
 

PL 1  PL 

 

 
 

Sprawozdanie z realizacji  
Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa  
za 2019 rok  

 

 

 

 

 

 
 

 



 

PL 2  PL 

CZĘŚĆ A 
 
NR IDENTYFIKACYJNY ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA 
 

CCI CCI 

Tytuł Program Operacyjny Cyfrowa Polska 

Wersja 2019.0 

Data zatwierdzenia sprawozdania przez komitet monitorujący  

 
 
 
  



 

PL 3  PL 

SPIS TREŚCI 

NR IDENTYFIKACYJNY ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA ......................................................... 2 

2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) ...................................................................................................................... 5 

2.1. Kluczowe informacje na temat wdrażania programu operacyjnego w danym roku, w tym informacje 
na temat instrumentów finansowych w odniesieniu do danych finansowych i danych na temat wskaźników. .. 5 

3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) ....................... 7 

3.1. Przegląd wdrażania ................................................................................................................................ 7 
3.2. Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013) ........................................................................................................................................................ 10 
Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności 
(wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - I / 2a .. 10 
Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności 
(wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - II / 2c . 12 
Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności 
(wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - III / 2c 17 
Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności 
(wg osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - IV ....... 19 
Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu 
szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna" - IV / 6 ............................ 21 
Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu 
szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna" - IV / 8 ............................ 21 
Tabela 3B: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego — przy czym 
każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego 
przedsiębiorstwa ............................................................................................................................................... 22 
Tabela 5: Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania .................. 22 
3.4 Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)........................................................... 25 
Tabela 6: Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu ...................................................... 25 
Tabela 7: Podział zbiorczych danych finansowych według kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu 
Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013) 26 
Tabela 8: Wykorzystanie finansowania krzyżowego ......................................................................................... 28 
Tabela 9: Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR i Fundusz Spójności w 
ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia") ..................................................... 29 
Tabela 10: Wydatki poniesione poza terytorium Unii (EFS) ............................................................................. 29 

4. SYNTEZA EWALUACJI ............................................................................................................................... 30 

6 KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) .................................................................................................................... 33 

7 STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ ............................................................. 35 

8 SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ................................................... 36 

Instrument finansowy POPC ............................................................................................................................. 36 
Instrument finansowy POPC ............................................................................................................................. 38 

Instrument finansowy POPC - gwarancje ................................................................................................. 39 
Instrument finansowy POPC - Pośrednik 1 (Alior Bank S.A. 1) ........................................................................ 41 

Pożyczka POPC ........................................................................................................................................... 42 
Instrument finansowy POPC - Pośrednik 2 (Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A) .......... 44 

Pożyczka POPC ........................................................................................................................................... 46 
Instrument finansowy POPC - Pośrednik 3 (Alior Bank S.A. 2) ........................................................................ 47 

Pożyczka POPC ........................................................................................................................................... 49 
Instrument finansowy POPC - Pośrednik 4 (Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A 2) ....... 51 

Pożyczka POPC ........................................................................................................................................... 52 
Instrument finansowy POPC - Pośrednik 5 (Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie) .......................................... 54 

Pożyczka POPC ........................................................................................................................................... 56 
Instrument finansowy POPC - Pośrednk 6 (Vistula Bank Spółdzielczy) ........................................................... 57 

Pożyczka POPC ........................................................................................................................................... 59 

9 Opcjonalnie w przypadku sprawozdania, które zostanie złożone w 2016 r.; nie dotyczy innych 
sprawozdań podstawowych: .............................................................................................................................. 61 



 

PL 4  PL 

DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH .................................................... 61 

10 POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW 
DZIAŁANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) ............................................. 62 

10.1. Duże projekty ....................................................................................................................................... 62 
10.2. Wspólne plany działania....................................................................................................................... 63 

 



 

PL 5  PL 

2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (ART. 50 UST. 2 I ART. 111 UST. 3 

LIT. A) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013) 

 

2.1. Kluczowe informacje na temat wdrażania programu operacyjnego w danym roku, w tym 
informacje na temat instrumentów finansowych w odniesieniu do danych finansowych i 
danych na temat wskaźników. 

Nabory i wnioski o dofinansowanie (WoD) w ramach Osi Priorytetowych I-III: 

■ Ogłoszono 55 naborów na 3 464,21 mln EUR środków UE (wg stanu na 31.XII.2019 r. dla 7 
naborów ocena wniosków nie została zakończona lub nabór trwał), w tym: 

□ 40 dotacyjnych naborów konkursowych na 2 706,55 mln EUR środków UE, 
□ 1 nabór na Instrumenty Finansowe na 234,92 mln EUR środków UE, 
□ 14 naborów pozakonkursowych na 522,74 mln EUR środków UE. 
■ Złożono 1517 WoD na 5 489,90 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym 4 537,39 mln EUR 
środków UE – 214% alokacji. 
■ Zatwierdzono 467 WoD na 2 721,11 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym 2 252,07 mln EUR 
środków UE – 106% alokacji. 

Umowy o dofinansowanie (UoD) i rozliczone środki: 

■ Podpisano 407 UoD projektów na 2 425,08 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym 2 003,86 
mln EUR środków UE – 94,5% alokacji: 
□ 388 umów na dotacyjne projekty konkursowe na 1 824,23 mln EUR środków kwalifikowalnych, w 
tym 1 501,52 mln EUR środków UE, 
□ 1 umowa na IF na 281,62 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym 234,03 mln EUR środków UE, 
□ 18 umów na projekty pozakonkursowe na 319,22 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym 268,49 
mln EUR środków UE. 
■ Zatwierdzono wydatki we WoP na 572,68 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym 471,77 mln 
środków UE – 22% alokacji. 
■ Certyfikowano do KE 885,12 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym zawnioskowano o 
refundację 749,18 mln EUR środków UE – 35% alokacji. 

Głównymi beneficjentami w 1. Osi Priorytetowej są przedsiębiorstwa (95%), w tym 51% stanowią 
MŚP. Beneficjentem dla trzech projektów pozakonkursowych dotyczących OSE jest Naukowa i 
Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy, a dla umowy dotyczącej IF 
beneficjentem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Podstawowym rodzajem działalności w 1. Osi 
Priorytetowej są działania informacyjno-komunikacyjne, w tym telekomunikacja. 

Beneficjentami w 2. Osi Priorytetowej są przede wszystkim: organy władzy, administracji rządowej, 
państwowe jednostki organizacyjne (61%), uczelnie (20%) oraz instytuty badawcze (10%). Główny 
rodzaj działalności gospodarczej to administracja publiczna oraz edukacja. 

Głównymi beneficjentami w 3. Osi Priorytetowej są fundacje (62%), uczelnie (15%) i stowarzyszenia 
(10%), a dominującą działalnością gospodarczą jest edukacja (86%). 

W 1. Osi Priorytetowej wdrażane są instrumenty finansowe w ramach umowy z Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego o wartości 277,83 mln EUR, w tym 230,88 mln EUR środków UE. Zawarto 
6 umów z pośrednikami finansowymi w wysokości 52,75 mln EUR na pożyczki. Na gwarancje 
przeznaczono 96,02 mln EUR. 
IZ na bieżąco monitorowała postęp finansowo-rzeczowy we wdrażaniu POPC, w szczególności w 
kontekście wykonania zasady n+3. IZ regularnie spotykała się z IP w celu identyfikacji zagrożeń, 
omówienia ewentualnych problemów i ich potencjalnego wpływu na wykonanie przyjętych założeń 
oraz kwartalnego harmonogramu dojścia do celów finansowych. Miało to na celu skrócenie czasu od 
wystąpienia problemu do jego usunięcia/minimalizacji, tak aby procesy kontraktacji i rozliczania 
przebiegały efektywnie. Ponadto IZ organizowała cykliczne spotkania z beneficjentami Osi 2. By 
wyeliminować zagrożenia niezrealizowania projektów oraz monitorować powstałe w ramach tych 
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projektów oszczędności.W związku ze znacznymi oszczędnościami występującymi przy realizacji 
projektów IZ w porozumieniu z Ministerstwem Finansów wprowadziła możliwość nadkontraktacji 
środków w Osi 1, 2 oraz 3. Wprowadzona nadkontraktacja umożliwiła wcześniejsze zakontraktowanie 
środków na 3 projekty OSE oraz przeprowadzenie kolejnych konkursów w poszczególnych osiach 
priorytetowych. 

Zmiany w dokumentach programowych: 

Komitet Monitorujący POPC 20 września 2019 r. przyjął propozycję zmian do Programu. Planowane 
zmiany wynikają z konieczności dostosowania zapisów programowych do wyników tzw. przeglądu 
śródokresowego i wykorzystania środków rezerwy wykonania, zgodnie z art. 20-22 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz wynikają z 
rekomendacji zawartych w raporcie podsumowującym badanie pn. „Ewaluacja mid-term postępu 
rzeczowego i finansowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”, który ocenia 
stopień realizacji programu w połowie okresu jego wdrażania (tj. na 31.12.2018 r.), a także 
doświadczeń z wdrażania Programu. 

Najważniejsze zmiany dotyczą: 

 doprecyzowania zapisów I osi w zakresie możliwości finansowania projektów zapewniających 
bezpłatny dostęp do bezprzewodowej sieci internetowej („hot-spoty” w przestrzeni publicznej), 

 wprowadzenia trybu pozakonkursowego w pierwszym i drugim obszarze wsparcia w III osi 
POPC dla utworzenia akademii innowacyjnych zastosowań technologii cyfrowych. Celem ww. 
interwencji będzie wsparcie rozwoju najbardziej zaawansowanych kompetencji cyfrowych i 
kształcenie wysokiej klasy specjalistów w tym zakresie, 

 realokacji środków finansowych z II osi do I i III POPC. 

W 2019 r. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych został 10-krotnie zaktualizowany. W kolejnych 
wersjach wprowadzano m.in. zmiany w zakresie: listy projektów pozakonkursowych, opisów działań w 
związku z kolejnymi naborami projektów, zapisów dotyczących pomocy publicznej, wskaźników, 
katalogu wydatków kwalifikowalnych. 

Kryteria wyboru projektów: 

W 2019 r. odbyły się 3 posiedzenia stacjonarne Komitetu Monitorującego (KM) oraz 3 głosowania 
obiegowe, podczas których przyjmowano min.: uchwały zatwierdzające kryteria wyboru projektów dla 
konkursów i projektów pozakonkursowych. Zatwierdzano też modyfikacje ogólnych kryteriów wyboru 
projektów. W ramach prac nad kryteriami wyboru projektów, zatwierdzono następujące dokumenty: 

 metodykę i kryteria wyboru projektów dla dz. 1.1 oraz zmiany w metodyce i kryteriach wyboru 
projektów dla dz. 1.1, 

 zmiany w metodyce i kryteriach wyboru projektów dla dz. 2.2, 

 metodykę i kryteria wyboru projektów dla dz. 2.4, 

 metodykę i kryteria wyboru projektów dla dz. 3.1 i 3.2. 
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3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (ART. 50 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013) 
 
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 Powszechny dostęp do 
szybkiego internetu 

Ogłoszono 7 naborów na 1 803,45 mln EUR dofinansowania UE (wg stanu na 31.XII.2019 trwały dwa konkursy na 160,11 
mln EUR UE. 
Złożono 475 WoD na 3 324,02 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym 2 710,13 mln EUR środków UE – 265% alokacji. 
Zatwierdzono 188 WoD na 1 585,90 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym 1 294,59 mln EUR środków UE – 126% 
alokacji. 
Podpisano 168 UoD na 1 529,02 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym 1 249,08 mln EUR środków UE – 122% alokacji: 
□ 164 umowy na dotacyjne projekty konkursowe na 1 120,85 mln EUR, w tym 907,91 mln EUR środków UE, 
□ 1 umowa na IF na 281,62 mln EUR, w tym 234,03 mln EUR środków UE, 
□ 3 umowy na dotacyjne projekty pozakonkursowe OSE na 126,55 mln EUR, w tym 107,16 mln EUR środków UE. 
Zatwierdzono wydatki beneficjentów na 247,37 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym 197,38 mln EUR środków UE – 
19,3% alokacji. 
Certyfikowano do KE 567,48 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym zawnioskowano o refundację 480,37 mln EUR 
środków UE – 47% alokacji. 
Na podstawie UoD, szerokopasmowym dostępem do internetu objętych zostanie ponad 1,7 mln gospodarstw domowych w 
RSR (dotychczas podłączono ok. 19,5 tys.) oraz ponad 217 tys. gospodarstw w RLR, tj. znacznie więcej niż zaplanowano. 
Beneficjenci zadeklarowali podłączenie dużo większej liczby gospodarstw niż to założono w naborach. Ponadto, konieczność 
podłączenia także placówek publicznych, spowodowała objęcie zasięgiem dodatkowych gospodarstw domowych 
znajdujących się w obrębie tych placówek (łącznie ok. 11 tys.). Powyższe inwestycje wymagają budowy ponad 107 tys. km 
sieci (wybudowano już blisko 11 tys. km) oraz – 5 tys. węzłów (zakończono budowę ponad 1,5 tys. węzłów). Wsparciem w 
ramach OSE planuje się objąć ok. 30 tys. szkół. 

II E-administracja i 
otwarty rząd 

Ogłoszono 36 naborów na 1 477,26 mln EUR środków UE (dla 4 naborów ocena WoD nie została zakończona lub nabór 
trwał). 
Złożono 227 WoD na 1 645,84 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym 1 390,03 mln EUR środków UE – 146% alokacji. 
Zatwierdzono 110 WoD na 954,55 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym 806,66 mln EUR środków UE – 85% alokacji. 
Podpisano 97 UoD projektów na 732,87 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym 618,77 mln EUR środków UE – 65% 
alokacji: 
□ 84 umów na projekty konkursowe na 578,63 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym 488,95 mln EUR środków UE, 
□ 13 umów na projekty pozakonkursowe na 154,16 mln EUR, w tym 129,97 mln EUR UE.  
Zatwierdzono wydatki na 277,32 mln EUR kwalifikowalnych, w tym 233,57 mln EUR środków UE – 25% alokacji. 
Certyfikowano do KE 271,91 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym zawnioskowano o refundację 230,11 mln EUR 
środków UE – 24% alokacji. 
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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 

Na podstawie UoD, udostępnionych zostanie 158 e-usług na co najmniej 3 poziomie dojrzałości (utworzono 28), 97 usług 
wewnątrzadministracyjnych (powstało ich już 27).  
Wg UoD, liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego wyniesie 11. Wiele urzędów 
uzyska w przyszłości wsparcie w wyniku wdrożenia projektu EZD RP, przy czym nie będą one ujęte we wskaźniku 
programowym. 
Liczba podmiotów udostępniających on-line informacje sektora publicznego (ISP) wyniesie 131, w tym 29 podmiotów już 
udostępnia dokumenty on-line. Zdigitalizowano blisko 2,8 mln dokumentów zawierających ISP, a udostępniono on-line - 
blisko 15 mln. 
Dz. 2.4 oparte jest na efektach wdrażania dz. 2.1 i 2.3. Nabór do dz. 2.4 został ogłoszony w grudniu 2019 r. 

III Cyfrowe kompetencje 
społeczeństwa 

Ogłoszono 12 naborów na 183,50 mln EUR środków UE (dla 1 naboru trwała ocena WoD). 
Złożono 815 WoD na 520,04 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym 437,24 mln EUR środków UE – 300% alokacji. 
Zatwierdzono 169 WoD na 180,66 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym 150,81 mln EUR środków UE – 104% alokacji. 
Podpisano 142 UoD projektów na 163,27 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym 136,02 mln EUR środków UE – 94% 
alokacji. 
□ 140 umów na projekty konkursowe na 124,76 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym 104,67 mln EUR środków UE, 
□ 2 umowy na projekty pozakonkursowe na 38,52 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym 31,35 mln EUR środków UE.  
Zatwierdzono wydatki we wnioskach o płatność na 47,99 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym 40,82 mln EUR środków 
UE –28% alokacji. 
Certyfikowano do KE 45,72 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym zawnioskowano o refundację 38,70 mln EUR 
środków UE – 27% alokacji. 
Zgodnie z UoDliczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) wyniesie 
634 926 osób, w tym: 551 035 osób w RSR oraz 83 891 osób w RLR. Z zatwierdzonych WoP wynika, że szkolenia 
rozpoczęły 93 233 osoby, w tym 86 707 osób w RSR oraz 6 526 osób w RLR.  
W dz. 3.3 zaplanowano wesprzeć 352 programistów w RSR oraz 27 osób w RLR. Do końca 2019 r., wsparcie otrzymało już 
565 osób.  
Zgodnie z UoDw dz. 3.4 przeprowadzone będą 4 kampanie edukacyjno-informacyjne dot. TIK: jakość życia, e-usługi 
publiczne, bezpieczeństwo w sieci i programowanie. Są one realizowane w spójny sposób pod nazwą „E-polak potrafi!”. W 
ich efekcie już pojawiły się m.in. emisje w mediach społecznościowych, współprodukcje telewizyjne i radiowe, punkty 
warsztatowe z nauką programowania, promocje akcji CodeWeek. 

IV Pomoc Techniczna Złożono 59 wniosków o dofinansowanie na 30,22 mln EUR ogółem, w tym 25,58 mln EUR środków UE – 44% alokacji. 
Zatwierdzono wszystkie wnioski o dofinansowanie.  
Podpisano 56 umów o dofinansowanie projektów na 20,69 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym 16,64 mln EUR 
środków UE – 30% alokacji 
Zatwierdzono wydatki we wnioskach o płatność na 11,50 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym 9,74 mln EUR środków 
UE – 17% alokacji 
Certyfikowano do KE 11,49 mln EUR środków kwalifikowalnych, w tym zawnioskowano o refundację 9,72 mln EUR – 17% 
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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 

alokacji. 
Z zatwierdzonych WoP wynika, że na koniec 2019 r. dofinansowano 1 219 etatomiesięcy. Zakupiono 359 urządzeń oraz 
elementów stanowisk pracy. Utworzono lub dostosowano 4 systemy informatyczne. W sfinansowanych szkoleniach dla 
instytucji wzięło udział 1 811 osób. Wg WoP ze szkoleń dla beneficjentów skorzystało 2 227 osób. W zakresie 
przygotowania, weryfikacji oraz doradztwa przy przygotowanej dokumentacji wsparto 129 projektów. Liczba odwiedzin 
portali/serwisów internetowych na koniec 2019 r. wyniosła 716 216 wejść. Zorganizowano 124 spotkania, konferencje i 
seminaria. Zrealizowano 1 działanie informacyjno-promocyjne o szerokim zasięgu. Odebrano 701 ekspertyz. 
Przeprowadzono także 3 badania ewaluacyjne. 
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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 - Powszechny dostęp do szybkiego internetu 

Priorytet 
inwestycyjny 

2a - Poszerzanie zakresu dostępności do łączy szerokopasmowych oraz wprowadzanie szybkich sieci internetowych oraz wspieranie 
wprowadzania nowych technologii i sieci dla gospodarki cyfrowej 

 
Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, 
priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - I / 2a 
 
(1) ID Wskaźnik Jednostka 

miary 
Kategoria 
regionu 

Wartość 
docelowa 

(2023) ogółem 

Wartość 
docelowa 

(2023) 
mężczyźni 

Wartość 
docelowa 

(2023) 
kobiety 

2019 
Ogółem 

2019 
Mężczyźni 

2019 
Kobiety 

Uwagi 

F CO10 Infrastruktura TIK: dodatkowe 
gospodarstwa domowe objęte 
szerokopasmowym dostępem do sieci o 
przepustowości co najmniej 30 Mb/s 

Gospodarstwa 
domowe 

Słabiej 
rozwinięte 

679 682,00   19 489,00    

S CO10 Infrastruktura TIK: dodatkowe 
gospodarstwa domowe objęte 
szerokopasmowym dostępem do sieci o 
przepustowości co najmniej 30 Mb/s 

Gospodarstwa 
domowe 

Słabiej 
rozwinięte 

679 682,00   1 738 589,00   Wyższa od zakładanej realizacja jest korzystna z punktu widzenia celów 
strategicznych NPS i nie wynika z niewłaściwego oszacowania na etapie 
programowania, lecz z przyjętej strategii wyłaniania beneficjentów w konkursach i 
chęci maksymalizowania rezultatów w ramach dysponowanych środków 
(Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego i finansowego POPC, Ecorys). 

F CO10 Infrastruktura TIK: dodatkowe 
gospodarstwa domowe objęte 
szerokopasmowym dostępem do sieci o 
przepustowości co najmniej 30 Mb/s 

Gospodarstwa 
domowe 

Lepiej 
rozwinięte 

46 835,00   0,00    

S CO10 Infrastruktura TIK: dodatkowe 
gospodarstwa domowe objęte 
szerokopasmowym dostępem do sieci o 
przepustowości co najmniej 30 Mb/s 

Gospodarstwa 
domowe 

Lepiej 
rozwinięte 

46 835,00   217 277,00   Wyższa od zakładanej realizacja jest korzystna z punktu widzenia celów 
strategicznych NPS i nie wynika z niewłaściwego oszacowania na etapie 
programowania, lecz z przyjętej strategii wyłaniania beneficjentów w konkursach i 
chęci maksymalizowania rezultatów w ramach dysponowanych środków 
(Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego i finansowego POPC, Ecorys). 

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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(1) ID Wskaźnik 2018 

Ogółem 
2018 

Mężczyźni 
2018 

Kobiety 
2017 

Ogółem 
2017 

Mężczyźni 
2017 

Kobiety 
2016 

Ogółem 
2016 

Mężczyźni 
2016 

Kobiety 

F CO10 Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o 
przepustowości co najmniej 30 Mb/s 

1 546,00   0,00   0,00   

S CO10 Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o 
przepustowości co najmniej 30 Mb/s 

1 678 380,00   1 219 677,00   122 207,00   

F CO10 Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o 
przepustowości co najmniej 30 Mb/s 

0,00   0,00   0,00   

S CO10 Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o 
przepustowości co najmniej 30 Mb/s 

217 277,00   120 559,00   6 096,00   

 
(1) ID Wskaźnik 2015 Ogółem 2015 Mężczyźni 2015 Kobiety 2014 Ogółem 2014 Mężczyźni 2014 Kobiety 

F CO10 Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s 0,00   0,00   

S CO10 Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s 0,00   0,00   

F CO10 Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s 0,00   0,00   

S CO10 Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s 0,00   0,00   

 
 
Oś priorytetowa I - Powszechny dostęp do szybkiego internetu 

Priorytet 
inwestycyjny 

2a - Poszerzanie zakresu dostępności do łączy szerokopasmowych oraz wprowadzanie szybkich sieci internetowych oraz wspieranie 
wprowadzania nowych technologii i sieci dla gospodarki cyfrowej 

Cel szczegółowy 1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach 

 
Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi 
priorytetowej "Pomoc techniczna" 
 
ID Wskaźnik Jednostka 

miary 
Kategoria 
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość 
docelowa 
2023 

2019 
Ogółem 

2019 
Jakościowe 

Uwagi 

1 Gospodarstwa domowe w zasięgu 
dostępu do internetu o 
przepustowości  co najmniej 30 
Mb/s (EAC) 

%  52,14 2013 100,00 66,30  Wartość wskaźnika za 2019 r. nie została jeszcze opublikowana, dlatego w 2019 r. powtórzono dane z 2018 r.  
Wartość wskaźnika za 2018 r. jest nieco niższa niż podana w tabeli wartość za 2017 r. (66,74%). Wynika to z 
korekty wartości wskaźnika za lata 2016-2017. W tabeli wartości za lata 2016-2017 podano sprzed korekty. 
Skorygowane wartości są następujące: 64,80% (2017 r.) i 61,07% (2016 r.). Porównując wartość wskaźnika za 
2018 r. do skorygowanej wartości za 2017 r., wzrosła ona w skali roku o 1,5 p.p. 

 
ID Wskaźnik 2018 Ogółem 2018 Jakościowe 2017 Ogółem 2017 Jakościowe 2016 Ogółem 2016 Jakościowe 2015 Ogółem 2015 Jakościowe 

1 Gospodarstwa domowe w zasięgu dostępu do internetu o przepustowości  co najmniej 30 Mb/s (EAC) 66,30  66,74  64,15  60,71  

 
ID Wskaźnik 2014 Ogółem 2014 Jakościowe 

1 Gospodarstwa domowe w zasięgu dostępu do internetu o przepustowości  co najmniej 30 Mb/s (EAC) 53,37  
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Oś priorytetowa II - E-administracja i otwarty rząd 

Priorytet inwestycyjny 2c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-rządu, e-uczenia, e-włączenia społecznego, e-kultury oraz e-zdrowia 

 
Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, 
priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - II / 2c 
 
(1) ID Wskaźnik Jednostka 

miary 
Kategoria 
regionu 

Wartość 
docelowa (2023) 

ogółem 

Wartość 
docelowa (2023) 

mężczyźni 

Wartość 
docelowa (2023) 

kobiety 

2019 
Ogółem 

2019 
Mężczyźni 

2019 
Kobiety 

Uwagi 

F 10 Liczba usług publicznych udostępnionych 
on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 
3 (dwustronna interakcja) 

szt. Słabiej 
rozwinięte 

147,00   26,00    

S 10 Liczba usług publicznych udostępnionych 
on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 
3 (dwustronna interakcja) 

szt. Słabiej 
rozwinięte 

147,00   147,00    

F 10 Liczba usług publicznych udostępnionych 
on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 
3 (dwustronna interakcja) 

szt. Lepiej 
rozwinięte 

12,00   2,00    

S 10 Liczba usług publicznych udostępnionych 
on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 
3 (dwustronna interakcja) 

szt. Lepiej 
rozwinięte 

12,00   11,00    

F 11 Liczba urzędów, które wdrożyły katalog 
rekomendacji dotyczących awansu 
cyfrowego 

szt. Słabiej 
rozwinięte 

15,00   0,00    

S 11 Liczba urzędów, które wdrożyły katalog 
rekomendacji dotyczących awansu 
cyfrowego 

szt. Słabiej 
rozwinięte 

15,00   10,00    

F 11 Liczba urzędów, które wdrożyły katalog 
rekomendacji dotyczących awansu 
cyfrowego 

szt. Lepiej 
rozwinięte 

1,00   0,00    

S 11 Liczba urzędów, które wdrożyły katalog 
rekomendacji dotyczących awansu 
cyfrowego 

szt. Lepiej 
rozwinięte 

1,00   1,00    

F 12 Liczba podmiotów, które udostępniły on-
line informacje sektora publicznego 

szt. Słabiej 
rozwinięte 

44,00   27,00    

S 12 Liczba podmiotów, które udostępniły on-
line informacje sektora publicznego 

szt. Słabiej 
rozwinięte 

44,00   122,00   Przewidywano wsparcie przede wszystkim dla urzędów administracji 
państwowej, których liczba była niewielka. Przyjęto także założenie, iż każdy 
projekt przyczyni się do udostępnienia zasobów jednej instytucji, tzn. 
wnioskodawcy projektu.  
Natomiast w definicji wskaźnika określono, iż do jego wartości włączać należy 
także podmioty będące partnerami beneficjenta. Stąd tak duża liczba 
podmiotów, które udostępniają dane. 

F 12 Liczba podmiotów, które udostępniły on-
line informacje sektora publicznego 

szt. Lepiej 
rozwinięte 

4,00   2,00    

S 12 Liczba podmiotów, które udostępniły on-
line informacje sektora publicznego 

szt. Lepiej 
rozwinięte 

4,00   9,00    

F 13 Liczba aplikacji opartych na ponownym 
wykorzystaniu informacji sektora 

szt. Słabiej 
rozwinięte 

40,00   0,00    
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(1) ID Wskaźnik Jednostka 
miary 

Kategoria 
regionu 

Wartość 
docelowa (2023) 

ogółem 

Wartość 
docelowa (2023) 

mężczyźni 

Wartość 
docelowa (2023) 

kobiety 

2019 
Ogółem 

2019 
Mężczyźni 

2019 
Kobiety 

Uwagi 

publicznego i e-usług publicznych 

S 13 Liczba aplikacji opartych na ponownym 
wykorzystaniu informacji sektora 
publicznego i e-usług publicznych 

szt. Słabiej 
rozwinięte 

40,00   0,00   Dz. 2.4 oparte jest na efektach wdrażania dz. 2.1 i 2.3. Nabór do dz. 2.4 
ogłoszono w grudniu 2019 r. 

F 13 Liczba aplikacji opartych na ponownym 
wykorzystaniu informacji sektora 
publicznego i e-usług publicznych 

szt. Lepiej 
rozwinięte 

4,00   0,00    

S 13 Liczba aplikacji opartych na ponownym 
wykorzystaniu informacji sektora 
publicznego i e-usług publicznych 

szt. Lepiej 
rozwinięte 

4,00   0,00   Dz. 2.4 oparte jest na efektach wdrażania dz. 2.1 i 2.3. Nabór do dz. 2.4 
ogłoszono w grudniu 2019 r. 

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] 
 
(1) ID Wskaźnik 2018 

Ogółem 
2018 

Mężczyźni 
2018 

Kobiety 
2017 

Ogółem 
2017 

Mężczyźni 
2017 

Kobiety 
2016 

Ogółem 
2016 

Mężczyźni 
2016 

Kobiety 

F 10 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna 
interakcja) 

2,00   0,00   0,00   

S 10 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna 
interakcja) 

139,00   89,00   73,00   

F 10 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna 
interakcja) 

0,00   0,00   0,00   

S 10 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna 
interakcja) 

11,00   7,00   5,00   

F 11 Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego 0,00   0,00   0,00   

S 11 Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego 1,00   0,00   0,00   

F 11 Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego 0,00   0,00   0,00   

S 11 Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego 0,00   0,00   0,00   

F 12 Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego 38,00   3,00   0,00   

S 12 Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego 81,00   66,00   324,00   

F 12 Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego 3,00   0,00   0,00   

S 12 Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego 6,00   5,00   24,00   

F 13 Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług 
publicznych 

0,00   0,00   0,00   

S 13 Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług 
publicznych 

0,00   0,00   0,00   

F 13 Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług 
publicznych 

0,00   0,00   0,00   

S 13 Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług 
publicznych 

0,00   0,00   0,00   

 
(1) ID Wskaźnik 2015 Ogółem 2015 Mężczyźni 2015 Kobiety 2014 Ogółem 2014 Mężczyźni 2014 Kobiety 

F 10 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) 0,00   0,00   

S 10 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) 29,00   0,00   

F 10 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) 0,00   0,00   

S 10 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) 2,00   0,00   

F 11 Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego 0,00   0,00   

S 11 Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego 0,00   0,00   
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(1) ID Wskaźnik 2015 Ogółem 2015 Mężczyźni 2015 Kobiety 2014 Ogółem 2014 Mężczyźni 2014 Kobiety 

F 11 Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego 0,00   0,00   

S 11 Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego 0,00   0,00   

F 12 Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego 0,00   0,00   

S 12 Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego 0,00   0,00   

F 12 Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego 0,00   0,00   

S 12 Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego 0,00   0,00   

F 13 Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych 0,00   0,00   

S 13 Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych 0,00   0,00   

F 13 Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych 0,00   0,00   

S 13 Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych 0,00   0,00   

 
 
Oś priorytetowa II - E-administracja i otwarty rząd 

Priorytet inwestycyjny 2c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-rządu, e-uczenia, e-włączenia społecznego, e-kultury oraz e-zdrowia 

Cel szczegółowy 2 - Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych 

 
Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi 
priorytetowej "Pomoc techniczna" 
 
ID Wskaźnik Jednostka 

miary 
Kategoria 
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość 
docelowa 
2023 

2019 
Ogółem 

2019 
Jakościowe 

Uwagi 

4 Odsetek osób korzystających z internetu w 
kontaktach z administracją publiczną 

%  22,60 2013 45,60 40,45   

5 Odsetek przedsiębiorstw korzystających z 
internetu w kontaktach z administracją publiczną 
w celu odsyłania wypełnionych formularzy w 
formie elektronicznej 

%  82,70 2013 91,50 95,70  W związku ze zmianami w Ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (Art. 47a), przedsiębiorcy zatrudniający więcej niż 5 pracowników mają obowiązek 
przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej. Zmiana ma istotny wpływ 
na wartość wskaźnika, który osiągnął już wartość zbliżoną do 100%. 

 
ID Wskaźnik 2018 

Ogółem 
2018 

Jakościowe 
2017 

Ogółem 
2017 

Jakościowe 
2016 

Ogółem 
2016 

Jakościowe 
2015 

Ogółem 
2015 

Jakościowe 

4 Odsetek osób korzystających z internetu w kontaktach z administracją publiczną 35,49  30,81  30,22  26,57  

5 Odsetek przedsiębiorstw korzystających z internetu w kontaktach z administracją publiczną w celu odsyłania 
wypełnionych formularzy w formie elektronicznej 

95,10  94,30  93,50  91,60  

 
ID Wskaźnik 2014 Ogółem 2014 Jakościowe 

4 Odsetek osób korzystających z internetu w kontaktach z administracją publiczną 26,87  

5 Odsetek przedsiębiorstw korzystających z internetu w kontaktach z administracją publiczną w celu odsyłania wypełnionych formularzy w formie elektronicznej 82,70  
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Oś priorytetowa II - E-administracja i otwarty rząd 

Priorytet inwestycyjny 2c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-rządu, e-uczenia, e-włączenia społecznego, e-kultury oraz e-zdrowia 

Cel szczegółowy 3 - Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej 

 
Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi 
priorytetowej "Pomoc techniczna" 
 
ID Wskaźnik Jednostka 

miary 
Kategoria 
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość 
docelowa 
2023 

2019 
Ogółem 

2019 
Jakościowe 

Uwagi 

6 Udział dokumentów elektronicznych wysyłanych przy 
wykorzystaniu elektronicznej skrzynki podawczej w 
korespondencji wychodzącej z urzędów administracji 
państwowej 

%  15,00 2013 65,00   MC zaprzestało przeprowadzania badania, na podstawie którego obliczana była wartość 
wskaźnika. W rezultacie, brak wartości wskaźnika od 2016 r. 
Wskaźnik jest obliczany przez GUS. W 2017 r. GUS obliczył wartość wskaźnika za 2015 
r. Wynosi ona 17,1%. Wartości za kolejne lata: 16,1% (2016 r.), 19,0% (2017 r.), 9,9% 
(2018 r.), 9,1% (2019 r.). Wartość wskaźnika obniżyła się w skali roku. GUS zgłasza 
problemy z pozyskaniem wiarygodnych danych od jednostek sprawozdawczych. 
W związku z tym, IZ POPC jest w trakcie zmiany Programu, polegającej na usunięciu 
wskaźnika. 

7 Odsetek urzędów administracji państwowej korzystających 
z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją 
jako podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu 
załatwiania i rozstrzygania spraw 

%  29,00 2013 62,00   Ministerstwo Cyfryzacji zaprzestało przeprowadzania badania, na podstawie którego 
obliczana jest wartość wskaźnika. W rezultacie, brak wartości wskaźnika od 2016 r. 
Wskaźnik jest obliczany przez GUS. W 2017 r. GUS obliczył wartość wskaźnika za 2015 
r. Wynosi ona 42,6%.Wartości za kolejne lata: 37,4% (2016 r.), 44,0% (2017 r.), 56,3% 
(2018 r.), 63,7% (2019 r.). 
IZ POPC jest w trakcie zmiany Programu, wartości dotyczące tego wskaźnika będą 
zgodne z danymi z GUS. 

 
ID Wskaźnik 2018 

Ogółem 
2018 

Jakościowe 
2017 

Ogółem 
2017 

Jakościowe 
2016 

Ogółem 
2016 

Jakościowe 
2015 

Ogółem 
2015 

Jakościowe 

6 Udział dokumentów elektronicznych wysyłanych przy wykorzystaniu elektronicznej skrzynki podawczej w korespondencji 
wychodzącej z urzędów administracji państwowej 

      13,00  

7 Odsetek urzędów administracji państwowej korzystających z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją jako 
podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw 

      32,00  

 
ID Wskaźnik 2014 Ogółem 2014 Jakościowe 

6 Udział dokumentów elektronicznych wysyłanych przy wykorzystaniu elektronicznej skrzynki podawczej w korespondencji wychodzącej z urzędów administracji państwowej 12,00  

7 Odsetek urzędów administracji państwowej korzystających z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją jako podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw 33,00  
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Oś priorytetowa II - E-administracja i otwarty rząd 

Priorytet inwestycyjny 2c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-rządu, e-uczenia, e-włączenia społecznego, e-kultury oraz e-zdrowia 

Cel szczegółowy 4 - Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego 

 
Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi 
priorytetowej "Pomoc techniczna" 
 
ID Wskaźnik Jednostka 

miary 
Kategoria 
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość 
docelowa 
2023 

2019 
Ogółem 

2019 
Jakościowe 

Uwagi 

8 Odsetek internautów pozytywnie 
oceniających łatwość znalezienia 
informacji sektora publicznego 

%  63,00 2013 80,00   Wskaźnik pozyskiwany był z badania Ministerstwa Cyfryzacji "E-administracja w oczach internautów". Ostatnio 
badanie przeprowadzono w 2016 r. Badanie nie będzie kontynuowane.  
Wykonawca badania pt. ”Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego i finansowego Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020”, firma badawcza Ecorys, zarekomendowała zastąpienie wskaźnika wskaźnikiem 
‘User Centricity’ monitorowanego w ramach Europejskiej Agendy Cyfrowej. IZ POPC jest w trakcie zmiany 
Programu i planuje usunąć wskaźnik zastąpując go wskaźnikiem ‘Otwarte dane’. 
 

9 Odsetek internautów pozytywnie 
oceniających użyteczność 
informacji sektora publicznego 

%  74,00 2013 80,00   Wskaźnik pozyskiwany był z badania Ministerstwa Cyfryzacji "E-administracja w oczach internautów". Ostatnio 
badanie przeprowadzono w 2016 r. Badanie nie będzie kontynuowane.  
Wykonawca badania pt. ”Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego i finansowego Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020”, firma badawcza Ecorys, zarekomendowała zastąpienie wskaźnika wskaźnikiem 
‘User Centricity’ monitorowanego w ramach Europejskiej Agendy Cyfrowej. IZ POPC jest w trakcie zmiany 
Programu i planuje usunąć wskaźnik zastąpując go wskaźnikiem ‘Otwarte dane’. 
 

 
ID Wskaźnik 2018 Ogółem 2018 Jakościowe 2017 Ogółem 2017 Jakościowe 2016 Ogółem 2016 Jakościowe 2015 Ogółem 2015 Jakościowe 

8 Odsetek internautów pozytywnie oceniających łatwość znalezienia informacji sektora publicznego     61,00    

9 Odsetek internautów pozytywnie oceniających użyteczność informacji sektora publicznego     63,00    

 
ID Wskaźnik 2014 Ogółem 2014 Jakościowe 

8 Odsetek internautów pozytywnie oceniających łatwość znalezienia informacji sektora publicznego 54,00  

9 Odsetek internautów pozytywnie oceniających użyteczność informacji sektora publicznego 65,00  
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Oś priorytetowa III - Cyfrowe kompetencje społeczeństwa 

Priorytet inwestycyjny 2c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-rządu, e-uczenia, e-włączenia społecznego, e-kultury oraz e-zdrowia 

 
Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, 
priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - III / 2c 
 
(1) ID Wskaźnik Jednostka 

miary 
Kategoria 
regionu 

Wartość docelowa (2023) 
ogółem 

Wartość docelowa (2023) 
mężczyźni 

Wartość docelowa (2023) 
kobiety 

2019 
Ogółem 

2019 
Mężczyźni 

2019 
Kobiety 

Uwagi 

F 18 Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie 
korzystania z internetu (w tym e-usług) 

Osoby Słabiej 
rozwinięte 

407 342,00   86 707,00    

S 18 Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie 
korzystania z internetu (w tym e-usług) 

Osoby Słabiej 
rozwinięte 

407 342,00   551 035,00    

F 18 Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie 
korzystania z internetu (w tym e-usług) 

Osoby Lepiej 
rozwinięte 

29 854,00   6 526,00    

S 18 Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie 
korzystania z internetu (w tym e-usług) 

Osoby Lepiej 
rozwinięte 

29 854,00   83 891,00    

F 19 Liczba kampanii edukacyjno-informacyjnych dotyczących TIK szt.  4,00   0,00    

S 19 Liczba kampanii edukacyjno-informacyjnych dotyczących TIK szt.  4,00   4,00    

F 20 Liczba wspartych  programistów szt. Słabiej 
rozwinięte 

245,00   525,00    

S 20 Liczba wspartych  programistów szt. Słabiej 
rozwinięte 

245,00   352,00    

F 20 Liczba wspartych  programistów szt. Lepiej 
rozwinięte 

43,00   40,00    

S 20 Liczba wspartych  programistów szt. Lepiej 
rozwinięte 

43,00   27,00    

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] 
 
(1) ID Wskaźnik 2018 Ogółem 2018 Mężczyźni 2018 Kobiety 2017 Ogółem 2017 Mężczyźni 2017 Kobiety 2016 Ogółem 2016 Mężczyźni 2016 Kobiety 

F 18 Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) 39 917,00   2 975,00   0,00   

S 18 Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) 435 893,00   116 300,00   20 067,00   

F 18 Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) 3 005,00   224,00   0,00   

S 18 Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) 32 809,00   8 754,00   1 510,00   

F 19 Liczba kampanii edukacyjno-informacyjnych dotyczących TIK 0,00   0,00   0,00   

S 19 Liczba kampanii edukacyjno-informacyjnych dotyczących TIK 4,00   4,00   0,00   

F 20 Liczba wspartych  programistów 199,00   2,00   0,00   

S 20 Liczba wspartych  programistów 268,00   268,00   268,00   

F 20 Liczba wspartych  programistów 15,00   0,00   0,00   

S 20 Liczba wspartych  programistów 20,00   20,00   20,00   

 
(1) ID Wskaźnik 2015 Ogółem 2015 Mężczyźni 2015 Kobiety 2014 Ogółem 2014 Mężczyźni 2014 Kobiety 

F 18 Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) 0,00   0,00   

S 18 Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) 0,00   0,00   

F 18 Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) 0,00   0,00   

S 18 Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) 0,00   0,00   
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(1) ID Wskaźnik 2015 Ogółem 2015 Mężczyźni 2015 Kobiety 2014 Ogółem 2014 Mężczyźni 2014 Kobiety 

F 19 Liczba kampanii edukacyjno-informacyjnych dotyczących TIK 0,00   0,00   

S 19 Liczba kampanii edukacyjno-informacyjnych dotyczących TIK 0,00   0,00   

F 20 Liczba wspartych  programistów 0,00   0,00   

S 20 Liczba wspartych  programistów 0,00   0,00   

F 20 Liczba wspartych  programistów 0,00   0,00   

S 20 Liczba wspartych  programistów 0,00   0,00   

 
 
Oś priorytetowa III - Cyfrowe kompetencje społeczeństwa 

Priorytet inwestycyjny 2c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-rządu, e-uczenia, e-włączenia społecznego, e-kultury oraz e-zdrowia 

Cel szczegółowy 5 - Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e-usług publicznych 

 
Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi 
priorytetowej "Pomoc techniczna" 
 
ID Wskaźnik Jednostka miary Kategoria regionu Wartość bazowa Rok bazowy Wartość docelowa 2023 2019 Ogółem 2019 Jakościowe Uwagi 

15 Odsetek osób regularnie korzystających z internetu %  60,00 2013 81,00 78,27   

16 Odsetek osób, które nigdy nie korzystały z internetu %  32,00 2013 12,00 15,48   

18 Odsetek osób posiadających podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe %  40,00 2015 45,00 44,23   

 
ID Wskaźnik 2018 Ogółem 2018 Jakościowe 2017 Ogółem 2017 Jakościowe 2016 Ogółem 2016 Jakościowe 2015 Ogółem 2015 Jakościowe 

15 Odsetek osób regularnie korzystających z internetu 74,77  72,66  69,89  64,81  

16 Odsetek osób, które nigdy nie korzystały z internetu 18,32  19,62  22,27  27,08  

18 Odsetek osób posiadających podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe 45,95  46,38  44,42  40,11  

 
ID Wskaźnik 2014 Ogółem 2014 Jakościowe 

15 Odsetek osób regularnie korzystających z internetu 63,00  

16 Odsetek osób, które nigdy nie korzystały z internetu 28,11  

18 Odsetek osób posiadających podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe   
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Osie priorytetowe dla pomocy technicznej 
 
Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, 
priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - IV 
 
Oś priorytetowa IV - Pomoc Techniczna 

 
(1) ID Wskaźnik Jednostka 

miary 
Kategoria 
regionu 

Wartość docelowa 
(2023) ogółem 

Wartość docelowa 
(2023) mężczyźni 

Wartość docelowa 
(2023) kobiety 

2019 
Ogółem 

2019 
Mężczyźni 

2019 
Kobiety 

Uwagi 

F 25 Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków 
pomocy technicznej 

szt.     1 219,27    

S 25 Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków 
pomocy technicznej 

szt.     1 934,90    

F 26 Liczba uczestników form szkoleniowych dla 
instytucji 

osoby     1 811,00    

S 26 Liczba uczestników form szkoleniowych dla 
instytucji 

osoby     2 844,00    

F 27 Liczba przeprowadzonych ewaluacji szt.     3,00    

S 27 Liczba przeprowadzonych ewaluacji szt.     3,00    

F 28 Liczba projektów objętych wsparciem szt.     129,00   Zainteresowanie beneficjentów oferowanym 
wsparciem przekroczyło szacowane wartości. 

S 28 Liczba projektów objętych wsparciem szt.     140,00    

F 29 Liczba uczestników form szkoleniowych dla 
beneficjentów 

osoby     2 227,00    

S 29 Liczba uczestników form szkoleniowych dla 
beneficjentów 

osoby     2 465,00    

F 30 Liczba działań informacyjno-promocyjnych o 
szerokim zasięgu 

szt.     1,00    

S 30 Liczba działań informacyjno-promocyjnych o 
szerokim zasięgu 

szt.     1,00    

F 31 Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu 
internetowego 

szt.     716 216,00    

S 31 Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu 
internetowego 

szt.     553 325,00    

F 32 Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów 
wyposażenia stanowiska pracy 

szt.     359,00    

S 32 Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów 
wyposażenia stanowiska pracy 

szt.     511,00    

F 33 Liczba utworzonych lub dostosowanych 
systemów informatycznych 

szt.     4,00    

S 33 Liczba utworzonych lub dostosowanych 
systemów informatycznych 

szt.     5,00    

F 34 Liczba opracowanych ekspertyz szt.     701,00    

S 34 Liczba opracowanych ekspertyz szt.     2 019,00    

F 35 Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, 
seminariów 

szt.     124,00    

S 35 Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, szt.     304,00    
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(1) ID Wskaźnik Jednostka 
miary 

Kategoria 
regionu 

Wartość docelowa 
(2023) ogółem 

Wartość docelowa 
(2023) mężczyźni 

Wartość docelowa 
(2023) kobiety 

2019 
Ogółem 

2019 
Mężczyźni 

2019 
Kobiety 

Uwagi 

seminariów 

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] 
 
(1) ID Wskaźnik 2018 Ogółem 2018 Mężczyźni 2018 Kobiety 2017 Ogółem 2017 Mężczyźni 2017 Kobiety 2016 Ogółem 2016 Mężczyźni 2016 Kobiety 

F 25 Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej 882,00   454,00   0,00   

S 25 Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej 1 282,00   672,00   319,40   

F 26 Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji 1 493,00   922,00   56,00   

S 26 Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji 2 193,00   1 330,00   395,00   

F 27 Liczba przeprowadzonych ewaluacji 2,00   2,00   1,00   

S 27 Liczba przeprowadzonych ewaluacji 3,00   2,00   2,00   

F 28 Liczba projektów objętych wsparciem 72,00   13,00   0,00   

S 28 Liczba projektów objętych wsparciem 65,00   25,00   25,00   

F 29 Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów 1 584,00   603,00   310,00   

S 29 Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów 2 065,00   1 317,00   730,00   

F 30 Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu 1,00   1,00   1,00   

S 30 Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu 1,00   1,00   1,00   

F 31 Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego 370 462,00   344 632,00   0,00   

S 31 Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego 439 125,00   330 639,00   180 639,00   

F 32 Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy 338,00   209,00   6,00   

S 32 Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy 402,00   282,00   244,00   

F 33 Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych 3,00   3,00   2,00   

S 33 Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych 4,00   3,00   3,00   

F 34 Liczba opracowanych ekspertyz 325,00   236,00   10,00   

S 34 Liczba opracowanych ekspertyz 1 298,00   405,00   135,00   

F 35 Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów 116,00   41,00   36,00   

S 35 Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów 181,00   79,00   123,00   

 
(1) ID Wskaźnik 2015 Ogółem 2015 Mężczyźni 2015 Kobiety 2014 Ogółem 2014 Mężczyźni 2014 Kobiety 

F 25 Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej 0,00   0,00   

S 25 Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej 4,00   0,00   

F 26 Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji 0,00   0,00   

S 26 Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji 1,00   0,00   

F 27 Liczba przeprowadzonych ewaluacji 1,00   0,00   

S 27 Liczba przeprowadzonych ewaluacji 1,00   0,00   

F 28 Liczba projektów objętych wsparciem 0,00   0,00   

S 28 Liczba projektów objętych wsparciem 0,00   0,00   

F 29 Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów 0,00   0,00   

S 29 Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów 0,00   0,00   

F 30 Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu 1,00   0,00   

S 30 Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu 1,00   0,00   

F 31 Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego 0,00   0,00   

S 31 Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego 0,00   0,00   

F 32 Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy 0,00   0,00   

S 32 Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy 6,00   0,00   

F 33 Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych 0,00   0,00   

S 33 Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych 2,00   0,00   
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(1) ID Wskaźnik 2015 Ogółem 2015 Mężczyźni 2015 Kobiety 2014 Ogółem 2014 Mężczyźni 2014 Kobiety 

F 34 Liczba opracowanych ekspertyz 3,00   0,00   

S 34 Liczba opracowanych ekspertyz 4,00   0,00   

F 35 Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów 16,00   0,00   

S 35 Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów 38,00   0,00   

 
Oś priorytetowa IV - Pomoc Techniczna 

Cel szczegółowy 6 - Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC 

 
Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie 
także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna" - IV / 6 
 
ID Wskaźnik Jednostka 

miary 
Kategoria 
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość docelowa 2023 2019 
Ogółem 

2019 
Jakościowe 

Uwagi 

22 Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji 
systemu wdrażania FE 

Liczba  0,82 2013 zwiększenie liczby form szkoleniowych przypadających 
na pracownika 

 3,68  

 
ID Wskaźnik 2018 Ogółem 2018 Jakościowe 2017 Ogółem 2017 Jakościowe 2016 Ogółem 2016 Jakościowe 2015 Ogółem 2015 Jakościowe 

22 Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE  2,97  5,31  0,29  0 

 
ID Wskaźnik 2014 Ogółem 2014 Jakościowe 

22 Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE  0 

 
 
Oś priorytetowa IV - Pomoc Techniczna 

Cel szczegółowy 8 - Wzmocnione kompetencje beneficjentów w procesie przygotowania i realizacji projektów 

 
Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie 
także do osi priorytetowej "Pomoc techniczna" - IV / 8 
 
ID Wskaźnik Jednostka 

miary 
Kategoria 
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość docelowa 2023 2019 
Ogółem 

2019 
Jakościowe 

Uwagi 

24 Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania 
umowy) 

Liczba dni  301 2013 skrócenie czasu zatwierdzenia 
projektu 

 162  

29 Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów Skala 1-5  4,08 2013 4,20 4,39   

 
ID Wskaźnik 2018 Ogółem 2018 Jakościowe 2017 Ogółem 2017 Jakościowe 2016 Ogółem 2016 Jakościowe 2015 Ogółem 2015 Jakościowe 

24 Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy)  183  190  222  193 

29 Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów 4,25  4,51  4,15  0,00  

 
ID Wskaźnik 2014 Ogółem 2014 Jakościowe 

24 Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy)  0 

29 Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów 0,00  
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Tabela 3B: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego — przy czym każde przedsiębiorstwo 
liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego przedsiębiorstwa 
 

Wskaźnik Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach PO – przy czym każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, 
niezależnie od liczby projektów w ramach danego przedsiębiorstwa 

 
Tabela 5: Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania 
 
Oś 
priorytetowa 

Rodzaj 
wskaźnika 

Numer 
identyfikacyjny 

Wskaźnik Jednostka 
miary 

Fundusz Kategoria 
regionu 

2019 Ogółem 
razem 

2019 Ogółem 
mężczyźni 

2019 Ogółem 
kobiety 

2019 Rocznie 
ogółem 

2019 Rocznie ogółem 
mężczyźni 

2019 Rocznie 
ogółem kobiety 

I O CO10 Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co 
najmniej 30 Mb/s 

Households EFRR Słabiej 
rozwinięte 

19 489,00      

I O CO10 Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co 
najmniej 30 Mb/s 

Households EFRR Lepiej 
rozwinięte 

0,00      

I F 3 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych EUR EFRR Słabiej 
rozwinięte 

527 787 797,24      

I F 3 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych EUR EFRR Lepiej 
rozwinięte 

39 693 864,14      

I I 2 Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s na 
podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów 

szt. EFRR Słabiej 
rozwinięte 

1 738 589,00      

I I 2 Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s na 
podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów 

szt. EFRR Lepiej 
rozwinięte 

217 277,00      

II F 3 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych EUR EFRR Słabiej 
rozwinięte 

251 771 624,46      

II F 3 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych EUR EFRR Lepiej 
rozwinięte 

20 134 962,72      

II I 14 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) na 
podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów 

szt. EFRR Słabiej 
rozwinięte 

147,00      

II I 14 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) na 
podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów 

szt. EFRR Lepiej 
rozwinięte 

11,00      

II O 10 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) szt. EFRR Słabiej 
rozwinięte 

26,00      

II O 10 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) szt. EFRR Lepiej 
rozwinięte 

2,00      

III F 3 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych EUR EFRR Słabiej 
rozwinięte 

42 333 678,81      

III F 3 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych EUR EFRR Lepiej 
rozwinięte 

3 385 556,43      

III I 21 Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) na podstawie wartości 
docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów 

Osoby EFRR Słabiej 
rozwinięte 

551 035,00      

III I 21 Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) na podstawie wartości 
docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów 

Osoby EFRR Lepiej 
rozwinięte 

83 891,00      

III O 18 Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) Osoby EFRR Słabiej 
rozwinięte 

86 707,00      

III O 18 Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) Osoby EFRR Lepiej 
rozwinięte 

6 526,00      

 
Oś 
priorytetowa 

Rodzaj 
wskaźnika 

Numer 
identyfikacyjny 

Wskaźnik Jednostka 
miary 

Fundusz Kategoria 
regionu 

2018 Ogółem 
razem 

2017 Ogółem 
razem 

2016 Ogółem 
razem 

Uwagi 

I O CO10 Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb /s Households EFRR Słabiej 
rozwinięte 

1 546,00 0,00 0,00  

I O CO10 Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s Households EFRR Lepiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00  

I F 3 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych EUR EFRR Słabiej 
rozwinięte 

379 359 395,07 209 749 744,14 5 736 006,18  

I F 3 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych EUR EFRR Lepiej rozwinięte 30 623 644,13 14 933 310,38 358 247,36  

I I 2 Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s na podstawie wartości docelowej z 
zawartych umów o dofinansowanie projektów 

szt. EFRR Słabiej 
rozwinięte 

1 678 380,00 1 219 677,00 122 207,00  

I I 2 Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s na podstawie wartości docelowej z szt. EFRR Lepiej rozwinięte 217 277,00 120 559,00 6 096,00  
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Oś 
priorytetowa 

Rodzaj 
wskaźnika 

Numer 
identyfikacyjny 

Wskaźnik Jednostka 
miary 

Fundusz Kategoria 
regionu 

2018 Ogółem 
razem 

2017 Ogółem 
razem 

2016 Ogółem 
razem 

Uwagi 

zawartych umów o dofinansowanie projektów 

II F 3 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych EUR EFRR Słabiej 
rozwinięte 

115 473 841,31 34 455 930,00 5 352 956,23  

II F 3 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych EUR EFRR Lepiej rozwinięte 9 234 803,50 2 755 548,18 428 092,48  

II I 14 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) na podstawie wartości docelowej z zawartych 
umów o dofinansowanie projektów 

szt. EFRR Słabiej 
rozwinięte 

139,00 89,00 73,00  

II I 14 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) na podstawie wartości docelowej z zawartych 
umów o dofinansowanie projektów 

szt. EFRR Lepiej rozwinięte 11,00 7,00 5,00  

II O 10 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) szt. EFRR Słabiej 
rozwinięte 

2,00 0,00 0,00  

II O 10 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) szt. EFRR Lepiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00  

III F 3 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych EUR EFRR Słabiej 
rozwinięte 

16 348 535,61 1 149 895,64 0,00  

III F 3 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych EUR EFRR Lepiej rozwinięte 1 307 443,41 91 960,74 0,00  

III I 21 Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o 
dofinansowanie projektów 

Osoby EFRR Słabiej 
rozwinięte 

435 893,00 116 300,00 20 067,00  

III I 21 Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o 
dofinansowanie projektów 

Osoby EFRR Lepiej rozwinięte 32 809,00 8 754,00 1 510,00  

III O 18 Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) Osoby EFRR Słabiej 
rozwinięte 

39 917,00 2 975,00 0,00  

III O 18 Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) Osoby EFRR Lepiej rozwinięte 3 005,00 224,00 0,00  

 
Oś 
priorytetowa 

Rodzaj 
wskaźnika 

Numer 
identyfikacyjny 

Wskaźnik Jednostka 
miary 

Fundusz Kategoria 
regionu 

2015 Ogółem 
razem 

2014 Ogółem 
razem 

I O CO10 Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb /s Households EFRR Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 

I O CO10 Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s Households EFRR Lepiej rozwinięte 0,00 0,00 

I F 3 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych EUR EFRR Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 

I F 3 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych EUR EFRR Lepiej rozwinięte 0,00 0,00 

I I 2 Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o 
dofinansowanie projektów 

szt. EFRR Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 

I I 2 Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o 
dofinansowanie projektów 

szt. EFRR Lepiej rozwinięte 0,00 0,00 

II F 3 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych EUR EFRR Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 

II F 3 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych EUR EFRR Lepiej rozwinięte 0,00 0,00 

II I 14 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie 
projektów 

szt. EFRR Słabiej rozwinięte 29,00 0,00 

II I 14 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie 
projektów 

szt. EFRR Lepiej rozwinięte 2,00 0,00 

II O 10 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) szt. EFRR Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 

II O 10 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) szt. EFRR Lepiej rozwinięte 0,00 0,00 

III F 3 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych EUR EFRR Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 

III F 3 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych EUR EFRR Lepiej rozwinięte 0,00 0,00 

III I 21 Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów Osoby EFRR Słabiej rozwinięte  0,00 

III I 21 Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów Osoby EFRR Lepiej rozwinięte  0,00 

III O 18 Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) Osoby EFRR Słabiej rozwinięte  0,00 

III O 18 Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) Osoby EFRR Lepiej rozwinięte  0,00 

 
 
Oś 
priorytetowa 

Rodzaj 
wskaźnika 

Numer 
identyfikacyjny 

Wskaźnik Jednostka 
miary 

Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel pośredni na 
2018 r. ogółem 

Cel pośredni na 2018 
r. mężczyźni 

Cel pośredni na 
2018 r. kobiety 

Cel końcowy (2023 r.) 
ogółem 

Cel końcowy (2023 
r.) mężczyźni 

Cel końcowy (2023 
r.) kobiety 

I O CO10 Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o 
przepustowości co najmniej 30 Mb/s 

Households EFRR Słabiej 
rozwinięte 

0   679 682,00   

I O CO10 Infrastruktura TIK: dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o 
przepustowości co najmniej 30 Mb/s 

Households EFRR Lepiej 
rozwinięte 

0   46 835,00   

I F 3 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych EUR EFRR Słabiej 
rozwinięte 

183 389 995   1 119 793 809,00   

I F 3 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych EUR EFRR Lepiej 
rozwinięte 

14 002 012   85 497 394,00   

I I 2 Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co 
najmniej 30 Mb/s na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów 

szt. EFRR Słabiej 
rozwinięte 

475 777      

I I 2 Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co 
najmniej 30 Mb/s na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów 

szt. EFRR Lepiej 
rozwinięte 

32 785      

II F 3 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych EUR EFRR Słabiej 
rozwinięte 

97 937 276   1 038 978 516,00   
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Oś 
priorytetowa 

Rodzaj 
wskaźnika 

Numer 
identyfikacyjny 

Wskaźnik Jednostka 
miary 

Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel pośredni na 
2018 r. ogółem 

Cel pośredni na 2018 
r. mężczyźni 

Cel pośredni na 
2018 r. kobiety 

Cel końcowy (2023 r.) 
ogółem 

Cel końcowy (2023 
r.) mężczyźni 

Cel końcowy (2023 
r.) kobiety 

II F 3 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych EUR EFRR Lepiej 
rozwinięte 

7 832 349   83 090 352,00   

II I 14 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna 
interakcja) na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów 

szt. EFRR Słabiej 
rozwinięte 

24      

II I 14 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna 
interakcja) na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów 

szt. EFRR Lepiej 
rozwinięte 

2      

II O 10 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna 
interakcja) 

szt. EFRR Słabiej 
rozwinięte 

0   147,00   

II O 10 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna 
interakcja) 

szt. EFRR Lepiej 
rozwinięte 

0   12,00   

III F 3 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych EUR EFRR Słabiej 
rozwinięte 

9 549 462   158 647 061,00   

III F 3 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych EUR EFRR Lepiej 
rozwinięte 

763 700   12 687 500,00   

III I 21 Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) na 
podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów 

Osoby EFRR Słabiej 
rozwinięte 

162 937      

III I 21 Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) na 
podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów 

Osoby EFRR Lepiej 
rozwinięte 

11 942      

III O 18 Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) Osoby EFRR Słabiej 
rozwinięte 

0   407 342,00   

III O 18 Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) Osoby EFRR Lepiej 
rozwinięte 

0   29 854,00   
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3.4 Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 
 
Tabela 6: Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu 
 
(jak określono w tabeli 1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 [wzór do celów przedkładania danych 
finansowych]) 
 
 
Oś 
priorytetowa 

Fundusz Kategoria 
regionu 

Podstawa 
obliczenia 

Finansowanie 
ogółem 

Stopa 
dofinansowania 

Całkowite koszty 
kwalifikowalne operacji 
wybranych do 
udzielenia wsparcia 

Udział wartości całkowitych 
kosztów kwalifikowalnych operacji 
wybranych do dofinansowania w 
alokacji całkowitych kosztów 
kwalifikowalnych dla danej osi 
priorytetowej 

Publiczne koszty 
kwalifikowalne operacji 
wybranych do 
udzielenia wsparcia 

Całkowite wydatki 
kwalifikowalne 
zadeklarowane przez 
beneficjentów instytucji 
zarządzającej 

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

Liczba 
wybranych 
operacji 

I EFRR Słabiej 
rozwinięte 

Ogółem 1 119 793 809,00 85,00% 1 396 425 463,94 124,70% 1 164 195 089,95 235 613 103,42 21,04% 156 

I EFRR Lepiej 
rozwinięte 

Ogółem 85 497 394,00 80,00% 132 599 296,34 155,09% 104 311 829,38 11 760 866,17 13,76% 19 

II EFRR Słabiej 
rozwinięte 

Ogółem 1 038 978 516,00 85,00% 678 519 457,70 65,31% 674 022 090,24 256 781 161,70 24,71% 97 

II EFRR Lepiej 
rozwinięte 

Ogółem 83 090 352,00 80,00% 54 263 319,43 65,31% 53 903 650,91 20 535 591,19 24,71% 97 

III EFRR Słabiej 
rozwinięte 

Ogółem 158 647 061,00 85,00% 151 180 805,36 95,29% 142 280 538,86 44 434 900,44 28,01% 142 

III EFRR Lepiej 
rozwinięte 

Ogółem 12 687 500,00 80,00% 12 090 401,00 95,29% 11 378 618,90 3 553 597,71 28,01% 142 

IV EFRR Słabiej 
rozwinięte 

Ogółem 63 095 578,00 85,00% 19 154 504,30 30,36% 19 154 504,30 10 653 009,03 16,88% 56 

IV EFRR Lepiej 
rozwinięte 

Ogółem 5 045 950,00 80,00% 1 531 845,50 30,36% 1 531 845,50 851 954,39 16,88% 56 

Ogółem EFRR Słabiej 
rozwinięte 

 2 380 514 964,00 85,00% 2 245 280 231,30 94,32% 1 999 652 223,35 547 482 174,59 23,00% 451 

Ogółem EFRR Lepiej 
rozwinięte 

 186 321 196,00 80,00% 200 484 862,27 107,60% 171 125 944,69 36 702 009,46 19,70% 314 

Suma 
całkowita 

   2 566 836 160,00 84,64% 2 445 765 093,57 95,28% 2 170 778 168,04 584 184 184,05 22,76% 765 
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Tabela 7: Podział zbiorczych danych finansowych według kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 
2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013) 
 
Oś 
priorytetowa 

Charakterystyka 
wydatków 

Rodzaje kategorii Dane finansowe 

 Fundusz Kategoria 
regionu 

Zakres 
interwencji 

Forma 
finansowania 

Wymiar 
terytorialny 

Terytorialny 
mechanizm 
wdrażania 

Cel 
tematyczny 

Temat 
uzupełniający 

EFS 

Wymiar 
gospodarczy 

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 Słabiej 
rozwinięte 

046 01 07 07 02   08 PL51 3 124 155,82 1 966 209,59 224 939,22 2 

I EFRR Słabiej 
rozwinięte 

046 01 07 07 02   13 PL 118 640 789,40 118 640 789,40 17 024 397,99 3 

I EFRR Słabiej 
rozwinięte 

046 01 07 07 02   13 PL11 73 409 726,34 58 826 125,91 4 651 869,02 12 

I EFRR Słabiej 
rozwinięte 

046 01 07 07 02   13 PL21 84 170 460,15 70 138 752,16 15 833 080,14 7 

I EFRR Słabiej 
rozwinięte 

046 01 07 07 02   13 PL22 55 987 772,90 46 350 116,09 6 662 044,64 8 

I EFRR Słabiej 
rozwinięte 

046 01 07 07 02   13 PL31 193 424 516,96 160 801 254,30 6 846 087,27 17 

I EFRR Słabiej 
rozwinięte 

046 01 07 07 02   13 PL32 73 305 008,82 59 930 669,07 22 837 251,99 18 

I EFRR Słabiej 
rozwinięte 

046 01 07 07 02   13 PL33 46 207 863,29 38 502 947,80 558 783,37 7 

I EFRR Słabiej 
rozwinięte 

046 01 07 07 02   13 PL34 26 727 944,53 22 463 267,89 8 210 191,68 4 

I EFRR Słabiej 
rozwinięte 

046 01 07 07 02   13 PL41 84 935 886,55 66 283 469,07 47 370 119,13 20 

I EFRR Słabiej 
rozwinięte 

046 01 07 07 02   13 PL42 71 840 631,11 59 435 928,16 14 935 738,34 9 

I EFRR Słabiej 
rozwinięte 

046 01 07 07 02   13 PL43 26 855 320,56 20 924 302,27 4 151 364,40 8 

I EFRR Słabiej 
rozwinięte 

046 01 07 07 02   13 PL51 83 042 220,61 64 756 555,69 13 353 292,56 19 

I EFRR Słabiej 
rozwinięte 

046 01 07 07 02   13 PL52 30 224 140,02 21 866 798,79 0,00 2 

I EFRR Słabiej 
rozwinięte 

046 01 07 07 02   13 PL61 77 855 030,32 65 897 449,34 0,00 7 

I EFRR Słabiej 
rozwinięte 

046 01 07 07 02   13 PL62 36 422 640,00 30 206 759,86 990 394,84 5 

I EFRR Słabiej 
rozwinięte 

046 01 07 07 02   13 PL63 42 097 262,82 34 285 281,26 6 169 551,23 6 

I EFRR Słabiej 
rozwinięte 

046 01 07 07 02   24 PL21 4 132 501,12 3 512 625,95 1 050 610,28 1 

I EFRR Słabiej 
rozwinięte 

046 04 07 07 02   16 PL 264 021 592,62 219 405 787,35 64 743 387,32 1 

I EFRR Lepiej 
rozwinięte 

046 01 07 07 02   13 PL 7 909 385,96 7 909 385,96 1 134 959,87 3 

I EFRR Lepiej 
rozwinięte 

046 01 07 07 02   13 PL12 107 088 470,87 81 775 390,93 6 309 680,48 15 

I EFRR Lepiej 
rozwinięte 

046 04 07 07 02   16 PL 17 601 439,51 14 627 052,49 4 316 225,82 1 

II EFRR Słabiej 
rozwinięte 

078 01 07 07 02   01 PL 4 550 800,47 4 550 800,47 0,00 1 

II EFRR Słabiej 
rozwinięte 

078 01 07 07 02   13 PL 5 822 538,94 5 822 538,94 5 552 982,41 1 

II EFRR Słabiej 
rozwinięte 

078 01 07 07 02   18 PL 384 491 688,36 384 491 688,37 172 000 005,64 39 

II EFRR Słabiej 
rozwinięte 

078 01 07 07 02   20 PL 61 690 492,73 61 152 530,75 734 372,44 4 

II EFRR Słabiej 
rozwinięte 

078 01 07 07 02   24 PL 19 818 431,85 19 818 431,85 10 696 475,83 6 

II EFRR Słabiej 
rozwinięte 

079 01 07 07 02   13 PL 6 008 729,26 6 008 729,26 3 590 728,73 1 

II EFRR Słabiej 
rozwinięte 

079 01 07 07 02   18 PL 52 741 577,63 52 741 577,63 11 901 270,58 8 
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Oś 
priorytetowa 

Charakterystyka 
wydatków 

Rodzaje kategorii Dane finansowe 

 Fundusz Kategoria 
regionu 

Zakres 
interwencji 

Forma 
finansowania 

Wymiar 
terytorialny 

Terytorialny 
mechanizm 
wdrażania 

Cel 
tematyczny 

Temat 
uzupełniający 

EFS 

Wymiar 
gospodarczy 

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 

II EFRR Słabiej 
rozwinięte 

079 01 07 07 02   19 PL 65 736 799,97 65 736 799,97 22 792 294,96 21 

II EFRR Słabiej 
rozwinięte 

079 01 07 07 02   20 PL 1 604 256,01 1 604 256,01 700 278,86 1 

II EFRR Słabiej 
rozwinięte 

079 01 07 07 02   22 PL 3 894 589,18 3 894 589,18 278 417,92 1 

II EFRR Słabiej 
rozwinięte 

079 01 07 07 02   23 PL 27 885 115,30 23 925 709,81 10 875 080,30 3 

II EFRR Słabiej 
rozwinięte 

079 01 07 07 02   24 PL 38 598 600,64 38 598 600,64 17 659 254,03 9 

II EFRR Słabiej 
rozwinięte 

101 01 07 07 02   19 PL 5 675 837,36 5 675 837,36 0,00 2 

II EFRR Lepiej 
rozwinięte 

078 01 07 07 02   01 PL 363 941,72 363 941,72 0,00 1 

II EFRR Lepiej 
rozwinięte 

078 01 07 07 02   13 PL 465 646,62 465 646,62 444 089,34 1 

II EFRR Lepiej 
rozwinięte 

078 01 07 07 02   18 PL 30 749 000,73 30 749 000,73 13 755 377,43 39 

II EFRR Lepiej 
rozwinięte 

078 01 07 07 02   20 PL 4 933 581,31 4 890 558,81 58 730,06 4 

II EFRR Lepiej 
rozwinięte 

078 01 07 07 02   24 PL 1 584 941,87 1 584 941,87 855 430,57 6 

II EFRR Lepiej 
rozwinięte 

079 01 07 07 02   13 PL 480 536,84 480 536,84 287 161,79 1 

II EFRR Lepiej 
rozwinięte 

079 01 07 07 02   18 PL 4 217 908,63 4 217 908,63 951 781,77 8 

II EFRR Lepiej 
rozwinięte 

079 01 07 07 02   19 PL 5 257 177,13 5 257 177,13 1 822 770,99 21 

II EFRR Lepiej 
rozwinięte 

079 01 07 07 02   20 PL 128 297,36 128 297,36 56 003,49 1 

II EFRR Lepiej 
rozwinięte 

079 01 07 07 02   22 PL 311 462,46 311 462,46 22 265,95 1 

II EFRR Lepiej 
rozwinięte 

079 01 07 07 02   23 PL 2 230 059,73 1 913 413,71 869 714,12 3 

II EFRR Lepiej 
rozwinięte 

079 01 07 07 02   24 PL 3 086 850,60 3 086 850,60 1 412 265,68 9 

II EFRR Lepiej 
rozwinięte 

101 01 07 07 02   19 PL 453 914,43 453 914,43 0,00 2 

III EFRR Słabiej 
rozwinięte 

080 01 07 07 02   13 PL 8 230 979,38 8 056 043,72 4 315 413,10 12 

III EFRR Słabiej 
rozwinięte 

080 01 07 07 02   18 PL 37 905 921,42 32 049 167,96 9 140 004,24 4 

III EFRR Słabiej 
rozwinięte 

080 01 07 07 02   19 PL 98 872 489,82 96 052 858,31 29 358 301,74 122 

III EFRR Słabiej 
rozwinięte 

080 01 07 07 02   24 PL 6 171 414,74 6 122 468,87 1 621 181,36 4 

III EFRR Lepiej 
rozwinięte 

080 01 07 07 02   13 PL 658 257,12 644 266,97 345 117,06 12 

III EFRR Lepiej 
rozwinięte 

080 01 07 07 02   18 PL 3 031 454,88 2 563 072,02 730 954,67 4 

III EFRR Lepiej 
rozwinięte 

080 01 07 07 02   19 PL 7 907 141,70 7 681 646,96 2 347 875,05 122 

III EFRR Lepiej 
rozwinięte 

080 01 07 07 02   24 PL 493 547,30 489 632,95 129 650,93 4 

IV EFRR Słabiej 
rozwinięte 

121 01 07 07    18 PL 18 022 101,49 18 022 101,49 9 873 210,89 45 

IV EFRR Słabiej 
rozwinięte 

122 01 07 07    18 PL 132 691,51 132 691,51 118 774,81 3 

IV EFRR Słabiej 
rozwinięte 

123 01 07 07    18 PL 999 711,30 999 711,30 661 023,33 8 

IV EFRR Lepiej 
rozwinięte 

121 01 07 07    18 PL 1 441 283,72 1 441 283,72 789 591,50 45 

IV EFRR Lepiej 
rozwinięte 

122 01 07 07    18 PL 10 611,75 10 611,75 9 498,79 3 
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Oś 
priorytetowa 

Charakterystyka 
wydatków 

Rodzaje kategorii Dane finansowe 

 Fundusz Kategoria 
regionu 

Zakres 
interwencji 

Forma 
finansowania 

Wymiar 
terytorialny 

Terytorialny 
mechanizm 
wdrażania 

Cel 
tematyczny 

Temat 
uzupełniający 

EFS 

Wymiar 
gospodarczy 

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 

IV EFRR Lepiej 
rozwinięte 

123 01 07 07    18 PL 79 950,03 79 950,03 52 864,10 8 

 
Tabela 8: Wykorzystanie finansowania krzyżowego 
 

1 2 3 4 5 6 

Wykorzystanie 
finansowania 
krzyżowego 

Oś 
priorytetowa 

Kwota wsparcia UE, jaką 
przewiduje się wykorzystać 
w celu finansowania 
krzyżowego na podstawie 
wybranych operacji (w 
EUR) 

Jako część wsparcia UE 
na oś priorytetową (w %) 
(3/wsparcie UE na oś 
priorytetową*100) 

Kwota wsparcia UE w ramach 
finansowania krzyżowego w 
oparciu o wydatki kwalifikowalne 
zadeklarowane przez 
beneficjentów instytucji 
zarządzającej (w EUR) 

Jako część wsparcia UE 
na oś priorytetową (w %) 
(5/wsparcie UE na oś 
priorytetową*100) 

koszty kwalifikujące się 
do wsparcia w ramach 
EFS, ale objęte 
wsparciem w ramach 
EFRR 

I 0,00  0,00  

koszty kwalifikujące się 
do wsparcia w ramach 
EFS, ale objęte 
wsparciem w ramach 
EFRR 

II 13 647 316,40 1,51% 3 118 416,36 0,35% 

koszty kwalifikujące się 
do wsparcia w ramach 
EFS, ale objęte 
wsparciem w ramach 
EFRR 

III 0,00  0,00  

koszty kwalifikujące się 
do wsparcia w ramach 
EFS, ale objęte 
wsparciem w ramach 
EFRR 

IV 0,00  0,00  
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 Tabela 9: Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR i Fundusz Spójności w ramach celu "Inwestycje 
na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia") 
 

1 2 3 4 5 

Oś 
priorytetowa 

Kwota wsparcia UE, jaką 
przewiduje się wykorzystać na 
operacje realizowane poza 
obszarem objętym programem 
na podstawie wybranych 
operacji (w EUR) 

Jako część wsparcia UE dla osi 
priorytetowej w momencie 
przyjęcia programu (%) 
(2/wsparcie UE dla osi 
priorytetowej w momencie 
przyjęcia programu*100) 

Kwota wsparcia UE podczas operacji 
realizowanych poza obszarem objętym 
programem w oparciu o wydatki 
kwalifikowalne zadeklarowane przez 
beneficjentów instytucji zarządzającej 
(w EUR) 

Jako część wsparcia UE dla osi 
priorytetowej w momencie 
przyjęcia programu (%) 
(4/wsparcie UE dla osi 
priorytetowej w momencie 
przyjęcia programu*100) 

I 0,00  0,00  

II 0,00  0,00  

III 0,00  0,00  

IV 0,00  0,00  

 
Tabela 10: Wydatki poniesione poza terytorium Unii (EFS) 
 

Kwota wydatków, które 
mają zostać poniesione 
poza terytorium Unii w 

ramach celów 
tematycznych 8 i 10 na 
podstawie wybranych 

operacji (w EUR) 

Udział w całkowitej alokacji finansowej 
(wkład unijny i krajowy) na program w 

ramach EFS lub objętą EFS część programu 
wielofunduszowego (%) (1/całkowita 

alokacja finansowa (wkład unijny i krajowy) 
na program w ramach EFS lub objętą EFS 
część programu wielofunduszowego*100) 

Wydatki kwalifikowalne 
poniesione poza 
terytorium Unii, 

zadeklarowane przez 
beneficjentów instytucji 
zarządzającej (w EUR) 

Udział w całkowitej alokacji finansowej 
(wkład unijny i krajowy) na program w 

ramach EFS lub objętą EFS część programu 
wielofunduszowego (%) (3/całkowita 

alokacja finansowa (wkład unijny i krajowy) 
na program w ramach EFS lub objętą EFS 
część programu wielofunduszowego*100) 
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4.  SYNTEZA EWALUACJI 
 

Synteza wyników wszystkich ewaluacji programu dostępnych w odniesieniu do poprzedniego 
roku obrotowego, wraz z odniesieniem do nazwy i okresu, jaki obejmowała dana ewaluacja 

W 2019 r. Instytucja Zarządzająca POPC odebrała badanie pt. „Ewaluacja mid-term postępu 
rzeczowego i finansowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”. Celem 
tego badania było przeprowadzenie oceny postępu rzeczowego i finansowego POPC na 
potrzeby przeglądu śródokresowego (w tym realizacji zapisów ram wykonania) oraz 
zweryfikowania możliwości i sposobu wykorzystania rezerwy wykonania. W ramach badania 
wskazano m.in. odchylenia od założonych wartości docelowych wskaźników.Przedmiotem 
badania były wskaźniki rezultatu i produktu, w tym wskaźniki ram wykonania oraz wskaźniki 
finansowe.   
Poniżej przedstawiono główne wyniki badania: 

 Najważniejszym wnioskiem był fakt, że do końca roku 2018 zostały osiągnięte wszystkie 
wartości pośrednie wskaźników ram wykonania oraz wskaźników postępu finansowego, 

 Postęp finansowy i rzeczowy w realizacji osi I został oceniony pozytywnie. Nabory w 
ramach tej osi cieszyły się dużym zainteresowaniem wnioskodawców. 

 W przypadku realizacji projektów w osi I zgodnie z założeniami, wartości docelowe 
zostaną mocno przekroczone. 

 Potencjał absorpcyjny w w osi I jest nadal duży. Zarekomendowano przeniesienie do osi I 
środków z osi II pozwalających na pokrycie realizacji trzech projektów dotyczących 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 

 W ramach realizacji osi II wyznaczone dla wskaźników wybranych do ram wykonania cele 
pośrednie zostały osiągnięte, a w ocenie ewaluatorów, przy odpowiednim ukierunkowaniu 
dalszego wdrażania, możliwe będzie osiągnięcie wartości docelowych większości 
wskaźników programowych. 

 Największą skutecznością wdrażania cechuje się Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i 
użyteczność informacji sektora publicznego, w którego obrębie identyfikuje się także 
dalszy potencjał absorpcyjny. 

 W zakresie osi III nie dostrzeżono istotnych zagrożeń co do osiągnięcia, a nawet 
przekroczenia założonych wartości docelowych wskaźników produktu. 

 Wartości wskaźników rezultatu w osi III zostaną osiągnięte na poziomie wyższym od 
planowanego, co jest przede wszystkim efektem trendów społecznych, w tym 
postępującej cyfryzacji gospodarki. 

Zarekomendowano zmiany programu, które dotyczą przede wszystkim modyfikacji wartości 
docelowych niektórych wskaźników oraz realokacje środków z Osi 2. do 1. oraz do 3. Instytucja 
Zarządzająca na tej podstwie zaprponowała zmiany do Programu, które zostały przedstawione 
na posiedzeniu KM POPC 20 września 2019 r. Członkowie KM podjeli uchwałę nr 6/2019 w 
sprawie przyjęcia zmian w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. 
Pod koniec 2019 r. na zlecenie IZ zrealizowano ekspertyzę pt. „BIG DATA – wsparcie 
wykorzystania danych w gospodarce z funduszy Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027”. Celem 
ekspertyzy było wyznaczenie działań, jakie powinna podjąć administracja publiczna, aby 
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wykorzystać potencjał danych: informacji sektora publicznego (ISP) i danych gromadzonych 
przez przedsiębiorstwa (Big Data) w gospodarce. Na podstawie rekomendacji i doświadczeń, 
zebranych podczas badania, dokonano charakterystyki kluczowych działań, które powinny 
prowadzić do zwiększenia intensywności wykorzystania danych w gospodarce. 
W 2019 r. rozpoczęto przygotowania do zlecenia badania pt.: „Ewaluacja realizacji zasad 
horyzontalnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”. 
Rozpoczęto również proces zmiany Planu Ewaluacji POPC.Instytucja pośrednicząca 
uczestniczyła w konsultacjach i opiniowaniu raportów z badania „Ewaluacja mid-term postępu 
rzeczowego i finansowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”. IP 
dotychczas nie przeprowadziła badań ewaluacyjnych. Po roku 2020 r. planuje zlecić badania 
zgodnie z planem ewaluacji. 
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Nazwa Fundusz Od 

miesiąca 
Od 
roku 

Do 
miesiąca 

Do 
roku 

Rodzaj 
oceny 

Cel 
tematyczny 

Temat Ustalenia 

Ewaluacja mid-term postępu 
rzeczowego i finansowego 
Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020 

EFRR 1 2019 4 2019 Mieszana 02 Celem badania było dokonanie oceny postępu rzeczowego i finansowego 
POPC na potrzeby przeglądu śródokresowego oraz weryfikacja możliwości 
wykorzystania rezerwy wykonania. 

W ramach badania wskazano odchylenia od założonych wartości docelowych 
wskaźników. Oszacowane zostały także wartości docelowe wskaźników, które 
okazały się nieadekwatne do celów w POPC. Zidentyfikowano przyczyny 
problemów, które zagrażają osiągnięciu założonych wartości wskaźników oraz 
wskazano  środki zaradcze. 

 

Rekomendacje przyjęte lub częściowo przyjęte : 
1.  utrzymanie mechanizmu aukcyjnego w ramach OP 
I, a także w Dz. 3.1 oraz 3.2 oraz rozważanie 
szerszego stosowania go w OP III. 
2.  realokacja środków z OP II do OP I pozwalająca 
na realizację projektów OSE w ramach OP I. 
3.  sprawdzenie, jaki jest rzeczywisty wkład projektu 
IF w realizację wskaźnika „Dodatkowe gospodarstwa 
domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci 
o przepustowości co najmniej 30 Mb/s”. 
4.  uwzględnienie w Programie wskaźnika dot. 
realizacji projektów OSE. 
5.  Identyfikacja ryzyka nieosiągnięcia wartości 
docelowej wskaźnika „Liczba urzędów, które wdrożyły 
katalog rekomendacji dotyczących awansu 
cyfrowego”: 
a.  obligatoryjne wymaganie wyboru wskaźnika 
„Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji 
dotyczących awansu cyfrowego” przez 
wnioskodawców, 
b.  zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika 
„Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji 
dotyczących awansu cyfrowego”do 12 szt. 
c.  wprowadzenie dodatkowego wskaźnika 
pozwalającego uchwycić efekty interwencji w postaci 
wsparcia innych jednostek niż urzędy. 
6.  uruchomienie naboru dla Dz. 2.4 w 2020 r. 
7.  wprowadzenie nowego wskaźnika – propozycja 
„Koncentracji na użytkowniku”, który w Europejskiej 
Agendy Cyfrowej jest monitorowany pod nazwą „1 
User Centricity”. 
8.  realokacja niewykorzystanej, bądź zagrożonej 
niewykorzystaniem części alokacji z OP II do OP III. 
9.  popularyzacja wiedzy o efektach projektów 
realizowanych w ramach POPC. 
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6 KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA 
(art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

 
a) Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania 
 
Instytucja Audytowa w Rocznym sprawozdaniu z kontroli za rok obrachunkowy 2018/2019 
oceniła funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli w IC w kategorii 1 (system funkcjonuje 
prawidłowo, nie są potrzebne żadne lub tylko niewielkie usprawnienia) i w IZ w kategorii 2 
(system funkcjonuje, ale potrzebne są pewne usprawnienia) i wydała opinię audytową - bez 
zastrzeżeń. 

IZ przeprowadziła w 2019 r. jedną planową kontrolę systemową w IP (CPPC) w odniesieniu do 
roku obrachunkowego 2018/2019. W trakcie kontroli potwierdzono prawidłową realizację zadań 
powierzonych IP. IZ wydała zalecenia pokontrolne w odniesieniu do procesów, do których 
zgłosiła zastrzeżenia. Ich charakter nie zagraża jednakże prawidłowej realizacji Programu. 

Czynniki, które mają wpływ na wykonanie Programu w ramach I, II oraz III osi: 

Oś I: 

 zawarcia umów na przejście infrastruktury przez prywatne nieruchomości, 

 pozyskania zgód na budowę sieci w budynkach wielorodzinnych, 

 odmowy zarządców dróg na lokalizację w pasie drogowym infrastruktury 
telekomunikacyjnej (przedłużające się procedury administracyjne), 

 przeprowadzenia infrastruktury telekomunikacyjnej przez tereny będące własnością PKP 
(przedłużające się procedury administracyjne), 

 zakupu kabli światłowodowych i wydłużającego się czasu oczekiwania na dostawy, 

 trudności w zakontraktowaniu i utrzymaniu podwykonawców. 

Po dokonaniu indywidualnej, dogłębnej analizy powyższych problemów przedstawionych przez 
beneficjentów, podejmowano decyzję w sprawie zmian w projektach. 

Oś II: 

 konieczność realizacji wielu złożonych zamówień publicznych, długotrwałe procedury 
przetargowe, konieczność ponownego przeprowadzania postępowania, opóźnienia w 
realizacji postępowań m.in. unieważnienia postępowań, wycofywania się wyłonionych 
wykonawców z dalszych procedur wpływają na długość trwania procedur przetargowych i 
znaczną liczbę odwołań od przetargów; 

 skomplikowany i złożony charakter realizowanych projektów, duża rotacja pracowników w 
instytucjach beneficjentów, w tym osób decyzyjnych w projektach oraz braki kadrowe; 

 zmiany założeń w trakcie realizacji projektów lub istotne ryzyka projektowe prowadzące 
do konieczności ograniczenia przez beneficjentów zakresu rzeczowego projektów. 
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Skutkuje to koniecznością ponownej oceny projektów, zmniejszenia przyznanego 
dofinansowania lub podjęcia decyzji o dofinansowaniu przedsięwzięć w zmienionym 
zakresie rzeczowym. 

Podjęte środki zaradcze obejmowały organizację szkoleń specjalistycznych i warsztatowych 
poruszających problematyczne kwestie związane z realizacją projektów, a także spotkań 
indywidualnych z poszczególnymi beneficjentami. Ponadto systematycznie monitorowano 
postęp prac i realizacji projektów m.in. poprzez weryfikację wniosków o płatność, HRF i kamieni 
milowych oraz informacje pozyskiwane w ramach bieżących kontaktów roboczych. IP 
każdorazowo przeprowadzała indywidualną, dogłębną analizę problemów przedstawionych 
przez beneficjentów i podejmowało decyzję w sprawie zmian w projektach. IZ organizowała 
cykliczne spotkania z beneficjentami w celu monitorowania opóźnień w realizacji projektów. 

W ramach projektu pn. ”POPC Wsparcie”, realizowanego ze środków osi 4. Pomoc Techniczna, 
udzielano pomocy potencjalnym beneficjentom i beneficjentom Programu w obszarze 
przygotowania koncepcji projektu, przygotowania do realizacji przedsięwzięcia, jak i samej 
realizacji projektów. 

Oś III: 

Beneficjenci projektów realizowanych w ramach III Osi POPC często wnioskowali o zmiany i 
aktualizacje harmonogramów rzeczowo – finansowych, w tym również o zmiany mogące 
skutkować koniecznością podpisania aneksu lub ponowną oceną projektu. Modyfikacje wynikały 
m.in. z trudności w osiągnięciu założonych wskaźników. IP każdorazowo przeprowadzała 
indywidualną, dogłębną analizę problemów przedstawionych przez beneficjentów i podejmowało 
decyzję w sprawie zmian w projektach. Dzięki stałemu kontaktowi z beneficjentami na bieżąco 
wyjaśniano powstałe wątpliwości oraz udzielano pomocy przy interpretacji zapisów wytycznych 
dotyczących realizacji projektów POPC. 
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7 STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ 

 
Streszczenie treści rocznych i końcowych sprawozdań z wdrażania należy opublikować i 
przekazać jako oddzielny plik w postaci załącznika do rocznego i końcowego sprawozdania z 
wdrażania. 
 
Możesz przesłać/znaleźć streszczenie podawane do wiadomości publicznej w menu Ogólne > 
Dokumenty aplikacji SFC2014. 
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8 SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 

 

I. Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest wsparcie z EFSI (art. 46 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013) 

1. Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z 
EFSI 

1.1. Oś priorytetowa wspierająca instrument finansowy w ramach programu finansowanego z EFSI  I - Powszechny dostęp do szybkiego 
internetu 

2. Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi 
priorytetowej lub środka 

EFRR 

3. Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013, wspierany(-e) z instrumentu finansowego 

02 - Zwiększanie dostępności, 
stopnia wykorzystania i jakości 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych 

3.1. Kwota finansowania z EFSI zaangażowana w umowie o finansowaniu z poszczególnych celów 
tematycznych wybranych w polu 3 (fakultatywnie) 

 

4. Inne programy finansowane z EFSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego 

4.1. Numer CCI każdego innego programu finansowanego z EFSI, z którego pochodzą wkłady do 
instrumentu finansowego 

 

30. Data ukończenia oceny ex ante 2016-12-23 

31. Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy 

31.1. Czy rozpoczęto już proces wyboru lub wyznaczenia? Tak 

II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

5. Nazwa instrumentu finansowego Instrument finansowy POPC 

6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i 
miasta) 

Polska, Warszawa 

7. Rozwiązania wdrożeniowe 

7.1. Instrumenty finansowe ustanowione na poziomie Unii, zarządzane bezpośrednio lub pośrednio 
przez Komisję, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierane 
z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI 

Nie 

7.1.1. Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii  

7.2. Instrument finansowy ustanowiony na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub 
transgranicznym, zarządzany przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialność, o którym 
mowa w art. 38 ust. 1 lit. b), wspierany z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI 
na podstawie art. 38 ust. 4 lit. a), b), c) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

Powierzenie zadań wdrożeniowych 
innemu podmiotowi prawa 
publicznego lub prywatnego 

7.3. Instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. c), łączący wkład finansowy 
pochodzący od IZ z produktami finansowym EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz 
Inwestycji Strategicznych, zgodnie z art. 39a 

 

8. Rodzaj instrumentu finansowego Fundusz funduszy 

10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których mowa w 
art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz 
w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej 

Oddzielny blok finansowy 

III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz 
funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013) 

11. Podmiot wdrażający instrument finansowy 

11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów 
finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa 
instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; bank publiczny lub 
instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność 
finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio 
podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) 

Bank publiczny lub instytucja 
publiczna 

11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy Bank Gospodarstwa Krajowego 

11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu 
wdrażającego instrument finansowy 

Polska, Warszawa 
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12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia 
publicznego; inna procedura 

Pozostałe 

12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy współpraca publiczno-publiczna, tryb 
pozakonkursowy 

13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy 2017-02-06 

IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz 
poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR) 277 830 898,38 

14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) 230 881 521,59 

14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) 230 881 521,59 

14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie)  

14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie)  

14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie)  

14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie)  

15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 80 896 425,64 

15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) 80 896 425,64 

15.1.1. w tym EFRR (w EUR) 80 896 425,64 

15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR)  

15.1.3. w tym EFS (w EUR)  

15.1.4. w tym EFRROW (w EUR)  

15.1.5. w tym EFMR (w EUR)  

15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR)  

15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR)  

15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR)  

16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach 
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) 

 

17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w 
EUR) 

3 148 185,43 

17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) 2 917 775,68 

17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) 230 409,75 

21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument 
finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku 
sprawozdawczego 

Tak 

32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji  

VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu 
zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o 
którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w 
EUR) 

1 881 886,88 

37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a  

37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z 
zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na rzecz 
instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców 
(w EUR) 

 

37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za 
zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) 

 

37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów 
finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego 
zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w EUR) 

 

VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz 
wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 

38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu 
z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) 

46 949 376,79 

38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o  
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finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie instrumentów, o 
których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w 
EUR) 

 

38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR)  

38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR)  

38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu finansowego 
(dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

 

 

II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

5. Nazwa instrumentu finansowego Instrument finansowy POPC 

6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa 
i miasta) 

Polska, Warszawa 

8. Rodzaj instrumentu finansowego Poszczególny fundusz funduszu funduszy 

8.2. Powiązany fundusz funduszy Instrument finansowy POPC 

8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe 
spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty 

Instrument specjalnie zaprojektowany 

9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub 
quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

9.0.1.  Pożyczki (≥ EUR 25 000) Nie 

9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z 
SEC/2011/1134 final 

Nie 

9.0.3. Gwarancje Tak 

9.0.4. Inwestycje kapitałowe Nie 

9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa Nie 

9.0.6. Inne produkty finansowe Nie 

9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym Nie 

9.1. Opis innego produktu finansowego  

9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę 
odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013 

 

10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których 
mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu 
wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach 
instytucji finansowej 

Oddzielny blok finansowy 

III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz 
funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013) 

11. Podmiot wdrażający instrument finansowy 

11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem 
instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; 
międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub 
udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne 
prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; 
instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku 
pożyczek i gwarancji) 

Bank publiczny lub instytucja publiczna 

11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy Bank Gospodarstwa Krajowego 

11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) 
podmiotu wdrażającego instrument finansowy 

Polska, Warszawa 

12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia 
publicznego; inna procedura 

Bezpośrednie udzielenie zamówienia 
bankowi publicznemu lub instytucji 
publicznej 

12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy  

13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy 2017-02-06 

IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz 
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poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w 
EUR) 

96 018 355,43 

14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) 96 018 355,43 

14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) 96 018 355,43 

14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie)  

14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie)  

14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie)  

14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie)  

15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w 
EUR) 

24 004 588,86 

15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) 24 004 588,86 

15.1.1. w tym EFRR (w EUR) 24 004 588,86 

15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR)  

15.1.3. w tym EFS (w EUR)  

15.1.4. w tym EFRROW (w EUR)  

15.1.5. w tym EFMR (w EUR)  

15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR)  

15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR)  

15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR)  

16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w 
ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) 

 

17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z 
programu (w EUR) 

539 686,89 

17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) 539 686,89 

17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR)  

18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z 
art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania 
końcowego) (w EUR) 

 

20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz 
ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy 
wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 
ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w 
EUR) 

 

V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub 
zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w 
podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy Instrument finansowy POPC - 
gwarancje 

22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy Gwarancja 

24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów 
gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z 
ostatecznymi odbiorcami (w EUR) 

0,00 

24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 0,00 

25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej 
pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji 
przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) 

0,00 

25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR)  

25.1.1. w tym EFRR (w EUR)  

25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR)  

25.1.3. w tym EFS (w EUR)  

25.1.4. w tym EFRROW (w EUR)  

25.1.5. w tym EFMR (w EUR)  

25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR)  

25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR)  

26. Łączna wartość pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu 0,00 
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do podpisanych umów gwarancyjnych (EUR) 

26.1. Całkowita wartość nowego finansowania dłużnego stworzonego przez inicjatywę na rzecz 
MŚP (art. 39 ust. 10 lit. b) RWP) 

 

27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-
kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według 
produktów 

0 

28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów 
finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów 

0 

29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego 0 

29.1. w tym duże przedsiębiorstwa 0 

29.2. w tym MŚP 0 

29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa 0 

29.3. w tym osoby fizyczne 0 

29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców 0 

29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców  

33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba 
gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki 

0 

34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna 
kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie 
pożyczki (w EUR) 

0,00 

39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu 

39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub 
quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, 
według produktów 

2,78 

39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku 
pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, 
według produktów  

 

39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla 
pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów 
(fakultatywnie) 

 

VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument 
finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku 
sprawozdawczego 

Tak 

32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data 
likwidacji 

 

VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu 
zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o 
którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego 
(w EUR) 

679 646,12 

36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca 
roku sprawozdawczego (w EUR) 

0,00 

36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) 0,00 

36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) 0,00 

37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a 0,00 

37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z 
zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na 
rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych 
odbiorców (w EUR) 

0,00 

37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za 
zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) 

 

37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów 
finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego 
zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w 
EUR) 

 

VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz 
wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 
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38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 

38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o 
finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) 

0,00 

38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o 
finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie 
instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

 

38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

0,00 

38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) 0,00 

38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 0,00 

38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu 
finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

0,00 

IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013) 

41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy CO10 - Infrastruktura TIK: dodatkowe 
gospodarstwa domowe objęte 

szerokopasmowym dostępem do sieci 
o przepustowości co najmniej 30 Mb/s 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu 726 517,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej 
wskaźnika produktu 

0,00 

 

II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

5. Nazwa instrumentu finansowego Instrument finansowy POPC - 
Pośrednik 1 (Alior Bank S.A. 1) 

6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa 
i miasta) 

Polska, Warszawa 

8. Rodzaj instrumentu finansowego Poszczególny fundusz funduszu funduszy 

8.2. Powiązany fundusz funduszy Instrument finansowy POPC 

8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe 
spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty 

Instrument specjalnie zaprojektowany 

9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub 
quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

9.0.1.  Pożyczki (≥ EUR 25 000) Tak 

9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z 
SEC/2011/1134 final 

Nie 

9.0.3. Gwarancje Nie 

9.0.4. Inwestycje kapitałowe Nie 

9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa Nie 

9.0.6. Inne produkty finansowe Nie 

9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym Nie 

9.1. Opis innego produktu finansowego  

9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę 
odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013 

 

10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których 
mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu 
wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach 
instytucji finansowej 

Oddzielny blok finansowy 

III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz 
funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013) 

11. Podmiot wdrażający instrument finansowy 

11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem 
instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; 

Podmiot prawa publicznego lub 
prywatnego 
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międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub 
udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne 
prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; 
instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku 
pożyczek i gwarancji) 

11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy Alior Bank S.A. 

11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) 
podmiotu wdrażającego instrument finansowy 

Polska, Warszawa 

12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia 
publicznego; inna procedura 

Wybór zgodnie z przepisami dyrektywy w 
sprawie zamówień publicznych  

12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy  

13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy 2017-07-18 

IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz 
poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w 
EUR) 

11 352 283,21 

14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) 9 270 418,10 

14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) 9 270 418,10 

14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie)  

14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie)  

14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie)  

14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie)  

15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w 
EUR) 

11 352 283,21 

15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) 9 270 418,09 

15.1.1. w tym EFRR (w EUR) 9 270 418,09 

15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR)  

15.1.3. w tym EFS (w EUR)  

15.1.4. w tym EFRROW (w EUR)  

15.1.5. w tym EFMR (w EUR)  

15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) 2 081 865,12 

15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR)  

15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) 2 081 865,12 

16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w 
ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) 

 

17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z 
programu (w EUR) 

372 702,97 

17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR)  

17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) 372 702,97 

18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z 
art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania 
końcowego) (w EUR) 

 

20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz 
ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy 
wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 
ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w 
EUR) 

 

V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub 
zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w 
podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy Pożyczka POPC 

22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy Pożyczka 

24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów 
gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z 
ostatecznymi odbiorcami (w EUR) 

7 827 561,36 

24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 6 262 049,09 
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25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej 
pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji 
przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) 

7 825 995,04 

25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 6 260 796,03 

25.1.1. w tym EFRR (w EUR) 6 260 796,03 

25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR)  

25.1.3. w tym EFS (w EUR)  

25.1.4. w tym EFRROW (w EUR)  

25.1.5. w tym EFMR (w EUR)  

25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR)  

25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) 1 565 199,01 

27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-
kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według 
produktów 

14 

28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów 
finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów 

14 

29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego 14 

29.1. w tym duże przedsiębiorstwa  

29.2. w tym MŚP 14 

29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa 8 

29.3. w tym osoby fizyczne  

29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców  

29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców  

33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba 
gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki 

 

34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna 
kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie 
pożyczki (w EUR) 

 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 

38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych 
odbiorców (w EUR) 

1 565 199,01 

38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR)  

38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 1 565 199,01 

38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych 
odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

 

39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu 

39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub 
quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, 
według produktów 

1,28 

39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku 
pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, 
według produktów  

1,18 

39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla 
pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów 
(fakultatywnie) 

 

VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument 
finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku 
sprawozdawczego 

Tak 

32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data 
likwidacji 

 

VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu 
zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o 
którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego 
(w EUR) 

105 854,12 

36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca 
roku sprawozdawczego (w EUR) 

156 595,74 
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36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) 117 292,78 

36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) 39 302,96 

37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a  

37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z 
zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na 
rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych 
odbiorców (w EUR) 

 

37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za 
zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) 

 

37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów 
finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego 
zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w 
EUR) 

 

VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz 
wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 

38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o 
finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) 

2 081 865,12 

38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o 
finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie 
instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

 

38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

2 081 865,12 

38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR)  

38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 2 081 865,12 

38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu 
finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

 

IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013) 

41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy CO10 - Infrastruktura TIK: dodatkowe 
gospodarstwa domowe objęte 

szerokopasmowym dostępem do sieci 
o przepustowości co najmniej 30 Mb/s 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu 726 517,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej 
wskaźnika produktu 

13 600,00 

 

II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

5. Nazwa instrumentu finansowego Instrument finansowy POPC - 
Pośrednik 2 (Towarzystwo Inwestycji 
Społeczno-Ekonomicznych S.A) 

6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa 
i miasta) 

Polska, Warszawa 

8. Rodzaj instrumentu finansowego Poszczególny fundusz funduszu funduszy 

8.2. Powiązany fundusz funduszy Instrument finansowy POPC 

8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe 
spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty 

Instrument specjalnie zaprojektowany 

9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub 
quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

9.0.1.  Pożyczki (≥ EUR 25 000) Tak 

9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z 
SEC/2011/1134 final 

Nie 

9.0.3. Gwarancje Nie 

9.0.4. Inwestycje kapitałowe Nie 

9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa Nie 

9.0.6. Inne produkty finansowe Nie 

9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym Nie 
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9.1. Opis innego produktu finansowego  

9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę 
odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013 

 

10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których 
mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu 
wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach 
instytucji finansowej 

Oddzielny blok finansowy 

III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz 
funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013) 

11. Podmiot wdrażający instrument finansowy 

11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem 
instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; 
międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub 
udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne 
prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; 
instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku 
pożyczek i gwarancji) 

Podmiot prawa publicznego lub 
prywatnego 

11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy Towarzystwo Inwestycji Społeczno-
Ekonomicznych S.A 

11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) 
podmiotu wdrażającego instrument finansowy 

Polska, Warszawa 

12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia 
publicznego; inna procedura 

Wybór zgodnie z przepisami dyrektywy w 
sprawie zamówień publicznych  

12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy  

13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy 2018-02-20 

IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz 
poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w 
EUR) 

11 005 305,69 

14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) 9 270 418,09 

14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) 9 270 418,09 

14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie)  

14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie)  

14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie)  

14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie)  

15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w 
EUR) 

11 005 305,69 

15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) 9 270 418,09 

15.1.1. w tym EFRR (w EUR) 9 270 418,09 

15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR)  

15.1.3. w tym EFS (w EUR)  

15.1.4. w tym EFRROW (w EUR)  

15.1.5. w tym EFMR (w EUR)  

15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) 1 734 887,60 

15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR)  

15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) 1 734 887,60 

16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w 
ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) 

 

17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z 
programu (w EUR) 

214 221,65 

17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR)  

17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR) 214 221,65 

18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z  
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art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania 
końcowego) (w EUR) 

20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz 
ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy 
wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 
ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w 
EUR) 

 

V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub 
zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w 
podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy Pożyczka POPC 

22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy Pożyczka 

24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów 
gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z 
ostatecznymi odbiorcami (w EUR) 

8 826 270,74 

24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 7 321 266,85 

25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej 
pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji 
przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) 

5 723 194,82 

25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 4 278 448,64 

25.1.1. w tym EFRR (w EUR) 4 278 448,64 

25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR)  

25.1.3. w tym EFS (w EUR)  

25.1.4. w tym EFRROW (w EUR)  

25.1.5. w tym EFMR (w EUR)  

25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR)  

25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) 1 444 746,18 

27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-
kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według 
produktów 

20 

28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów 
finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów 

20 

29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego 20 

29.1. w tym duże przedsiębiorstwa 1 

29.2. w tym MŚP 19 

29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa 10 

29.3. w tym osoby fizyczne  

29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców  

29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców  

33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba 
gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki 

 

34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna 
kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie 
pożyczki (w EUR) 

 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 

38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych 
odbiorców (w EUR) 

1 444 746,18 

38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR)  

38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 1 444 746,18 

38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych 
odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

 

39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu 

39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub 
quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, 
według produktów 

1,28 

39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku 
pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, 
według produktów  

1,24 
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39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla 
pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów 
(fakultatywnie) 

 

VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument 
finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku 
sprawozdawczego 

Tak 

32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data 
likwidacji 

 

VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu 
zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o 
którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego 
(w EUR) 

33 904,21 

36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca 
roku sprawozdawczego (w EUR) 

11 295,17 

36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) 5 339,18 

36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) 5 955,99 

37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a  

37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z 
zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na 
rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych 
odbiorców (w EUR) 

 

37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za 
zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) 

 

37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów 
finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego 
zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w 
EUR) 

 

VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz 
wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 

38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o 
finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) 

1 734 887,60 

38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o 
finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie 
instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

 

38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

1 734 887,60 

38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR)  

38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 1 734 887,60 

38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu 
finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

 

IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013) 

41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy CO10 - Infrastruktura TIK: dodatkowe 
gospodarstwa domowe objęte 

szerokopasmowym dostępem do sieci 
o przepustowości co najmniej 30 Mb/s 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu 726 517,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej 
wskaźnika produktu 

34 292,00 

 

II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

5. Nazwa instrumentu finansowego Instrument finansowy POPC - 
Pośrednik 3 (Alior Bank S.A. 2) 

6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa Polska, Warszawa 
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i miasta) 

8. Rodzaj instrumentu finansowego Poszczególny fundusz funduszu funduszy 

8.2. Powiązany fundusz funduszy Instrument finansowy POPC 

8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe 
spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty 

Instrument specjalnie zaprojektowany 

9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub 
quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

9.0.1.  Pożyczki (≥ EUR 25 000) Tak 

9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z 
SEC/2011/1134 final 

Nie 

9.0.3. Gwarancje Nie 

9.0.4. Inwestycje kapitałowe Nie 

9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa Nie 

9.0.6. Inne produkty finansowe Nie 

9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym Nie 

9.1. Opis innego produktu finansowego  

9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę 
odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013 

 

10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których 
mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu 
wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach 
instytucji finansowej 

Oddzielny blok finansowy 

III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz 
funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013) 

11. Podmiot wdrażający instrument finansowy 

11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem 
instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; 
międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub 
udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne 
prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; 
instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku 
pożyczek i gwarancji) 

Podmiot prawa publicznego lub 
prywatnego 

11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy Alior Bank S.A. 

11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) 
podmiotu wdrażającego instrument finansowy 

Polska, Warszawa 

12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia 
publicznego; inna procedura 

Wybór zgodnie z przepisami dyrektywy w 
sprawie zamówień publicznych  

12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy  

13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy 2018-02-20 

IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz 
poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w 
EUR) 

20 634 948,17 

14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) 17 382 033,93 

14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) 17 382 033,93 

14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie)  

14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie)  

14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie)  

14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie)  

15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w 
EUR) 

20 634 948,17 

15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) 17 382 033,93 

15.1.1. w tym EFRR (w EUR) 17 382 033,93 

15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR)  
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15.1.3. w tym EFS (w EUR)  

15.1.4. w tym EFRROW (w EUR)  

15.1.5. w tym EFMR (w EUR)  

15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) 3 252 914,24 

15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR)  

15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) 3 252 914,24 

16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w 
ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) 

 

17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z 
programu (w EUR) 

144 850,28 

17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) 144 850,28 

17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR)  

18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z 
art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania 
końcowego) (w EUR) 

 

20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz 
ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy 
wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 
ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w 
EUR) 

 

V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub 
zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w 
podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy Pożyczka POPC 

22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy Pożyczka 

24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów 
gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z 
ostatecznymi odbiorcami (w EUR) 

8 680 292,95 

24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 6 944 234,36 

25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej 
pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji 
przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) 

356 782,50 

25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 285 426,00 

25.1.1. w tym EFRR (w EUR) 285 426,00 

25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR)  

25.1.3. w tym EFS (w EUR)  

25.1.4. w tym EFRROW (w EUR)  

25.1.5. w tym EFMR (w EUR)  

25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR)  

25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) 71 356,50 

27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-
kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według 
produktów 

5 

28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów 
finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów 

5 

29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego 4 

29.1. w tym duże przedsiębiorstwa  

29.2. w tym MŚP 4 

29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa 1 

29.3. w tym osoby fizyczne  

29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców  

29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców  

33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba 
gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki 

 

34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna 
kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie 
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pożyczki (w EUR) 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 

38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych 
odbiorców (w EUR) 

71 356,50 

38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR)  

38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 71 356,50 

38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych 
odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

 

39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu 

39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub 
quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, 
według produktów 

1,28 

39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku 
pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, 
według produktów  

1,13 

39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla 
pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów 
(fakultatywnie) 

 

VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument 
finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku 
sprawozdawczego 

Tak 

32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data 
likwidacji 

 

VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu 
zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o 
którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego 
(w EUR) 

63 616,04 

36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca 
roku sprawozdawczego (w EUR) 

6 307,23 

36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) 6 180,27 

36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) 126,96 

37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a  

37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z 
zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na 
rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych 
odbiorców (w EUR) 

 

37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za 
zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) 

 

37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów 
finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego 
zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w 
EUR) 

 

VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz 
wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 

38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o 
finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) 

3 252 914,24 

38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o 
finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie 
instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

 

38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

3 252 914,24 

38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR)  

38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 3 252 914,24 

38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu 
finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) 
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IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013) 

41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy CO10 - Infrastruktura TIK: dodatkowe 
gospodarstwa domowe objęte 

szerokopasmowym dostępem do sieci 
o przepustowości co najmniej 30 Mb/s 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu 726 517,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej 
wskaźnika produktu 

0,00 

 

II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

5. Nazwa instrumentu finansowego Instrument finansowy POPC - 
Pośrednik 4 (Towarzystwo Inwestycji 
Społeczno-Ekonomicznych S.A 2) 

6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa 
i miasta) 

Polska, Warszawa 

8. Rodzaj instrumentu finansowego Poszczególny fundusz funduszu funduszy 

8.2. Powiązany fundusz funduszy Instrument finansowy POPC 

8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe 
spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty 

Instrument specjalnie zaprojektowany 

9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub 
quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

9.0.1.  Pożyczki (≥ EUR 25 000) Tak 

9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z 
SEC/2011/1134 final 

Nie 

9.0.3. Gwarancje Nie 

9.0.4. Inwestycje kapitałowe Nie 

9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa Nie 

9.0.6. Inne produkty finansowe Nie 

9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym Nie 

9.1. Opis innego produktu finansowego  

9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę 
odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013 

 

10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których 
mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu 
wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach 
instytucji finansowej 

Oddzielny blok finansowy 

III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz 
funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013) 

11. Podmiot wdrażający instrument finansowy 

11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem 
instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; 
międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub 
udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne 
prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; 
instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku 
pożyczek i gwarancji) 

Podmiot prawa publicznego lub 
prywatnego 

11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy Towarzystwo Inwestycji Społeczno-
Ekonomicznych S.A 

11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) 
podmiotu wdrażającego instrument finansowy 

Polska, Warszawa 

12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia 
publicznego; inna procedura 

Wybór zgodnie z przepisami dyrektywy w 
sprawie zamówień publicznych  
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12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy  

13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy 2019-11-06 

IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz 
poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w 
EUR) 

2 751 326,42 

14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) 2 317 604,52 

14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) 2 317 604,52 

14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie)  

14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie)  

14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie)  

14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie)  

15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w 
EUR) 

1 100 530,57 

15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) 927 041,81 

15.1.1. w tym EFRR (w EUR) 927 041,81 

15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR)  

15.1.3. w tym EFS (w EUR)  

15.1.4. w tym EFRROW (w EUR)  

15.1.5. w tym EFMR (w EUR)  

15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) 173 488,76 

15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR)  

15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) 173 488,76 

16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w 
ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) 

 

17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z 
programu (w EUR) 

 

17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR)  

17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR)  

18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z 
art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania 
końcowego) (w EUR) 

 

20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz 
ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy 
wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 
ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w 
EUR) 

 

V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub 
zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w 
podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy Pożyczka POPC 

22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy Pożyczka 

24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów 
gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z 
ostatecznymi odbiorcami (w EUR) 

0,00 

24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR)  

25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej 
pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji 
przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) 

 

25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR)  

25.1.1. w tym EFRR (w EUR)  

25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR)  

25.1.3. w tym EFS (w EUR)  

25.1.4. w tym EFRROW (w EUR)  

25.1.5. w tym EFMR (w EUR)  

25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR)  
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25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR)  

27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-
kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według 
produktów 

 

28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów 
finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów 

 

29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego  

29.1. w tym duże przedsiębiorstwa  

29.2. w tym MŚP  

29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa  

29.3. w tym osoby fizyczne  

29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców  

29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców  

33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba 
gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki 

 

34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna 
kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie 
pożyczki (w EUR) 

 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 

38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych 
odbiorców (w EUR) 

 

38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR)  

38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR)  

38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych 
odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

 

39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu 

39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub 
quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, 
według produktów 

1,28 

39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku 
pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, 
według produktów  

 

39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla 
pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów 
(fakultatywnie) 

 

VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument 
finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku 
sprawozdawczego 

 

32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data 
likwidacji 

 

VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu 
zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o 
którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego 
(w EUR) 

479,42 

36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca 
roku sprawozdawczego (w EUR) 

 

36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR)  

36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR)  

37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a  

37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z 
zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na 
rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych 
odbiorców (w EUR) 

 

37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za 
zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) 

 

37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów  
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finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego 
zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w 
EUR) 

VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz 
wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 

38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o 
finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) 

433 721,90 

38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o 
finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie 
instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

 

38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

173 488,76 

38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR)  

38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 173 488,76 

38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu 
finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

 

IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013) 

41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy CO10 - Infrastruktura TIK: dodatkowe 
gospodarstwa domowe objęte 

szerokopasmowym dostępem do sieci 
o przepustowości co najmniej 30 Mb/s 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu 726 517,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej 
wskaźnika produktu 

0,00 

 

II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

5. Nazwa instrumentu finansowego Instrument finansowy POPC - 
Pośrednik 5 (Bank Spółdzielczy w 
Trzebieszowie) 

6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa 
i miasta) 

 

8. Rodzaj instrumentu finansowego Poszczególny fundusz funduszu funduszy 

8.2. Powiązany fundusz funduszy Instrument finansowy POPC 

8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe 
spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty 

Instrument specjalnie zaprojektowany 

9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub 
quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

9.0.1.  Pożyczki (≥ EUR 25 000) Tak 

9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z 
SEC/2011/1134 final 

Nie 

9.0.3. Gwarancje Nie 

9.0.4. Inwestycje kapitałowe Nie 

9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa Nie 

9.0.6. Inne produkty finansowe Nie 

9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym Nie 

9.1. Opis innego produktu finansowego  

9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę 
odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013 

 

10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których 
mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu 
wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach 
instytucji finansowej 

Oddzielny blok finansowy 

III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz 
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funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013) 

11. Podmiot wdrażający instrument finansowy 

11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem 
instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; 
międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub 
udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne 
prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; 
instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku 
pożyczek i gwarancji) 

Podmiot prawa publicznego lub 
prywatnego 

11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie 

11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) 
podmiotu wdrażającego instrument finansowy 

Polska, Trzebieszów 

12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia 
publicznego; inna procedura 

Wybór zgodnie z przepisami dyrektywy w 
sprawie zamówień publicznych  

12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy  

13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy 2019-12-16 

IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz 
poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w 
EUR) 

5 608 602,95 

14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) 4 635 209,05 

14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) 4 635 209,05 

14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie)  

14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie)  

14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie)  

14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie)  

15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w 
EUR) 

2 243 441,18 

15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) 1 854 083,62 

15.1.1. w tym EFRR (w EUR) 1 854 083,62 

15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR)  

15.1.3. w tym EFS (w EUR)  

15.1.4. w tym EFRROW (w EUR)  

15.1.5. w tym EFMR (w EUR)  

15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) 389 357,56 

15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR)  

15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) 389 357,56 

16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w 
ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) 

 

17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z 
programu (w EUR) 

 

17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR)  

17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR)  

18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z 
art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania 
końcowego) (w EUR) 

 

20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz 
ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy 
wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 
ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w 
EUR) 

 

V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub 
zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w 
podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 
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22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy Pożyczka POPC 

22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy Pożyczka 

24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów 
gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z 
ostatecznymi odbiorcami (w EUR) 

0,00 

24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR)  

25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej 
pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji 
przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) 

 

25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR)  

25.1.1. w tym EFRR (w EUR)  

25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR)  

25.1.3. w tym EFS (w EUR)  

25.1.4. w tym EFRROW (w EUR)  

25.1.5. w tym EFMR (w EUR)  

25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR)  

25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR)  

27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-
kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według 
produktów 

 

28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów 
finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów 

 

29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego  

29.1. w tym duże przedsiębiorstwa  

29.2. w tym MŚP  

29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa  

29.3. w tym osoby fizyczne  

29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców  

29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców  

33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba 
gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki 

 

34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna 
kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie 
pożyczki (w EUR) 

 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 

38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych 
odbiorców (w EUR) 

 

38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR)  

38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR)  

38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych 
odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

 

39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu 

39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub 
quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, 
według produktów 

1,28 

39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku 
pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, 
według produktów  

 

39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla 
pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów 
(fakultatywnie) 

 

VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument 
finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku 
sprawozdawczego 

 

32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data 
likwidacji 

 

VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu 
zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o 
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którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego 
(w EUR) 

 

36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca 
roku sprawozdawczego (w EUR) 

 

36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR)  

36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR)  

37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a  

37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z 
zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na 
rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych 
odbiorców (w EUR) 

 

37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za 
zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) 

 

37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów 
finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego 
zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w 
EUR) 

 

VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz 
wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 

38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o 
finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) 

973 393,90 

38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o 
finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie 
instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

 

38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

389 357,56 

38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR)  

38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 389 357,56 

38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu 
finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

 

IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013) 

41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy CO10 - Infrastruktura TIK: dodatkowe 
gospodarstwa domowe objęte 

szerokopasmowym dostępem do sieci 
o przepustowości co najmniej 30 Mb/s 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu 726 517,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej 
wskaźnika produktu 

0,00 

 

II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

5. Nazwa instrumentu finansowego Instrument finansowy POPC - Pośrednk 
6 (Vistula Bank Spółdzielczy) 

6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa 
i miasta) 

 

8. Rodzaj instrumentu finansowego Poszczególny fundusz funduszu funduszy 

8.2. Powiązany fundusz funduszy Instrument finansowy POPC 

8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe 
spełniające standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty 

Instrument specjalnie zaprojektowany 

9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub 
quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

9.0.1.  Pożyczki (≥ EUR 25 000) Tak 

9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z 
SEC/2011/1134 final 

Nie 
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9.0.3. Gwarancje Nie 

9.0.4. Inwestycje kapitałowe Nie 

9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa Nie 

9.0.6. Inne produkty finansowe Nie 

9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem finansowym Nie 

9.1. Opis innego produktu finansowego  

9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę 
odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013 

 

10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 i art. 39a ust. 5 lit. b) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych, o których 
mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) i c)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu 
wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach 
instytucji finansowej 

Oddzielny blok finansowy 

III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu wdrażającego fundusz 
funduszy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013) 

11. Podmiot wdrażający instrument finansowy 

11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 39a ust. 5 rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem 
instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; 
międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub 
udziały; bank publiczny lub instytucja publiczna, ustanowione jako podmioty prawne 
prowadzące profesjonalną działalność finansową; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; 
instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku 
pożyczek i gwarancji) 

Podmiot prawa publicznego lub 
prywatnego 

11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy Vistula Bank Spółdzielczy 

11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) 
podmiotu wdrażającego instrument finansowy 

Polska, Wyszogród 

12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia 
publicznego; inna procedura 

Wybór zgodnie z przepisami dyrektywy w 
sprawie zamówień publicznych  

12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy  

13. Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy 2019-12-17 

IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz 
poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

14. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w 
EUR) 

1 398 790,21 

14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) 1 158 802,26 

14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) 1 158 802,26 

14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) (fakultatywnie) 0,00 

14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) 0,00 

14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie) 0,00 

14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie) 0,00 

15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w 
EUR) 

559 516,08 

15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) 463 520,90 

15.1.1. w tym EFRR (w EUR) 463 520,90 

15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR)  

15.1.3. w tym EFS (w EUR)  

15.1.4. w tym EFRROW (w EUR)  

15.1.5. w tym EFMR (w EUR)  

15.2. w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR) 95 995,18 

15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR)  

15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR) 95 995,18 

16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w 
ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (w EUR) 

 

17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z 
programu (w EUR) 

 

17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR)  
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17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR)  

18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z 
art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania 
końcowego) (w EUR) 

 

20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz 
ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy 
wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 
ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w 
EUR) 

 

V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub 
zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w 
podziale na programy i priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

22. Nazwa produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy Pożyczka POPC 

22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego przez instrument finansowy Pożyczka 

24. Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów 
gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z 
ostatecznymi odbiorcami (w EUR) 

0,00 

24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 0,00 

25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie tej 
pożyczki, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji 
przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR) 

0,00 

25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 0,00 

25.1.1. w tym EFRR (w EUR) 0,00 

25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) 0,00 

25.1.3. w tym EFS (w EUR) 0,00 

25.1.4. w tym EFRROW (w EUR) 0,00 

25.1.5. w tym EFMR (w EUR) 0,00 

25.2. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR) 0,00 

25.3. w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR) 0,00 

27. Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-
kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według 
produktów 

0 

28. Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów 
finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów 

0 

29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za pomocą produktu finansowego 0 

29.1. w tym duże przedsiębiorstwa 0 

29.2. w tym MŚP 0 

29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa 0 

29.3. w tym osoby fizyczne 0 

29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców 0 

29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców  

33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba 
gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki 

0 

34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna 
kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie 
pożyczki (w EUR) 

0,00 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 

38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych 
odbiorców (w EUR) 

0,00 

38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) 0,00 

38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 0,00 

38.3 A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI uruchomiony na poziomie ostatecznych 
odbiorców (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

0,00 

39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu 

39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub 
quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, 

1,28 
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według produktów 

39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku 
pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, 
według produktów  

 

39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty finansowe EFSI dla 
pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według produktów 
(fakultatywnie) 

0,00 

VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument 
finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku 
sprawozdawczego 

 

32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data 
likwidacji 

 

VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, zasoby programu 
zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, kwoty wykorzystane na zróżnicowane traktowanie, o 
którym mowa w art. 43a, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) oraz i) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego 
(w EUR) 

 

36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca 
roku sprawozdawczego (w EUR) 

 

36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR)  

36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR)  

37. Kwoty zasobów, które można przypisać EFSI, wykorzystane zgodnie z art. 44 i art. 43a  

37.1 w tym kwoty wypłacone na zróżnicowane traktowanie inwestorów działających zgodnie z 
zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI na 
rzecz instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych 
odbiorców (w EUR) 

 

37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za 
zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) 

 

37.3 w tym kwoty na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu EFSI na rzecz instrumentów 
finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego 
zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe (w 
EUR) 

 

VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz 
wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 

38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o 
finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR) 

239 987,95 

38.1 A. Wkłady w ramach produktu finansowego EBI zaangażowane w ramach umowy o 
finansowanie z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (dotyczy wyłącznie 
instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

 

38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu 
finansowego (w EUR) 

95 995,18 

38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR)  

38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 95 995,18 

38.2A. Wkład w ramach produktu finansowego EBI wypłacony na rzecz instrumentu 
finansowego (dotyczy wyłącznie instrumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c)) (w EUR) 

 

IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013) 

41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy CO10 - Infrastruktura TIK: dodatkowe 
gospodarstwa domowe objęte 

szerokopasmowym dostępem do sieci 
o przepustowości co najmniej 30 Mb/s 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu 726 517,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej 
wskaźnika produktu 

0,00 
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9 OPCJONALNIE W PRZYPADKU SPRAWOZDANIA, KTÓRE ZOSTANIE ZŁOŻONE W 2016 R.; NIE DOTYCZY INNYCH SPRAWOZDAŃ PODSTAWOWYCH:  

 
DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH 
 
Tabela 14: Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie ogólnych warunków wstępnych 
 
Ogólne warunki wstępne Niespełnione kryteria Podjęte działania Termin Odpowiedzialne podmioty Działanie ukończone w terminie Spełnione kryteria Przewidywany termin pełnego wdrożenia pozostałych działań Uwagi 

 
Nie dotyczy 
 
Tabela 15: Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie tematycznych warunków wstępnych 
 
Ogólne warunki wstępne Niespełnione kryteria Podjęte działania Termin Odpowiedzialne podmioty Działanie ukończone w terminie Spełnione kryteria Przewidywany termin pełnego wdrożenia pozostałych działań Uwagi 

 
Nie dotyczy 
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10 POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (ART. 101 LIT. H) I ART. 
111 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013) 

 
10.1. Duże projekty 
 
Tabela 12: Duże projekty 
Projekt CCI Status dużego 

projektu 
Inwestycje 

ogółem 
Całkowite koszty 
kwalifikowalne 

Planowana data 
powiadomienia / 
planowana data 
przedłożenia projektu 

Data udzielenia 
zgody / 
zatwierdzenia przez 
Komisję w sposób 
dorozumiany 

Planowane 
rozpoczęcie 
wdrażania (rok, 
kwartał) 

Planowana 
data 
zakończenia 

Oś 
priorytetowa/ 
priorytety 
inwestycyjne 

Aktualny stan realizacji – 
postęp finansowy (% wydatków 
poświadczonych Komisji w 
porównaniu z całkowitymi 
kosztami kwalifikowalnymi) 

Aktualny stan 
realizacji – postęp 
fizyczny w 
odniesieniu do 
głównego etapu 
wdrażania projektu 

Główne produkty Data 
podpisania 
pierwszej 
umowy na 
wykonanie prac 

Uwagi 

Elektroniczna Platforma 
Gromadzenia, Analizy i 
Udostępniania Zasobów 
Cyfrowych o Zdarzeniach 
Medycznych (P1) – Etap II 

2017PL16RFMP011 Zatwierdzony 172 384 371,57 157 024 681,72 2016, Q4 2018-03-22 2017, Q1 2020, Q2 II - 2c 65,34 W trakcie budowy - Portal – Platforma 
publikacyjna, 
- Portal – Internetowe Konto 
Pacjenta, 
- Portal – Aplikacje 
usługodawcy i apteki, 
- System gromadzenia 
Gromadzenia Danych 
Medycznych – Zdarzenia 
medyczne, 
- System gromadzenia 
Gromadzenia Danych 
Medycznych – Recepty, 
- System gromadzenia 
Gromadzenia Danych 
Medycznych –Skierowania, 
- System Obsługi Rejestrów 
– Rejestry, 
- System Obsługi Rejestrów 
– Słowniki, 
- System Obsługi Rejestrów 
– Zarządzanie danymi 
podstawowymi, 
- System Weryfikacji, 
- Hurtownia Danych – 
Analizy, Statystyki, Raporty, 
- Hurtownia Danych – 
Monitorowanie, 
- System Wykrywania 
Nadużyć,Szyna Usług, 
- System Administracji – 
Audyt, 
- System Administracji – 
Zabezpieczenia i 
prywatność, 
- System Administracji – 
Administracja, System 
Gromadzenia Danych 
Medycznych – 
Podsumowanie Danych o 
Pacjencie 

2017-02-01 Porozumienie o dofinansowanie Projektu 
P1 Faza 2 podpisano 20.12.2017 r. 
 
Do końca roku 2018 podpisano 4 aneksy 
do porozumienia. Zmiany dotyczyły, m.in 
RODO, modyfikacji  harmonogramu 
projektu, przesunięcia środków między 
kategoriami wydatków, rozszerzenia 
zakresu szkoleń. 
 
07.12.2018 r, beneficjent zwrócił się z 
prośbą o wydłużenie realizacji projektu do 
15.08.2020 oraz okresu kwalifikowalności 
wydatków do 20.09.2020 r. Wnioskowane 
zmiany zostały ocenione pozytywnie 
przez eksperta zewnętrznego. 
 
Formularz Powiadomienia KE o dużym 
projekcie wersja 2.0 zawierający zmiany 
w terminie realizacji projektu został 
wysłany przez SFC 15.04.2019 r. 
 
W 2019 r. podpisano 3 aneksy do 
porozumienia o dofinansowanie. 1. i 2. 
dotyczył wydłużenia okresu realizacji 
projektu, w tym aktualizacji kamieni 
milowych. 3. aneks dotyczył przesunięcia 
środków pomiędzy zadaniami w projekcie. 
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Napotkane znaczące problemy w realizacji dużych projektów oraz wprowadzone środki 
zaradcze 
 
W raportowanym okresie nie zanotowano problemów wymagających wprowadzenia środków 
zaradczych. 

Poniżej opisano zmiany, jakie wprowadzono do projektu w 2019 r. 

W dniu 24 maja2019 r. został podpisany aneks nr 5 dotyczący: wydłużenia okresu realizacji 
projektu do 15 sierpnia 2020 r. (wydłużenie o 6 miesięcy) oraz okresu kwalifikowalności 
wydatków do dnia 20 września2020 r. 

10 września2019 r. został podpisany aneks nr 6 porządkujący aneks nr 5 tj. wprowadzający 
aktualizację terminów realizacji Kamieni milowych (zmiana zał. nr 3 do Porozumienia „Wniosek o 
dofinansowanie projektu” w punkcie 18 oraz 18a oraz zmiana zał. nr 8 do Porozumienia 
„Harmonogram Projektu Wyznaczający Kamienie milowe”) w związku z wydłużeniem okresu 
realizacji projektu do dnia 15 sierpnia 2020 r. oraz okresu kwalifikowalności wydatków do 20 
września 2020 r. 

17 grudnia 2019 r. został podpisany aneks nr 7 dotyczący przesunięcia środków finansowych 
pomiędzy zadaniami /kategoriami i latami budżetowym (dotyczyło to przesunięcia środków z 
zadań 1, 4 i 8 do zadania 2 oraz zadania 6 w zakresie zwiększenie liczby etatów).  

 
Wszelkie zmiany planowane w wykazie dużych projektów w programie operacyjnym 
 
Nie wprowadzono zmian do wykazu dużych projektów w POPC. 

 
 
10.2. Wspólne plany działania 
 
Postępy we wdrażaniu poszczególnych etapów wspólnych planów działania 
 
Nie dotyczy 
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Tabela 13: Wspólne plany działania 
 
Tytuł wspólnego 
planu działania 

CCI Etap wdrażania 
wspólnego planu 
działania 

Całkowite koszty 
kwalifikowalne 

Całkowite 
wsparcie 
publiczne 

Wkład PO do wdrażania 
wspólnego planu 
działania 

Oś 
priorytetowa 

Rodzaj wspólnego 
planu działania 

[Planowane] 
przedłożenie 
Komisji 

[Planowane] 
rozpoczęcie 
wdrażania 

[Planowane] 
zakończenie 

Główne 
produkty i 
rezultaty 

Całkowite wydatki 
kwalifikowalne 
poświadczone Komisji 

Uwagi 

 
Nie dotyczy
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Napotkane znaczące problemy oraz wprowadzone środki zaradcze 
 
Nie dotyczy 

 


