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WSTĘP
1. Informacje ogólne
Niniejsza Informacja stanowi wykonanie art. 14r ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2016, poz. 383) i przedstawia stan realizacji
Kontraktów Terytorialnych (KT) na koniec 2015 roku.
KT to umowa, w której strona rządowa i strona samorządowa zobowiązują się do wypełniania
założonych wspólnie celów rozwojowych, służących wzmocnieniu potencjału regionu oraz
całego państwa. Jednym z narzędzi do osiągania tych celów są określone przez stronę
rządową i stronę samorządową przedsięwzięcia priorytetowe. Strony zobligowane są do
wybrania tylko takich inwestycji, które, co do zasady, wpisują się zarówno w regionalne, jak
i krajowe dokumenty strategiczne. Określone w ten sposób przedsięwzięcia stanowią wynik
kompromisu w procesie planowania polityki rozwoju między poziomem centralnym
i regionalnym, którego nadrzędnym celem jest zwiększenie skuteczności i efektywności
działań rozwojowych.
Kluczowe dla realizacji danych projektów było ustalenie źródeł ich finansowania, co
stanowiło na etapie podpisywania KT trudność z dwóch powodów – nie były jeszcze w tym
momencie wynegocjowane programy operacyjne, w tym linia demarkacyjna, a także ze
względu na najczęściej stosowany konkursowy tryb wyboru przedsięwzięć. W tej sytuacji
gwarancję finansowania mają jedynie projekty wskazane w wieloletnich programach
poszczególnych resortów, wybierane w trybie pozakonkursowym, dla których zostały
wskazane środki w ustawie budżetowej na dany rok. W przypadku projektów realizowanych
w trybie pozakonkursowym finansowanych ze środków UE oraz wszystkich projektów
konkursowych, którym mogą być przypisane szczególne preferencje z tytułu wskazania
w KT, zobowiązanie finansowe następuje dopiero w momencie podpisania umowy
dofinansowania. Należy zatem podkreślić, że w KT znajdują się jedynie planowane,
indykatywne źródła finansowania poszczególnych przedsięwzięć priorytetowych, często
przedstawiające kilka alternatywnych możliwości. Jednocześnie nie została określona
wartości dla każdego z przedsięwzięć, a jedynie orientacyjną wartość wszystkich - na kwotę
ponad 400 mld zł, co związane było z wczesną fazą ich gotowości do realizacji oraz często
bardzo ogólnym ich charakterem, uniemożliwiającym na tym etapie identyfikację
projektów/zadań składających się na ich realizację.
W procesie negocjacji KT przedstawionych zostało tylko przez samorządy województw aż
1288 przedsięwzięć, natomiast finalnie w KT zawarto ich 960, uwzględniając w tym projekty
rządowe. Zarówno liczba pierwotnie przesłanych do ministerstwa właściwego ds. rozwoju
regionalnego przedsięwzięć jak i ostatecznie wynegocjowana rodzą duże wątpliwości co do
ich priorytetowości. Wynika to zarówno z braku określenia limitu/zakresu możliwych do
zgłoszenia przedsięwzięć, jak i braku spriorytetyzowania przedsięwzięć przez samorządy
województw. Choć zgodnie z zapisami KT przedsięwzięcia zostały umieszczone na dwóch
listach: podstawowej i warunkowej, to jednak ze względu na przypisane do nich warunki
realizacji projekty z pierwszej z tych list nie są z tego tytułu priorytetowo traktowane. Należy
podkreślić, że w odniesieniu praktycznie do wszystkich wskazanych w KT przedsięwzięć, dla
których jest taki wymóg, rozpoczął się proces przygotowania i opiniowania szczegółowych
warunków ich realizacji, tzw. fisz projektowych. Jednakże ze względu na wczesny etap
weryfikacji tych przedsięwzięć, znacząco wyprzedzający złożenie wniosku o dofinansowanie,
uzgodnienie wszystkich warunków realizacji (rzeczowych, jak i finansowych) zarówno dla
projektów konkursowych, jak i pozakonkursowych, jest niemożliwe. Tym samym możliwość
pełnego uzgodnienia fiszy i włączenia przedsięwzięcia do załącznika 1b KT uzależniona jest
(dla projektów finansowanych z UE) od pozytywnie przeprowadzonej oceny właściwego
wniosku o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej bądź pozakonkursowej
i zawarcia z beneficjentem umowy o dofinansowanie. W związku z tym, strona rządowa widzi
konieczność aneksowania KT związanego m.in. ze zmianą charakteru załącznika 1b jako
obejmującego projekty uzgodnione, w odniesieniu do zapisów art. 7 KT, jedynie w zakresie
rzeczowym. Przy tym zobowiązanie do realizacji przedsięwzięcia następuje dopiero
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w momencie spełnienia wszystkich szczegółowych warunków jego realizacji, a zatem także
zapewnienia finansowania. Takie działanie ułatwi w przyszłości weryfikację projektów pod
kątem zgodności z KT na etapie ubiegania się o dofinansowanie, szczególnie w tych
sytuacjach gdy za przedsięwzięciem kryje się wiązka projektów. Mając na uwadze powyższe,
niezbędne jest, by w przyszłości warunkiem wpisania przedsięwzięcia do KT było wcześniejsze
uzgodnienie fiszky projektowej między stronami KT. Tym samym zgodność projektu z KT byłaby
weryfikowana na podstawie listy z załącznika, do którego mógłby on automatycznie trafiać
z chwilą uzgodnienia rzeczowego fiszy. Trudno jest zatem na obecną chwilę szacować, jaki
odsetek projektów wskazanych w KT zostanie zrealizowany. Związane jest to nie tylko z często
stosowanym konkursowym trybem ich wyboru, ale także z faktem, że często nie zostały
nadane żadne preferencje poszczególnym typom przedsięwzięć.
Informując o dotychczasowych postępach we wdrażaniu KT, należy jednocześnie wskazać
na pozytywną ocenę realizacji zapisów wskazanych w Aneksach nr 1 do KT, podpisanych
w sierpniu 2015 r. Dotyczą one wysokości, sposobu i warunków dofinansowania regionalnych
programów operacyjnych (RPO) i strony wywiązują się z określonych w nich zobowiązań bez
zarzutu. Wszystkie niezbędne dokumenty są przekazywane terminowo, co umożliwia płynne
finansowanie programów i nie powoduje konieczności sięgania po środki naprawcze.
Zapewne na ten stan rzeczy ma duży wpływ realizacja Kontraktów Wojewódzkich
w perspektywie finansowej 2007-2013, których charakter był bardzo zbliżony do dokumentu
wprowadzonego Aneksem nr 1.
Mając na uwadze powyższe, konieczne są renegocjacje KT, przyspieszenie procesu
uzgadniania rzeczowego fisz projektowych, a także przegląd KPO i RPO pod kątem
możliwości dodatkowego premiowania przedsięwzięć z tytułu uwzględnienia w KT. Rola KT
jako ważnego instrumentu realizacji polityki terytorialnej powinna zostać utrzymana, przy
czym niezbędne jest jego dostosowanie do przygotowywanej w 2016 r. Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju.

2. Stan realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2014 roku
Do grudnia 2014 r. zawarto wszystkie KT. Podstawą dla przygotowania KT były stanowiska
negocjacyjne dotyczące zakresu i treści KT, w tym celów mających istotne znaczenie dla
województw oraz państwa, przygotowywane przez obydwie strony Kontraktu – samorządową
i rządową.
Wykonując przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(uzppr), minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, we współpracy z właściwymi
ministrami ze względu na zakres KT, przygotował stanowiska negocjacyjne dla
16 województw. Stanowiska te zostały przedstawione do wiadomości Radzie Ministrów przy
piśmie z dnia 5 września 2014 r.
Na poziomie regionalnym, zgodnie z przepisami uzppr, analogiczne prace wykonały zarządy
poszczególnych województw, przyjmując w drodze uchwały ostateczne stanowisko
negocjacyjne dla danego województwa.
Tak wypracowane stanowiska były podstawą do negocjacji pomiędzy stroną samorządową
i stroną rządową KT dla poszczególnych województw.
Negocjacje KT poprzedzone zostały licznymi konsultacjami pomiędzy stroną samorządową
i stroną rządową oraz spotkaniami roboczymi, na których omawiane były zakres i treść KT.
Formalne negocjacje między stroną samorządową, reprezentowaną przez zarządy
województw lub ich przedstawicieli a stroną rządową, reprezentowaną przez przedstawicieli
ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego odbyły się w dniach 10-19 września 2014
r.
We wrześniu i październiku 2014 r. KT były przedmiotem obrad Komitetu Stałego Rady
Ministrów. Uzgodnione między stronami oraz rekomendowane przez Komitet Stały Rady
Ministrów kontrakty były sukcesywnie przekazywane pod obrady Rady Ministrów. Po przyjęciu
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przez Radę Ministrów, KT były zatwierdzane przez stronę samorządową w trybie wynikającym
z przepisów uzppr. Następnie KT podpisywane były przez każdą ze stron.
Wynegocjowane przedsięwzięcia dotyczą różnych dziedzin polityki rozwoju. Można je
podzielić na kilka obszarów tematycznych, tj. transport (rozumiany jako drogi, koleje, transport
miejski, śródlądowy, morski, lotniczy), energetyka, zdrowie, kultura, sport, środowisko,
rewitalizacja, innowacyjność (B+R), edukacja, ICT i inne.
Przekrój obszarów tematycznych inwestycji ujętych w KT wskazuje na aktualnie definiowane
potrzeby rozwojowe w regionach. Najwięcej wstępnie uzgodnionych projektów
inwestycyjnych dotyczy transportu drogowego, kolejowego oraz infrastruktury naukowobadawczej – są to obszary, w których każde województwo zgłosiło inwestycje w ramach KT.
Inaczej jest w przypadku projektów dotyczących obszaru ICT, transportu lotniczego czy
przedsięwzięć zakwalifikowanych do kategorii „inne”, do których przez niektóre województwa
zgłoszone zostały pojedyncze projekty.

Źródło: Opracowanie własne DRP,MR1.

Pełen przekrój przedsięwzięć uznanych za priorytetowe z perspektywy województw i państwa
daje przeanalizowanie nie tylko treści KT, ale z uwagi na projekty w ramach infrastruktury B+R,
również jego załączników. Ze względu na trwający proces uzgadniania przedsięwzięć
dotyczących PI 1a podane powyżej informacje uwzględniają tylko te projekty, które zostały
uwzględnione w art. 6 KT we wszystkich województwach.
Wybrane do realizacji działania zróżnicowane są również pod względem skali, a tym samym
wielkości zakładanych kosztów – wynegocjowano nie tylko pojedyncze projekty, ale także
1

Na wykresie ujęto wszystkie przedsięwzięcia wpisane zarówno na listy podstawowe, jak i warunkowe KT.
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kompleksowe inwestycje obejmujące większą liczbę komplementarnych działań (wiązki
projektów). Do najbardziej kosztochłonnych projektów należy zaliczyć niewątpliwie te, które
jednocześnie znalazły odzwierciedlenie w Dokumencie Implementacyjnym Strategii Rozwoju
Transportu, Wieloletnim Programie Inwestycji Kolejowych/Krajowym Programie Kolejowym czy
Programie Budowy Dróg Krajowych. W przypadku wszystkich tych projektów nie ma
konieczności przygotowywania fiszek projektowych.
Ze względu na wielkość województw, położenie, wyzwania rozwojowe, dostępne środki
finansowe oraz inne czynniki, KT dla poszczególnych województw różnią się między sobą
zarówno liczbą wstępnie uzgodnionych inwestycji, jak i ich zakresem tematycznym.
Największa liczbowo różnica występuje między KT dla Województwa Mazowieckiego,
obejmującym 139 przedsięwzięć, a KT dla Województwa Opolskiego, zakładającym
realizację 26 przedsięwzięć. W nowej formule, KT powinien minimalizować liczbę
przedsięwzięć, ograniczając się do najistotniejszych przedsięwzięć dla rozwoju kraju oraz
regionu.

Źródło: Opracowanie własne DRP,MR

Najczęściej, jako stronę właściwą, w zakresie której leży realizacja przedsięwzięcia wskazano
stronę rządową, a w przypadku 77 przedsięwzięć trudno było na tym etapie jednoznacznie
stwierdzić, która ze stron będzie właściwa.
KT\ województwo

KT dolnośląskie

ogółem KT

strona
rządowa

55

35

strona
rządowa/strona
samorządowa
8

strona
samorządowa

inne

12

KT kujawsko-pomorskie

61

35

5

21

KT lubelskie

45

23

3

19

KT lubuskie

29

18

3

8

KT łódzkie

92

33

3

56

KT małopolskie

67

50

3

14
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KT mazowieckie

139

57

5

77

KT opolskie

26

16

3

7

KT podkarpackie

53

19

7

27

KT podlaskie

40

27

3

10

KT pomorskie2

67

50

10

6

KT śląskie

77

39

3

35

KT świętokrzyskie

48

18

5

25

KT warmińsko-mazurskie

49

26

7

16

KT wielkopolskie

53

38

2

13

KT zachodniopomorskie

59

24

7

28

960

508

77

374

1

1

3. Stan realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2015 roku
W 2015 r. prace związane z KT koncentrowały się głównie na negocjacjach i podpisywaniu
Aneksów nr 1 do KT. Podpisanie Aneksów zostało poprzedzone wieloma dodatkowymi
uzgodnieniami w drodze kontaktów roboczych oraz konsultacjami pomiędzy stroną
samorządową a stroną rządową. Wynegocjowana została znacząca kwota środków
z budżetu państwa – prawie 1,1 mld euro zarówno na interwencje realizowane w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz prawie 1,3 mld euro środków Funduszu Pracy. Równolegle w 2015 r. trwał proces
uzgadniania rzeczowego fiszek projektowych dla przedsięwzięć ujętych w KT, do których
przekazania zgodnie z zapisami art. 7 KT strony zostały zobowiązane.
Biorąc pod uwagę fakt, iż wdrażanie krajowych i regionalnych programów operacyjnych,
będących głównymi źródłami finansowania przedsięwzięć zawartych w KT zaczęło się
dopiero w 2016 r.3, a w 2015 r. jedynie rozpoczęto prace przygotowawcze do realizacji
niektórych przedsięwzięć priorytetowych, przedmiotowa Informacja odnosić się będzie
głównie do stanu uzgodnienia fiszek projektowych przedsięwzięć ujętych w KT.
Mając na uwadze szczególny, przekrojowy dla wszystkich RPO, charakter przedsięwzięcia
z obszaru B+R, dotyczącego przygotowania Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych
(RANB), informacja o stanie realizacji tego przedsięwzięcia odnosi się do wszystkich
programów regionalnych. Mechanizm wsparcia RANB, zaproponowany przez Instytucję
Zarządzającą Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój, przedstawiony został regionom
w trakcie warsztatów zorganizowanych w dniach 15 maja 2015 r. oraz 15 września 2015 r.
przez Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju ówczesnego Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju. Konsultacje z regionami mechanizmu wsparcia RANB odbyły się w
październiku 2015 r. W wyniku analizy uwag zgłoszonych przez regiony zmodyfikowane zostały
założenia wdrażania instrumentu oraz wzór fiszki służącej do zgłoszenia propozycji zagadnień
badawczych do RANB. Tym samym, w 2015 r. uzgodniony został z urzędami marszałkowskimi
szczegółowy schemat wsparcia Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych.

2

Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 Kontraktu Terytorialnego Województwa Pomorskiego
w przypadku jednego przedsięwzięcia zapisano, iż właściwość stron pozostaje do określenia w przyszłości.
3
W ramach wszystkich programów operacyjnych poziom zakontraktowania środków UE stanowił na koniec 2015r.
niecałe 5% alokacji, a dla samych programów regionalnych poniżej 1% alokacji. Wydatkowanie środków unijnych
stanowiło dla wszystkich programów operacyjnych niecały 0,1% alokacji.
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1.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
Kontrakt Terytorialny dla Województwa Dolnośląskiego (WD) został zawarty pomiędzy
Województwem Dolnośląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego
i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 12 sierpnia 2015 r. został
uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki
dofinansowania RPO WD.

województwo

Dolnośląskie

Przewidywane
szacunkowe
zaangażowanie
środków
publicznych na
działania w
zakresie
polityki rozwoju
wskazane w KT
27,9 mld zł

Środki z budżetu państwa
wskazane w KT

Ogółem: 71,4 mln EUR:
- EFS: 32,6 mln EUR
- rewitalizacja z EFRR: 22,2 mln EUR
- inne z EFRR:16,5 mln EUR
Fundusz Pracy: 101,5 mln EUR

Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem,
w podziale na obszary tematyczne)

KT WD








obejmuje 55 przedsięwzięć:
B+R: 9
Edukacja: 2
Energetyka: 2
Kultura: 4
Sport: 3
Transport: 31
Zdrowie: 4

1.1 strona właściwa: samorządowa
Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przekazała informację nt. 20
przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna4. Stan realizacji przedsięwzięć
ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:
•

B+R: 8 przedsięwzięć;

Za realizację sześciu z nich odpowiedzialna jest strona samorządowa. Jako źródło
finansowania wskazano regionalny program operacyjny. Dla czterech przedsięwzięć strony
uzgodniły możliwość ubiegania się o wsparcie w naborach realizowanych w ramach
programu regionalnego poprzez uwzględnienie ich w załączniku nr 5b. W przypadku
przedsięwzięcia pn. „Utworzenie i rozwój Centrum kompetencji naturalnych surowców
strategicznych. Adaptacja istniejącej infrastruktury badawczej oraz doposażenia w aparaturę
specjalistyczną”, w październiku 2015 r. strona samorządowa poinformowała stronę rządową
o podtrzymaniu zainteresowania realizacją projektu, i zwróciła się z prośbą o przekazanie
szczegółowej informacji dla tego przedsięwzięcia do dodatkowej, trzeciej recenzji,
wykonywanej przez MNiSW5. Natomiast w odniesieniu do przedsięwzięcia Ponadregionalne
Centrum Zaawansowanych badań Biologicznych (PCZBB), Zarząd Województwa, biorąc pod
uwagę opinię MNiSW o rozważeniu możliwości odstąpienia od uzgadniania ww. projektu
w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego, podjął decyzję
o wykreśleniu przedmiotowego zadania z listy warunkowej przedsięwzięć priorytetowych.
Niemniej jednak, Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
odwołał się od wspominanej decyzji Zarządu Województwa. Wobec takiego działania,
MNiSW uznało za niezbędne opracowanie i przekazanie zaktualizowanej fiszki projektu, celem
przekazania jej do trzeciej recenzji, która mogłaby ewentualnie wpłynąć na zmianę
stanowiska Stron Kontraktu w sprawie przedmiotowego zadania. Zarząd Województwa,
zwrócił się do Rektora Uniwersytetu Medycznego z prośbą o zweryfikowanie i zaktualizowanie
4

Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. dolnośląskiego odpowiedzialne są: strona
samorządowa (12 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (8 przedsięwzięć).
5
MNiSW oraz MR pozytywnie ustosunkowały się do ww. przedsięwzięcia w marcu i kwietniu 2016 r. informując o braku
uwag.
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fiszki projektowej, Do końca 2015 roku Uniwersytet Medyczny nie złożył fiszki projektowej ze
zmienionym schematem finansowania, która jednocześnie uwzględniałaby uwagi zgłoszone
przez recenzentów.
• energetyka:1 przedsięwzięcie;
W grudniu 2015 r. została do MR wysłana poprawiona i zaktualizowana przez wnioskodawcę
fiszka projektowa dla przedsięwzięcia Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej
zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnym.
• transport: 9 przedsięwzięć;
W przypadku następujących pięciu przedsięwzięć:
1. Kompleksowe
przedsięwzięcia
z
zakresu
zrównoważonej
mobilności
miejskiej/ekologicznego transportu,
2. Wsparcie rozwoju kolei aglomeracyjnej,
3. Obwodnica Wałbrzycha,
4. Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych
i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego:
Aleja Wielkiej Wyspy we Wrocławiu, Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi
krajowej nr 94,
5. Budowa łączników aglomeracyjnych między drogą ekspresową S3 a aglomeracją
Wałbrzyską oraz Jeleniogórską wraz z dokończeniem południowej obwodnicy Jeleniej
Góry
nie zostało jednoznacznie określone, czy odpowiedzialna jest strona rządowa czy
samorządowa.
Natomiast za realizację pozostałych czterech przedsięwzięć wymienionych poniżej – zgodnie
z właściwością wskazaną w art. 6 ust. 1 Kontraktu Terytorialnego dla Województwa
Dolnośląskiego – odpowiedzialna jest Strona Samorządowa:
1. Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Osobowice,
2. Rewitalizacja linii kolejowej nr 137 na odcinku Jaworzyna Śląska – Świdnica Miasto,
3. Rewitalizacja linii kolejowej nr 286 na odcinku Wałbrzych – Jedlina Zdrój – Głuszyca – Nowa
Ruda – Kłodzko,
4. Rewitalizacja linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Góra – Zgorzelec.
Fiszki projektowe wyżej wymienionych dziewięciu przedsięwzięć są w trakcie uzgadniania
rzeczowego. Szczegółowe informacje dla wszystkich przedsięwzięć priorytetowych, za
realizację których odpowiedzialny jest Zarząd Województwa Dolnośląskiego zostały
przekazane do MR, za wyjątkiem fiszki Budowa łączników aglomeracyjnych między drogą
ekspresową S3 a aglomeracją Wałbrzyską oraz Jeleniogórską wraz z dokończeniem
południowej obwodnicy Jeleniej Góry, za której przygotowanie jest odpowiedzialna jest
strona rządowa6.
• zdrowie: 2 przedsięwzięcia;
Za ich realizację odpowiada wyłącznie strona samorządowa, przy czym jako potencjalne
źródło finansowania projektu Dolnośląskiego Ośrodka Medycyny Innowacyjnej został
wskazany budżet państwa, natomiast w przypadku Dolnośląskiego Centrum Innowacyjnej
Medycyny Sercowo-Naczyniowej mogłyby to być środki budżetu państwa i PO IŚ. Fiszki ww.
przedsięwzięć są w trakcie uzgadniania rzeczowego. W sierpniu 2015 r. Zarząd Województwa
Dolnośląskiego przygotował, a następnie przekazał do MR fiszki projektowe dla
przedmiotowych przedsięwzięć, z prośbą o zajęcie stanowiska lub przesłanie ewentualnych
propozycji uzupełnień. W październiku 2015 r. strona rządowa przekazała uwagi do fiszek
dotyczących inwestycji zdrowotnych. W odpowiedzi, strona samorządowa przekazała do MR
6

Fiszka nie została wstępnie uzgodniona ze względu na nieujęcie na liście projektów w PBDK.
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stanowisko beneficjentów i zaktualizowane szczegółowe informacje dla przedsięwzięć
z zakresu ochrony zdrowia.
1.2 strona właściwa: rządowa
Zgodnie zapisami KT Województwa Dolnośląskiego, strona rządowa jest stroną właściwą
odpowiedzialną za realizację 35 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT
w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:
• B+R: 1 przedsięwzięcie;
Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. dolnośląskim7 zostało opisane
w części ogólnej niniejszej Informacji.
• edukacja: 2 przedsięwzięcia
Obydwa przedsięwzięcia są ujęte na liście warunkowej KT. Jedną z fiszek projektowych
uznaje się za wstępnie uzgodnioną8, w odniesieniu do drugiej uwagi odesłał właściwy resort
(MNiSW)9.
• energetyka: 1 przedsięwzięcie;
Przedsięwzięcie Sieci Energetyczne Polski Zachodniej ujęto na liście podstawowej KT. Do
końca 2015 r. fiszka projektowa pozostawała nieuzgodniona.
• kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia;
Projekt pn. Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej, ujęty na liście
podstawowej, to projekt wieloletni realizowany przez MKiDN. Kompleksowa modernizacja
energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego to projekt
pozakonkursowy, realizowany przez MKiDN ze środków PO IiŚ.
Fiszki projektowe dla pozostałych dwóch przedsięwzięć:
 Renowacja Kościołów Pokoju w Jaworze i w Świdnicy przykładem ratowania świetności
należnej zabytkom z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO,
 Rozwój kompleksu Hali Stulecia: Przebudowa wnętrza Hali Stulecia - Etap II; Rewitalizacja
terenów przyległych w kompleksie Hali Stulecia,
ujętych na liście warunkowej KT, wg stanu na dzień 31.12.2015 r. zostały wstępnie uzgodnione.
• sport: 3 przedsięwzięcia;
Na dzień 31.12.2015 r. fiszki projektowe wszystkie przedsięwzięć z obszaru sportu (finansowane
ze środków FRFK) uznano na wstępnie uzgodnione.
• zdrowie: 2 przedsięwzięcia;
Na koniec roku 2015 fiszka projektowa przedsięwzięcia Budowa wraz z wyposażeniem
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w Lubinie została wstępnie uzgodniona. W przypadku przedsięwzięcia z listy warunkowej pn.
„Rozwój infrastruktury szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa
dolnośląskiego” zaktualizowana fiszka projektowa została przekazana do MZ w październiku
2015 r.

7

Źródło: Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w KT w 2015 r. przygotowana przez IZ
PO IR 2014-2020
8
Dotyczy przedsięwzięcia: Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie
praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej. Jako wstępnie uzgodnione
projekty należy rozumieć te, dla których został uzgodniony zakres rzeczowy przedsięwzięcia, natomiast finansowe
uzgodnienie nastąpi wraz z podpisaniem umowy o dofinansowania danego projektu.
9
Uwagi MNiSW do przedsięwzięcia Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne wpłynęły
do MR w kwietniu 2016 r.
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• transport: 22 przedsięwzięcia;
W zakresie transportu z obowiązku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych
zwolnionych zostało 19 przedsięwzięć. Powodem było występowanie przedsięwzięć na liście
projektów ujętych w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu. Są to
projekty dotyczące dróg, kolei, a także transportu śródlądowego.
Do końca 2015 r. nie uzgodniono szczegółowej informacji dotyczącej realizacji
przedsięwzięcia pn. „Obwodnice na drogach krajowych: Milicza, Oławy i Świdnicy". Ponadto,
z powodu braku informacji odnoście zakresu inwestycji, nieuzgodniona pozostaje również
szczegółowa informacja dla przedsięwzięcia pn. „Przystosowanie Portu Lotniczego Wrocław
do systemu nawigacji CAT II”. Natomiast przedsięwzięcie Obwodnice Głogowa zostało
wpisane na listę rezerwową PBDK.
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2.

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
Kontrakt Terytorialny dla Województwa Kujawsko-pomorskiego został zawarty pomiędzy
Województwem Kujawsko-pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa
Kujawsko-pomorskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 12 listopada 2014 r.
W dniu 5 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały
wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WKP.

województwo

KujawskoPomorskie

Przewidywane
szacunkowe
zaangażowanie
środków
publicznych na
działania w
zakresie
polityki rozwoju
wskazane w KT
20,6 mld zł

Środki z budżetu państwa
wskazane w KT

Ogółem: ok. 57,4 mln EUR:
- EFS: 24,4 mln EUR
- rewitalizacja z EFRR: 19,1 mln EUR
- inne z EFRR: 14 mln EUR
Fundusz Pracy: ok. 93,7 mln EUR

Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem,
w podziale na obszary tematyczne)

KT WKP








obejmuje 61 przedsięwzięć:
B+R: 7
Edukacja: 4
Energetyka: 2
Kultura: 3
Sport: 7
Transport: 36
Zdrowie: 2

2.1 strona właściwa: samorządowa
Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu
realizacji 26 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna10. Stan realizacji
przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:
• B+R: 6 przedsięwzięć11 ;
Wg stanu na koniec grudnia 2015 r. fisze czterech regionalnych przedsięwzięć, wpisanych
w KT, były w trakcie uzgodnień z MNiSW. Dwa z czterech zostały wstępnie uzgodnione:
Bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego i żywność spersonalizowana oraz Zrobotyzowany
teleskop klasy 1,5-m wraz z laboratorium. Pozostałe dwa były uzgadniane z MNiSW. Natomiast
w przypadku kolejnych dwóch przedsięwzięć z PMDIB trwały przygotowania fiszek do
konkursu w ramach 4.2 POIR: 90 m Radioteleskop – Narodowe Centrum Radioastronomii
i Technologii Kosmicznych oraz Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii
Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife (strona samorządowa poinformowało o braku fiszy
wskazując, że liderem przedsięwzięcia jest podmiot z innego województwa).
• edukacja: 1 przedsięwzięcie;
Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. „Minikoperniki”) zostały ujęte na liście warunkowej KT.
Wg stanu na koniec grudnia 2015 r. strona samorządowa nie otrzymała odpowiedzi
12
z ministerstwa .
• kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie;

10

Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. kujawsko-pomorskiego odpowiedzialne są: strona
samorządowa (21 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (5 przedsięwzięć).
11
Dodatkowo uzgadniano z MNiSW jeszcze 3 regionalne przedsięwzięcia. Jedno z nich zostało wstępnie uzgodnione:
Monumentum Sonus Visio. Akademickie Centra Przemysłów Kreatywnych, niemniej niniejsze sprawozdanie ich nie
obejmuje, ponieważ zgodnie z art. 9k ust. 10 KT projekty ujęte w załączniku 5a/5b nie muszą wynikać z art. 6 KT.
12
Na początku listopada 2015 r. MIR (obecnie MR) przekazał fiszkę do MEN. Obecnie swoje stanowisko musi zająć
MKiDN.

str. 13

Przedsięwzięcie Toruńska starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego
UNESCO – II etap zostało ujęte na liście warunkowej KT. Wg stanu na koniec grudnia 2015 r.
13.
strona samorządowa nie otrzymała odpowiedzi z ministerstwa
• sport: 6 przedsięwzięć;
Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą (gmina
Mrocza) jest jedynym przedsięwzięciem ujętym na liście podstawowej KT, pozostałe pięć
znajduje się na liście warunkowej. Strona samorządowa poinformowała, że zarówno fiszę
dotyczącą ww. budowy hali jak i drugą dotyczącą przystani AZS uznaje za wstępnie
uzgodnione14. Pozostałe zaś są w trakcie uzgodnień (wg stanu na koniec 2015 r.)
• zdrowie: 1 przedsięwzięcie;
Przedsięwzięcie Poprawa warunków funkcjonowania szpitali wojewódzkich - Wojewódzki
Szpital Zespolony im L. Rydygiera w Toruniu - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.
błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku zostało ujęte na warunkowej
liście KT (a jako potencjalne źródło finansowania wskazano RPO). Wg stanu na koniec 2015 r.
fisza projektowa przedsięwzięcia była w trakcie uzgodnień.
• energetyka: 2 przedsięwzięcia15;
W formule ZIT będą realizowane dwa przedsięwzięcia wpisujące się w obszar tematyczny
energetyka : sieci ciepłownicze i chłodnicze (17 przedsięwzięć: 8 na liście podstawowej i 9 na
liście rezerwowej) oraz termomodernizacja (brak projektów, ponieważ nie został jeszcze
wyłoniony operator finansowy na poziomie krajowym). Na koniec 2015 r. wszystkie fisze
projektowe były w fazie uzgodnień. Jak poinformowała strona samorządowa, ostateczny
kształt jest jeszcze uszczegóławiany w związku z trwającymi pracami nad Strategią ZIT (projekt
Strategii ZIT w ocenie).
• transport: 9 przedsięwzięć16;
Wszystkie przedsięwzięcia z obszaru transportu zostały ujęte na liście warunkowej KT. Status
przedsięwzięć jest bardzo zróżnicowany i wg stanu na koniec roku 2015 przedstawiał się
następująco: jedna fiszka wstępnie uzgodniona(resort nie przekazywał kolejnych swoich
uwag), siedem fiszek było w trakcie uzgodnień. W przypadku projektu Zabezpieczenie
przeciwpowodziowe w woj. kujawsko – pomorskim, w tym w okolicach Włocławka wg stanu
na koniec grudnia 2015 r. strona samorządowa nie otrzymała odpowiedzi z ministerstwa.
2.2 strona właściwa: rządowa
Zgodnie zapisami KT Województwa Kujawsko-pomorskiego, strona rządowa jest stroną
właściwą odpowiedzialną za realizację 35 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć
ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

13

MKiDN przekazało swojego uwagi do przedsięwzięcia w dniu 28.04.2016 r.

14

Źródło: Informacja z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w KT dla Województwa KujawskoPomorskiego w 2015 r.
15
1. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych, 2. Wsparcie działań
z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi
i regionalnymi
16
1. Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Bydgoszczy, w szczególności z drogą S-5 - dojazd drogą krajową
do węzła Pawłówek na drodze S-5; 2. Usprawnienie połączeń w sieci wspomagającej sieć TEN-T w Toruniu, 3.
Dostosowanie układu dróg krajowych do rozwoju miasta Grudziądza, 4. Dostosowanie układu dróg krajowych dla
rozwoju Miasta Włocławek, 5. Przebudowa drogi krajowej Nr 80 (DK 80) relacji Pawłówek – Lubicz (klasa GP) wraz
z północnym obejściem Torunia oraz budową obwodnic Złejwsi Wielkiej, Strzyżawy, Przysieka i Rozgart wzdłuż DK 80,
6. Budowa dróg regionalnych w województwie kujawsko-pomorskim, 7. Bit-City II, 8. Zabezpieczenie
przeciwpowodziowe w woj. kujawsko – pomorskim, w tym w okolicach Włocławka , 9. Kompleksowe przedsięwzięcia
z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu
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• B+R: 1 przedsięwzięcie;
Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. kujawsko-pomorskim17 zostało
opisane w części ogólnej niniejszej Informacji. Województwo we współpracy z regionalnymi
jednostkami naukowymi przystąpiło do przygotowania zagadnień badawczych zgodnych
z zaproponowanymi przez NCBR zakresami tematycznymi oraz regionalnymi inteligentnymi
specjalizacjami.
• edukacja: 3 przedsięwzięcia;
Wg stanu na koniec grudnia 2015 r. fiszki projektowe ww. przedsięwzięć pozostawały
nieuzgodnione. Przedsięwzięcia ujęte są na liście warunkowej KT.
• kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia;
Projekt pn. Budowa siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy to projekt wieloletni,
realizowany przez MKiDN. Natomiast projekt pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna
wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego to projekt pozakonkursowy,
realizowany przez MKiDN ze środków PO IiŚ. Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. fiszki projektowe
były wstępnie uzgodnione.
• sport: 1 przedsięwzięcie;
Na koniec grudnia 2015 r. fiszka projektowa przedsięwzięcia miała status wstępnie
uzgodnionej. Wg informacji przekazanej przez MSiT nie podjęto jeszcze działań w celu
uzyskania dotacji (np. z budżetu państwa np. MZ, MSiT - np. środki FRFK), w związku z czym nie
są jeszcze wskazane źródła finansowania inwestycji18. Projekt nadal znajduje się na liście
przedsięwzięć warunkowych KT.
• zdrowie: 1 przedsięwzięcie;
Infrastruktura ratownictwa medycznego widnieje na liście warunkowej KT. Wg stanu na dzień
31.12.2015 r. fiszka projektowa miała status wstępnie uzgodnionej.
• transport: 27 przedsięwzięć;
Spośród wszystkich przedsięwzięć transportowych, za których realizację odpowiada strona
rządowa, 20 zostało zwolnionych z obowiązku uzgadniania fiszek projektowych z uwagi na
występowanie w DI/SRT i PBDK. Są to projekty z obszaru transportu drogowego(8), kolejowego
(6) i śródlądowego (6). Pozostałych siedem fiszek do przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2015
r. nie uzyskało statusu wstępnie uzgodnionych (brak możliwości określenia źródeł
finansowania w przypadku czterech projektów drogowych, trzy projekty kolejowe
pozostawały
w uzgodnieniach między stronami19).

17

Źródło: Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w KT w 2015 r. przygotowana przez
IZ PO IR 2014-2020
18
Źródło: Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Kontraktach Terytorialnych w 2015 roku w obszarze sportu
przekazana przez MS do MR w dn. 14.03.2016 r.
19
1. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 208 na odcinku Grudziądz – Laskowice Pomorskie oraz Grudziądz – Jabłonowo
Pomorskie, 2. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża oraz Grudziądz – granica
województwa, 3. Modernizacja linii kolejowej Nr 27 Nasielsk – Toruń Wschodni: granica województwa - Toruń
Wschodni, a na odcinku Lipno – Toruń Wschodni wraz z elektryfikacją.
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3.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
Kontrakt Terytorialny dla Województwa Lubelskiego został zawarty pomiędzy Województwem
Lubelskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego i Ministrem Infrastruktury
i Rozwoju w dniu 18 listopada 2014 r. W dniu 4 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1,
w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WLU.

województwo

Lubelskie

Przewidywane
szacunkowe
zaangażowanie
środków
publicznych na
działania w
zakresie
polityki rozwoju
wskazane w KT
26,3 mld zł

Środki z budżetu państwa
wskazane w KT

Ogółem: 81 mln EUR:
- EFS: 39,3 mln EUR
- rewitalizacja z EFRR: 25,3 mln EUR
- inne z EFRR: 16,4 mln EUR
Fundusz Pracy: 82,3 mln EUR

Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem,
w podziale na obszary tematyczne)

KT WLU











obejmuje 45 przedsięwzięć:
B+R: 1
Edukacja: 2
Energetyka: 3
ICT: 1
Kultura: 5
Inne: 1
Sport: 1
Środowisko: 2
Transport: 22
Zdrowie: 7

3.1 strona właściwa: samorządowa
Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu
realizacji 22 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna20. Stan realizacji
przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:
• kultura i dziedzictwo narodowe: 3 przedsięwzięcia;
Przedsięwzięcia zostały ujęte na liście warunkowej KT. W przekazanym sprawozdaniu
z realizacji KT w 2015 r. strona samorządowa poinformowała, iż przekazała fisze projektowe
przedsięwzięć w dniu 01.09.2015 r., jednak nie otrzymała odpowiedzi od resortu21.
• energetyka/efektywność energetyczna: 2 przedsięwzięcia;
Obydwa przedsięwzięcia zostały ujęte na liście podstawowej KT. W przypadku jednego z nich
jako przewidywane źródła finansowania wskazano właściwy krajowy program operacyjny na
lata 2014 – 2020 / RPO / środki jednostek samorządu terytorialnego, natomiast dla drugiego
wskazano PO IiŚ. Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. zaktualizowane fiszki projektowe zostały
przekazane, jednak strona samorządowa nie otrzymała odpowiedzi od strony rządowej.
• zdrowie: 5 przedsięwzięć;
W obszarze zdrowia trzy przedsięwzięcia zostały ujęte na liście podstawowej KT. Strona
samorządowa poinformowała, iż w wyniku uzgodnień pomiędzy Ministrem Zdrowia,
Wojewodą Lubelskim oraz Dyrektorem Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ustalono, że
dwie inwestycje mające na celu utworzenie szpitalnych oddziałów ratunkowych
w Poniatowej oraz Lubartowie, nie uzyskały rekomendacji do ich utworzenia, stąd też
wskazano, że nie znajdą się na liście planowanych do utworzenia jednostek systemu
Państwowe Ratownictwo Medyczne i tym samym nie będą finansowane w ramach POIŚ.
20

Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. lubelskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa
(19 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia).
21
Uwagi od MKiDN wpłynęły do MR w dniu 28.04.2016 r.
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Fiszka przedsięwzięcia Szpitalny Oddział Ratunkowy z Lądowiskiem dla Śmigłowców
( 1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie) została przekazana do MR, jednak
do końca 2015 r. strona samorządowa nie otrzymała odpowiedzi. Zaktualizowane dwie fisze
przedsięwzięć z listy warunkowej zostały przekazane do MR w październiku 2015 r.
• sport: 1 przedsięwzięcie;
Przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. Józefa
Piłsudskiego 22 w Lublinie została ujęta na liście warunkowej KT. Umowa o dofinansowanie
projektu z MSiT została podpisana w dniu 10.09.2015r. (aneks do umowy z dnia 16.11.2015r.) –
projekt w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Strona
samorządowa oczekuje na odpowiedź resortu (poprawiona fiszka projektowa została
przekazana we wrześniu 2015 r.)22
• inne: 1 przedsięwzięcie23;
Ww. przedsięwzięcie zostało ujęte na liście warunkowej KT. W grudniu 2015 r. zaktualizowana
fiszka projektowa została przekazana do ministerstwa.
• transport: 10 przedsięwzięć
Przedsięwzięcia z obszaru transportu zostały ujęte zarówno na liście podstawowej, jak
i warunkowej KT. W odniesieniu do czterech z nich strona samorządowa informuje
o zaakceptowaniu uwag przekazanych przez MR. W przypadku pięciu fiszek, strona
samorządowa nie otrzymała uwag od MR. W związku z fiszką Kompleksowe przedsięwzięcia
z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu strona samorządowa
oczekuje na odpowiedź ministerstwa.
3.2 strona właściwa: rządowa
Zgodnie zapisami KT Województwa Lubelskiego, strona rządowa jest stroną właściwą
odpowiedzialną za realizację 23 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT
w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:
• B+R: 1 przedsięwzięcie;
Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. lubelskim24 zostało opisane
w części ogólnej niniejszej Informacji.
• edukacja: 2 przedsięwzięcia;
Wg stanu na koniec grudnia 2015 r. fiszki projektowe ww. przedsięwzięć pozostawały
nieuzgodnione25. Przedsięwzięcia ujęte są na liście warunkowej KT.
• energetyka: 1 przedsięwzięcie;
Przedsięwzięcie Sieci Energetyczne w woj. lubelskim ujęto na liście podstawowej KT. Do końca
2015 r. fiszka projektowa pozostawała nieuzgodniona.

22

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MSiT w dn.20.06.2016 r. fiszka została wstępnie uzgodniona.

23

Dotyczy przedsięwzięcia: Utworzenie parku akademickiego w Białej Podlaskiej w ramach przedsięwzięcia
priorytetowego Program przywracania rzeki miastu - kompleksowa rewitalizacja Doliny Krzny na terenie obszaru
funkcjonalnego miasta Biała Podlaska.
24
Źródło: Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w KT w 2015 r. przygotowana przez
IZ PO IR 2014-2020
25
Dotyczy przedsięwzięć: Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne oraz Realizacja
programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów
w tym tworzenie centrów symulacji medycznej. W odniesieniu do przedsięwzięcia Realizacja programu rozwojowego
dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów
symulacji medycznej MZ poinformowało, iż nabór fiszek trwał od 1 do 8.09.2015 r., a nabór wniosków
o dofinansowanie zakończył się w dniu 9.11.2015 r., w związku z tym fiszki projektowe musiały zostać ocenione jeszcze
w 2015 r.
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• ICT:1 przedsięwzięcie;
E-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego jest wpisane na listę
warunkową KT. IZ PO PC reprezentująca stronę rządową nie odniosła się do fiszki projektowej
przedsięwzięcia. Poinformowała natomiast, iż źródła finansowania przedsięwzięcia nie
wskazują PO PC jako jednego z trzech źródeł finansowania. Należą do nich: środki budżetu
państwa wynikające ze stanowiska negocjacyjnego Samorządu Województwa Lubelskiego
dotyczącego
Kontraktu
Terytorialnego,
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 oraz środki budżetów Powiatów (wkład własny
w wysokości 5 % wydatków kwalifikowalnych)26.
• kultura i dziedzictwo narodowe : 2 przedsięwzięcia;
Projekt pn. Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze (oddział Państwowego Muzeum na
Majdanku) to projekt wieloletni, realizowany przez MKiDN. Natomiast projekt pn.
Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa
artystycznego to projekt pozakonkursowy, realizowany przez MKiDN ze środków PO IiŚ. Uwagi
strony samorządowej zostały przekazane do MKiDN we wrześniu 2015 r. – do końca 2015 r.
MKiDN nie przedstawiło swojego stanowiska27.
• środowisko:2 przedsięwzięcia;
Obydwa przedsięwzięcia są wpisane na listę warunkową KT. Wg stanu na koniec 2015 r. fiszki
projektowe przekazane do MŚ, były w trakcie uzgodnień.
• zdrowie: 2 przedsięwzięcia;
Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. fiszki projektowe ww. przedsięwzięć miały status wstępnie
uzgodnionych.
• transport: 12 przedsięwzięć;
Fiszki dotyczące 6 przedsięwzięć drogowych i 5 kolejowych zostały wyłączone z obowiązku
uzgadniania (ujęcie w DI do SRT). Projekt Prace na linii kolejowej nr 30 na odcinku ParczewŁuków ujęty na liście podstawowej nie był objęty monitorowaniem28.

26

Informacja z w sprawie działań podjętych przez DRC MR w sprawie przedsięwzięć priorytetowych wskazanych
w Kontraktach Terytorialnych w 2015 r.
27
MKiDN przekazało swoje stanowisko w odniesieniu do uwag strony samorządowej droga elektroniczną w dniu
10.06.2016 r.
28
Źródło: Informacja na temat działań podjętych w 2015 roku przez Instytucję Zarządzającą PO Polska Wschodnia
2014-2020 w odniesieniu do projektów kolejowych realizowanych w ramach działania 3.1 oraz stanu ich
zaawansowania.
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4.

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
Kontrakt Terytorialny dla Województwa Lubuskiego został zawarty pomiędzy Województwem
Lubuskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubuskiego i Ministrem Infrastruktury
i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 7 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1,
w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WLB.

województwo

Lubuskie

Przewidywane
szacunkowe
zaangażowanie
środków
publicznych na
działania w
zakresie
polityki rozwoju
wskazane w KT
11,8 mld zł

Środki z budżetu państwa
wskazane w KT

Ogółem: 28,3 mln EUR:
- EFS: 12,7 mln EUR
- rewitalizacja z EFRR: 6,2 mln EUR
- inne z EFRR: 9,4 mln EUR
Fundusz Pracy: 35,1 mln EUR

Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem,
w podziale na obszary tematyczne)

KT WLB







obejmuje 29 przedsięwzięć:
B+R: 3
Edukacja: 1
Energetyka: 3
Kultura: 2
Transport: 19
Zdrowie: 1

4.1 strona właściwa: samorządowa
Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu
realizacji 11 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna29. Stan realizacji
przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:
• kultura i dziedzictwo narodowe:1 przedsięwzięcie;
Centrum Naukowo – Badawczo – Edukacyjno – Turystyczne Grodzisko w Wicinie zostało ujęte
na liście warunkowej przedsięwzięć KT. Wg stanu na 31.12.2015 r. fiszka projektowa
pozostawała nieuzgodniona, ponieważ strona rządowa nie przekazała uwag do załącznika
1a30.
• zdrowie: 1 przedsięwzięcie;
Przedsięwzięcie Ponadregionalne specjalistyczne centra usług medycznych – Ośrodek
Radioterapii w Gorzowie Wlkp., wraz z wyposażeniem – Rozbudowa i doposażenie Zakładu
Radioterapii w Zielonej Górze zostało umieszczone na liście warunkowej KT. Wg informacji
przekazanej przez stronę samorządową, fiszka projektowa pozostawała nieuzgodniona.
Strona rządowa przekazała uwagi do pierwszej wersji zał. 1a, nie odniosła się jednak do
przekazanych przez stronę samorządową poprawionych fiszek.
• B+R: 2 przedsięwzięcia
Projekt Radioteleskop 90m – Narodowego Centrum Radioastronomii i Inżynierii Kosmicznej
został umieszczony na liście warunkowej KT. Fiszka pozostaje nieuzgodniona, strona rządowa
nie przekazała uwag do zał. 1a. Strona samorządowa wskazała również, iż brak

29

Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT dla WLB odpowiedzialne są: strona samorządowa (8
przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia).

30

Ze względu na fakt, że fiszka projektowa nie była uzgadniana z MKiDN na etapie negocjacji Kontraktu, resort

kultury, MKiDN przekazało uwagi do przedsięwzięcia w dn. 28.04.2016 r.
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uzgodnionego źródła finansowania31. Analogiczna sytuacja jest w przypadku PółnocnoZachodniego Centrum Biogospodarki (BioAT).
• energetyka: 2 przedsięwzięcia;
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową w 2015 r. odbywały się
uzgodnienia treści zał. 1a między stroną rządową i samorządową oraz ustalenia dotyczące
zadań bezpośrednio pomiędzy ZIT Zielona Góra i ZIT Gorzów Wlkp. z IZ POIŚ 2014-2020
dotyczące ww. przedsięwzięć. Wg stanu na 31.12.2015 r. fiszki projektowe pozostają
nieuzgodnione – strona samorządowa nie otrzymała informacji o akceptacji załączników 1a
przez stronę rządową.
• transport: 5 przedsięwzięć;
Projekt
Kompleksowe
przedsięwzięcia
z
zakresu
zrównoważonej
mobilności
miejskiej/ekologicznego transportu został ujęty na liście podstawowej KT. Podobnie jak
w przypadku przedsięwzięć z obszaru energetyki, w 2015 r. odbywały się uzgodnienia treści
zał. 1a między stroną rządową i samorządową oraz ustalenia dotyczące zadań bezpośrednio
pomiędzy ZIT Zielona Góra i ZIT Gorzów Wlkp. z IZ POIŚ 2014-2020 dotyczące ww.
przedsięwzięć. Wg stanu na 31.12.2015 r. fiszki projektowe pozostają nieuzgodnione, ponieważ
strona samorządowa nie otrzymała informacji o akceptacji załączników 1a przez stronę
rządową.
Odnośnie trzech przedsięwzięć z listy warunkowej KT, fiszki projektowe pozostają
nieuzgodnione - strona rządowa nie przekazała uwag do zał. 1a. W stosunku do kolejnego
przedsięwzięcia Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowej Nr 203 na odcinku
Krzyż - Gorzów Wlkp. ujętego na liście warunkowej KT, strona samorządowa poinformowała
w sprawozdaniu, że fiszka pozostaje nieuzgodniona. Strona samorządowa podkreśliła, że
strona rządowa przesłała uwagi do pierwszej wersji zał. 1a, jednak nie odniosła się do
informacji strony samorządowej, dotyczącej braku akceptacji uwag o poziomie
dofinansowania przedsięwzięć w obszarze kolei.
4.2 strona właściwa: rządowa
Zgodnie zapisami KT Województwa Lubuskiego, strona rządowa jest stroną właściwą
odpowiedzialną za realizację 23 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT
w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:
• B+R: 1 przedsięwzięcie;
Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. lubuskim32 zostało opisane
w części ogólnej niniejszej Informacji.
• edukacja: 1 przedsięwzięcie;
Fiszka projektowa przedsięwzięcia Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby
regionalne miała na koniec grudnia 2015 r. status fiszki nieuzgodnionej/w opracowaniu.
• energetyka: 1 przedsięwzięcie;
Sieci Energetyczne Polski Zachodniej to przedsięwzięcie z listy podstawowej KT. Do końca
2015 r. fiszka projektowa pozostawała nieuzgodniona.

31

IZ w Informacji z realizacji KT w 2015 r. poinformowała, iż przedsięwzięcie to zostało umieszczone na liście
warunkowej KT, pod warunkiem realizacji w RPO priorytetu inwestycyjnego 1a, jednak w wynegocjowanym z Komisją
Europejską RPO - Lubuskie 2020 nie ma priorytetu inwestycyjnego 1a. W związku z powyższym w przesłanych stronie
rządowej załącznikach 1a do KT dla tych przedsięwzięć przyjęto, że potencjalnym źródłem finansowania zadań
będzie PO Inteligentny Rozwój 2014-2020. Odpowiedź strony rządowej w tej sprawie nie wpłynęła do dnia
sporządzania Informacji z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego w 2015 r.
32
Źródło: Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w KT w 2015 r. przygotowana przez
IZ PO IR 2014-2020
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• kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie;
Na dzień 31.12.2015 r. fiszka przedsięwzięcia pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna
wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego miała status nieuzgodnionej33.
• transport: 14 przedsięwzięć
Dokument Implementacyjny do SRT zawiera 10 przedsięwzięć ujętych w KT Województwa
Lubuskiego z zakresu transportu drogowego, kolejowego i śródlądowego (do których
przygotowywanie fiszek projektowych nie jest obligatoryjne). W przypadku trzech
przedsięwzięć drogowych i jednego kolejowego, szczegółowa informacja dotycząca
realizacji przedsięwzięcia nie została wstępnie uzgodniona między stronami (np. z powodu
braku możliwości określenia źródeł finansowania lub w związku z problemem dotyczącym
wysokości finansowania między PKP PLK a IZ RPO).

33

W dniu 10.06.2016 r. MKiDN przekazało swoje stanowisko odnośnie uwag zgłoszonych przez stronę samorządową
względem tego projektu
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5. WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Kontrakt Terytorialny dla Województwa Łódzkiego został zawarty pomiędzy Województwem
Łódzkim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego i Ministrem Infrastruktury
i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 29 lipca 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1,
w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WŁ.

województwo

Łódzkie

Przewidywane
szacunkowe
zaangażowanie
środków
publicznych na
działania w
zakresie
polityki rozwoju
wskazane w KT
25,2 mld zł

Środki z budżetu państwa
wskazane w KT

Ogółem: 86,4 mln EUR:
- EFS: 35,3 mln EUR
- rewitalizacja z EFRR: 34,5 mln EUR
- inne z EFRR: 16,6 mln EUR
Fundusz Pracy: 88,9 mln EUR

Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem,
w podziale na obszary tematyczne)

KT WŁ obejmuje 92 przedsięwzięć:
 B+R: 10,
 Edukacja: 2
 Energetyka: 2
 Inne: 2
 Kultura: 2
 Rewitalizacja: 18
 Transport: 39
 Zdrowie: 17

5.1 strona właściwa: samorządowa
Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu
realizacji 59 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna34. Stan realizacji
przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:
• zdrowie: 12 przedsięwzięć;
Wszystkie przedsięwzięcia z obszaru zdrowia zostały ujęte na liście warunkowej KT.
W Informacji ze stanu realizacji KT w 2015 r. strona samorządowa wskazała, iż wszystkie fisze
ww. przedsięwzięć pozostają nieuzgodnione, przy czym uwagi otrzymane od MZ do 10 fiszek
projektowych zostały przekazane do beneficjentów w październiku 2015 r.
• B+R: 9 przedsięwzięć;
Przedsięwzięcia z obszaru publicznej infrastruktury B+R zostały ujęte na liście warunkowej KT.
Strona samorządowa poinformowała o otrzymaniu uwag i recenzji z MNiSW w dniu 3.11.2015
r. oraz o uznaniu sześciu fisz projektowych za wstępnie uzgodnione. Natomiast pozostałe fiszki
projektowe miały status nieuzgodnionych na dzień 31.12.2015 r.
• energetyka: 2 przedsięwzięcia;
Obydwa przedsięwzięcia zostały ujęte na liście podstawowej KT. Wg stanu na dzień
31.12.2015 r. fiszki projektowe pozostawały nieuzgodnione – strona samorządowa
poinformowała o przekazaniu uwag przez stronę rządową w styczniu 2016 r.
• transport: 17 przedsięwzięć;
Cztery przedsięwzięcia z obszaru szeroko rozumianego transportu zostały ujęte na liście
podstawowej KT, natomiast pozostałe znajdują się na liście warunkowej. Wszystkie fisze
34

Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. łódzkiego odpowiedzialne są: strona samorządowa

(56 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia).
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projektowe pozostają nieuzgodnione. W odniesieniu do trzech fisz z listy podstawowej KT,
strona samorządowa zaznaczyła, iż fiszki zostały zweryfikowane przez MR i w dniu 7.10.2015 r.
odesłane z uwagami do WŁ, zaś do końca 2015 roku trwała ponowna weryfikacja
i aktualizacja zapisów. W stosunku do przedsięwzięć z listy warunkowej KT, strona
samorządowa poinformowała o nieprzekazaniu uwag ze strony rządowej do końca 2015 r.
• rewitalizacja: 17 przedsięwzięć;
Wszystkie przedsięwzięcia rewitalizacyjne zostały ujęte na liście warunkowej KT. Zgodnie
z informacjami przekazanymi przez strona samorządowa, fisze projektowe pozostają
nieuzgodnione/w opracowaniu, jednak strona rządowa przekazała do nich uwagi
w listopadzie 2015 r. (za wyj. fiszki Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury
zabytkowych obiektów Muzeum Miasta Łódź35).
• inne: 2 przedsięwzięcia;
Projekt Rozwój funkcji uzdrowiskowych województwa łódzkiego poprzez eko-inwestycje
(Uniejów) został umieszczony na liście warunkowej KT. Do końca grudnia 2015 r. fiszka
projektowa pozostawała nieuzgodniona – strona samorządowa poinformowała, iż nie
otrzymała uwag od strony rządowej. Analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku
drugiego z przedsięwzięć: Kraina bez barier – Centrum wodolecznictwa i rekreacji
w Poddębicach w oparciu o wykorzystanie miejscowych wód geotermalnych.
5.2 strona właściwa: rządowa
Zgodnie zapisami KT woj. łódzkiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za
realizację 33 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary
tematyczne przedstawia się następująco:
• B+R: 1 przedsięwzięcie;
Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. łódzkim36 zostało opisane
w części ogólnej niniejszej Informacji.
• edukacja: 2 przedsięwzięcia;
Obydwa przedsięwzięcia są ujęte na liście warunkowej KT. Na dzień 31.12.2015 r. obydwie
fiszki projektowe miały status nieuzgodnionych: w odniesieniu do projektu Rozwój szkolnictwa
wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne uwagi odesłał właściwy resort (MNiSW)37 .
• kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia;
Obydwie inwestycje są jednocześnie projektami wieloletnimi realizowanymi przez MKiDN. Na
koniec 2015 r. fiszka projektowa przedsięwzięcia Wyposażenie Uczelnianego Centrum
Dydaktyki Nowych Mediów PWSFTviT w Łodzi miała status wstępnie uzgodnionej. Projekt pn.
Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa
artystycznego jest projektem pozakonkursowym, realizowanym przez MKiDN ze środków PO
IiŚ. Do 31 grudnia 2015 r. MKiDN nie przekazało swojego stanowiska względem uwag strony
samorządowej38.
• rewitalizacja: 1 przedsięwzięcie;
Rewitalizacja i adaptacja nieruchomości położonej przy ul. Księży Młyn 13/15 na rzecz
Akademickiego Centrum Designu przy ASP w Łodzi – przedsięwzięcie wpisane na listę

35

MKiDN przekazało swoje uwagi do przedsięwzięcia w dniu 28.04.2016 r.

36

Źródło: Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w KT w 2015 r. przygotowana przez
IZ PO IR 2014-2020
37
W odniesieniu do przedsięwzięcia Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących
w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej MZ poinformowało, iż
nabór fiszek trwał od 1 do 8.09.2015 r., a nabór wniosków o dofinansowanie zakończył się w dniu 9.11.2015 r.,
w związku z tym fiszki projektowe musiały zostać ocenione jeszcze w 2015 r.
38
MKiDN przekazało swoje stanowisko odnośnie uwagi strony samorządowej w dniu 10.06.2016 r.
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podstawową KT jest jednocześnie projektem wieloletnim realizowanym przez MKiDN. Fiszka
projektowa ma status wstępnie uzgodnionej.
• zdrowie: 5 przedsięwzięć;
Wszystkie inwestycje w obszarze zdrowia zostały ujęte na liście warunkowej KT. Na dzień
31.12.2015 r. strona samorządowa nie przedstawiła swojego stanowiska wobec fiszek
projektowych. Ponadto, w stosunku do projektu Centrum Kliniczno-Dydaktyczne w Łodzi II
etap MZ poinformowało, iż pozostaje on nadal w fazie projektów oczekujących do realizacji
bez podania terminu rozpoczęcia inwestycji. MZ zaznaczyło, że nie może zobowiązać się do
współfinansowania inwestycji, gdyż proces inwestycyjny uzależniony jest od wielu czynników,
m.in. z uwagi na ograniczenia budżetu państwa, procesów konkursowych, postępowań
przetargowych, sytuacji gospodarczej, i innych czynników niezależnych od MZ39.
• transport: 22 przedsięwzięcia;
W zakresie transportu z obowiązku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych
zwolnionych zostało 18 przedsięwzięć (projekty ujęte w DI/SRT). Są to przedsięwzięcia
dotyczące dróg oraz kolei. Strona rządowa nie przygotowała 3 fiszek do przedsięwzięć, za
których realizację jest odpowiedzialna według zapisów KT. W przypadku projektu
Dokończenie budowy wiaduktu wschodniego na stacji Łódź Kaliska - nie uzgodniono
ostatecznie szczegółowych informacji dotyczących realizacji przedsięwzięcia.

39

Źródło: Informacja z realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2015 r. w odniesieniu do przedsięwzięć priorytetowych
nieobjętych programami operacyjnymi na lata 2014 - 2020 realizowanych w obszarze zdrowia przygotowana przez
Ministerstwo Zdrowia, Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji.
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6.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego (KT WMP) został zawarty pomiędzy
Województwem Małopolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego
i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 13 listopada 2014 r. W dniu 3 sierpnia 2015 r. został
uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki
dofinansowania środkami z budżetu państwa Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego (RPO WMP).

województwo

Małopolskie

Przewidywane
szacunkowe
zaangażowanie
środków
publicznych na
działania w
zakresie
polityki rozwoju
wskazane w KT
do wysokości
ok.32,8 mld zł

Środki z budżetu państwa
wskazane w KT

Ogółem: 111,4 mln EUR:
- EFS: 48,4 mln EUR
- rewitalizacja z EFRR: 47,7 mln EUR
- inne z EFRR: 15,3 mln EUR
Fundusz Pracy: 87,5 mln EUR

Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem,
w podziale na obszary tematyczne)

KT WMP obejmuje 67 przedsięwzięć:
 B+R: 18
 Edukacja: 3
 Energetyka: 3
 Kultura: 1
 Sport: 1
 Transport: 37
 Zdrowie: 4

6.1 strona właściwa: samorządowa
Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu
realizacji 17 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna40. Stan realizacji
przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:
• kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie;
Przedsięwzięcie Szlak architektury drewnianej – piecza nad autentyzmem i integralnością
zabytkowych obiektów drewnianych zostało ujęte na liście warunkowej KT. Fiszka przesłana
do MR w dniu 31.08. 2015 r. Strona rządowa nie wniosła uwag – do końca 2015 r. pozostała
nieuzgodniona.41
• edukacja: 1 przedsięwzięcie;
Małopolskie Centrum Nauki jest przedsięwzięciem ujętym na liście warunkowej KT. Fiszka
przesłana do MR w dniu 31.08.2015 r. Strona rządowa nie wniosła uwag - do końca 2015 r.
fiszka pozostała nieuzgodniona.
• zdrowie: 2 przedsięwzięcia;
Obydwa przedsięwzięcia zostały ujęte na liście warunkowej KT. Wg stanu na dzień 31.12.2015
r. pozostawały nieuzgodnione – strona samorządowa poinformowała, że fiszki przesłano do
MR 31.08.2015 r., następnie uwagi do fiszek przesłano do MR i MZ w dniu10.11.2015 r. Strona
rządowa przesłała uwagi do fiszek strony samorządowej, która na nie odpowiedziała. Strona
rządowa nie odniosła się do uwag samorządu.

40

Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. małopolskiego odpowiedzialne są: strona
samorządowa (14 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia).
41
MKiDN przekazało swoje uwagi odnośnie tego przedsięwzięcia w dniu 28.04.2016 r. MR przekazało uwagi do fiszki
w czerwcu 2016 r., dzięki czemu fiszka została wstępnie uzgodniona.
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• energetyka/ochrona środowiska: 2 przedsięwzięcia;
Przedsięwzięcia z obszaru energetyki/ochrony środowiska znajdują się na liście podstawowej
KT. Wg informacji przekazanych przez stronę samorządową, fiszki projektowe pozostawały
nieuzgodnione na koniec grudnia 2015 r42.
• transport: 11 przedsięwzięć;
Sześć przedsięwzięć zostało ujętych na liście podstawowej KT (trzy dotyczą infrastruktury
drogowej, dwa infrastruktury kolejowej, jedno dot. transportu miejskiego). Żadna z fiszek
projektowych nie została wstępnie uzgodniona (zostały przesłane do MR 31.08.2015 r43.)
Pozostałe pięć przedsięwzięć zostało ujętych na liście warunkowej KT. Podobnie jak fiszki
przedsięwzięć z listy podstawowej, zostały przekazane do MR 31.08.2015 r. Strona rządowa nie
odniosła się do treści 5 fiszek przygotowanych przez stronę samorządową44 – fiszki pozostają
nieuzgodnione.
6.2 strona właściwa: rządowa
Zgodnie zapisami KT Województwa Małopolskiego, strona rządowa jest stroną właściwą
odpowiedzialną za realizację 50 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych
w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:
• B+R: 18 przedsięwzięć;
Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. małopolskim45 zostało
opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.
W przypadku pozostałych 17 przedsięwzięć status przygotowania fiszek projektowych był na
koniec 2015 r. bardzo zróżnicowany. W 2015 r. strona rządowa przekazała 7 z 10 fiszek
z Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB). Strona samorządowa wniosła do
nich uwagi, do których strona rządowa nie odniosła się. Trzech fiszek z PMDIB nie przekazano
stronie samorządowej do chwili obecnej. W odniesieniu do 7 fiszek zgłoszonych do KT przez
stronę samorządową i przewidzianych do wsparcia z RPO WM zostały one przesłane do MIiR
31.08.2015 r. Cztery fiszki zostały wstępnie uzgodnione w 2015 r., jedna fiszka jest w trakcie
uzgodnień, a w przypadku dwóch przedsięwzięć, projektodawca poinformował od
odstąpieniu od realizacji inwestycji (Małopolskie Centrum Badań Przedklinicznych i Medycyny
Translacyjnej Wydziału Lekarskiego UJ CM oraz Małopolskie Centrum Badań
Energooszczędnych, Politechnika Krakowska).
• edukacja: 2 przedsięwzięcia;
Obydwa przedsięwzięcia są ujęte na liście warunkowej KT. Na dzień 31.12.2015 r. obydwie
fiszki projektowe miały status nieuzgodnionych: w odniesieniu do projektu Rozwój szkolnictwa

42

Fiszki zostały wstępnie uzgodnione w lutym 2016 r.

43

W jednym przypadku uwagi do fiszki przesłane przez MR 7.10.2015 r. Odpowiedź na uwagi MR wysłana 09.11.2015 r.
Przedsięwzięcie Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego
transportu zostało wstępnie uzgodnione w lutym 2016 r.
44
Strona rządowa nie odniosła się do następujących przedsięwzięć z listy warunkowej (5): 1. Rewitalizacja linii
kolejowej Nr 96 odcinek Stróże – Muszyna, 2. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 97 Sucha Beskidzka – Żywiec, 3. Budowa
północnej obwodnicy Krakowa, 4. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 108 odcinek Stróże – granica województwa, 5.
Kontynuacja rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice (w zakresie dotyczącym poprawy
bezpieczeństwa i ochrony środowiska). Ponadto, nie przekazała także uwag do przedsięwzięć z listy podstawowej: 1.
Budowa nowego węzła na autostradzie A4 w Podłężu, 2. Węzeł "BOCHNIA": Budowa połączenia autostrady A4,
Węzeł "WIERZCHOSŁAWICE": (a) Budowa połączenia autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 975 - węzeł
"Wierzchosławice"; (b) Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności
Gospodarczej w Tarnowie, 4. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 117 odcinek Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona Wadowice- granica województwa
45
Źródło: Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w KT w 2015 r. przygotowana przez
IZ PO IR 2014-2020
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wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne uwagi odesłał właściwy resort (MNiSW)46 .
Strona samorządowa zgłosiła do fiszki uwagi, do których nie odniosła się strona rządowa.
• energetyka: 1 przedsięwzięcie;
Przedsięwzięcie Bezpieczeństwo energetyczne województwa małopolskiego zostało ujęte na
liście warunkowej KT. Fiszka projektowa nie została przekazana stronie samorządowej.
• sport: 1 przedsięwzięcie;
Na koniec 2015 r. fiszka projektowa była w trakcie uzgadniania – strona samorządowa
przekazała uwagi w listopadzie 2015 r. Niemniej jednak, zgodnie z informacjami przekazanymi
przez MSiT, w związku z realizacją inwestycji wykonano już szereg prac w zakresie przebudowy
oraz termomodernizacyjnych. Na koniec 2015 r. koszty poniesione na realizację inwestycji
wyniosły 10.132.660 zł (86,3%). Przewidywany termin zakończenia zadania – 30.10.2016 r.47.
• zdrowie: 2 przedsięwzięcia;
Obydwie inwestycje - ujęte na liście podstawowej KT – są realizowane zgodnie z zasadami
właściwymi dla realizacji programu wieloletniego. Szczegółowe informacje o zakresie
wykonanych prac rzeczowych przekazało MZ (w jednym przypadku z budżetu państwa
wydatkowano łącznie 85 171 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach a w drugim z budżetu państwa wydatkowano łącznie 18 003 tys. zł, co stanowi 96 % planu po
zmianach)48. Uwagi do obu fiszek przesłane przez stronę samorządowa do MR i MZ w dn. 10
listopada 2015 r. Strona rządowa nie odniosła się do wniesionych uwag. Fiszki nieuzgodnione.
• transport: 26 przedsięwzięć;
W zakresie transportu z obowiązku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych
zwolnionych zostało 20 przedsięwzięć (ujęte w DI/SRT, PBDK lub KPK). Strona rządowa
(Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) nie przekazała fiszek projektowych dla sześciu
przedsięwzięć49. Strona samorządowa przekazała 31.08.2015 r. fiszkę projektową dla
przedsięwzięcia Udrożnienie układu komunikacyjnego w stolicy subregionu sądeckiego –
budowa trasy zachodniej (Budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz i Stary Sącz)50.
Strona rządowa nie przekazała uwag do tej fiszki.

46

Nieuzgodniona fiszka projektowa dotyczy przedsięwzięcia Realizacja programu rozwojowego dla uczelni
medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji
medycznej. W odniesieniu do ww. przedsięwzięcia MZ poinformowało, iż nabór fiszek trwał od 1 do 8.09.2015 r.,
a nabór wniosków o dofinansowanie zakończył się w dniu 9.11.2015 r., w związku z tym fiszki projektowe musiały
zostać ocenione jeszcze w 2015 r.
47
Źródło: Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Kontraktach terytorialnych w 2015 r. w obszarze sportu,
przygotowana przez MSiT
48
Źródło: Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Kontraktach terytorialnych w 2015 r. w obszarze zdrowia,
przygotowana przez MZ
49
Dotyczy przedsięwzięć: 1. Budowa odcinek DK 47 Rdzawka – Nowy Targ wraz z elementami modernizacji DK 47 na
odcinek Nowy Targ – Zakopane (Węzeł Poronin), 2. Budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, 3. Obwodnica Limanowej
w ciągu DK28, 4. Obwodnica Gorlic w ciągu DK28, 5. Przebudowa DK 94 Kraków – Olkusz, 6. Rozbudowa infrastruktury
do obsługi Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.
50
Przedsięwzięcie, dla którego w KT wpisano właściwość strony rządowej. Przedsięwzięcie znalazło się na liście
proponowanych przedsięwzięć w mandacie negocjacyjnym strony samorządowej z dn. 11 września 2014 r. (transport
drogowy, poz. 5) , natomiast w KT została przypisana właściwość strony rządowej dla tego przedsięwzięcia
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7.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Kontrakt Terytorialny dla Województwa Mazowieckiego został zawarty pomiędzy
Województwem
Mazowieckim,
reprezentowanym
przez
Zarząd
Województwa
Mazowieckiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 25 listopada 2014 r. W dniu 31 lipca
2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób
i warunki dofinansowania RPO WMA.

województwo

Mazowieckie

Przewidywane
szacunkowe
zaangażowanie
środków
publicznych na
działania w
zakresie
polityki rozwoju
wskazane w KT
49,1 mld zł

Środki z budżetu państwa
wskazane w KT

Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem,
w podziale na obszary tematyczne)

Ogółem: 84,4 mln EUR:
- EFS: 46,9 mln EUR
- rewitalizacja z EFRR: 21,7 mln EUR
- inne z EFRR: 15,8 mln EUR
Fundusz Pracy: 130,5 mln EUR

KT WMA obejmuje 139 przedsięwzięć:
 B+R: 60
 Edukacja: 2
 Energetyka: 5
 ICT: 1
 Inne: 1
 Kultura: 5
 Rewitalizacja: 1
 Sport: 1
 Środowisko: 3
 Transport: 50
 Zdrowie: 10

7.1 strona właściwa: samorządowa
Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu
realizacji 82 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna51. Stan realizacji
przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:
• B+R: 37 przedsięwzięć;
Ww. inwestycje wpisane są na listę warunkową KT. Strona samorządowa poinformowała, iż na
dzień 31.12.2015 r. 20 fiszek projektowych miało status wstępnie uzgodnionych, pozostałe były
w przygotowaniu/nieuzgodnione.
• kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia;
Inwestycje wpisane na listę warunkową KT. Na dzień 31.12.2015 r. fiszki projektowe były
w przygotowaniu52.
• środowisko: 3 przedsięwzięcia;
Inwestycje wpisane na listę warunkową KT. Na dzień 31.12.2015 r. fiszki projektowe były
w trakcie uzgodnień.
• zdrowie: 10 przedsięwzięć;
Cztery inwestycje wpisane na listę podstawową KT, pozostałe ujęto na liście warunkowej. Na
dzień 31.12.2015 r. fiszki projektowe były w przygotowaniu.

51

Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. mazowieckiego odpowiedzialne są: strona
samorządowa (77 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (5 przedsięwzięć).
52
MKiDN przekazał uwagi w dn. 28.04.2016 r.
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• energetyka: 2 przedsięwzięcia;
Na dzień 31.12.2015 r. fiszki projektowe z obszaru energetyki miały status nieuzgodnionych.
• ICT: 1 przedsięwzięcie;
Na dzień 31.12.2015 r. fiszka projektowa przedsięwzięcia Utworzenie regionalnej Sieci
Telemedycyny nie została przygotowana przez stronę samorządową.
• rewitalizacja: 1 przedsięwzięcie;
Do dnia 31.12.2015 r. strona samorządowa nie przekazała uwag do fiszki projektowej53.
• inne: 1 przedsięwzięcie;
Przedsięwzięcie Praca + Ekologia + Rozwój. Bezpieczna Energetyka – strona samorządowa nie
przedstawiła zaktualizowanych informacji54.
• transport: 25 przedsięwzięć;
Na liście podstawowej KT wpisano cztery przedsięwzięcia, pozostałe umieszczono na liście
warunkowej
KT.
Na
dzień
31.12.2015
r.
fiszki
projektowe
miały
status
„w przygotowaniu55”.
7.2 strona właściwa: rządowa
Zgodnie zapisami KT Województwa Mazowieckiego, strona rządowa jest stroną właściwą
odpowiedzialną za realizację 57 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT
w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:
• B+R: 23 przedsięwzięcia;
Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. mazowieckim56 zostało
opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.
Fiszki projektowe pozostałych przedsięwzięć nie zostały w większości przypadków przekazane
stronie samorządowej.
• edukacja: 2 przedsięwzięcia;
Obydwa przedsięwzięcia są ujęte na liście warunkowej KT. Na dzień 31.12.2015 r. obydwie
fiszki projektowe miały status nieuzgodnionych: w odniesieniu do projektu Rozwój szkolnictwa
wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne uwagi odesłał właściwy resort (MNiSW)57.
• energetyka: 3 przedsięwzięcia;
Ww. inwestycje wpisane na listę podstawową KT. Na dzień 31.12.2015 r. fiszki projektowe
miały status nieuzgodnionych.

53

MKiDN przekazał uwagi do MR w dn. 28.04.2016 r.

54

Strona samorządowa przekazała do MR trzy fiszki zaliczone do projektu pakietowego pn. Praca+Ekologia+Rozwój.
Bezpieczna Energetyka: Rewitalizacja rzeki Wisły i uruchomienie połączeń żeglugowych na śródlądowych drogach
wodnych obsługujących powiat płocki, Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich w Płocku oraz Obniżenie
emisyjności transportu w Gminie Mieście Płocku poprzez kompleksowe działania preferujące publiczny transport
zbiorowy. Niemniej jednak, Kontrakt zakłada przygotowywanie fiszek dla przedsięwzięć - nie dla poszczególnych
projektów. W związku z tym do przedsięwzięcia Praca+Ekologia+Rozwój. Bezpieczna Energetyka powinna zostać
przygotowana jedna zbiorcza fiszka, żeby można było negocjować jej zakres między stronami.
55
Strona samorządowa oczekuje na uwagi ze strony MR do przekazanych fiszek.
56

Źródło: Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym w 2015 r.
przygotowana przez IZ PO IR 2014-2020
57
Nieuzgodniona fiszka projektowa dotyczy przedsięwzięcia Realizacja programu rozwojowego dla uczelni
medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji
medycznej. W odniesieniu do ww. przedsięwzięcia MZ poinformowało, iż nabór fiszek trwał od 1 do 8.09.2015 r., a
nabór wniosków o dofinansowanie zakończył się w dniu 9.11.2015 r., w związku z tym fiszki projektowe musiały zostać
ocenione jeszcze w 2015 r.
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• kultura: 3 przedsięwzięcia;
Dwie inwestycje wpisane na listę podstawową KT są jednocześnie projektami wieloletnimi
realizowanymi przez MKiDN. Natomiast projekt pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna
wybranych
państwowych
placówek
szkolnictwa
artystycznego
jest
projektem
pozakonkursowym, realizowanym przez MKiDN ze środków PO IiŚ. Na dzień 31.12.2015 r. fiszki
projektowe miały status wstępnie uzgodnionych.
• sport: 1 przedsięwzięcie;
Na dzień 31.12.2015 r. fiszka projektowa przedsięwzięcia miała status wstępnie uzgodnionej.
Przedsięwzięcie potencjalnie możliwe do dofinansowania w części zakresu rzeczowego ze
środków FRKF.
• transport: 25 przedsięwzięć;
Fiszki dotyczące 11 przedsięwzięć drogowych i 11 kolejowych zostały wyłączone z obowiązku
uzgadniania (ujęcie w DI do SRT). W przypadku 3 przedsięwzięć drogowych szczegółowa
informacja dotycząca ich realizacji nie została wstępnie uzgodniona między stronami.
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8.

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego został zawarty pomiędzy Województwem
Opolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego i Ministrem Infrastruktury
i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 30 lipca 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1,
w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WO.

województwo

Opolskie

Przewidywane
szacunkowe
zaangażowanie
środków
publicznych na
działania w
zakresie
polityki rozwoju
wskazane w KT
10,1 mld zł

Środki z budżetu państwa
wskazane w KT

Ogółem: 32,9 mln EUR:
- EFS: 16,6 mln EUR
- rewitalizacja z EFRR: 5,3 mln EUR
- inne z EFRR: 10,9 mln EUR
Fundusz Pracy: 49,1 mln EUR

Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem,
w podziale na obszary tematyczne)

KT WO







obejmuje 26 przedsięwzięć:
B+R: 2
Edukacja: 1
Energetyka: 3
Kultura: 2
Środowisko: 1
Transport: 17

8.1 strona właściwa: samorządowa
Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu
realizacji 10 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna58. Stan realizacji
przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:
• kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie;
Przedsięwzięcie Wielokulturowy Śląsk – Miejsce Emocji Historycznych znajduje się na liście
warunkowej KT. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową, fiszki
komplementarnych przedsięwzięć59 przekazano do uzgodnienia w dniu 3 września 2015 r60.
• B+R: 1 przedsięwzięcie;
Projekt Zintegrowanego Centrum Technologii Materiałów Budowlanych i Gospodarki
Odpadami. Poligon szkoleniowo-wdrożeniowy instalacji półtechnicznych Opolskiego
Centrum Transferu Innowacji ICiMB znajduje się na liście warunkowej KT. Wg stanu na dzień
31.12.2015 r. fiszka projektowa pozostawała w procesie uzgodnień61.
• energetyka: 2 przedsięwzięcia;
Na koniec 2015 r. fiszki projektowe miały status w przygotowaniu62.
• transport: 6 przedsięwzięć;
Przedsięwzięcia z obszaru transportu zostały w większości ujęte na liście podstawowej KT63. Wg
stanu na dzień 31.12.2015 r. wszystkie fiszki projektowe były w przygotowaniu (zgodnie
58

Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. opolskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa
(7 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięć).
59 W związku z ostatecznymi ustaleniami dotyczącymi podziału interwencji pomiędzy poziom krajowy i regionalny,
przedmiotowe przedsięwzięcie podzielono na nw. komplementarne projekty, planowane do realizacji w ramach
POIŚ:
60
Ze względu na zmianę koncepcji projektu MKiDN nie jest w stanie jednoznacznie ocenić czy przedsięwzięcie
kwalifikuje się do wsparcia z PO IiŚ, o czym poinformowało w dniu 28.04.2016 r.
61Pismem z 5 stycznia 2016 r. MR przekazało informację dot. uznania projektu za wstępnie uzgodniony. IZ RPO WO
2014-2020 pismem z dnia 1 lutego 2016 r. potwierdziło uznanie za wstępnie uzgodniony przedmiotowego projektu.
62
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową, ostatecznie zweryfikowane i poprawione fiszki
projektów zostały przekazane przez IZ do MR 2 marca 2016 r.
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z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową - fiszki przekazano do uzgodnienia
w dniu 28.08.2015 r.). W jednym przypadku w procesie aktualizacji fiszek zmianie uległo źródło
finansowania64.
8.2 strona właściwa: rządowa
Zgodnie z zapisami KT woj. opolskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną
za realizację 16 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na
obszary tematyczne przedstawia się następująco:
• B+R: 1 przedsięwzięcie;
Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. opolskim65 zostało opisane
w części ogólnej niniejszej Informacji.
• edukacja: 1 przedsięwzięcie;
Do końca 2015 r. fiszka projektowa przedsięwzięcia pozostawała w trakcie uzgodnień (MNiSW
odesłał uwagi).
• energetyka: 1 przedsięwzięcie;
Inwestycja Sieci Energetyczne Polski Zachodniej jest wpisana na listę podstawową KT. Do
końca 2015 r. fiszka projektowa przedsięwzięcia nie została wstępnie uzgodniona.
• kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie;
Inwestycja pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych
placówek szkolnictwa artystycznego jest projektem pozakonkursowym, realizowanym przez
MKiDN ze środków PO IiŚ. Do końca 2015 r. strona samorządowa nie przedstawiła swojego
stanowiska wobec fiszki projektowej.
• środowisko: 1 przedsięwzięcie;
Inwestycja Rewitalizacja zbiornika retencyjnego Turawa wraz ze zbiornikiem wstępnym
w Jedlicach na rzece Małej Panwi jest wpisana na listę warunkową KT. Do końca 2015 r. fiszka
projektowa przedsięwzięcia nie została przekazana do oceny właściwego resortu.
• transport: 11 przedsięwzięć;
Spośród wszystkich przedsięwzięć transportowych, za których realizację odpowiada strona
rządowa, osiem zostało zwolnionych z obowiązku uzgadniania fiszek projektowych (są
wpisane w DI/SRT, jedno wynika z PBDK). Są to projekty z obszaru transportu drogowego (1),
kolejowego (5) i śródlądowego (2). Pozostałe trzy przedsięwzięcia drogowe pozostają
w uzgodnieniach między stronami.

Za wyjątkiem przedsięwzięcia: Budowa obwodnicy m. Dobrzeń Wielki
Budowa obwodnicy m. Dobrzeń Wielki - zmieniono źródło finansowania na budżet państwa.
65
Źródło: Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w KT w 2015 r. przygotowana przez
IZ PO IR 2014-2020
63
64

str. 32

9.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego został zawarty pomiędzy
Województwem
Podkarpackim,
reprezentowanym
przez
Zarząd
Województwa
Podkarpackiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 12 grudnia 2014 r.
W dniu 7 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały
wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WP.

województwo

Podkarpackie

Przewidywane
szacunkowe
zaangażowanie
środków
publicznych na
działania w
zakresie
polityki rozwoju
wskazane w KT
21,9 mln zł

Środki z budżetu państwa
wskazane w KT

Ogółem: 73,8 mln EUR:
- EFS: 41,5 mln EUR
- rewitalizacja z EFRR: 14,8 mln EUR
- inne z EFRR: 17,4 mln EUR
Fundusz Pracy: 67,1 mln EUR

Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem,
w podziale na obszary tematyczne)

KT WP obejmuje 53 przedsięwzięcia:
 B+R: 4
 Edukacja: 2
 Energetyka: 3
 Inne: 2
 Kultura: 3
 Sport: 2
 Środowisko: 1
 Transport: 32
 Zdrowie: 4

9.1 strona właściwa: samorządowa
Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu
realizacji 34 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna66. Stan realizacji
przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:
• B+R: 3 przedsięwzięcia;
Inwestycje z obszaru B+R zostały wpisane na listę warunkową KT. Na koniec grudnia 2015 r.
fiszki projektowe były w trakcie uzgodnień (zostały przekazane do MNiSW)67.
• zdrowie: 3 przedsięwzięcia;
Dwa przedsięwzięcia zostały ujęte na liście warunkowej KT. Jako potencjalne źródło
finansowania w ww. przypadkach w KT wskazano zarówno środki RPO WP 2014-2020, jak
i środki budżetu jst i budżetu państwa. Na koniec grudnia 2015 r. fiszki projektowe
przedsięwzięć pozostawały w procesie uzgodnień – strona samorządowa poinformowała
o braku uwag ze strony rządowej. W odniesieniu do inwestycji wpisanej na listę podstawową
KT, strona samorządowa nie przedstawiła zaktualizowanych informacji (stanowisko wobec
fiszki projektowej strona samorządowa przekazała w grudniu 2015 r.)68

66

Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. podkarpackiego odpowiedzialne są: strona
samorządowa (27 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (7 przedsięwzięć).
67

MNiSW w piśmie znak: DIR.ZSA.555.50.2015/7 z dnia 20 listopada 2015 r. przekazało wstępną rekomendację do
uzgodnienia w ramach KT dla 6 przedsięwzięć z obszaru B+R. Uzgodnienie przedsięwzięcia w ramach KT oznacza
możliwość ubiegania się o wsparcie w ramach RPO WP 2014 – 2020, PI 1a. Ze względu na fakt, że warunki
uzgadniania projektów B+R w ramach KT zostały doprecyzowane już po podpisaniu tego dokumentu, żadne z 3
przedsięwzięć aktualnie zapisanych w KT nie uzyskało pozytywnej rekomendacji MNiSW.
68
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową: przedsięwzięcie z listy podstawowej Utworzenie i
wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z lądowiskiem poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego w Nisku
jako element podkarpackiego systemu ratownictwa medycznego zaproponowała strona rządowa, planowane
było do wsparcia z programu krajowego. ZW w sierpniu 2015 r. przekazał stronie rządowej szczegółową informację

str. 33

• kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie;
Projekt pn. Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez
prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych,
OR-KA, II, III, IV, VII znajduje się na liście projektów warunkowych. Do końca 2015 r. fiszka
projektowa miała status nieuzgodnionej - z powodu braku uwag strony rządowej. MKiDN
przedstawiło swoje stanowisko w II kw. 2016 r69.
• sport: 2 przedsięwzięcia;
Wszystkie przedsięwzięcia z obszaru sportu zostały ujęte na liście warunkowej KT. Na dzień
31.12.2015 r. fiszki pozostawały nieuzgodnione. Wszystkie zadania zostały w 2015 r. zgłoszone
do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu70.
• środowisko: 1 przedsięwzięcie;
Przedsięwzięcie Kompleksowa regulacja gospodarki wodno-ściekowej miast i gmin na terenie
województwa podkarpackiego zostało ujęte na liście warunkowej KT. Na dzień 31.12.2015 r.
fiszka pozostawała nieuzgodniona - z powodu braku uwag strony rządowej.
• energetyka: 2 przedsięwzięcia;
Obydwie inwestycje wpisano na listę podstawową KT. Na dzień 31.12.2015 r. fiszki projektowe
pozostawały nieuzgodnione. Odnośnie przedsięwzięcia Wsparcie działań z zakresu
efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami
krajowymi i regionalnymi strona samorządowa wskazała na brak uwag ze strony rządowej.
• transport: 19 przedsięwzięć;
Przedsięwzięcia z szeroko rozumianego obszaru transportu zostały ujęte zarówno na liście
podstawowej KT (9), jak i warunkowej (10). W zależności od przedsięwzięcia, potencjalne
źródła finansowania wskazane w KT są zróżnicowane (RPO WP 2014-2020, środki własne JST,
środki budżetu państwa, środki własne poszczególnych powiatów. Na dzień 31.12.2015 r. fiszki
projektowe wszystkich przedsięwzięć były w procesie uzgodnień.
• edukacja: 1 przedsięwzięcie;
Przedsięwzięcie Przejdź na zawodowstwo jest wpisane na listę warunkową KT z adnotacją, iż
jego realizacja jest uzależniona od dostępności środków oraz wyników negocjacji z KE. Strona
samorządowa nie przedstawiła aktualnych informacji na temat ww. inwestycji.
• inne: 2 przedsięwzięcia;
Jasielska Strefa Usług Publicznych (JUSP) jest złożonym przedsięwzięciem ujętym na liście
podstawowej KT. Poszczególne zadania wchodzące w jego skład dotyczą nie tylko obszaru
związanego z ochroną środowiska, ale także energetyki, transportu, zdrowia, kultury i innych.
Na dzień 31.12.2015 r. fiszka pozostawała nieuzgodniona – z powodu braku uwag ze strony
rządowej.
Przedsięwzięcie
Wzmocnienie
potencjału
podkarpackich
podmiotów
reintegracyjnych w działaniach na rzecz włączenia społecznego i walki z ubóstwem jest
wpisane na listę warunkową KT z adnotacją, iż jego realizacja jest uzależniona od
dostępności środków oraz wyników negocjacji z KE. Strona samorządowa nie przedstawiła
aktualnych informacji na temat ww. inwestycji.

nt. tego przedsięwzięcia, przygotowaną przez Szpital w Nisku. Do końca 2015 r. strona rządowa nie przekazała
zwrotnie do ZW żadnej oficjalnej informacji w sprawie tego przedsięwzięcia.
69
MKiDN wskazał, iż zakres rzeczowy projektu kwalifikuje się do wsparcia PO IiŚ, jednak całkowita wartość
przedsięwzięcia przekracza dopuszczalny limit.
70
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową odnośnie przedsięwzięcia Podkarpackie
Centrum Lekkoatletyczne: pozytywnie przeszło weryfikację i zostało wpisane do Planu Wieloletniego do Programu
inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – aktualizacja ukazała się na stronie MSiT 18. 08. 2015 r. W związku z
powyższym należy przyjąć, że ta fiszka została wstępnie uzgodniona z ministrem właściwym.
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9.2 strona właściwa: rządowa
Zgodnie zapisami KT Województwa Podkarpackiego strona rządowa jest stroną właściwą
odpowiedzialną za realizację 19 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych
w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:
• B+R: 1 przedsięwzięcie
Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. podkarpackim71 zostało
opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.
• edukacja: 1 przedsięwzięcie;
Do końca 2015 r. fiszka projektowa przedsięwzięcia Rozwój szkolnictwa wyższego
uwzględniającego potrzeby regionalne pozostawała w trakcie uzgodnień (MNiSW odesłał
uwagi).
• energetyka: 1 przedsięwzięcie;
Na koniec 2015 r. fiszka inwestycji Promowanie efektywności energetycznej na terenie
województwa podkarpackiego miała status nieuzgodnionej (fiszka nie została przekazana).
• kultura: 2 przedsięwzięcia;
Na koniec 2015 r. fiszki projektowe miały status wstępnie uzgodnionych.
• zdrowie: 1 przedsięwzięcie;
Do końca 2015 r. strona samorządowa nie przedstawiła swojego stanowiska wobec fiszki
projektowej przedsięwzięcia Rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem - z powodu nieprzedłożenia jej przez
stronę rządową.
• transport: 13 przedsięwzięć;
W zakresie transportu z obowiązku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych
zwolnionych zostało dziewięć przedsięwzięć (projekty ujęte w DI/SRT). Są to przedsięwzięcia
dotyczące transportu kolejowego (3) i drogowego (6). Dwa przedsięwzięcia z obszaru
transportu kolejowego pozostają w procesie uzgodnień między stronami (wpłynęły fiszki
projektowe), natomiast dla kolejnych dwóch inwestycji, których realizacja jest uzależniona od
dostępności środków oraz ujęcia w PBDK, fiszki nie zostały przekazane.

71

Źródło: Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w KT w 2015 r. przygotowana przez
IZ PO IR 2014-2020
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10.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podlaskiego został zawarty pomiędzy Województwem
Podlaskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego i Ministrem
Infrastruktury i Rozwoju w dniu 27 września 2014 r. W dniu 11 sierpnia 2015 r. został uzupełniony
o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO
WP.

województwo

Podlaskie

Przewidywane
szacunkowe
zaangażowanie
środków
publicznych na
działania w
zakresie
polityki rozwoju
wskazane w KT
18,5 mld zł

Środki z budżetu państwa
wskazane w KT

Ogółem: 38,6 mln EUR:
- EFS: 18,2 mln EUR
- rewitalizacja z EFRR: 11,5 mln EUR
- inne z EFRR: 8,9 mln EUR
Fundusz Pracy: 32,8 mln EUR

Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem,
w podziale na obszary tematyczne)

KT WPD obejmuje 40 przedsięwzięć:
 B+R: 3
 Edukacja: 2
 Energetyka: 3
 Inne: 1
 Kultura: 5
 Transport: 23
 Zdrowie: 3

10.1 strona właściwa: samorządowa
Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu
realizacji 13 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna72. Stan realizacji
przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:
• B+R: 1 przedsięwzięcie;
Podlaskie Centrum Innowacyjnych Technologii Sektora Rolno-Spożywczego (PC RS) wraz
z Ośrodkiem badawczo-rozwojowym rolnictwa na obszarach wiejskich zostało umieszczone
na liście warunkowej KT. Strona samorządowa przekazała fiszę projektową do MR w dn.
31.08.2015 r73.
• kultura i dziedzictwo narodowe: 3 przedsięwzięcia;
Muzeum w Tykocinie. Kompleksowa konserwacja Wielkiej Synagogi oraz Domu
Talmudycznego zostało umieszczone na liście warunkowej KT. Strona samorządowa
przekazała fiszę projektową do MR w dn. 31.08.2015 r74. Przedsięwzięcie priorytetowe
planowane do realizacji ze środków MKiDN i RPO WPD 2014-2020 (tryb konkursowy). Pozostałe
dwa przedsięwzięcia, których fiszki projektowe również zostały przekazane do MR w dn.
31.08.2015 r. również znajdują się na liście warunkowej KT – były w trakcie uzgodnień między
stronami75.
72

Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. podlaskiego odpowiedzialne są: strona
samorządowa (10 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia).
73
W 2015 r. trwały uzgodnienia dotyczące możliwości finansowania przedsięwzięcia priorytetowego. W I kwartale
2016 r. odstąpiono od uzgodnienia przedsięwzięcia w trybie określonym w art. 9k pkt. 11 Kontraktu Terytorialnego dla
Województwa Podlaskiego, gdyż nie jest możliwa jego identyfikacja jako projektu realizowanego w trybie
pozakonkursowym w Działaniu 1.1 (PI 1a) RPOWP 2014-2020
74
W I kwartale 2016 r. Ministerstwo Rozwoju poinformowało o rozważanej możliwości finansowania projektu lub jego
części w ramach POIiŚ.
75
MKiDN przekazało swoje uwagi do tych przedsięwzięć w dniu 28.04.2016 r.

str. 36

• energetyka: 2 przedsięwzięcia;
Obydwa przedsięwzięcia znajdują się na liście podstawowej KT. Odnośnie projektu Wsparcie
działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji między
programami krajowymi a regionalnymi strona samorządowa poinformowała, iż z uwagi na
tryb konkursowy w RPO WPD fisza nie była przekazywana. Natomiast w odniesieniu do
inwestycji Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych
i chłodniczych strona samorządowa przekazała fiszę projektową do MR w dn. 31.08.2015 r.
• transport: 6 przedsięwzięć;
Odnośnie przedsięwzięć ujętych na liście podstawowej KT, strona samorządowa
poinformowała, iż strona samorządowa przekazała fisze projektowe do MR w dn. 31.08.2015 r.
W dwóch przypadkach w okresie listopad-grudzień 2015 r. miały miejsce uzgodnienia
dotyczące projektu w ramach prac nad Planem Transportowym dla PO PW 2014-2020
(obydwa przedsięwzięcia zostały ujęte w projekcie Planu Transportowego dla POPW 20142020). Fiszka projektowa trzeciego przedsięwzięcia na koniec 31.12.2015 r. była w trakcie
oceny przez MR76.
Fiszki projektowe trzech przedsięwzięć z listy warunkowej KT zostały przekazane do MR w dn.
31.08.2015 r. W okresie listopad-grudzień 2015 r. miały miejsce uzgodnienia dotyczące
projektów w ramach prac nad projektem Planu Transportowego dla POPW 2014-202077.
• inne: 1 przedsięwzięcie;
Strona samorządowa w ramach Programu rozwoju Puszczy Białowieskiej (lista podstawowa
KT) przekazała do MR w dn. 31.08.2015 r. fisze projektowe dotyczące sześciu przedsięwzięć
wchodzących w jego skład. Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wszystkie fiszki były na etapie
uzgadniania.
10.2 strona właściwa: rządowa
Zgodnie zapisami KT Województwa Podlaskiego strona rządowa jest stroną właściwą
odpowiedzialną za realizację 27 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych
w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:
• B+R: 2 przedsięwzięcia;
Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. podlaskim78 zostało opisane
w części ogólnej niniejszej Informacji.
W odniesieniu do projektu Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie Prewencji Chorób
Cywilizacyjnych i Medycyny Indywidualizowanej trwają uzgodnienia.
• edukacja: 2 przedsięwzięcia;
Obydwa przedsięwzięcia są ujęte na liście warunkowej KT. Na dzień 31.12.2015 r. obydwie
fiszki projektowe miały status nieuzgodnionych. W odniesieniu do projektu Rozwój szkolnictwa
wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne uwagi odesłał właściwy resort (MNiSW)79 .

76

Na całość przedsięwzięcia priorytetowego składają się cztery przedsięwzięcia. W I kwartale 2016 r. trzy z nich
zostały zidentyfikowane jako projekty pozakonkursowe służące realizacji Strategii ZIT i zgłoszone do objęcia
współfinansowaniem na poziomie krajowym w ramach POPW 2014-2020.
77
Wszystkie projekty zostały złożone w ramach naboru wniosków o dofinansowanie od 21 grudnia 2015 roku do 31
marca 2016 r.
78

Źródło: Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym w 2015 r.
przygotowana przez IZ PO IR 2014-2020
79
Druga nieuzgodniona fiszka projektowa dotyczy przedsięwzięcia Realizacja programu rozwojowego dla uczelni
medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji
medycznej. W odniesieniu do ww. przedsięwzięcia MZ poinformowało, iż nabór fiszek trwał od 1 do 8.09.2015 r., a
nabór wniosków o dofinansowanie zakończył się w dniu 9.11.2015 r., w związku z tym fiszki projektowe musiały zostać
ocenione jeszcze w 2015 r.
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• energetyka: 1 przedsięwzięcie;
Inwestycja Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce północno-wschodniej do
końca 2015 r. miała status nieuzgodnionej (fiszka została przekazana przez stronę
samorządową). Przedsięwzięcie wpisano na listę podstawową KT.
• kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia;
Inwestycja pn. Rozbudowa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydział
Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku jest projektem wieloletnim realizowanym przez
MKiDN. Natomiast projekt pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych
państwowych placówek szkolnictwa artystycznego jest projektem pozakonkursowym,
realizowanym przez MKiDN ze środków PO IiŚ. Na koniec 31.12.2015 r. fiszki projektów miały
status wstępnie uzgodnionych.
• zdrowie: 3 przedsięwzięcia;
Na koniec 31.12.2015 r. fiszki projektowe były w trakcie uzgadniania (stanowisko strony
samorządowej zostało przekazane do MZ). Odnośnie inwestycji Przebudowa i rozbudowa
Uniwersyteckiego szpitala klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku MZ
poinformował o przeprowadzonych pracach rzeczowych w 2015 r. i dokonanych wydatkach
(w 2015 r. z budżetu państwa wydatkowano łącznie 93 000 tys. zł, co stanowi 100 % planu po
zmianach)80.
• transport: 17 przedsięwzięć;
W zakresie transportu z obowiązku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych
zwolnionych zostało 11 przedsięwzięć (projekty ujęte w DI/SRT). Są to przedsięwzięcia
dotyczące transportu drogowego (5) i kolejowego (6). Kolejnych sześć przedsięwzięć
(z czego pięć to projekty zgłoszone przez PLK S.A. samorządowi województwa do
sfinansowania w ramach RPO) pozostawało w procesie uzgodnień między stronami.

80

Źródło: Informacja z realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2015 r. w odniesieniu do przedsięwzięć priorytetowych
nieobjętych programami operacyjnymi na lata 2014 - 2020 realizowanych w obszarze zdrowia przygotowana przez
Ministerstwo Zdrowia, Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji.
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11.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE81

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Pomorskiego został zawarty pomiędzy
Województwem Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego
i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 19 grudnia 2014 r. W dniu 11 sierpnia 2015 r. został
uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki
dofinansowania RPO WP.

województwo

Pomorskie

Przewidywane
szacunkowe
zaangażowanie
środków
publicznych na
działania w
zakresie
polityki rozwoju
wskazane w KT
30,6 mld zł

Środki z budżetu państwa
wskazane w KT

Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem,
w podziale na obszary tematyczne)

Ogółem: 64,3 mln EUR:
- EFS: 28,2 mln EUR
- rewitalizacja z EFRR: 22,4 mln EUR
- inne z EFRR: 13,7 mln EUR
Fundusz Pracy: 75,9 mln EUR

KT WPM obejmuje 6782 przedsięwzięć:
 B+R: 4
 Edukacja: 2
 Energetyka: 4
 Inne: 1,
 Kultura: 8
 Środowisko: 5
 Transport: 41
 Zdrowie: 2

11.1 strona właściwa: samorządowa
Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu
realizacji łącznie 16 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna83. Stan realizacji
przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:
• kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia;
Przedsięwzięcia zostały ujęte na liście warunkowej KT. Fiszki zostały przekazane stronie
rządowej w dniu 31.08.2015 r. – do dnia 31.12.2015 r. nie otrzymano uwag od strony rządowej.
MKiDN przekazało uwagi w dn. 28.04.2016 r. Zakres przewidzianych prac w projektach
kwalifikuje się do wsparcia ze środków PO IiŚ 2014-2020.
• energetyka: 3 przedsięwzięcia;
Strona samorządowa przekazała fiszki dla przedsięwzięcia Sieci energetyczne
w województwie pomorskim, znajdującego się na liście warunkowej (przedsięwzięcia nieujęte
w aktualnym Project Pipeline dla energetyki). Strona rządowa w 2015 r. nie przekazała uwag
do przesłanych materiałów.
W związku z toczącymi się w 2015 r. pracami nad Strategią ZIT fiszki projektowe dla
przedsięwzięć z zakresu energetyki na obszarze ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-GdyniaSopot nie zostały przekazane stronie rządowej (strona samorządowa przekazała je
w dniu 26 kwietnia 2016 r. po pozytywnym zaopiniowaniu Strategii ZIT).

81

W KT woj. pomorskiego ujęto 67 przedsięwzięć, z tym że w jednym przypadku nie wskazano strony właściwej, stąd
w rozdziale dot. woj. pomorskiego opisano tylko 66 przedsięwzięć
82
Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. pomorskiego, w przypadku jednego przedsięwzięcia
strona właściwa pozostaje „do określenia w przyszłości”, niemniej strona samorządowa przekazała stronie rządowej
fiszkę przedsięwzięcia w dniu 1.10.2015 r.
83
Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. pomorskiego odpowiedzialne są: strona
samorządowa (6 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (10 przedsięwzięć), strona rządowa (50
przedsięwzięć), strona do określenia w przyszłości (1 przedsięwzięcie)
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• środowisko: 5 przedsięwzięć;
Wszystkie przedsięwzięcia z obszaru środowiska zostały ujęte na liście warunkowej KT. Fiszki
projektowe zostały przekazane stronie rządowej w dniu 31.08.2015 r. Strona rządowa w 2015 r.
nie zgłosiła uwag.
• inne: 1 przedsięwzięcie;
Realizacja pakietu inwestycji składających się na przedsięwzięcie pn. Wzrost aktywności
gospodarczej w bezpośrednim obszarze oddziaływania planowanej elektrowni jądrowej
uzależniona jest od decyzji o uruchomieniu budowy elektrowni jądrowej na terenie
województwa. Strona samorządowa przekazała w 2015 r. fiszkę projektową do oceny
właściwego resortu (ówczesnego MG). Strona rządowa w 2015 r. nie zgłosiła uwag.
• transport: 3 przedsięwzięcia;
Przebudowa Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni jest przedsięwzięciem z listy podstawowej KT,
dla którego przewidywanym źródłem finansowania ustanowiono instrument Connecting
Facility Europe. Strona samorządowa w dniu 1.10.2015 r. przekazała fiszkę dla przedsięwzięcia
proponowanego jako alternatywa dla tego projektu, tj. Połączenie Portu Gdynia z siecią
dróg krajowych poprzez przedłużenie Obwodnicy Trójmiasta i budowę odcinka Drogi
Czerwonej oraz przebudowę układu drogowego w bezpośrednim sąsiedztwie Portu. Ponadto
strona samorządowa przekazała fiszki dla przedsięwzięć: Realizacji Obwodnicy Północnej
Aglomeracji Trójmiasta (dla którego nie określono strony właściwej w KT) oraz Rozwój kolei
aglomeracyjnej (SKM i PKM). Strona rządowa w grudniu 2015 r. zgłosiła uwagi tylko do fiszki
Rozwój kolei aglomeracyjnej (SKM i PKM).
W związku z toczącymi się w 2015 r. pracami nad Strategią ZIT fiszka projektowa dla
przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu na
obszarze ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot nie została przekazane stronie
rządowej (strona samorządowa przekazała ją w dniu 26 kwietnia 2016 r. po pozytywnym
zaopiniowaniu Strategii ZIT).
11.2 strona właściwa: rządowa
Zgodnie zapisami KT Województwa Pomorskiego strona rządowa jest stroną właściwą
odpowiedzialną za realizację 50 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych
w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:
• B+R: 4 przedsięwzięcia;
Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. pomorskim84 zostało opisane
w części ogólnej niniejszej Informacji. Fiszki projektowe pozostałych trzech przedsięwzięć,
które są ujęte na liście warunkowej, miały status nieuzgodnionych na koniec 31.12.2015 r. (nie
przekazano uwag lub fiszek przedsięwzięć).
• edukacja: 2 przedsięwzięcia;
Obydwa przedsięwzięcia są ujęte na liście warunkowej KT. Na dzień 31.12.2015 r. obydwie
fiszki projektowe miały status nieuzgodnionych: w odniesieniu do projektu Rozwój szkolnictwa
wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne uwagi odesłał właściwy resort (MNiSW)85.

84

Źródło: Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym w 2015 r.
przygotowana przez IZ PO IR 2014-2020
85
Nieuzgodniona fiszka projektowa dotyczy przedsięwzięcia Realizacja programu rozwojowego dla uczelni
medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji
medycznej. W odniesieniu do ww. przedsięwzięcia MZ poinformowało, iż nabór fiszek trwał od 1 do 8.09.2015 r.,
a nabór wniosków o dofinansowanie zakończył się w dniu 9.11.2015 r., w związku z tym fiszki projektowe musiały
zostać ocenione jeszcze w 2015 r.
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• energetyka: 2 przedsięwzięcia;
Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. fiszki projektowe miały status nieuzgodnionych. Strona
rządowa w 2015 r. nie przekazała stronie samorządowej fiszki dla przedsięwzięcia Sieci
energetyczne w województwie pomorskim, znajdującego się na liście warunkowej
(przedsięwzięcia ujęte w aktualnym Project Pipeline dla energetyki).Strona samorządowa
zgłosiła uwagi do przedsięwzięcia Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa
artystycznego w województwie pomorskim, które ma być realizowane w ramach PO IŚ.
• kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia;
Trzy inwestycje ujęte na liście podstawowej KT mają jednocześnie charakter projektów
wieloletnich realizowanych przez MKiDN. Natomiast projekt pn. Kompleksowa modernizacja
energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego jest projektem
pozakonkursowym, realizowanym przez MKiDN ze środków PO IiS. Strona samorządowa nie
zgłosiła do nich uwag. MKiDN poinformowało o opóźnieniach w stosunku do harmonogramu
w realizacji inwestycji Rozbudowa i przebudowa Archiwum Państwowego w Gdańsku86.
• zdrowie: 2 przedsięwzięcia;
Na dzień 31.12.2015 r. fiszka projektowa przedsięwzięcia Budowa Centrum Medycyny
Nieinwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
miała charakter wstępnie uzgodnionej. Jednocześnie przedsięwzięciem jest realizowane
w ramach programu wieloletniego MZ, które poinformowało, że w 2015 r. z budżetu państwa
wydatkowano na realizację projektu łącznie 20 000 tys. zł. MZ przedstawiło także zakres
dokonanych prac rzeczowych87.
Strona rządowa przekazała fiszkę projektową przedsięwzięcia Przekształcenie istniejącej Izby
Przyjęć w Szpitalny Oddział Ratunkowy poprzez doposażenie w sprzęt i aparaturę oraz
modernizację istniejącej płyty lądowiska dla helikopterów zgodnie z wymogami w szpitalu
w Sztumie, do której strona samorządowa nie zgłosiła uwag (stan na 31.12.2015 r.).
• transport: 37 przedsięwzięć;
Spośród wszystkich przedsięwzięć transportowych, za których realizację odpowiada strona
rządowa 32 zostało zwolnionych z obowiązku uzgadniania fiszek projektowych z uwagi na
występowanie w DI/SRT. Są to projekty z obszaru drogowego (6), kolejowego (6), morskiego
(16) i śródlądowego (4). Fiszki dla rewitalizacji linii kolejowej nr 207, 229 i 405 zostały wstępnie
uzgodnione, natomiast w przypadku fiszki rewitalizacji linii kolejowej 211 i 212 oraz Rozwój kolei
aglomeracyjnej (SKM i PKM) trwają uzgodnienia pomiędzy stronami.

86

Informacja z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym w 2015 w obszarze
kultury i dziedzictwa narodowego – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
87
Źródło: Informacja z realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2015 r. w odniesieniu do przedsięwzięć priorytetowych
nieobjętych programami operacyjnymi na lata 2014 - 2020 realizowanych w obszarze zdrowia przygotowana przez
Ministerstwo Zdrowia, Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji.
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12. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Kontrakt Terytorialny dla Województwa Śląskiego został zawarty pomiędzy Województwem
Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego i Ministrem Infrastruktury
i Rozwoju w dniu 25 września 2014 r. W dniu 4 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1,
w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WŚ.

województwo

Śląskie

Przewidywane
szacunkowe
zaangażowanie
środków
publicznych na
działania w
zakresie
polityki rozwoju
wskazane w KT
40,9 mld zł

Środki z budżetu państwa
wskazane w KT

Ogółem: 119,7 mln EUR:
- EFS: 47,3 mln EUR
- rewitalizacja z EFRR: 65,5 mln EUR
- inne z EFRR: 6.9 mln EUR
Fundusz Pracy: 137,2 mln EUR

Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem,
w podziale na obszary tematyczne)

KT WŚL










obejmuje 77 przedsięwzięć:
B+R: 11
Edukacja: 3
Energetyka: 3
ICT: 1
Kultura: 4
Rewitalizacja: 1
Środowisko: 1
Transport: 39
Zdrowie: 14

12.1 strona właściwa: samorządowa
Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu
realizacji 38 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna88. Stan realizacji
przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:
• kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia;
Obydwa projekty zostały ujęte na liście warunkowej KT. Wg stanu na koniec grudnia 2015 r.
fiszki projektowe były nieuzgodnione89. Projekt Jasna Góra elementem europejskiego
dziedzictwa kulturowego został złożony do dofinansowania w ramach konkursu w działaniu
8.1 PO IiŚ.
• B+R: 10 przedsięwzięć90;
Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. żadna z fiszek projektowych ww. przedsięwzięć (wszystkie
ujęte na liście warunkowej KT) nie była wstępnie uzgodniona. Siedem przedsięwzięć zostało
ocenionych przez MNiSW, w jednym przypadku91, ze względu na otrzymaną niską ocenę, nie
przedstawiono go do ponownej oceny.
W przypadku trzech projektów nie rozpoczęto w ogóle procedowania: w jednym przypadku
nastąpiła rezygnacja wnioskodawcy z realizacji, w stosunku do pozostałych dwóch projekty
nie zostały rekomendowane przez stronę samorządową, ponieważ był nieuzgodniony
w zakresie zgodności ze specjalizacjami regionalnymi.

88

Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. śląskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa
(36 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia).
89
MKiDN przekazało swoje uwagi do obydwu przedsięwzięć w dniu 28.04.2016 r.
90

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową: w obszarze B+R MNiSW oceniło 7 + 3 projekty
nieujęte w art. 6 KT.
91
Przedsięwzięcie: Innowacyjne technologie i metody w geoinżynierii i ochronie środowiska na terenach
zurbanizowanych.
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• ICT: 1 przedsięwzięcie;
Projekt Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMED został ujęty na liście warunkowej KT.
Do dn.31.12.2015 r. fiszki projektowe, sporządzone dla 2 zadań z osobna, pozostawały
nieuzgodnione.
• transport: 7 przedsięwzięć;
Przedsięwzięcie Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu
zrównoważonej mobilności
miejskiej/ekologicznego transportu zostało wpisane na listę podstawową KT, pozostałe
przedsięwzięcia
zostały
umieszczone
na
liście
warunkowej
KT.
Zgodnie
z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową na dzień 31.12.2015 r. żadna z fiszek
nie była wstępnie uzgodniona.
• zdrowie: 13 przedsięwzięć;
Dwa przedsięwzięcia umieszczono na liście podstawowej, pozostałe na liście warunkowej KT.
Zgodnie z informacjami otrzymanymi od strony samorządowej, do końca 2015 r. fiszki
projektowe pozostawały nieuzgodnione. Strona samorządowa wskazała również, iż
w przypadku przedsięwzięć z listy warunkowej, możliwość ogłoszenia konkursu na realizację
działania jest zależna od opracowania Map Potrzeb Zdrowotnych.
• rewitalizacja/środowisko: 1 przedsięwzięcie;
Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy
i Brynicy umieszczono na liście warunkowej KT. Do końca grudnia 2015 r. fiszka projektowa
pozostawała nieuzgodniona. Przedsięwzięcie jest predystynowane do ubiegania się o środki
RPO WSL 2014-2020 w trybie pozakonkursowym w zakresie ochrony różnorodności
biologicznej. W roku 2015 wnioskodawcy przedsięwzięcia nie zostali wezwani do złożenia
wniosku aplikacyjnego - przedsięwzięcie jest na etapie prac przygotowawczych.
• środowisko: 1 przedsięwzięcie;
Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330-Gliwice poprzez kompleksowe
unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych
„Tarnowskie Góry”, w Tarnowskich Górach w likwidacji to przedsięwzięcie z listy warunkowej
KT. Do końca grudnia 2015 r. fiszka projektowa nie została wstępnie uzgodniona. Mimo
ogłoszenia konkursu na realizację działania projekt nie został złożony w pierwszym naborze
działania 2.5 PO IiŚ.
• energetyka: 2 przedsięwzięcia;
Obydwa przedsięwzięcia ujęto na liście podstawowej KT - fiszki projektowe zostały
poprawione i przekazane ministerstwu zgodnie z otrzymanymi uwagami. Fiszki uznano za
wstępnie uzgodnione ze względu na brak uwag od strony rządowej.
• edukacja: 1 przedsięwzięcie;
Planetarium – Śląski Park Nauki to projekt z listy warunkowej KT. Na koniec roku 2015 fiszka
projektowa pozostawała nieuzgodniona. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę
samorządową, przedsięwzięcie jest przewidziane do ubiegania się o środki RPO WSL 20142020 w trybie pozakonkursowym w zakresie instytucji popularyzujących naukę. W roku 2015 r.
wnioskodawca przedsięwzięcia nie został wezwany do złożenia wniosku aplikacyjnego przedsięwzięcie jest na etapie prac przygotowawczych.
12.2 strona właściwa: rządowa
Zgodnie zapisami KT Województwa Śląskiego strona rządowa jest stroną właściwą
odpowiedzialną za realizację 39 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT
w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:
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• B+R: 1 przedsięwzięcie;
Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. śląskim92 zostało opisane
w części ogólnej niniejszej Informacji.
• edukacja: 2 przedsięwzięcia;
Do końca 2015 r. fiszka projektowa przedsięwzięcia Rozwój szkolnictwa wyższego
uwzględniającego potrzeby regionalne pozostawała w trakcie uzgodnień (MNiSW odesłał
uwagi). Fiszka projektowa drugiego przedsięwzięcia również była w trakcie uzgodnień93.
• energetyka: 1 przedsięwzięcie;
Na dzień 31.12.2015 r. fiszka projektowa inwestycji Budowa Elektrociepłowni Łagisza miała
status nieuzgodnionej (fiszka nie została przekazana).
• kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia;
Inwestycja pn. Budowa nowego budynku w Bielsku Białej przy ul. Piłsudskiego 39a na siedzibę
dla Oddziałów AP Katowice w AP Bielsku Białej, Oświęcimiu i Żywcu jest projektem
wieloletnim realizowanym przez MKiDN. Natomiast projekt pn. Kompleksowa modernizacja
energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego jest projektem
pozakonkursowym, realizowanym przez MKiDN ze środków PO IiŚ. Na koniec 31.12.2015 r. fiszki
projektów miały status wstępnie uzgodnionych.
• zdrowie: 1 przedsięwzięcie;
Na dzień 31.12.2015 r. fiszka projektowa miała status wstępnie uzgodnionej.
• transport: 32 przedsięwzięcia;
Spośród wszystkich przedsięwzięć transportowych, za których realizację odpowiada strona
rządowa 22 zostało zwolnionych z obowiązku uzgadniania fiszek projektowych z uwagi na
występowanie w DI/SRT. Są to projekty z obszaru transportu drogowego (4), kolejowego (15)
i śródlądowego (3). W odniesieniu do kolejnych dziewięciu przedsięwzięć, dla których
wpłynęły fiszki projektowe: siedem miało status wstępnie uzgodnionych, dwie były w procesie
uzgodnień między stronami. Do dnia 31.12.2015 r. nie wpłynęła fiszka dla przedsięwzięcia
Budowa drogi krajowej nr 78 Siewierz – Szczekociny z obwodnicami miejscowości: Poręba
i Zawiercie, Kroczyce i Pradła oraz Szczekociny – etap I – obwodnica m. Poręba i Zawiercie
(Siewierz – Żerkowice).

92

Źródło: Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w KT w 2015 r. przygotowana przez
IZ PO IR 2014-2020
93
Dotyczy fiszki projektowej
przedsięwzięcia Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych
uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej.
W odniesieniu do ww. przedsięwzięcia MZ poinformowało, iż nabór fiszek trwał od 1 do 8.09.2015 r., a nabór
wniosków o dofinansowanie zakończył się w dniu 9.11.2015 r., w związku z tym fiszki projektowe musiały zostać
ocenione jeszcze w 2015 r.
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13. WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
Kontrakt Terytorialny dla Województwa Świętokrzyskiego został zawarty pomiędzy
Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Zarządem Województwa
Świętokrzyskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 12 listopada 2014 r. W dniu
19 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość,
sposób i warunki dofinansowania RPO WSW.

województwo

Świętokrzyskie

Przewidywane
szacunkowe
zaangażowanie
środków
publicznych na
działania w
zakresie
polityki rozwoju
wskazane w KT
14,3 mld zł

Środki z budżetu państwa
wskazane w KT

Ogółem: 45,8 mln EUR:
- EFS: 21,1 mln EUR
- rewitalizacja z EFRR: 14,7 mln EUR
- inne z EFRR: 10 mln EUR
Fundusz Pracy: 56,1 mln EUR

Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem,
w podziale na obszary tematyczne)

KT WŚW obejmuje 48 przedsięwzięć:
 B+R: 4
 Edukacja: 1
 Energetyka: 2
 Kultura: 5
 Środowisko: 2
 Transport: 20
 Zdrowie: 14

13.1 strona właściwa: samorządowa
Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu
realizacji 30 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna94. Stan realizacji
przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:
• kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia;
Przedsięwzięcia z obszaru kultury zostały ujęte na liście warunkowej KT. Fiszki są w trakcie
uzgodnień – strona samorządowa poinformowała o przekazaniu uwag95.
• energetyka: 2 przedsięwzięcia;
Przedsięwzięcia z obszaru energetyki znajdują się na liście podstawowej KT. Strona
samorządowa poinformowała, że fiszki projektowe jednego z przedsięwzięć, dla którego
źródłem finansowania jest PO IiŚ nie wymaga uzgodnień. Fiszka projektowa dla
przedsięwzięcia Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem
interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi została wstępnie uzgodniona
w zakresie RPO WŚ (w części dotyczącej Strategii ZIT).
• zdrowie: 14 przedsięwzięć;
Dwa przedsięwzięcia zostały ujęte na liście podstawowej KT, pozostałe zostały wpisane na
listę warunkową. Na dzień 31.12.2015 r. żadna z fiszek projektowych nie miała statusu
wstępnie uzgodnionej.
• B+R: 3 przedsięwzięcia;
Przedsięwzięcia z obszaru B+R zostały wpisane na listę warunkową KT. Wg stanu na koniec
grudnia 2015 r. wszystkie fiszki projektowe były w procesie uzgodnień – strona samorządowa
poinformowała o przekazaniu uwag.
94

Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. świętokrzyskiego odpowiedzialne są: strona
samorządowa (25 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (5 przedsięwzięć).
95
MKiDN przekazało swoje uwagi do ww. przedsięwzięć 28.04.2016 r. Zakres prac przewidzianych w projektach
częściowo bądź w całości nie kwalifikuje się do wsparcia z PO IiŚ.

str. 45

• transport: 7 przedsięwzięć;
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową, zarówno fiszki projektowe
przedsięwzięć z listy podstawowej, jak i warunkowej KT nie wymagają uzgodnień.
Przewidywanym źródłem finansowania w przypadku sześciu przedsięwzięć jest PO PW,
w pozostałym przypadku RPO WŚ oraz budżet państwa i województwa świętokrzyskiego.
13.3 strona właściwa: rządowa
Zgodnie zapisami KT woj. świętokrzyskiego strona rządowa jest stroną właściwą
odpowiedzialną za realizację 18 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych
w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:
• B+R: 1 przedsięwzięcie;
Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. świętokrzyskim96 zostało
opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.
• edukacja: 1 przedsięwzięcie;
Na dzień 31.12.2015 r. fiszka projektowa pozostawała w procesie uzgodnień (MNiSW odesłał
uwagi).
• kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie;
Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa
artystycznego jest projektem pozakonkursowym, realizowanym przez MKiDN ze środków
PO IiŚ. Na dzień 31.12.2015 r. fiszka miała status nieuzgodnionej.
• środowisko: 2 przedsięwzięcia;
Na dzień 31.12.2015 r. fiszki projektowe nie zostały wstępnie uzgodnione.
• transport: 13 przedsięwzięć;
Spośród wszystkich przedsięwzięć transportowych za których realizację odpowiada strona
rządowa 12 zostało zwolnionych z obowiązku uzgadniania fiszek projektowych z uwagi na
występowanie w DI/SRT. Są to projekty z obszaru transportu drogowego (8) i kolejowego
(4).Ponadto, fiszka projektowa dla inwestycji Budowa linii kolejowej Nr 582 Czarnca Włoszczowa Północ (łącznica linii kolejowej Nr 61 z linią Nr 4) miała status wstępnie
uzgodnionej.

96

Źródło: Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w KT w 2015 r. przygotowana przez
IZ PO IR 2014-2020
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14. WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Kontrakt Terytorialny dla Województwa Warmińsko-mazurskiego został zawarty pomiędzy
Województwem Warmińsko-mazurskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa
Warmińsko-Mazurskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu
19 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość,
sposób i warunki dofinansowania RPO WiM 2014-2020.

województwo

WarmińskoMazurskie

Przewidywane
szacunkowe
zaangażowanie
środków
publicznych na
działania w
zakresie
polityki rozwoju
wskazane w KT
18,8 mld zł

Środki z budżetu państwa
wskazane w KT

Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem,
w podziale na obszary tematyczne)

Ogółem: 60,5 mln EUR:
- EFS: 29,3 mln EUR
- rewitalizacja z EFRR: 18,5 mln EUR
- inne z EFRR: 12,7 mln EUR
Fundusz Pracy: 100 mln EUR

KT WWM obejmuje 49 przedsięwzięć:
 B+R: 7
 Edukacja: 3
 Energetyka: 4
 Kultura: 5
 Rewitalizacja: 1
 Sport: 1
 Środowisko: 2
 Transport: 24
 Zdrowie: 2

14.1 strona właściwa: samorządowa
Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu
realizacji 23 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna97. Stan realizacji
przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:
• kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia;
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową, wg stanu na dzień
31.12.2015 r. żadna z fiszek projektowych nie została wstępnie uzgodniona98. Wszystkie
przedsięwzięcia z obszaru kultury i dziedzictwa narodowego są ujęte na liście warunkowej KT.
• środowisko: 2 przedsięwzięcia;
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową, wg stanu na dzień
31.12.2015 r.
żadna z fiszek projektowych nie była wstępnie uzgodniona. Wszystkie
przedsięwzięcia z obszaru środowiska są ujęte na liście warunkowej KT.
• energetyka: 2 przedsięwzięcia;
Obydwa projekty zostały ujęte na liście podstawowej KT. Zgodnie z informacjami
przekazanymi przez stronę samorządową, wg stanu na dzień 31.12.2015 r. żadna z fiszek
projektowych nie była wstępnie uzgodniona. Ponadto, strona rządowa przekazała uwagi do
jednego z przedsięwzięć99.

97

Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. warmińsko-mazurskiego odpowiedzialne są: strona
samorządowa (16 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (7 przedsięwzięć).
98
MKiDN przedstawiło swoje stanowisko w dn. 28.04.2016 r.
99

Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych.
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• transport: 7 przedsięwzięć;
Dwa projekty wpisano na listę podstawową KT, pozostałe zostały ujęte na liście
warunkowej100. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową, wg stanu
na dzień 31.12.2015 r. żadna z fiszek projektowych nie była wstępnie uzgodniona. Ponadto,
strona rządowa przekazała uwagi do jednej fiszki projektowej z listy podstawowej KT.101.
• B+R: 4 przedsięwzięcia;
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową, wg stanu na dzień
31.12.2015 r. żadna z czterech fiszek projektowych nie była wstępnie uzgodniona. Wszystkie
przedsięwzięcia są wpisane na listę warunkową KT102.
• edukacja: 1 przedsięwzięcie;
Na dzień 31.12.2015 r. fiszka projektowa inwestycji Budowa i Wyposażenie Centrum Nauki
InnoPolice w Szczytnie miała status nieuzgodnionej.
• zdrowie: 2 przedsięwzięcia;
Fiszka projektowa inwestycji z listy podstawowej KT Budowa Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A. miała status
wstępnie uzgodnionej na dzień 31.12.2015 r. Centrum medyczne i przyrodolecznicze jest
wpisane na listę warunkową KT – strona samorządowa poinformowała o otrzymaniu uwag od
strony rządowej.
• rewitalizacja: 1 przedsięwzięcie;
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez IZ, wg stanu na dzień 31.12.2015 r. fiszka
projektowa przedsięwzięcia Kompleksowa rewitalizacja społeczna, fizyczna, gospodarcza
i środowiskowa miast województwa objętych siecią Cittaslow nie była wstępnie uzgodniona.
Do końca 2015 r. strona rządowa nie przedstawiła swojego stanowiska.
14.2 strona właściwa: rządowa
Zgodnie zapisami KT Województwa Warmińsko-mazurskiego strona rządowa jest stroną
odpowiedzialną za realizację 26 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych
w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:
• B+R: 3 przedsięwzięcia;
Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. warmińsko-mazurskim103
zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.
Dwa przedsięwzięcia: Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla
Jakości Życia: Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla
Jakości Życia EnFoodLife (komponent 1 oraz komponent 2) – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań
Żywności Polskiej Akademii Nauk/Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie wpisano na listę
warunkową KT. Fiszki projektowe uzyskały pozytywną opinię Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.

100

1. Budowa mostów na rzece Elbląg i Kanale Jagiellońskim wraz z układem komunikacyjnym; 2. Budowa obrotnicy
dla statków w Elblągu; 3. Budowa bocznicy kolejowej i terminalu Nr 2 w Elblągu; 4. Budowa nowego nabrzeża przy
ul. Radomskiej przedłużenie terminala składowo-przeładunkowego, 5. Budowa i przebudowa infrastruktury związanej
z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka
II” i remontem śluzy „Guzianka I”.
101
Strona rządowa przekazała uwagi do przedsięwzięcia z listy podstawowej pn. „Kompleksowe przedsięwzięcia
z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu”.
102
Przedsięwzięcie pn. Centrum Medyczne i Przyrodolecznicze – centrum naukowe medycyny eksperymentalnej
zostało wykreślone na prośbę wnioskodawcy, tj. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (pismo z dn.
17.09.2014 r.).
103
Źródło: Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym w 2015
r. przygotowana przez IZ PO IR 2014-2020
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• edukacja: 2 przedsięwzięcia;
Do końca 2015 r. fiszka projektowa przedsięwzięcia Rozwój szkolnictwa wyższego
uwzględniającego potrzeby regionalne pozostawała w trakcie uzgodnień (MNiSW nie
przedstawił stanowiska). Fiszka projektowa drugiego przedsięwzięcia nie została przekazana
stronie samorządowej do opinii104.
• energetyka: 2 przedsięwzięcia;
Na dzień 31.12.2015 r. fiszka projektowa inwestycji Budowa elektrociepłowni Olsztyn miała
status wstępnie uzgodnionej. Status fiszki projektowej Sieci energetyczne w województwie
warmińsko-mazurskim – nieuzgodniona.
• kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie;
Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa
artystycznego jest projektem pozakonkursowym, realizowanym przez MKiDN ze środków
PO IiŚ. Fiszka projektowa została wstępnie uzgodniona.
• sport: 1 przedsięwzięcie;
Stanowisko strony samorządowej wpłynęło w listopadzie 2015 r. i zostało przekazane do MSiT.
MSiT poinformowało, iż inwestor przygotowuje wniosek o wpisanie przedsięwzięcia do planu
rocznego na rok 2016105. Fiszka projektowa została wstępnie uzgodniona.
• transport: 17 przedsięwzięć;
W zakresie transportu z obowiązku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych
zwolnionych zostało 10 przedsięwzięć. Powodem było ujęcie przedsięwzięć na liście DI/SRT.
Są to projekty dotyczące dróg, kolei, a także transportu morskiego. Kolejnych siedem
przedsięwzięć pozostaje w procesie uzgodnień między stronami.

104

Nieuzgodniona fiszka projektowa dotyczy przedsięwzięcia Realizacja programu rozwojowego dla uczelni
medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji
medycznej. W odniesieniu do ww. przedsięwzięcia MZ poinformowało, iż nabór fiszek trwał od 1 do 8.09.2015 r.,
a nabór wniosków o dofinansowanie zakończył się w dniu 9.11.2015 r., w związku z tym fiszki projektowe musiały
zostać ocenione jeszcze w 2015 r.
105
Źródło: Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Kontraktach terytorialnych w obszarze sportu w 2015 r.
przygotowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
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15. WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Kontrakt Terytorialny dla Województwa Wielkopolskiego został zawarty pomiędzy
Województwem
Wielkopolskim,
reprezentowanym
przez
Zarząd
Województwa
Wielkopolskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu
28 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość,
sposób i warunki dofinansowania RPO WW.

województwo

Wielkopolskie

Przewidywane
szacunkowe
zaangażowanie
środków
publicznych na
działania w
zakresie
polityki rozwoju
wskazane w KT
29,6 mld zł

Środki z budżetu państwa
wskazane w KT

Ogółem: 87,3 mln EUR:
- EFS: 45 mln EUR
- rewitalizacja z EFRR: 16,8 mln EUR
- inne z EFRR: 25,5 mln EUR
Fundusz Pracy: 80 mln EUR

Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem,
w podziale na obszary tematyczne)

KT WW







obejmuje 53 przedsięwzięcia:
B+R: 9
Edukacja: 2
Energetyka: 1
Kultura: 2
Transport: 34
Zdrowie: 5

15.1 strona właściwa: samorządowa
Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu
realizacji 15 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna106. Stan realizacji
przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:
• B+R: 3 przedsięwzięcia;
Wszystkie przedsięwzięcia znajdują się na liście warunkowej KT. Na koniec roku 2015 jedna
fiszka projektowa pozostawała w procesie uzgodnień. Odnośnie pozostałych dwóch,
w wyniku negatywnej recenzji NCBiR projekty nie otrzymały rekomendacji MNiSW.
• edukacja: 1 przedsięwzięcie;
Fiszka dot. przedsięwzięcia została przekazana we wrześniu 2015 r. strona samorządowa nie
zgłosiła uwag do zakresu fiszki. Na dzień 31.12.2015 r. fiszka projektowa przedsięwzięcia miała
status wstępnie uzgodnionej.
• zdrowie: 2 przedsięwzięcia;
Na koniec 2015 r. fiszki projektowe obydwu przedsięwzięć (lista warunkowa KT) znajdowały się
w trakcie uzgadniania. Po przekazaniu przez stronę samorządową (w sierpniu 2015 r.) fiszki
i otrzymaniu uwag strony rządowej, strona samorządowa przekazała swoje stanowisko do
otrzymanych uwag (październik 2015 r.).
• energetyka: 1 przedsięwzięcie;
Na dzień 31.12.2015 r. fiszka projektowa była w trakcie uzgadniania. Brak uwag strony
rządowej do fiszki przekazanej przez stronę samorządową powtórnie po przyjęciu Strategii ZIT
dla MOF Poznania w dniu 17.12.2015 r.

106

Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. wielkopolskiego odpowiedzialne są: strona
samorządowa (13 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (2 przedsięwzięcia). Ponadto, IZ RPO dołączyła
także informację nt. czterech przedsięwzięć, które poza listą podstawową i warunkową - dodatkowo uzgadnianych
z MNiSW.
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• transport: 8 przedsięwzięć;
Strona samorządowa przekazała w sierpniu 2015 r. wszystkie przedmiotowe fiszki w zakresie
przedsięwzięć w obszarze transportu. W trzech przypadkach do końca grudnia 2015 r. strona
rządowa nie odniosła się do zakresu fiszek107. W czwartym przypadku strona rządowa nie
miała uwag do fiszki przekazanej przez stronę samorządową powtórnie po przyjęciu Strategii
ZIT dla MOF Poznania w dniu 17.12.2015. W stosunku do pozostałych fiszek projektowych trwa
m.in. uzgadnianie z PKP PLK i MR kwestii dotyczących poziomu finansowania
przedsięwzięcia108.
15.2 strona właściwa: rządowa
Zgodnie zapisami KT Województwa Wielkopolskiego strona rządowa jest stroną właściwą
odpowiedzialną za realizację 38 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT
w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:
• B+R: 6 przedsięwzięć;
Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. wielkopolskim109 zostało
opisane w części ogólnej niniejszej Informacji
W odniesieniu do czterech przedsięwzięć uwzględnionych na PMDIB strona rządowa
przekazała fiszki jedynie w odniesieniu do dwóch projektów; strona samorządowa przekazała
swoje stanowisko w grudniu 2015 r. W przypadku piątego projektu uzyskano pozytywną opinię
MNiSW i MR oraz zgłoszono przedsięwzięcie do ujęcie w zał. 5b do KT, w związku z czym
należy je uznać za wstępnie uzgodnione.
• edukacja: 1 przedsięwzięcie;
Na dzień 31.12.2015 r. fiszka projektowa była w procesie uzgodnień (MNiSW przedstawił swoją
opinię w sprawie fiszki projektowej).
• kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia;
Dwa przedsięwzięcia wpisano na listę podstawową KT: projekt pn. Budowa siedziby dla ZSM
w Poznaniu (Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu) ma charakter projektu wieloletniego,
realizowanego przez MKiDN, a projekt pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna
wybranych
państwowych
placówek
szkolnictwa
artystycznego
jest
projektem
pozakonkursowym, realizowanym ze środków PO IiŚ. Na dzień 31.12.2015 r. fiszki projektowe
przedsięwzięć miały status wstępnie uzgodnionych.
• zdrowie: 3 przedsięwzięcia;
Fiszki projektowe trzech przedsięwzięć miały status nieuzgodnionych na dzień 31.12.2015 r.
W odniesieniu do przedsięwzięcia Budowa Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń
w Poznaniu MZ poinformowało, iż pozostaje ono nadal w fazie projektów oczekujących do
realizacji bez podania terminu rozpoczęcia inwestycji. MZ zaznaczyło, iż nie może
zobowiązać się do współfinansowania inwestycji, gdyż proces inwestycyjny uzależniony jest
od wielu czynników, m.in. z uwagi na ograniczenia budżetu państwa, procesów
konkursowych, postępowań przetargowych, sytuacji gospodarczej i innych czynników
niezależnych od resortu110.
107

Dotyczy przedsięwzięć: Budowa wiaduktu nad ulicą Inflancką oraz wiaduktu nad ulicą Chartowo i Żegrze w ciągu
ulicy Bolesława Krzywoustego w Poznaniu, Budowa węzła Naramowicka nad ul. Lechicką w Poznaniu” oraz Nowy
przebieg drogi krajowej nr 25 w granicach Miasta Konina od ul. Poznańskiej do ul. Przemysłowej.
108
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez IZ: po przekazaniu stronie rządowej (w sierpniu 2015 r.) uwagi
przekazała PKP PLK (wrzesień 2015 r.). Strona samorządowa odniosła się do uwag i ponownie przekazała fiszkę stronie
rządowej (listopad 2015 r.).
109
Źródło: Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym w 2015
r. przygotowana przez IZ PO IR 2014-2020
110
Źródło: Informacja z realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2015 r. w odniesieniu do przedsięwzięć priorytetowych
nieobjętych programami operacyjnymi na lata 2014 - 2020 realizowanych w obszarze zdrowia, Ministerstwo Zdrowia,
Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
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• transport: 26 przedsięwzięć;
W zakresie transportu z obowiązku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych
zwolnionych zostało 24 przedsięwzięcia. Powodem było występowanie przedsięwzięć na
liście projektów ujętych w DI/SRT. Są to projekty dotyczące transportu drogowego (10),
kolejowego (10) i śródlądowego (4). W przypadku kolejnych dwóch inwestycji
fiszki
projektowe nie zostały przekazane przez stronę rządową.
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16. WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
Kontrakt Terytorialny dla Województwa Zachodniopomorskiego został zawarty pomiędzy
Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa
Zachodniopomorskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 12 listopada 2014 r. W dniu
13 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość,
sposób i warunki dofinansowania RPO WZ.

województwo

Zachodniopomorskie

Przewidywane
szacunkowe
zaangażowanie
środków
publicznych na
działania w
zakresie
polityki rozwoju
wskazane w KT
21,5 mld zł

Środki z budżetu państwa
wskazane w KT

Ogółem: 49,2 mln EUR:
- EFS: 22,15 mln EUR
- rewitalizacja z EFRR: 15,2 mln
EUR
- inne z EFRR: 11,8 mln EUR
Fundusz Pracy: 75,1 mln EUR

Liczba przedsięwzięć w KT
(ogółem, w podziale na obszary
tematyczne)

KT ZP obejmuje 59 przedsięwzięć:
 B+R: 1
 Edukacja: 3
 Energetyka: 3
 Transport: 36
 Zdrowie: 16

16.1 strona właściwa: samorządowa
Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu
realizacji 35 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna111.Stan realizacji
przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:
•

zdrowie: 16 przedsięwzięć;

Cztery przedsięwzięcia wpisujące się w obszar zdrowia zostały ujęte na liście podstawowej KT,
pozostałych dwanaście umieszczono na liście warunkowej. Strona samorządowa
poinformowała, iż po przekazaniu fiszek projektowych nie otrzymała odpowiedzi ze strony
rządowej. Strona samorządowa wskazała także, iż w przypadku przedsięwzięcia Wzrost
jakości oraz skuteczności działań Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokołowskiego
w Szczecinie-Zdunowie w zakresie ratownictwa medycznego zaistniała konieczność zmian
w KT. Zgodnie z wyjaśnieniami strony samorządowej, ww. przedsięwzięcie po
przeprowadzonej rozbudowie i dodatkowym wyposażeniu zostało uruchomione w dn.
01.07.2015 r. i tym samym nie może otrzymać wsparcia kierunkowanego na utworzenie SOR.
•

energetyka: 2 przedsięwzięcia112;

Do końca 2015 r. fiszki projektowe miały status nieuzgodnionych.
•

edukacja: 1 przedsięwzięcie;

Strona samorządowa poinformowała, iż po przekazaniu fiszki projektowej nie otrzymała
odpowiedzi ze strony rządowej.
•

transport: 16 przedsięwzięć;

Trzy przedsięwzięcia zostały ujęte na liście podstawowej KT, niemniej jednak w odniesieniu do
dwóch z nich strona samorządowa zasygnalizowała, iż realizacja projektów warunkowana

111

Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. zachodniopomorskiego odpowiedzialne są: strona
samorządowa (28 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (7 przedsięwzięć).
112
Dotyczy przedsięwzięć: Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji
pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi oraz Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci
ciepłowniczych i chłodniczych (zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. zachodniopomorskiego
odpowiedzialne są strona rządowa/samorządowa).
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jest możliwością wsparcia ich realizacji ze środków PO IiŚ 2014-2020, które w chwili obecnej
przeznaczone są wyłącznie na rozwój infrastruktury portów kluczowym znaczeniu dla
gospodarki (Szczecin, Świnoujście, Gdynia, Gdańsk). Strona rządowa przekazała swoje uwagi
tylko w odniesieniu do jednej fiszki projektowej.
Odnośnie projektów ujętych na liście warunkowej KT, strona samorządowa poinformowała
o braku uwag ze strony rządowej. W dwóch przypadkach wskazano, iż z uwagi na brak
środków projekty nie są przewidywane do wsparcia PO WZ 2014 - 2020.
16.2 strona właściwa: rządowa
Zgodnie zapisami KT Województwa Zachodniopomorskiego strona rządowa jest stroną
właściwą odpowiedzialną za realizację 24 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć
ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:
• B+R: 1 przedsięwzięcie;
Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. zachodniopomorskim113
zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.
• edukacja: 2 przedsięwzięcia;
Do końca 2015 r. fiszka projektowa przedsięwzięcia Rozwój szkolnictwa wyższego
uwzględniającego potrzeby regionalne pozostawała w trakcie uzgodnień (MNiSW odesłał
uwagi do MR). Fiszka projektowa drugiego przedsięwzięcia również pozostawała
nieuzgodniona114.
• energetyka: 1 przedsięwzięcie;
Na dzień 31.12.2015 r. nie przesłano fiszki projektowej przedsięwzięcia Sieci Energetyczne
Polski Zachodniej.
• transport: 20 przedsięwzięć;
W zakresie transportu z obowiązku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych
zwolnionych zostało 18 przedsięwzięć ujętych w DI/SRT oraz 2 przedsięwzięcia ujęte w PBDK.
Są to przedsięwzięcia dotyczące transportu drogowego (9), kolejowego (2), morskiego (4)
i śródlądowego (5).

113

Źródło: Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w KT w 2015 r. przygotowana przez
IZ PO IR 2014-2020
114
Druga nieuzgodniona fiszka projektowa dotyczy przedsięwzięcia Realizacja programu rozwojowego dla uczelni
medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji
medycznej. W odniesieniu do ww. przedsięwzięcia MZ poinformowało, iż nabór fiszek trwał od 1 do 8.09.2015 r.,
a nabór wniosków o dofinansowanie zakończył się w dniu 9.11.2015 r., w związku z tym fiszki projektowe musiały
zostać ocenione jeszcze w 2015 r.
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