMP) 41 39 4 0,00 0,00 0,00 

S 11b.2 Liczba współpracujących instytucji/organizacji (bez FMP) 43 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] 
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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 

2020 

Ogółem 

2020 

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 4,05 

 

 

 

ID Wskaźnik 
2019 

Ogółem 

2019 

jakościowo 

2018 

ogółem 

2018 

jakościowo 

2017 

ogółem 

2017 

jakościowo 

2016 

ogółem 

2016 

jakościowo 

2015 

ogółem 

2015 

jakościowo 

2014 

Ogółem 

2014 

jakościowo 

11b.E 
Indeks nastrojów instytucji zaangażowanych w polsko-

niemiecką współpracę transgraniczną 
 

 
4,27    

    
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 
2020 Uwagi 

F 7.1 Raporty z wdrażania Programu i raporty końcowe ilość 8 5,00  

S 7.1 Raporty z wdrażania Programu i raporty końcowe ilość 8 5,00  

F 7.2 Posiedzenia polsko-niemieckiego komitetu monitorującego Program ilość 12 14,00  

S 7.2 Posiedzenia polsko-niemieckiego komitetu monitorującego Program ilość 12 14,00  

F 7.3 
Spotkania robocze jednostek administracyjnych/ instytucji zaangażowanych we 

wdrażanie Programu 
ilość 12 26  

S 7.3 
Spotkania robocze jednostek administracyjnych/ instytucji zaangażowanych we 

wdrażanie Programu 
ilość 12 26  

F 7.4 Działania informacyjno-promocyjne ilość 12 30  

S 7.4 Działania informacyjno-promocyjne ilość 12 30  

F 7.5 Ewaluacje/studia/ ankiety ilość 6 4 
W 2020 r. dwie ankiety: „Perspektywy polsko.brandenburskiej wpsółpracy 2021-2027“, ankieta online dot. oddziaływania pandemii koronawirusa na realizację projektów 

przeprowadzona przez WS w 2020 r.; Patrz niżej rozdział 4. Podsumowanie przeprowadzonych ewaluacji 

S 7.5 Ewaluacje/studia/ ankiety ilość 6 4  

F 7.6 
Liczba zatrudnionych (ekwiwalenty pełnych etatów), których wynagrodzenie 

współfinansowane jest z Pomocy Technicznej 

ekwiwalenty pełnych 

etatów 
8 8,5 

6 pracowników WS, 1 specjalista w IZ, 0,5 etatu specjalisty w Instytucji Certyfikującej. Przejęcie finansowania z funduszy państwowych stanowiska pierwotnie 

finansowanego z PT. Umożliwiło to sfinansowanie ze środków PT dodatkowego 0,5 etatu dla tego zakresu zadań. 

S 7.6 
Liczba zatrudnionych (ekwiwalenty pełnych etatów), których wynagrodzenie 

współfinansowane jest z Pomocy Technicznej 

ekwiwalenty pełnych 

etatów 
8 8,5  

 

(1) ID Wskaźnik 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

F 7.1 Raporty z wdrażania Programu i raporty końcowe 4 3 2 1 0,00 0,00 

S 7.1 Raporty z wdrażania Programu i raporty końcowe 4 3 2 1 0,00 0,00 

F 7.2 Posiedzenia polsko-niemieckiego komitetu monitorującego Program 13 11 9 6 1 0,00 

S 7.2 Posiedzenia polsko-niemieckiego komitetu monitorującego Program 13 11 9 6 1 0,00 

F 7.3 Spotkania robocze jednostek administracyjnych/ instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu 20 16 12 10 4 5 

S 7.3 Spotkania robocze jednostek administracyjnych/ instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu 20 16 12 10 4 5 

F 7.4 Działania informacyjno-promocyjne 28 25 22 12 4 0,00 

S 7.4 Działania informacyjno-promocyjne 28 25 22 12 4 0,00 

F 7.5 Ewaluacje/studia/ ankiety 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S 7.5 Ewaluacje/studia/ ankiety 2 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 9 9,00 8,00 7,00 1,00 0,00 

S 7.6 Liczba zatrudnionych (ekwiwalenty pełnych etatów), których wynagrodzenie współfinansowane jest z Pomocy Technicznej 9 9 8 7 2 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] 
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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 

2020 

ogółem 

2020 

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 
2019 

ogółem 

2019 

jakościowo 

2018  

ogółem 

2018 

jakościowo 

2017 

ogółem 

2017 

jakościowo 

2016 

ogółem 

2016  

jakościowo 

2015  

ogółem 

2015 

jakościowo 

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) 
2020 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 4.991 

W przypadku wskaźnika produktu 6c.2/CO09 (wzrost oczekiwanej 

liczby odwiedzin), osiągnięte wartości ze wskaźnikiem wynoszącym 

aktualnie 4.991,00 w porównaniu do ostatecznego celu (2023) 
wynoszącego 10.000 wynoszą około 50%. 

Przy ogólnym wzroście liczby odwiedzających o 71 850 osób do 2023 

roku i wzroście o 3 300 osób w latach 2019-2020, ostateczny cel 
wydaje się osiągalny, chyba że pandemia koronawirusa uniemożliwi 

dalszy wzrost oczekiwanej liczby odwiedzających. 

I F F1PA1 
Finansowa realizacja osi 
priorytetowej 

EUR 4.600.000,00 37.704.503,00 10.435.592,57 Stan 6 wniosek o płatność, co stanowi 27,68 %. 

I O 6c.1 
Liczba obiektów objętych 
wsparciem 

ilość 1 8 21 

Wskaźnik produktu 6c.1 (liczba obiektów objetych wsparciem) został 

już przekroczony z 21 wspartymi obiektami przy ostatecznym celu 

(2023) wynoszącym 8. 

II O CO14 

Drogi: całkowita długość 

przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg 

km 2 19 1 7,7 

W oparciu o sprawozdania partnerów otrzymane do końca 2020 r., z 

których część została już certyfikowana, ukończono już 17,70 km dróg 

(ostateczny cel (2023) 19 km). 
Odpowiada to 93%. 

Ze względu na błędy systemowe w wyborze projektów dot. budowy 

dróg w PA II, realizacja tych projektów była opóźniona w 2020 r., 
patrz poniżej rozdział 5.2 (Problemy) niniejszego sprawozdania. 

Projekty te są obecnie dalej realizowane. Wyznaczona w celu 

końcowym wartość 19 km zostanie osiągnięta. 

II F F1PA2 
Finansowa realizacja osi 

priorytetowej 
EUR 2.750.000,00 22.387.046,00 9.623.661,10 Stan 6 wniosek o płatność, co stanowi 42,99 % 

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 90 

W przypadku wskaźnika produktu CO35 (potencjał objętej wsparciem 

infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury 

edukacyjnej), z ustalonego celu 200, do końca 2020 r. osiągnięto cel 
90, a zatem 45% wskaźnika produktu. 

III F F1PA3 
Finansowa realizacja osi 

priorytetowej 
EUR 1.450.000,00 11.782.657,00 3.406.071,89 Stan 6 wniosek o płatność, co stanowi 28,91 % 

IV F F1PA4 
Finansowa realizacja osi 

priorytetowej 
EUR 4.750.000,00 38.882.766,00 19.328.218,62 Stan 6 wniosek o płatność, co stanowi 49,71 % 

IV O 11b.1 
Liczba uczestników projektów FMP 

(w tym liczba mężczyzn/kobiet) 
osoby  17.500 50.000 150.883 

74 092 mężczyzn i 76 791 kobiet wzięło już udział w projektach FMP. 
W przypadku wskaźnika produktu 6.1/11b.1 (uczestnicy FMP), 

ostateczny cel (2023 r.) w wysokości 50 000 przewidziany w PW i 
ostrożnie oszacowany w czasie jego przygotowania został już 

osiągnięty przy 150 883 uczestnikach. Szacuje się, że cel 178 300 

uczestników (w tym 88 050 kobiet i 90 250 mężczyzn), 
zaktualizowany o dostosowanie umów o dofinansowanie z FMP, jest 

również możliwy do osiągnięcia. 

IV O 11b.2 
Liczba współpracujących 

instytucji/organizacji (bez FMP) 
ilość 4 30 63 

Wskaźnik produktu 6.2/11b.2 (liczba współpracujących 

instytucji/organizacji) [bez FMP]) został już przekroczony z wartością 
rzeczywistą 63 przy planowanej wartości docelowej (2023) 30. 
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Oś 

priorytetowa 

Rodzaj 

wskaźnika 

Numer 

identyfikacyjny 
Wskaźnik 

Jednostka 

pomiaru 
2019 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 1.600 1.000 0,00 - - - 

I F F1PA1 Finansowa realizacja osi priorytetowej EUR 3.291.149,86 2.028.473,51 0,00 - - - 

I O 6c.1 Liczba obiektów objętych wsparciem Ilość 16 9 0,00 - - - 

II O CO14 Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg Km 10,74 1,86 0,70 - - - 

II F F1PA2 Finansowa realizacja osi priorytetowej EUR 7.370.822,26 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 40 0,00 - - - 

III F F1PA3 Finansowa realizacja osi priorytetowej EUR 1.163.022,31 929.422,33 0,00 - - - 

IV F F1PA4 Finansowa realizacja osi priorytetowej EUR 12.865.618,79 6.959.576,98 0,00 - - - 

IV O 11b.1 Liczba uczestników projektów FMP (w tym liczba mężczyzn/kobiet) osoby 113.340 62.379 36.091 - - - 

IV O 11b.2 Liczba współpracujących instytucji/organizacji (bez FMP) Ilość 41 39 4 - - - 

 

 

  



 

PL 26 PL 

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 38.227.781,68 101,39% 37.381.794,32 9.289.862,45 24,64% 16 

II EFRR Ogółem 22.387.046,00 85,00 24.514.979,97 109,51% 24.514.979,97 7.411.055,57 33,10% 7 

III EFRR Ogółem 11.782.657,00 85,00 11.279.155,96 95,73% 10.452.259,42 3.543.637,26 30,08% 15 

IV EFRR Ogółem 38.882.766,00 85,00 37.960.497,71 97,63% 34.415.956,23 18.286.489,20 47,03% 33 

V EFRR Ogółem 7.069.593,00 85,00 7.069.593,00 100,00% 7.069.593,00 3.099.650,13 43,84% 13 

Ogółem EFRR  117.826.565,00 85,00 119.052.008,32 101,04% 113.834.582,94 41.630.694,61 35,33% 84 

Ogółem   117.826.565,00 85,00 119.052.008,32 101,04% 113.834.582,94 41.630.694,61 35,33% 84 
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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 2.092.156,98 936.524,22 1 

I EFRR 090 01 07 06 06   23 DE4 3.296.413,13 3.296.413,13 1.398.375,70 1 

I EFRR 091 01 07 07 06   23 DE4 6.082.327,20 5.988.310,28 2.076.721,23 3 

I EFRR 092 01 02 07 06   23 DE4 4.279.811,96 4.135.151,60 83.361,22 3 

I EFRR 094 01 02 07 06   23 DE4 22.107.868,24 21.869.762,33 4.794.880,08 8 

II EFRR 034 01 03 07 07   12 DE4 22.217.685,01 22.217.685,01 7.370.822,26 5 

II EFRR 043 01 02 07 07   12 DE4 2.297.294,96 2.297.294,96 40.233,31 2 

III EFRR 050 01 01 07 10   19 DE4 6.021.007,71 5.510.795,27 2.752.674,07 8 

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 4.436.802,85 4.127.616,65 790.963,19 6 

IV EFRR 062 01 02 07 11   24 DE4 2.892.466,73 2.602.593,40 135.463,84 4 

IV EFRR 087 01 03 07 11   22 DE4 794.756,72 713.227,02 73.368,76 2 

IV EFRR 112 01 02 07 11   24 DE4 5.589.142,93 4.990.287,82 2.460.722,46 8 

IV EFRR 119 01 02 07 11   24 DE4 28.684.131,33 26.109.847,99 15.616.934,14 19 

V EFRR 121 01 07 07    18 DE4 6.744.593,00 6.744.593,00 2.998.881,46 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 65.874,38 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% 55,25 0,00% 

Coaching Viadrina – nowe 

szanse  
127,50 0,00% 0,00  

Dialog 2.0 41.990,00 0,04% 0,00  

Światowy Geopark UNESCO 

Łuk Mużakowa szansą na 

rozwój regionu 

30.296,00 0,03% 0,00  

Polsko-niemieckie warsztaty 

edukacyjne 
408,00 0,00% 0,00  

Dialog 52.530,00 0,05% 4.766,02 0,00% 

Platforma do badań nad 

rozwiązaniami SmartGrid oraz 

testowania algorytmów 

zarządzania i balansowania 

ernergią 

3.000,00 0,00% 0,00  

Nowoczesne metody 

magazynowania energii w 

regionie Szprewa-Nysa-Bóbr 

2.568,00 0,00% 0,00  

Europejskie modelowe miasto 

współpracy transgranicznej 

Frankfurt nad Odrą & Słubice 

5.500,00 0,01% 0,00  



 

PL 30 PL 

Razem dla pogranicza – 

poprawa infrastruktury 

edukacyjnej i rozwoju 

kompetencji transgranicznych 

12.419,35 0,01% 2.214,43 0,00% 

Wspólna wiedza, wspólny 

język, wspólny cel – 

współpraca transgraniczna 

pomiędzy polskimi studentami 

i niemieckimi uczniami 

zawodu w dziedzinie 

ratownictwa 

19.975,00 0,02% 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% 147,00 0,00% 

"GUB-E-BUS" - 

wspólna mobilność 

transgraniczna w 

Euromieście Guben-Gubin 

14.000,00 0,01% 1.866,32 0,00% 

W tandemie przeciwko 

przestępczości przygranicznej 
6.672,50 0,01% 2.132,49 0,00% 

Młodzi Rzemieślnicy razem 

dla pogranicza – rozwój 

transgranicznych kompetencji 

7.273,45 0,01% 0,00  

Trwałe wzmocnienie i nowe 

ukierunkowanie 

Europejskiego Związku 

Parków Łużyckich 2021  

56.381,83 0,06% 0,00  

Natura Viadrina + 52.088,00 0,05% 13.401,51 0,01% 



 

PL 31 PL 

Współpraca sieci instytucji 

wspierania gospodarki w 

polsko-niemieckim obszarze 

gospodarczym 

16.320,00 0,02% 6.809,54 0,01% 

ODRA VELO – ODER VELO 

Budowa systemu informacji 

turystycznej dla rozwoju 

infrastruktury rowerowej na 

pograniczu polsko-

niemieckim 

9.521,00 0,01% 4.717,28 0,00% 

RailBLu – Poprawa 

dostępności połączeń 

transgranicznych pomiędzy 

Brandenburgią a 

Województwem Lubuskim 

895.793,53 0,89% 0,00  

SmartRiver: Inteligentne 

Nadodrze 
16.250,00 0,02% 0,00  

SpaceRegion: Transgraniczna 

Integracja Sektora 

Kosmicznego 

2.000,00 0,00% 0,00  

Miejsca pamięci nad Odrą i 

Wartą 
2.975,00 0,00% 2.034,22 0,00% 

Turystyczna waloryzacja 

historii Zakonu Joannitów na 

polsko-niemieckim 

pograniczu 

37.250,00 0,04% 0,00  

Geopark UNESCO Łuk 

Mużakowa–wspólne 

dziedzictwo na niemiecko-

polskim pograniczu 

37.894,67 0,04% 19.626,75 0,02% 

Przebudowa i rozbudowa 

Muzeum Woldenberczyków 

na rzecz rozwoju 

1.674,74 0,00% 1.478,18 0,00% 
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transgranicznej współpracy 

turystycznej 

Realizacja Funduszu Małych 

Projektów w Euroregionie 

PRO EUROPA VIADRINA 

70.550,00 0,07% 26.890,37 0,03% 

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% 8.359,57 0,01% 

Dwa Ratusze – jedno 

Euromiasto: II etap 
20.000,00 0,02% 0,00  

(1) Wsparcie z EFRR ustala się w decyzji Komisji dotyczącej odnośnego programu EWT. 

(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 ramach Programu Współpracy INTERREG V A Polska-Brandenburgia 2014-2020 Wspólny 

Sekretariat przeprowadził dwie ankiety  

1. Ankieta „Perspektywy polsko-brandenburskiej współpracy transgranicznej w latach 2021-

2027” 

IZ we współpracy z KK przeprowadziła w ramach procesu przygotowania nowego programu INTERREG 

na lata 2021-2027 ankietę wśród instytucji działających w bezpośredniej bliskości od granicy polsko-

brandenburskiej. 

Celem ankiety było poznanie potrzeb i wyzwań w celu określenia obszarów finansowania przyszłego 

programu współpracy. 

Ankieta została przeprowadzona elektronicznie w terminie: 22.11.2019 – 17.01.2020. Dodatkowo w 

okresie od 26.11.2019 do 13.01.2020 skierowano zapytanie do członków KM. 

W wyniku ankiety elektronicznej otrzymano 134 odpowiedzi, z tego z 75 z Niemiec i 59 z Polski. W 

wyniku zapytania skierowanego do członków KM otrzymano 11 odpowiedzi. 

Najważniejsze wyniki ankiety: 

 Spośród wszystkich przedstawionych tematów najwięcej głosów otrzymała edukacja od wczesnej 

opieki nad dziećmi, edukacji i wychowania do kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji 

dorosłych. 

 Na kolejnym miejscu uplasował się obszar dotyczący celu Interreg - Zwiększenie sprawności 

administracji publicznej w drodze upowszechniania współpracy prawnej i administracyjnej oraz 

współpracy między obywatelami z jednej strony oraz między obywatelami a instytucjami z drugiej w 

celu wyeliminowania przeszkód prawnych i innych barier w regionach granicznych. 

 Trzecie miejsce zajmują na równi następujące tematy 

o Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych i powiązanych usług 

turystycznych oraz 

o Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury. 

 Jako istotne tematy dalszej współpracy pomiędzy Polską a Niemcami respondenci rekomendowali 

również obszary: 

o Infrastruktura przeznaczona dla rowerów  

o Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz 

o ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem dotyczące: powodzi, pożarów, erozji i susz 

oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie (w tym: zwiększenie świadomości, ochrona ludności 

oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami). 

Prawie 96 procent ankietowanych zgłosiło zamiar ubiegania się o środki w ramach przyszłego Programu 

Współpracy Brandenburgia – Polska. 

Wyniki badania zostaną uwzględnione w przyszłym programie współpracy. 
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2. Ankieta „Covid 19 - Program Współpracy INTERREG V A Polska-Brandenburgia 2014-

2020” 

Z przeprowadzonej w czerwcu/lipcu 2020 r. ankiety online dot. wpływu Covid-19 na Program 

Współpracy wynikło, że zdecydowana większość respondentów już dostrzega negatywny wpływ 

pandemii na projekty, względnie obawia się, że wpłynie ona na ich wdrażanie w przyszłości. Poważne 

obawy ankietowanych wzbudza brak możliwości organizacji publicznych wydarzeń, ograniczenia w 

rekrutacji ich uczestników i ogólnie ograniczenie, względnie pogorszenie kontaktów międzyludzkich 

oraz kontaktów z partnerami (np. wskutek ponownego zamknięcia granic).  

 

By złagodzić skutki pandemii wielu partnerów w miejsce zaplanowanych spotkań / szkoleń / warsztatów 

w polsko-niemieckich grupach oferuje spotkania online. Większość działań w projektach wymagających 

osobistych spotkań, przesunięto jednak na 2021 r. Ponieważ stosownie do tego później niż planowano 

rozliczane będą wydatki, mogą z tego wyniknąć problemy z zakończeniem w porę Programu i 

dotrzymaniem reguły n+3.  

 

Instytucja Zarządzająca INTERREG V A BB-PL najpierw w kwietniu, a następnie w grudniu 2020 r. 

(aktualizacja treści stosownie do wyników ankiety) opublikowała komunikat, w którym zawarte są 

wskazówki i zalecenia dot. realizacji projektów podczas pandemii oraz możliwości zmian w projektach i 

ich przedłużania. Komunikat opublikowano na stronach internetowych Programu, w dziale “Aktualności” 

(2020-12-15_Komunikat_Covid19_PL.pdf (interregva-bb-pl.eu) 

 

Patrz też pkt 5 (Problemy) 
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5. PROBLEMY WPŁYWAJĄCE NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA 

 

a) Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania 

1. Przeciągająca się realizacja projektów wskutek pandemii koronawirusa 

a) Problem 

W większości projektów, które jeszcze nie zostały zakończone, dochodzi obecnie do opóźnień w ich realizacji 

wskutek pandemii koronawirusa. Trzeba się liczyć w związku z tym ze zmianami w projektach (w 

szczególności przedłużeniem okresów realizacji projektów) oraz z nieosiągnięciem wskaźników 

projektowych i / oraz produktu, jak również z problemami z terminowym zakończeniem Programu i 

dotrzymaniem reguły N+3. Dotyczy to przede wszystkim projektów OP IV, ale również OP I oraz III (w 

których jako wskaźnik projektowy albo produktu podano odwiedzających, uczestników itp.).  

W punkcie 4.2 wskazano na przeprowadzoną przez WS ankietę „Covid 19 - Program Współpracy 

INTERREG V A Polska-Brandenburgia 2014-2020” (patrz wyżej) 

b) Środki zaradcze 

Instytucja Zarządzająca INTERREG V A BB-PL opublikowała komunikat, w którym zawarte są wskazówki 

i zalecenia dot. realizacji projektów podczas pandemii oraz możliwości zmian w projektach i ich przedłużania 

(Patrz wyżej 4.2).  

Poza tym WS zorganizował dla beneficjentów 6 warsztatów oraz seminarium online na temat „Narzędzia 

online – efektywna komunikacja w czasie pandemii. Zachowanie się w wirtualnym świecie.” 

2. Błąd systemowy przy wyborze projektów drogowych w OP II 

a) Problem 

W wyniku przeprowadzonej w 2020 r. kontroli systemowej OP II stwierdzono, że nie zdefiniowano 

dostatecznie precyzyjnie sformułowanych kryteriów wyboru projektów drogowych (7b). Instytucja 

Audytowa nie potwierdza wprawdzie podniesionych jeszcze w 2019 r. przez KE, a nie podzielanych przez 

IZ i KK wątpliwości co do kwalifikowalności poszczególnych projektów drogowych, niemniej uważa 

niedoprecyzowanie kryteriów kwalifikowalności za poważny błąd systemowy. Zgodnie z zaleceniem 

Instytucji Audytowej należy na niego odpowiedzieć ryczałtową korektą finansową priorytetu inwestycyjnego 

7b w wysokości 25%. IZ zajmując w tej sprawie stanowisko obiecała wdrożyć zalecenie. Ryczałtowej korekty 

dokona się na poziomie Programu. 

W związku z toczącą się kontrolą IZ latem 2020 r. przejściowo wstrzymała płatności na rzecz tych projektów 

do czasu wyjaśnienia sprawy, prosząc ich beneficjentów, aby na razie nie zaciągali żadnych nowych 

zobowiązań. Zabieg ten postawił beneficjentów przed wielkim wyzwaniem, również finansowym, w kilku 

przypadkach prowadząc do poważnych problemów z wdrożeniem projektów. Obecnie wychodzi się z 

założenia, że projekty drogowe będą mogły zostać zakończone i rozliczone z UE – przy uwzględnieniu 

finansowej korekty na poziomie Programu.   

Poza tym zachodzi niebezpieczeństwo, że finansowa korekta w wysokości 25% negatywnie wpłynie na 

osiągnięcie celów n+3 w latach 2022 i 2023. 

b) Środki zaradcze 

Zalecona przez Instytucję Audytową ryczałtowa korekta finansowa zostanie wdrożona. Uwzględni się środki 

zaradcze zaproponowane poza tym, m. in. bardziej jednoznaczne/precyzyjne zdefiniowanie w przyszłości 

kryteriów wyboru projektów. 

Środki z EFRR podlegające korekcie finansowej mogą zostać wykorzystane w ramach innych priorytetów 

inwestycyjnych. Aby uniknąć strat finansowych i problemów przy n+3, należy szybko przeprowadzić zmianę 

planu wydatkowania środków. Zmiana ograniczyć się powinna w miarę możliwości do opcji 10-procentowej 

nadkontraktacji osi priorytetowych, bez zmiany Programu. 
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W razie potrzeby może ona zostać wdrożona poprzez zatwierdzenie zgłoszonych zapotrzebowań na 

zwiększanie dofinansowania projektów już realizowanych lub poprzez nowe zakontraktowanie, np. 

"projektów rezerwowych" z jednego z poprzednich naborów. 
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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 
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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 3.638.813,89 11,35% 

II 781.080,28 4,10% 

IV 675.543,21 2,04% 

Łącznie 5.095.437,38 5,09% 

 

 

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 
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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: 

 

 

 

 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 17.194.664,23 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.) 

 

 

 

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). 

 

 


