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(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 288/2014 

z dnia 25 lutego 2014 r. 

ustanawiające zasady, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego 
i Rady ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego, w odniesieniu do wzoru dla programów operacyjnych w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1299/2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca 
terytorialna” w odniesieniu do wzoru dla programów EWT w ramach celu „Europejska 

współpraca terytorialna” 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporzą
dzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ( 1 ), w szczególności jego art. 
96 ust. 9, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1299/2013 w sprawie przepisów szczegółowych doty
czących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional
nego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” ( 2 ), 
w szczególności jego art. 8 ust. 11, 

po konsultacji z komitetem koordynującym europejskie 
fundusze strukturalne i inwestycyjne ustanowionym na mocy 
art. 150 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Konieczne jest ustanowienie dwóch wzorów, jednego dla 
programów operacyjnych w ramach celu „Inwestycje na 
rzecz wzrostu i zatrudnienia”, drugiego dla programów 
EWT w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” 

(programy EWT). W każdym ze wzorów określone 
zostaną jednolite warunki prezentowania informacji 
w poszczególnych sekcjach programów operacyjnych 
i programów EWT. Jest to konieczne w celu zapewnienia, 
aby informacje te były spójne, porównywalne oraz aby 
mogły być w razie potrzeby agregowane. 

(2) Przepisy niniejszego rozporządzenia są ze sobą ściśle 
powiązane, ponieważ odnoszą się do przepisów dotyczą
cych treści programów w ramach polityki spójności. 
W celu zapewnienia spójności pomiędzy przepisami, 
które powinny wejść w życie w tym samym czasie, 
oraz aby ułatwić wszystkim osobom zamieszkałym na 
terenie Unii Europejskiej całościowe spojrzenie i sprawny 
dostęp do wspomnianych przepisów, pożądane jest 
włączenie do niego przepisów określających wzory dla 
programów w ramach polityki spójności, które zostaną 
ustalone w drodze aktów wykonawczych w ramach 
jednego rozporządzenia, zgodnie z wymogami rozporzą
dzenia (UE) nr 1303/2013 oraz rozporządzenia (UE) nr 
1299/2013. 

(3) Wzory te będą stanowić podstawę dla rozwijania 
systemu elektronicznej wymiany danych, o którym 
mowa w art. 74 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013 w odniesieniu do treści i przedkładania 
programów operacyjnych i programów EWT. Należy 
zatem ustanowić sposób, w jaki dane dotyczące 
programów operacyjnych i programów EWT będą wpro
wadzane do systemu elektronicznej wymiany danych. Nie 
powinno to jednak wpływać na końcowy sposób przed
stawiania programów operacyjnych i programów EWT, 
w tym rozmieszczenie tekstu i tabel, ponieważ elektro
niczny system wymiany danych ma umożliwić wykorzys
tanie różnorodnych struktur oraz form prezentacji wpro
wadzonych do niego danych.
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( 1 ) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320. 
( 2 ) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 259.



(4) Wzór dla programów operacyjnych powinien odpo
wiadać strukturze programu operacyjnego określonej 
w art. 96 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, natomiast 
wzór dla programów EWT - strukturze programu EWT 
określonej w art. 8 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013. 
W celu zapewnienia jednolitych warunków wprowa
dzania danych, wzory te powinny określać parametry 
techniczne każdego pola w ramach systemu elektro
nicznej wymiany danych. Wzory powinny umożliwiać 
wprowadzenie zarówno ustrukturyzowanych danych, 
jak i nieustrukturyzowanych informacji w postaci 
obowiązkowych lub nieobowiązkowych załączników. 
Nie ma konieczności ustanawiania parametrów technicz
nych tych załączników. 

(5) W celu zapewnienia właściwego stosowania rozporzą
dzenia (UE) nr 1303/2013 oraz rozporządzenia (UE) nr 
1299/2013 wzory powinny określić informacje, które są 
przedmiotem decyzji wykonawczej Komisji przyjmującej 
program. Ponadto wzory dla programów operacyjnych 
w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnie
nia” powinny również wskazywać elementy, które mogą 
być prezentowane wyłącznie w umowie partnerstwa, 
zgodnie z art. 96 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013. 

(6) Konieczne jest również określenie tych części wzoru dla 
programów operacyjnych w ramach celu „Inwestycje na 
rzecz wzrostu i zatrudnienia”, które nie powinny być 
wypełniane przez państwa członkowskie w przypadku 
programów operacyjnych poświęconych wyłącznie 
pomocy technicznej lub Inicjatywie na rzecz zatrudnienia 
ludzi młodych, o których mowa w art. 16 rozporzą
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1304/2013 ( 1 ). Ponieważ wymagania dotyczące treści 
programów operacyjnych w odniesieniu do wspólnych 
instrumentów finansowych na rzecz mikroprzedsię
biorstw i MŚP dotyczących gwarancji nieograniczonych 
co do kwoty i sekurytyzacji zgodnie z definicją zawartą 
w zaleceniu Komisji 2003/361/WE ( 2 ), realizowanych 
przez Europejski Bank Inwestycyjny, stanowią podzbiór 
wymagań w odniesieniu do treści innych programów 
w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnie
nia”, konieczne jest ustalenie pól z odnośnego wzoru, 
które należy uwzględnić w takich dedykowanych progra
mach. 

(7) W celu zapewnienia niezwłocznego stosowania środków, 
o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, powinno 
ono wejść w życie następnego dnia po jego opubliko
waniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

1. Wzór dla przygotowywania programów operacyjnych 
w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” 
jest określony w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. 

2. Wzór dla przygotowywania programów EWT w ramach 
celu „Europejska współpraca terytorialna” jest określony 
w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po 
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 25 lutego 2014 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego 
Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 
1081/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 470). 

( 2 ) Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikro
przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. 
L 124 z 20.5.2003, s. 36).



ZAŁĄCZNIK I 

WZÓR DLA PROGRAMÓW OPERACYJNYCH W RAMACH CELU „INWESTYCJE NA RZECZ WZROSTU 
I ZATRUDNIENIA” 

CCI <0.1 type="S" maxlength="15" input="S" "SME"> ( 1 ) 

Tytuł <0.2 type="S" maxlength="255" input="M" "SME"> 

Wersja <0.3 type="N" input="G" "SME"> 

Pierwszy rok <0.4 type="N" maxlength="4" input="M" "SME"> 

Ostatni rok <0.5 type="N" maxlength="4" input="M" "SME"> 

Kwalifikowalny od <0.6 type="D" input="G" "SME"> 

Kwalifikowalny do <0.7 type="D" input="G" "SME"> 

Nr decyzji KE <0.8 type="S" input="G" "SME"> 

Data decyzji KE <0.9 type="D" input="G" "SME"> 

Nr decyzji zmieniającej państwa członkow
skiego 

<0.10 type="S" maxlength="20" input="M" "SME"> 

Data decyzji zmieniającej państwa członkow
skiego 

<0.11 type="D" input="M" "SME"> 

Data wejścia w życie decyzji zmieniającej 
państwa członkowskiego 

<0.12 type="D" input="M" "SME"> 

Regiony NUTS objęte programem operacyj
nym 

<0.12 type="S" input="S"SME > 

( 1 ) Legenda charakterystyki pól: 
type (typ): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna 
decision (decyzja): N = nie jest częścią decyzji Komisji w sprawie zatwierdzenia programu operacyjnego 
input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system 
"maxlength" = maksymalna liczna znaków łącznie ze spacjami 
PA – Y = element nie może zostać objęty wyłącznie umową partnerstwa 
TA – NA = nie ma zastosowania w przypadku programów operacyjnych przeznaczonych wyłącznie na pomoc techniczną 
YEI – NA = nie ma zastosowania w przypadku programów operacyjnych poświęconych wyłącznie Inicjatywie na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 
SME = dotyczy programów poświęconych wspólnym instrumentom finansowym na rzecz MŚP dotyczącym gwarancji nieograniczonych co do kwoty 
i sekurytyzacji, wdrażanych przez EBI. 

SEKCJA 1 

STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ 
INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ 

OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZEJ, SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ 

(podstawa: art. 27 ust. 1 i art. 96 ust. 2 akapit pierwszy lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 Parlamentu 
Europejskiego i Rady) ( 1 ) 

1.1. Strategia dotycząca wkładu programu operacyjnego w realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz osiągnięcie spójności gospodar
czej, społecznej i terytorialnej 

1.1.1. Opis zawartej w programie strategii dotyczącej wkładu w realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz do osiągnięcia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej. 

<1.1.1 type="S" maxlength="70000" input="M">

PL 22.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 87/3 

( 1 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 
z 20.12.2013, s. 320).



1.1.2. Uzasadnienie wyboru celów tematycznych i odpowiadających im priorytetów inwestycyjnych, z uwzględnieniem 
umowy partnerstwa, w oparciu o identyfikację potrzeb regionalnych oraz, w stosownych przypadkach, potrzeb 
krajowych, w tym potrzeb w zakresie sprostania wyzwaniom wskazanym w stosownych zaleceniach dotyczących 
poszczególnych państw przyjętych zgodnie z art. 121 ust. 2 TFUE i w stosownych zaleceniach Rady przyjętych 
zgodnie z art. 148 ust. 4 TFUE, uwzględniając wyniki ewaluacji ex ante. 

Tabela 1 

Uzasadnienie wyboru celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych 

Wybrany cel tematyczny Wybrany priorytet inwestycyjny Uzasadnienie wyboru 

<1.1.2 type="S" input="S" PA=Y 
TA="NA"> 

<1.1.3 type="S" input="S" PA=Y 
TA="NA"> 

<1.1.4 type="S" maxlength="1000" 
input="M" PA=Y TA="NA"> 

1.2. Uzasadnienie alokacji finansowej 

Uzasadnienie alokacji finansowej (wsparcia Unii) dla każdego celu tematycznego oraz, w stosownych przypad
kach, priorytetu inwestycyjnego, zgodnie z wymogami koncentracji tematycznej, z uwzględnieniem wyników 
ewaluacji ex ante. 

<1.2.1 type="S" maxlength="7000" input="M" PA=Y TA="NA">
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Tabela 2 

Przegląd strategii inwestycyjnej programu operacyjnego 

Oś priorytetowa 

Fundusz (EFRR (1 ), Fundusz 
Spójności, EFS (2 ) lub 
Inicjatywa na rzecz 
zatrudnienia ludzi 

młodych) (3 ) 

Wsparcie Unii (4 ) 
(w EUR) 

Udział łącznego wsparcia 
Unii w całości środków 

programu operacyjnego (5 ) 
Cel tematyczny (6 ) Priorytety inwestycyjne (7 ) Cele szczegółowe priory

tetów inwestycyjnych 

Wspólne i specyficzne dla 
programu wskaźniki rezultatu, dla 

których wyznaczono wartość doce
lową 

<1.2.1 type="S" 
input="G"> 

<1.2.2 type="S" 
input="G"> 

<1.2.3 type="N" " 
input="G> 

<1.2.4 type="P" 
input="G"> 

<1.2.5 type="S" 
input="G"> 

<1.2.6 type="S" 
input="G"> 

<1.2.7 type="S" 
input="G"> 

<1.2.8 type="S" input="G"> 

(1 ) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 
(2 ) Europejski Fundusz Społeczny. 
(3 ) Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 
(4 ) Ogólna kwota wsparcia Unii (w tym główna alokacja i rezerwa wykonania). 
(5 ) Informacje dotyczące poszczególnych funduszy i osi priorytetowych. 
(6 ) Tytuł celu tematycznego (nie dotyczy pomocy technicznej). 
(7 ) Tytuł priorytetu inwestycyjnego (nie dotyczy pomocy technicznej).



SEKCJA 2 

OSIE PRIORYTETOWE 

(podstawa: art. 96 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna 

(podstawa: art. 96 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

2.A.1 Oś priorytetowa (należy powtórzyć dla każdej osi priorytetowej) 

Nr identyfikacyjny osi priorytetowej <2A.1 type="N" input="G""SME" > 

Nazwa osi priorytetowej <2A.2 type="S" maxlength="500" input="M""SME" > 

 Całość osi priorytetowej zostanie zrealizowana 
wyłącznie przy wykorzystaniu instrumentów 
finansowych 

<2A.3 type="C" input="M"> 

 Całość osi priorytetowej zostanie zrealizowana 
wyłącznie przy wykorzystaniu instrumentów 
finansowych utworzonych na poziomie Unii 

<2A.4 type="C" input="M""SME" > 

 Całość osi priorytetowej zostanie zrealizowana 
przy zastosowaniu formuły rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność 

<2A.5 type="C" input="M"> 

 W odniesieniu do EFS: całość osi priorytetowej jest 
poświęcona innowacjom społecznym, współpracy 
ponadnarodowej lub obydwu tym obszarom 

<2A.6 type="C" input="M"> 

2.A.2 Uzasadnienie utworzenia osi priorytetowej obejmującej więcej niż jedną kategorię regionu, więcej niż jeden cel 
tematyczny lub więcej niż jeden fundusz (w stosownych przypadkach) 

(podstawa: art. 96 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

<2A.0 type="S" maxlength="3500" input="M"> 

2.A.3 Fundusz, kategoria regionu i podstawa dla kalkulacji wsparcia unijnego 

(należy powtórzyć dla każdej kombinacji w ramach osi priorytetowej) 

Fundusz <2A.7 type="S" input="S""SME" > 

Kategoria regionu <2A.8 type="S" input="S""SME "> 

Podstawa kalkulacji (wydatki kwalifikowalne ogółem 
lub publiczne wydatki kwalifikowalne) 

<2A.9 type="S" input="S""SME" > 

Kategoria regionu dla regionów najbardziej oddalonych 
i północnych słabo zaludnionych regionów (w 
stosownych przypadkach) 

<2A.9 type="S" input="S" > 

2.A.4 Priorytet inwestycyjny 

(należy powtórzyć dla każdego priorytetu inwestycyjnego w ramach osi priorytetowej) 

Priorytet inwestycyjny <2A.10 type="S" input="S""SME" >
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2.A.5 Cele szczegółowe priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty 

(należy powtórzyć dla każdego celu szczegółowego priorytetu inwestycyjnego) 

(podstawa: art. 96 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) ppkt (i) oraz (ii) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Nr identyfikacyjny <2A.1.1 type="N" input="G" "SME"> 

Cel szczegółowy <2A.1.2 type="S" maxlength="500" input="M" "SME"> 

Rezultaty, które państwo członkowskie zamierza 
osiągnąć przy wsparciu Unii 

<2A.1.3 type="S" maxlength="3500" input="M" "SME 
">
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Tabela 3 

Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu w podziale na poszczególne cele (w odniesieniu do EFRR i Funduszu Spójności) 

(podstawa: art. 96 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) ppkt (ii) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Nr identyfikacyjny Wskaźnik Jednostka pomiaru 
Kategoria regionu (w 
stosownych przypad

kach) 
Wartość bazowa Rok bazowy Wartość docelowa (1 ) (2023) Źródło danych Częstotliwość pomiaru 

<2A.1.4 type="S" 
maxlength="5" 
input="M" "SME" > 

<2A.1.5 type="S" 
maxlength="255" 
input="M""SME" 
> 

<2A.1.6 type="S" 
input="M" "SME"- 
> 

<2A.1.7 type="S" 
input="S" "SME" 
> 

Ilościowa <2A.1.8 
type="N" 
input="M""SME" > 
Jakościowa <2A.1.8 
type="S" 
maxlength="100" 
input="M" "SME" > 

<2A.1.9 type="N" 
input="M" "SME"- 
> 

Ilościowa <2A.1.10 
type="N" input="M"> 
Jakościowa <2A.1.10 
type="S" 
maxlength="100" 
input="M" "SME" > 

<2A.1.11 type="S" 
maxlength="200" 
input="M""SME"> 

<2A.1.12 type="S" 
maxlength="100" 
input="M" "SME" > 

(1 ) W odniesieniu do EFRR i Funduszu Spójności wartości docelowe mogą być wyrażone jakościowo lub ilościowo. 

Tabela 4 

Wspólne wskaźniki rezultatu, dla których ustalono wartość docelową, oraz specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu odpowiadające celowi szczegółowemu (w 
podziale na priorytety inwestycyjne i kategorie regionu) (w odniesieniu do EFS) 

(podstawa: art. 96 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) ppkt (ii) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Nr identyfika
cyjny Wskaźnik Kategoria 

regionu 
Jednostka pomiaru 

wskaźnika 

Wspólny wskaźnik 
produktu stosowany 

jako podstawa do 
ustalania celu 

Wartość bazowa Jednostka pomiaru dla 
wartości bazowej 

i docelowej 
Rok bazowy 

Wartość docelowa (1 ) 
(2023) 

Źródło danych Częstotliwość 
pomiaru 

M K O M K O 

Specyficzny dla 
programu 
<2A.1.13 
type="S" 
maxlength="5" 
input="M"> 
Wspólny 
<2A.1.13 
type="S" 
input="S"> 

Specyficzny dla 
programu 
<2A.1.14 
type="S" 
maxlength="25
5" input="M"> 
Wspólny 
<2A.1.14 
type="S" 
input="S"> 

<2A.1.15 
type="S" 
input="S"> 

Specyficzny dla 
programu 
<2A.1.16 
type="S" 
input="M"> 
Wspólny 
<2A.1.16 
type="S" 
input="S"> 

Specyficzny dla 
programu 
<2A.1.17 
type="S" 
input="M"> 
Wspólny 
<2A.1.17 
type="S" 
input="S"> 

Wspólne wskaź
niki produktu 
<2A.1.18 
type="S" 
input="S"> 

Ilościowa <2A.1.19 
type="S" 
input="M"> 
Wspólna <2A.1.19 
type="S" 
input="G"> 

<2A.1.20 
type="N" 
input="M"> 

Ilościowa 
<2A.1.21 
type="N" 
input="M"> 
Jakościowa 
<2A.1.21 
type="S" 
maxlength="100" 
input="M"> 

<2A.1.22 
type="S" 
maxlength="200" 
input="M"> 

<2A.1.23 type="S" 
maxlength="100" 
input="M"> 

(1 ) Wykaz ten obejmuje wspólne wskaźniki rezultatu, dla których ustalono wartość docelową, oraz wszystkie specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu. Wartości docelowe dla wspólnych wskaźników rezultatu muszą być wyrażone 
ilościowo, natomiast dla specyficznych dla programu wskaźników rezultatu mogą być wyrażone jakościowo lub ilościowo. Wartość docelową można przedstawić łącznie (mężczyźni + kobiety) lub w podziale na płeć, przy czym wartości 
bazowe mogą zostać odpowiednio dostosowane. "M" = mężczyźni, "K" = kobiety, "O" = ogółem.
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Tabela 4a 

Wskaźniki rezultatu oraz specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dotyczące Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych odpowiadające celowi 
szczegółowemu 

(z podziałem na osie priorytetowe lub części osi priorytetowej) 

(podstawa: art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 (1 )) 

Nr identyfikacyjny Wskaźnik Jednostka pomiaru 
wskaźnika 

Wspólny wskaźnik 
produktu stosowany 

jako podstawa do usta
lania celu 

Wartość bazowa Jednostka pomiaru dla 
wartości bazowej 

i docelowej 
Rok bazowy 

Wartość docelowa (1 ) 
(2023) 

Źródło danych Częstotliwość pomiaru 

M K O M K O 

Specyficzny dla 
programu <2A.1.24 
type="S" 
maxlength="5" 
input="M"> 
Wspólny <2A.1.24 
type="S" input="S"> 

Specyficzny dla 
programu 
<2A.1.25 type="S" 
maxlength="255" 
input="M"> 
Wspólny <2A.1.25 
type="S" 
input="S"> 

Specyficzny dla 
programu 
<2A.1.26 type="S" 
input="M"> 
Wspólny <2A.1.26 
type="S" 
input="S"> 

Specyficzny dla 
programu <2A.1.27 
type="S" 
input="M"> 
Wspólny <2A.1.27 
type="S" input="S"> 

Wspólne wskaź
niki produktu 
<2A.1.28 
type="S" 
input="S"> 

Ilościowa <2A.1.29 
type="S" 
input="M"> 
Wspólna <2A.1.29 
type="S" 
input="G"> 

<2A.1.30 
type="N" 
input="M"> 

Ilościowa 
<2A.1.31 
type="N" 
input="M"> 
Jakościowa 
<2A.1.31 type="S" 
maxlength="100" 
input="M"> 

<2A.1.32 type="S" 
maxlength="200" 
input="M"> 

<2A.1.33 type="S" 
maxlength="100" 
input="M"> 

(1 ) Wykaz ten obejmuje wspólne wskaźniki rezultatu, dla których ustalono wartość docelową, oraz wszystkie specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu. Wartości docelowe dla wspólnych wskaźników rezultatu należy określić ilościowo, 
natomiast dla specyficznych dla programu wskaźników rezultatu mogą być wyrażone jakościowo lub ilościowo. Wszystkie wskaźniki rezultatu przedstawione w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 wykorzystywane do 
monitorowania wdrażania Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych muszą być powiązane z wartością docelową ujętą ilościowo. Wartość docelową można przedstawić łącznie (mężczyźni + kobiety) lub w podziale na płeć, przy 
czym wartości bazowe mogą zostać odpowiednio dostosowane. "M" = mężczyźni, "K" = kobiety, "O" = ogółem. 

_____________ 
(1 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 470).



2.A.6 Przedsięwzięcie, które ma zostać objęte wsparciem w ramach priorytetu inwestycyjnego 

(w podziale na priorytety inwestycyjne) 

2.A.6.1 Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które mają zostać objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację celów 
szczegółowych oraz, w stosownych przypadkach, wskazanie głównych grup docelowych, poszczególnych terytoriów docelowych 
i typów beneficjentów 

(podstawa: art. 96 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) ppkt (iii) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Priorytet inwestycyjny <2A.2.1.1 type="S" input="S"> 

<2A.2.1.2 type="S" maxlength="17500" input="M"> 

2.A.6.2 Kierunkowe zasady wyboru operacji 

(podstawa: art. 96 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) ppkt (iii) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Priorytet inwestycyjny <2A.2.2.1 type="S" input="S"> 

<2A.2.2.2 type="S" maxlength="5000" input="M"> 

2.A.6.3 Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych (w stosownych przypadkach) 

(podstawa: art. 96 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) ppkt (iii) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Priorytet inwestycyjny <2A.2.3.1 type="S" input="S"> 

Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych <2A.2.3.2 type="C" input="M"> 

<2A.2.3.3 type="S" maxlength="7000" input="M"> 

2.A.6.4 Planowane wykorzystanie dużych projektów (w stosownych przypadkach) 

(podstawa: art. 96 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) ppkt (iii) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Priorytet inwestycyjny <2A.2.4.1 type="S" input="S"> 

<2A.2.4.2 type="S" maxlength="3500" input="M"> 

2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne oraz, w stosownych przypadkach, na kategorie regionu 

(podstawa: art. 96 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Tabela 5 

Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu 

(według priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorie regionu w odniesieniu do EFS oraz, w stosownych 
przypadkach, w odniesieniu do EFRR) 

Nr identyfikacyjny Wskaźnik Jednostka pomiaru Fundusz 
Kategoria regionu 

(w stosownych 
przypadkach) 

Wartość docelowa 
(2023) ( 1 ) 

Źródło danych Częstotliwość 
pomiaru 

M K O 

<2A.2.5.1 
type="S" 
input="S" SME > 

<2A.2.5.2 
type="S" 
input="S" SME > 

<2A.2.5.3 
type="S" 
input="S" SME > 

<2A.2.5.4 
type="S" 
input="S" SME > 

<2A.2.5.5 
type="S" 
input="S" SME > 

<2A.2.5.6 
type="N" 
input="M" "SME"> 

<2A.2.5.7 
type="S" 
maxlength="200" 
input="M" SME > 

<2A.2.5.8 
type="S" 
maxlength="100" 
input="M" SME > 

( 1 ) W odniesieniu do EFS wykaz ten obejmuje te wspólne wskaźniki produktu, dla których ustalono wartość docelową. Wartości docelowe można przedstawić łącznie 
(mężczyźni + kobiety) lub w podziale na płeć. W odniesieniu do EFRR i Funduszu Spójności podział na płeć jest w większości przypadków nieistotny. "M" = mężczyźni, 
"K" = kobiety, "O" = ogółem.
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2.A.7 Innowacje społeczne, współpraca ponadnarodowa i wkład EFS w realizację celów tematycznych 1–7 ( 1 ) 

Szczegółowe przepisy dotyczące EFS ( 2 ), w stosownych przypadkach (w podziale na osie priorytetowe i, 
w stosownych przypadkach, kategorie regionu): innowacje społeczne, współpraca ponadnarodowa i wkład EFS 
w realizację celów tematycznych 1-7. 

Opis wkładu planowanych przedsięwzięć w ramach osi priorytetowej na rzecz: 

— innowacji społecznych (jeżeli nie są objęte odrębną osią priorytetową); 

— współpracy ponadnarodowej (jeżeli nie jest objęta odrębną osią priorytetową); 

— celów tematycznych określonych w art. 9 akapit pierwszy punkty 1–7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. 

Oś priorytetowa <2A.3.1 type="S" input="S"> 

<2A.3.2 type="S" maxlength="7000" input="M">
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( 1 ) Tylko dla programów wspieranych przez EFS. 
( 2 ) W odniesieniu do EFS wykaz ten obejmuje wspólne wskaźniki produktu, dla których ustalono wartość docelową, oraz wszystkie 

specyficzne dla programu wskaźniki produktu.
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2.A.8 Ramy wykonania 

(podstawa: art. 96 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) ppkt (v) oraz załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Tabela 6 

Ramy wykonania dla osi priorytetowej 

(w podziale na fundusz oraz, dla EFRR i EFS, kategorię regionu) (1 ) 

Oś 
priorytetowa 

Rodzaj wskaźnika 
(Kluczowy etap 

wdrażania, 
wskaźnik finan
sowy, wskaźnik 
produktu lub, 
w stosownych 
przypadkach, 

wskaźnik rezultatu) 

Nr identyfikacyjny 
Wskaźnik lub 
kluczowy etap 

wdrażania 

Jednostka pomiaru, 
w stosownych przy

padkach 
Fundusz Kategoria regionu 

Cel pośredni na 
2018 r. (1 ) 

Cel końcowy 
(2023) (2 ) 

Źródło danych 

Wyjaśnienie adekwat
ności wskaźnika, 

w stosownych przy
padkach M K O M K O 

<2A.4.1 
type="S" 
input="S"> 

<2A.4.2 
type="S" 
input="S"> 

Etap realizacji lub 
wskaźnik finansowy 
<2A.4.3 type="S" 
maxlength="5" 
input="M"> 
Wskaźnik produktu 
lub rezulta
tu<2A.4.3 
type="S" 
input="S"> 

Etap realizacji lub 
wskaźnik finansowy 
<2A.4.4 type="S" 
maxlength="255" 
input="M"> 
Wskaźnik produktu 
lub rezultatu 
<2A.4.4 type="S" 
input="G" lub 
"M"> 

Etap realizacji lub 
wskaźnik finansowy 
<2A.4.5 type="S" 
input="M"> 
Wskaźnik produktu 
lub rezultatu 
<2A.4.5 type="S" 
input="G" lub 
"M"> 

<2A.4.6 
type="S" 
input="S"> 

<2A.4.7 type="S" 
input="S"> 

<2A.4.8 
type="S" 
maxlength="255" 
input="M"> 

Etap realizacji lub 
wskaźnik finan
sowy <2A.4.9 
type="S" 
input="M"> 
Wskaźnik 
produktu lub 
rezultatu 
<2A.4.8 
type="S" 
input="M"> 

Etap realizacji lub 
wskaźnik finansowy 
<2A.4.10 type="S" 
maxlength="200" 
input="M"> 
Wskaźnik produktu 
lub rezultatu 
<2A.4.10 type="S" 
input="M"> 

<2A.4.11 type="S" 
maxlength="500" 
input="M"> 

(1 ) Wartości docelowe można przedstawić łącznie (mężczyźni + kobiety) lub w podziale na płeć. "M" = mężczyźni, "K" = kobiety, "O" = ogółem. 
(2 ) Wartości docelowe można przedstawić łącznie (mężczyźni + kobiety) lub w podziale na płeć. "M" = mężczyźni, "K" = kobiety, "O" = ogółem. 

Dodatkowe informacje jakościowe na temat ustanowienia ram wykonania 

(opcjonalnie) 

<2A.4.12 type="S" maxlength="7000" input="M"> 

_____________ 
(1 ) W przypadku gdy Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest realizowana w ramach osi priorytetowej, cele pośrednie i końcowe wyznaczone dla tej inicjatywy należy odróżnić od innych celów pośrednich i końcowych dla osi 

priorytetowej zgodnie z aktami wykonawczymi, o których mowa w art. 22 ust. 7 akapit piąty rozporządzenia (EU) nr 1303/2013, ponieważ środki przydzielone na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (szczególna alokacja 
i odpowiadające mu wsparcie z EFS) są wyłączone z rezerwy wykonania.



2.A.9 Kategorie interwencji 

(podstawa: art. 96 ust. 2 lit. b) ppkt (vi) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Kategorie interwencji odpowiadające treści osi priorytetowej w oparciu o klasyfikację przyjętą przez Komisję oraz 
szacunkowy podział wsparcia Unii. 

Tabele 7–11 

Kategorie interwencji ( 1 ) 

(w podziale na fundusz i kategorię regionu, jeśli oś priorytetowa obejmuje więcej niż jedną kategorię regionu lub 
więcej niż jeden fundusz) 

Tabela 7 

Wymiar 1 – Zakres interwencji 

Fundusz <2A.5.1.1 type="S" input="S" Decision=N > 

Kategoria regionu <2A.5.1.2 type="S" input="S" Decision=N > 

Oś priorytetowa Kod Kwota (w EUR) 

<2A.5.1.3 type="S" input="S" Deci
sion=N> 

<2A.5.1.4 type="S" input="S" Deci
sion=N > 

<2A.5.1.5 type="N" input="M" 
Decision=N > 

Tabela 8 

Wymiar 2 – Forma finansowania 

Fundusz <2A.5.2.1 type="S" input="S" Decision=N > 

Kategoria regionu <2A.5.2.2 type="S" input="S" Decision=N > 

Oś priorytetowa Kod Kwota (w EUR) 

<2A.5.2.3 type="S" input="S" Deci
sion=N> 

<2A.5.2.4 type="S" input="S" Deci
sion=N > 

<2A.5.2.5 type="N" input="M" 
Decision=N > 

Tabela 9 

Wymiar 3 – Typ obszaru 

Fundusz <2A.5.3.1 type="S" input="S" Decision=N > 

Kategoria regionu <2A.5.3.2 type="S" input="S" Decision=N > 

Oś priorytetowa Kod Kwota (w EUR) 

<2A.5.3.3 type="S" input="S" Deci
sion=N> 

<2A.5.3.4 type="S" input="S" Deci
sion=N > 

<2A.5.3.5 type="N" input="M" 
Decision=N >
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( 1 ) Kwoty obejmują ogólną kwotę wsparcia Unii (główną alokację oraz alokację z rezerwy wykonania).



Tabela 10 

Wymiar 4 – Terytorialne mechanizmy wdrażania 

Fundusz <2A.5.4.1 type="S" input="S" Decision=N > 

Kategoria regionu <2A.5.4.2 type="S" input="S" Decision=N > 

Oś priorytetowa Kod Kwota (w EUR) 

<2A.5.4.2 type="S" input="S" Deci
sion=N> 

<2A.5.4.4 type="S" input="S" Deci
sion=N > 

<2A.5.4.5 type="N" input="M" 
Decision=N > 

Tabela 11 

Wymiar 6 – Temat uzupełniający EFS ( 1 ) (wyłącznie EFS) 

Fundusz <2A.5.5.1 type="S" input="S" Decision=N > 

Kategoria regionu <2A.5.5.2 type="S" input="S" Decision=N > 

Oś priorytetowa Kod Kwota (w EUR) 

<2A.5.5.3 type="S" input="S" Deci
sion=N> 

<2A.5.5.4 type="S" input="S" Deci
sion=N > 

<2A.5.5.5 type="N" input="M" 
Decision=N > 

2.A.10 Podsumowanie planowanego wykorzystania pomocy technicznej, z uwzględnieniem, w razie potrzeby, działań 
wzmacniających potencjał administracyjny instytucji zaangażowanych w zarządzanie programami i ich 
kontrolę oraz beneficjentów(w stosownych przypadkach) 

(w podziale na osie priorytetowe) 

(podstawa: art. 96 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) ppkt (vii) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Oś priorytetowa <3A.6.1 type="S" input="S"> 

<2A.6.2 type="S" maxlength="2000" input="M"> 

2.B Opis osi priorytetowych dotyczących pomocy technicznej 

(podstawa: art. 96 ust. 2 akapit pierwszy lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

2.B.1 Oś priorytetowa (należy powtórzyć dla każdej osi priorytetowej pomocy technicznej) 

Nr identyfikacyjny osi priorytetowej <2B.0.2 type="N" maxlength="5" input="G"> 

Nazwa osi priorytetowej: <2B.0.3 type="S" maxlength="255" input="M"> 

2.B.2 Przyczyny utworzenia osi priorytetowej obejmującej więcej niż jedną kategorię regionu (w stosownych przy
padkach) 

(podstawa: art. 96 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

<2B.0.1 type="S" maxlength="3500" input="M">
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( 1 ) Zawiera, w stosownych przypadkach, ujęte ilościowo informacje na temat wkładu EFS w realizację celów tematycznych, o których 
mowa w art. 9 akapit pierwszy pkt 1–7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.



2.B.3 Fundusz oraz kategoria regionu (należy powtórzyć dla każdej kombinacji w ramach osi priorytetowej) 

Fundusz <2B.0.4 type="S" input="S"> 

Kategoria regionu <2B.0.5 type="S" input="S"> 

Podstawa kalkulacji (wydatki kwalifikowalne ogółem 
lub publiczne wydatki kwalifikowalne) 

<2B.0.6 type="S" input="S"> 

2.B.4 Cele szczegółowe i oczekiwane rezultaty 

(należy powtórzyć dla każdego celu szczegółowego w ramach osi priorytetowej) 

(podstawa: art. 96 ust. 2 akapit pierwszy lit. c) ppkt (i) oraz (ii) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Nr identyfikacyjny <2B.1.1 type="N" maxlength="5" input="G"> 

Cel szczegółowy <2B.1.2 type="S" maxlength="500" input="M"> 

Rezultaty, które państwo członkowskie zamierza 
osiągnąć przy wsparciu UE ( 1 ) 

<2B.1.3 type="S" maxlength="3500" input="M"> 

( 1 ) Pozycja wymagana, gdy wsparcie Unii na pomoc techniczną w ramach programu operacyjnego przekracza 15 mln EUR. 

2.B.5 Wskaźniki rezultatu ( 1 ) 

Tabela 12 

Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu (w podziale na cele szczegółowe) 

(w odniesieniu do EFRR/EFS/Funduszu Spójności) 

(podstawa: art. 96 ust. 2 akapit pierwszy lit. c) ppkt (ii) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Nr identyfikacyjny Wskaźnik Jednostka 
pomiaru 

Wartość bazowa 
Rok bazowy 

Wartość docelowa ( 1 ) 
(2023) 

Źródło danych Częstotliwość 
pomiaru 

M K O M K O 

<2.B.2.1 type="S" 
maxlength="5" 
input="M"> 

<2.B.2.2 
type="S" 
maxlength="255" 
input="M"> 

<2.B.2.3 
type="S" 
input="M"> 

Ilościowa <2.B.2.4 
type="N" 
input="M"> 

<2.B.2.5 
type="N" 
input="M"> 

Ilościowa <2.B.2.6 
type="N" 
input="M"> 
Jakościowa <2.B.2.6 
type="S" 
maxlength="100" 
input="M"> 

<2.B.2.7 type="S" 
maxlength="200" 
input="M"> 

<2.B.2.8 type="S" 
maxlength="100" 
input="M"> 

( 1 ) Wartości docelowe mogą być wyrażone jakościowo lub ilościowo. Wartość docelową można przedstawić łącznie (mężczyźni + kobiety) lub w podziale na płeć, przy 
czym wartości bazowe mogą zostać odpowiednio dostosowane. "M" = mężczyźni, "K" = kobiety, "O" = ogółem. 

2.B.6 Przedsięwzięcia, które mają zostać objęte wsparciem, oraz ich oczekiwany wkład w realizację celów szczegó 
łowych (w podziale na osie priorytetowe) 

(podstawa: art. 96 ust. 2 akapit pierwszy lit. c) ppkt (i) i (iii) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

2.B.6.1 Opis przedsięwzięć, które mają zostać objęte wsparciem, oraz ich oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych 

(podstawa: art. 96 ust. 2 akapit pierwszy lit. c) ppkt (i) i (iii) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Oś priorytetowa <2.B.3.1.1 type="S" input="S"> 

<2.B.3.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">
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( 1 ) Pozycja wymagana, gdy jest to obiektywnie uzasadnione z uwagi na zakres przedsięwzięcia oraz gdy wsparcie Unii na pomoc 
techniczną w ramach programu operacyjnego przekracza 15 mln EUR.



2.B.6.2 Wskaźniki produktu, które mają się przyczynić do osiągnięcia rezultatów (w podziale na osie priorytetowe) 

(podstawa: art. 96 ust. 2 akapit pierwszy lit. c) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Tabela 13 

Wskaźniki produktu (w podziale na osie priorytetowe) 

(w odniesieniu do EFRR/EFS/Funduszu Spójności) 

Nr identyfikacyjny Wskaźnik Jednostka pomiaru 

Wartość docelowa (2023) ( 1 ) 
(opcjonalne) 

Źródło danych 

M K O 

<2.B.3.2.1 type="S" 
maxlength="5" input="M"> 

<2.B.2.2.2 type="S" 
maxlength="255" input="M"> 

<2.B.3.2.3 type="S" 
input="M"> 

<2.B.3.2.4 type="N" 
input="M"> 

<2.B.3.2.5 type="S" 
maxlength="200" input="M"> 

( 1 ) Podanie wartości docelowych dla wskaźników produktu w ramach pomocy technicznej jest fakultatywne. Wartości docelowe można przedstawić łącznie (mężczyźni + 
kobiety) lub w podziale na płeć. "M" = mężczyźni, "K" = kobiety, "O" = ogółem. 

2.B.7 Kategorie interwencji (w podziale na osie priorytetowe) 

(podstawa: art. 96 ust. 2 akapit pierwszy lit. c) ppkt (v) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Odpowiednie kategorie interwencji oparte na klasyfikacji przyjętej przez Komisję oraz szacunkowy podział 
wsparcia Unii. 

Tabele 14-16 

Kategorie interwencji ( 1 ) 

Tabela 14 

Wymiar 1 – Zakres interwencji 

Kategoria regionu: <type="S" input="S"> 

Oś priorytetowa Kod Kwota (w EUR) 

<2B.4.1.1 type="S" input="S" > 
Decision=N> 

<2B.4.1.2 type="S" input="S"> 
Decision=N> 

<2B.4.1.3 type="N" input="M"> 
Decision=N> 

Tabela 15 

Wymiar 2 – Forma finansowania 

Kategoria regionu: <type="S" input="S"> 

Oś priorytetowa Kod Kwota (w EUR) 

<2B.4.2.1 type="S" input="S" > 
Decision=N> 

<2B.4.2.2 type="S" input="S"> 
Decision=N> 

<2B.4.2.3 type="N" input="M"> 
Decision=N> 

Tabela 16 

Wymiar 3 – Typ obszaru 

Kategoria regionu: <type="S" input="S"> 

Oś priorytetowa Kod Kwota (w EUR) 

<2B.4.3.1 type="S" input="S" > 
Decision=N> 

<2B.4.3.2 type="S" input="S"> 
Decision=N> 

<2B.4.3.3 type="N" input="M"> 
Decision=N>
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( 1 ) Kwoty obejmują ogólną kwotę wsparcia Unii (główną alokację oraz alokację z rezerwy wykonania).
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SEKCJA 3 

PLAN FINANSOWY 

(podstawa: art. 96 ust. 2 akapit pierwszy lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

3.1 Środki finansowe z poszczególnych funduszy oraz kwoty na rezerwę wykonania 

(podstawa: art. 96 ust. 2 akapit pierwszy lit. d) ppkt (i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Tabela 17 

Fundusz Kategoria 
regionu 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ogółem 

Główna 
aloka
cja (1 ) 

Rezerwa 
wykona

nia 

Główna 
alokacja 

Rezerwa 
wykonania 

Główna 
alokacja 

Rezerwa 
wykonania 

Główna 
alokacja 

Rezerwa 
wykonania 

Główna 
alokacja 

Rezerwa 
wykonania 

Główna 
alokacja 

Rezerwa 
wykonania 

Główna 
alokacja 

Rezerwa 
wykonania 

Główna 
alokacja 

Rezerwa 
wykona

nia 

<3.1.1 
type="S" 
input= 
"G" 
"SME"> 

<3.1.2 
type="S" 
input="G" 
"SME" > 

<3.1.3 
type= 
"N" 
input= 
"M" 
"SME" 
> 

<3.1.4 
type= 
"N" 
input= 
"M" 
TA 
"NA" 
YEI 
–"NA" 
> 

<3.1.5 
type= 
"N" 
input= 
"M" 
"SME" 
> 

<3.1.6 
type="N" 
input= 
"M" 
TA 
"NA" YEI 
–"NA"> 

<3.1.7 
type="N" 
input= 
"M" 
"SME" 
> 

<3.1.8 
type="N" 
input= 
"M" 
TA - 
"NA" 
YEI 
–"NA"> 

<3.1.9 
type= 
"N" 
input= 
"M" 
"SME" 
> 

<3.1.10 
type="N" 
input= 
"M" 
TA - 
"NA" 
YEI 
–"NA"> 

<3.1.11 
type="N" 
input= 
"M" 
"SME" 
> 

<3.1.12 
type="N" 
input= 
"M" 
TA - 
"NA" YEI 
–"NA"> 

<3.1.13 
type="N" 
input= 
"M" 
"SME" 
> 

<3.1.14 
type="N" 
input= 
"M" 
TA - 
"NA" YEI 
–"NA"> 

<3.1.15 
type="N" 
input= 
"M" 
"SME" 
> 

<3.1.16 
type="N" 
input= 
"M" 
TA - 
"NA" YEI 
–"NA"> 

<3.1.17 
type= 
"N" 
input= 
"G" 
"SME" 
> 

<3.1.18 
type= 
"N" 
input= 
"G" 
TA - 
"NA" 
YEI 
–"NA"> 

(1) EFRR W regio
nach słabiej 
rozwinię
tych 

(2) W regio
nach przej 
ściowych 

(3) W regio
nach lepiej 
rozwinię
tych 

(4) Ogółem
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Fundusz Kategoria 
regionu 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ogółem 

Główna 
aloka
cja (1 ) 

Rezerwa 
wykona

nia 

Główna 
alokacja 

Rezerwa 
wykonania 

Główna 
alokacja 

Rezerwa 
wykonania 

Główna 
alokacja 

Rezerwa 
wykonania 

Główna 
alokacja 

Rezerwa 
wykonania 

Główna 
alokacja 

Rezerwa 
wykonania 

Główna 
alokacja 

Rezerwa 
wykonania 

Główna 
alokacja 

Rezerwa 
wykona

nia 

(5) EFS (2 ) W regio
nach słabiej 
rozwinię
tych 

(6) W regio
nach przej 
ściowych 

(7) W regio
nach lepiej 
rozwinię
tych 

(8) Ogółem 
(9) Szcze

gólna 
alokac
ja na 
Inicja
tywę 
na 
rzecz 
zatrud
nienia 
ludzi 
młody
ch 

Nie doty
czy 

Nie 
doty
czy 

Nie 
dotyczy 

Nie 
doty
czy 

Nie 
dotyczy 

Nie 
doty
czy 

Nie 
dotyczy 

Nie 
doty
czy 

Nie 
dotyczy 

Nie 
doty
czy 

Nie 
dotyczy 

Nie 
doty
czy 

Nie 
dotyczy 

Nie 
doty
czy 

Nie 
doty
czy 

(10) Fundu
sz 
Spój
ności 

Nie doty
czy 

(11) EFRR Specjalna 
alokacja dla 
regionów 
najbardziej 
oddalonych 
lub północ
nych słabo 
zaludnio
nych regio
nów 

(12) Ogół
em 

(1 ) Całkowita alokacja (wsparcie Unii) pomniejszona o alokację na rezerwę wykonania. 
(2 ) Całkowita alokacja z EFS, w tym odpowiednie wsparcie z EFS dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Kolumny dotyczące rezerwy na wykonanie nie obejmują odpowiadającego wsparcia z EFS dla Inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych, ponieważ jest ono wyłączone z rezerwy wykonania.
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3.2 Łączne środki finansowe w podziale na fundusz oraz współfinansowanie krajowe (EUR) 

(podstawa: art. 96 ust. 2 akapit pierwszy lit. d) ppkt (ii) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

1. Tabela przedstawia plan finansowy w podziale na osie priorytetowe. 

2. W przypadku gdy oś priorytetowa obejmuje więcej niż jeden fundusz, finansowanie unijne i wkład krajowy należy przedstawić w podziale na fundusze, z odrębną stopą dofinansowania w ramach 
osi priorytetowej dla każdego funduszu. 

3. W przypadku gdy oś priorytetowa obejmuje więcej niż jedną kategorię regionu, finansowanie unijne i wkład krajowy należy przedstawić w podziale na kategorie regionu, z odrębną stopą 
dofinansowania w ramach osi priorytetowej dla każdej kategorii regionu. 

4. Wkład EBI należy przedstawić na poziomie osi priorytetowej. 

Tabela 18a 

Plan finansowy 

Oś prio
rytetowa Fundusz Kategoria regionu 

Podstawa 
kalkulacji 

wsparcia Unii 
(całkowite 

koszty kwali
fikowalne lub 

publiczne 
koszty kwali

fikowalne) 

Wsparcie Unii Wkład 
krajowy 

Szacunkowy podział 
wkładu krajowego Finanso

wanie 
ogółem 

Stopa dofi
nansowania 

Dla celów 
informacyj

nych 
Wkład EBI 

Główna alokacja (całko
wite finansowanie 

pomniejszone o rezerwę 
wykonania) 

Rezerwa wykonania 

Kwota 
rezerwy 

wykonania 
w stosunku 
do ogólnej 

kwoty 
wsparcia 

Unii 

Krajowe 
środki 

publiczne 

Krajowe 
środki 

prywatne (*) 

Wsparcie 
Unii 

Wkład 
krajowy 

Wsparcie 
Unii 

Wkład 
krajowy (1 ) 

(a) (b) = (c) + 
(d) 

(c) (d) (e) = (a) 
+ (b) 

(f) = (a)/ 
(e) (**) 

(g) (h) = (a) 
- (j) 

(i) = (b) 
- (k) 

(j) (k) = (b) 
* ((j)/(a)) 

(l) = 
(j)/(a) * 
100 

<3.2.A.1 
type="S" 
input= 
"G" 
"SME" > 

<3.2.A.2 
type= 
"S" 
input= 
"G" 
"SME" > 

<3.2.A.3 type="S" 
input="G" "SME" > 

<3.2.A.4 
type="S" 
input="G" 
"SME" > 

<3.2.A.5 type="N" 
input="M""SME" > 

<3.2.A.6 
type="N" 
SME" " 
input="G"> 

<3.2.A.7 
type= 
"N" input= 
"M" 
"SME" > 

<3.2.A.8 
type= 
"N" input= 
"M" 
"SME" > 

<3.2.A.9 
type="N" 
input="G" 
SME" "> 

<3.2.A.10 
type="P" 
input= 
"G""SME" 
> 

<3.2.A.11 
type="N" 
input= 
"M""SME" 
> 

<3.2.A.12 
type= 
"N" input= 
"M" TA - 
"NA" YEI 
–"NA"> 

<3.2.A.13 
type= 
"N" 
input= 
"M" TA - 
"NA" YEI 
–"NA">> 

<3.2.A.14 
type="N" 
input= 
"M" TA - 
"NA" YEI 
–"NA"> 

<3.2.A.15 
type="N" 
input="M" 
TA - 
"NA" YEI 
–"NA"> 

<3.2.A.16 
type="N" 
input="G" 
TA - 
"NA" YEI 
–"NA"> 

Oś prio
rytetowa 
1 

EFRR 

Oś prio
rytetowa 
2 

EFS
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Oś prio
rytetowa Fundusz Kategoria regionu 

Podstawa 
kalkulacji 

wsparcia Unii 
(całkowite 

koszty kwali
fikowalne lub 

publiczne 
koszty kwali

fikowalne) 

Wsparcie Unii Wkład 
krajowy 

Szacunkowy podział 
wkładu krajowego Finanso

wanie 
ogółem 

Stopa dofi
nansowania 

Dla celów 
informacyj

nych 
Wkład EBI 

Główna alokacja (całko
wite finansowanie 

pomniejszone o rezerwę 
wykonania) 

Rezerwa wykonania 

Kwota 
rezerwy 

wykonania 
w stosunku 
do ogólnej 

kwoty 
wsparcia 

Unii 

Krajowe 
środki 

publiczne 

Krajowe 
środki 

prywatne (*) 

Wsparcie 
Unii 

Wkład 
krajowy 

Wsparcie 
Unii 

Wkład 
krajowy (1 ) 

Oś prio
rytetowa 
3 

Inicja
tywa na 
rzecz 
zatrud
nienia 
ludzi 
młodyc
h (2 ) 

Nie dotyczy Nie doty
czy 

Nie doty
czy 

Nie doty
czy 

Oś prio
rytetowa 
4 

EFS 

Inicja
tywa na 
rzecz 
zatrud
nienia 
ludzi 
młodyc
h (3 ) 

Nie dotyczy Nie doty
czy 

Nie doty
czy 

Nie doty
czy 

Oś prio
rytetowa 
5 

Fundusz 
Spójno 
ści 

Nie dotyczy 

Ogółem EFRR Słabiej rozwinięte Równa się wsparciu 
ogółem (1) w tabeli 
17 

Ogółem EFRR Przejściowe Równa się wsparciu 
ogółem (2) w tabeli 
17 

Ogółem EFRR Lepiej rozwinięte Równa się wsparciu 
ogółem (3) w tabeli 
17 

Ogółem EFRR Specjalna alokacja 
dla regionów 
najbardziej odda
lonych lub 
północnych słabo 
zaludnionych 
regionów 

Równa się wsparciu 
ogółem (11) w tabeli 
17
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Oś prio
rytetowa Fundusz Kategoria regionu 

Podstawa 
kalkulacji 

wsparcia Unii 
(całkowite 

koszty kwali
fikowalne lub 

publiczne 
koszty kwali

fikowalne) 

Wsparcie Unii Wkład 
krajowy 

Szacunkowy podział 
wkładu krajowego Finanso

wanie 
ogółem 

Stopa dofi
nansowania 

Dla celów 
informacyj

nych 
Wkład EBI 

Główna alokacja (całko
wite finansowanie 

pomniejszone o rezerwę 
wykonania) 

Rezerwa wykonania 

Kwota 
rezerwy 

wykonania 
w stosunku 
do ogólnej 

kwoty 
wsparcia 

Unii 

Krajowe 
środki 

publiczne 

Krajowe 
środki 

prywatne (*) 

Wsparcie 
Unii 

Wkład 
krajowy 

Wsparcie 
Unii 

Wkład 
krajowy (1 ) 

Ogółem EFS (4 ) Słabiej rozwinięte Ta pozycja nie równa 
się wsparciu ogółem 
(5) w tabeli 17, 
ponieważ ta ostatnia 
pozycja obejmuje 
również odpowiada
jące wsparcie z EFS 
dla Inicjatywy na 
rzecz zatrudnienia 
ludzi młodych (5 ) 

Ogółem EFS (6 ) Przejściowy Ta pozycja nie równa 
się wsparciu ogółem 
(6) w tabeli 17, 
ponieważ ta ostatnia 
pozycja obejmuje 
również odpowiada
jące wsparcie z EFS 
dla Inicjatywy na 
rzecz zatrudnienia 
ludzi młodych 

Ogółem EFS (7 ) Lepiej rozwinięte Ta pozycja nie równa 
się wsparciu ogółem 
(7) w tabeli 17, 
ponieważ ta ostatnia 
pozycja obejmuje 
również odpowiada
jące wsparcie z EFS 
dla Inicjatywy na 
rzecz zatrudnienia 
ludzi młodych 

Ogółem Inicja
tywa na 
rzecz 
zatrud
nienia 
ludzi 
młodyc
h (8 ) 

Nie dotyczy Ta pozycja nie równa 
się wsparciu ogółem 
(9) w tabeli 17, 
ponieważ ta ostatnia 
pozycja obejmuje 
również szczególną 
alokację na Inicjatywę 
na rzecz zatrudnienia 
ludzi młodych
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Oś prio
rytetowa Fundusz Kategoria regionu 

Podstawa 
kalkulacji 

wsparcia Unii 
(całkowite 

koszty kwali
fikowalne lub 

publiczne 
koszty kwali

fikowalne) 

Wsparcie Unii Wkład 
krajowy 

Szacunkowy podział 
wkładu krajowego Finanso

wanie 
ogółem 

Stopa dofi
nansowania 

Dla celów 
informacyj

nych 
Wkład EBI 

Główna alokacja (całko
wite finansowanie 

pomniejszone o rezerwę 
wykonania) 

Rezerwa wykonania 

Kwota 
rezerwy 

wykonania 
w stosunku 
do ogólnej 

kwoty 
wsparcia 

Unii 

Krajowe 
środki 

publiczne 

Krajowe 
środki 

prywatne (*) 

Wsparcie 
Unii 

Wkład 
krajowy 

Wsparcie 
Unii 

Wkład 
krajowy (1 ) 

Ogółem Fundusz 
Spójno 
ści 

Nie dotyczy Równa się wsparciu 
ogółem (10) w tabeli 
17 

Suma 
całko
wita 

Równa się wsparciu 
ogółem (12) w tabeli 
17 

(*) Należy wypełnić wyłącznie wówczas, gdy osie priorytetowe są wyrażone w kosztach całkowitych. 
(**) Tę stopę można zaokrąglić w tabeli do najbliższej liczby całkowitej. Dokładna stopa zastosowana do zwrotu płatności odpowiada współczynnikowi (f). 

(1 ) Wkład krajowy dzieli się proporcjonalnie między główną alokację i rezerwę wykonania. 
(2 ) Ta oś priorytetowa obejmuje szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych oraz odpowiadające jej wsparcie z EFS. 
(3 ) Ta część osi priorytetowej obejmuje szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych oraz odpowiadające jej wsparcie z EFS. 
(4 ) Alokacja z EFS bez odpowiadającego wsparcia dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 
(5 ) Suma całkowitego wsparcia z EFS w regionach słabiej rozwiniętych, w regionach przejściowych i w regionach lepiej rozwiniętych oraz środków przydzielonych na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w tabeli 18a równa się 

sumie całkowitego wsparcia z EFS w tych regionach oraz szczególnej alokacji na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w tabeli 17. 
(6 ) Alokacja z EFS bez odpowiadającego wsparcia dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 
(7 ) Alokacja z EFS bez odpowiadającego wsparcia dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 
(8 ) Obejmuje szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych oraz odpowiadające mu wsparcie z EFS. 

Tabela 18b 

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – szczególna alokacja (1 ) (w stosownych przypadkach) 

Fundusz (1 ) Kategoria regionu 

Podstawa kalkulacji 
wsparcia Unii 

(Całkowite koszty 
kwalifikowalne lub 
publiczne koszty 
kwalifikowalne) 

Wsparcie Unii (a) Wkład krajowy 
(b) = (c) + (d) 

Szacunkowy podział wkładu krajowego 

Finansowanie ogółem 
(e) = (a) + (b) 

Stopa dofinansowania 
(f) = (a)/(e) (**) Krajowe środki publiczne 

(c) 
Krajowe środki prywatne 

(d) (*) 

<3.2.B.1 type="S" 
input="G"> 

<3.2.B.2 type="S" 
input="G"> 

<3.2.B.3 
type="S" 
input="G"> 

<3.2.B.1 type="N" 
input="M"> 

<3.2.B.4 
type="N" 
input="G"> 

<3.2.B.5 type="N" 
input="M"> 

<3.2.B.6 type="N" 
input="M"> 

<3.2.B.7 type="N" 
input="G"> 

<3.2.B.8 type="P" 
input="G"> 

1. Szczególna alokacja na 
Inicjatywę na rzecz 
zatrudnienia ludzi 
młodych 

Nie dotyczy 0 100 % 

_____________ 
(1 ) Należy wypełnić dla każdej osi priorytetowej (oraz jej części), w ramach której wdrażana jest Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych..



PL 
22.3.2014 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
L 87/23

 

Fundusz (1 ) Kategoria regionu 

Podstawa kalkulacji 
wsparcia Unii 

(Całkowite koszty 
kwalifikowalne lub 
publiczne koszty 
kwalifikowalne) 

Wsparcie Unii (a) Wkład krajowy 
(b) = (c) + (d) 

Szacunkowy podział wkładu krajowego 

Finansowanie ogółem 
(e) = (a) + (b) 

Stopa dofinansowania 
(f) = (a)/(e) (**) Krajowe środki publiczne 

(c) 
Krajowe środki prywatne 

(d) (*) 

2. Odpowiadające wsparcie 
z EFS 

Słabiej rozwinięte 

3. Odpowiadające wsparcie 
z EFS 

W okresie przejścio
wym 

4. Odpowiadające wsparcie 
z EFS 

Lepiej rozwinięte 

5. OGÓŁEM: Oś prioryte
towa poświęcona Inicja
tywie na rzecz zatrud
nienia ludzi młodych 
[lub jej część] 

[Musi odpowiadać 
[części] osi prioryte
towej 3] 

Suma (1:4) Suma (1:4) 

6. Współczynnik 
wsparcia z EFS 
dla regionów 
słabiej 
rozwiniętych 
2/suma (2:4) 

<3.2.c.11 type="P" 
input="G"> 

7. Współczynnik 
wsparcia z EFS 
dla regionów 
przejściowych 
3/suma (2:4) 

<3.2.c.13 type="P" 
input="G"> 

8. Współczynnik 
wsparcia z EFS 
dla regionów 
lepiej rozwinię
tych 
4/suma (2:4) 

<3.2.c.14 type="P" 
input="G"> 

(*) Należy wypełnić wyłącznie wówczas, gdy osie priorytetowe są wyrażone w kosztach całkowitych. 
(**) Tę stopę można zaokrąglić w tabeli do najbliższej liczby całkowitej. Dokładna stopa zastosowana do zwrotu płatności odpowiada współczynnikowi (f). 

(1 ) Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (szczególną alokację i odpowiadające jej wsparcie z EFS) uznaje się za fundusz i wyszczególnia w odrębnym wierszu, nawet jeśli stanowi część osi priorytetowej.
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Tabela 18c 

Plan finansowy w podziale na osie priorytetowe, fundusze, kategorie regionu i cele tematyczne 

(podstawa: art. 96 ust. 2 akapit pierwszy lit. d) ppkt (ii) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Oś priorytetowa Fundusz (1 ) Kategoria regionu Cel tematyczny Wsparcie Unii Wkład krajowy Finansowanie ogółem 

<3.2.C.1 type="S" 
input="G"> 

<3.2.C.2 type="S" 
input="G"> 

<3.2.C.3 type="S" 
input="G"> 

<3.2.C.4 type="S" 
input="G"> 

<3.2.C.5 type="N" 
input="M"> 

<3.2.C.6 type="N" 
input="M"> 

<3.2.C.7 type="N" 
input="M"> 

Ogółem 

(1 ) Dla celów niniejszej tabeli Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (szczególną alokację i odpowiadające jej wsparcie z EFS) uznaje się za fundusz. 

Tabela 19 

Szacunkowa kwota wsparcia, która ma być wykorzystana na cele związane ze zmianami klimatu 

(podstawa: art. 27 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) (1 ) 

Oś priorytetowa Szacunkowa kwota wsparcia, która ma być wykorzystana na cele związane ze 
zmianami klimatu (w EUR) Udział w całkowitej alokacji na program operacyjny (%) 

<3.2.C.8 type="S" input="G"> <3.2.C.9 type="N" input="G"> Decision=N> <3.2.C.10 type="P" input="G"> Decision=N> 

Ogółem 

_____________ 
(1 ) Niniejsza tabela jest generowana automatycznie na podstawie tabel dotyczących kategorii interwencji sporządzonych w ramach każdej osi priorytetowej.



SEKCJA 4 

ZINTEGROWANE PODEJŚCIE DO ROZWOJU TERYTORIALNEGO 

(podstawa: art. 96 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Opis zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, z uwzględnieniem treści i celów programu operacyjnego oraz 
umowy partnerstwa, oraz wskazanie, jak przyczynia się ono osiągnięcia celów programu operacyjnego i oczekiwanych 
rezultatów. 

<4.0 type="S" maxlength="3500" input="M"> 

4.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność(w stosownych przypadkach) 

(podstawa: art. 96 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Podejście do stosowania instrumentów rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz zasady identy
fikacji obszarów, na których będą one wykorzystywane 

<4.1 type="S" maxlength="7000" input="M" PA=Y> 

4.2 Zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich (w stosownych przy
padkach) 

(podstawa: art. 96 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013; art. 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 ( 1 )) 

W stosownych przypadkach szacunkowa kwota wsparcia z EFRR na zintegrowane działania na rzecz zrów
noważonego rozwoju obszarów miejskich, które mają być realizowane na podstawie przepisów art. 7 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1301/2013 oraz szacunkowa alokacja wsparcia z EFS na działania zintegrowane. 

<4.2.1 type="S" maxlength="3500" input="M"> 

Tabela 20 

Zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich – szacunkowa alokacja 
wsparcia z EFRR i szacunkowa alokacja EFS 

Fundusz 
Wsparcie z EFRR i EFS (wartości 

szacunkowe) 
EUR 

Udział całkowitej alokacji z funduszu 
w programie 

<4.2.2 type="S" input="G"> <4.2.3 type="N" input="M"> <4.2.3 type="P" input="G"> 

EFRR ogółem 

EFS ogółem 

EFRR+EFS OGÓŁEM 

4.3 Zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) (w stosownych przypadkach) 

(podstawa: art. 96 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Podejście do wykorzystania zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT) (w rozumieniu art. 36 rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013) innych niż realizowane w przypadkach objętych punktem 4.2 oraz szacunkowa alokacja na 
te inwestycje w ramach każdej osi priorytetowej. 

<4.3.1 type="S" maxlength="5000" input="M PA=Y">
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( 1 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie 
uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 289).



Tabela 21 

Szacunkowa alokacja finansowa na ZIT inne niż wymienione w pkt 4.2 

(kwota łączna) 

Oś priorytetowa Fundusz Szacunkowa alokacja finansowa 
(wsparcie Unii) (w EUR) 

<4.3.2 type="S" input="G" PA=Y> <4.3.3 type="S" input="G" PA=Y > <4.3.4 type="N" input="M" PA=Y > 

Ogółem 

4.4 Rozwiązania na rzecz przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych w ramach danego 
programu operacyjnego, z udziałem beneficjentów znajdujących się w co najmniej jednym innym 
państwie członkowskim (w stosownych przypadkach) 

(podstawa: art. 96 ust. 3 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

<4.4.1 type="S" maxlength="3500" input="M" PA=Y> 

4.5 Wkład planowanych przedsięwzięć w ramach programu w odniesieniu do strategii makroregionalnych 
i strategii morskich, z zastrzeżeniem potrzeb obszaru objętego programem zidentyfikowanych przez 
państwo członkowskie (w stosownych przypadkach) 

(w przypadku gdy państwo członkowskie i regiony uczestniczą w strategiach makroregionalnych i strategiach 
morskich) 

(podstawa: art. 96 ust. 3 lit e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

<4.4.2 type="S" maxlength="3500" input="M" > 

SEKCJA 5 

SZCZEGÓLNE POTRZEBY OBSZARÓW GEOGRAFICZNYCH NAJBARDZIEJ DOTKNIĘTYCH UBÓSTWEM LUB GRUP 
DOCELOWYCH NAJBARDZIEJ ZAGROŻONYCH DYSKRYMINACJĄ LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM (W 

STOSOWNYCH PRZYPADKACH) 

(podstawa: art. 96 ust. 4 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

5.1 Obszary geograficzne najbardziej dotknięte ubóstwem/grupy docelowe najbardziej zagrożone dyskry
minacją lub wykluczeniem społecznym 

<5.1.1 type="S" maxlength="7000" input="M" Decision= N PA=Y> 

5.2 Strategia służąca zaspokojeniu szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych 
ubóstwem/grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym 
oraz, w stosownych przypadkach, wkład do zintegrowanego podejścia ustanowionego w umowie part
nerstwa 

<5.2.1 type="S" maxlength="7000" input="M" Decision= N PA=Y>
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Tabela 22 

Przedsięwzięcia mające na celu zaspokojenie szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej 
dotkniętych ubóstwem/grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem 

społecznym ( 1 ) 

Grupa docelowa/obszar 
geograficzny 

Główne typy 
planowanych 
przedsięwzięć 

w ramach podejścia 
zintegrowanego 

Oś priorytetowa Fundusz Kategoria regionu Priorytet inwesty
cyjny 

<5.2.2 type="S" 
maxlength="255" 
input="M" Deci
sion=N PA=Y > 

<5.2.3type="S" 
maxlength= 
"1500" 
input="M" Deci
sion= N PA=Y > 

<5.2.4 
type="S" 
input="S" 
Decision= 
N PA=Y > 

<5.2.6 
type="S" 
input="S" 
Decision= 
N PA=Y > 

<5.2.7 type="S" 
input="S" Deci
sion= N PA=Y > 

<5.2.5 type="S" 
input="S" PA=Y > 

SEKCJA 6 

SZCZEGÓLNE POTRZEBY OBSZARÓW GEOGRAFICZNYCH, KTÓRE CIERPIĄ NA SKUTEK POWAŻNYCH 
I TRWAŁYCH NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW PRZYRODNICZYCH LUB DEMOGRAFICZNYCH (W 

STOSOWNYCH PRZYPADKACH) 

(podstawa: art. 96 ust. 4 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013). 

<6.1 type="S" maxlength="5000" input="M" Decisions=N PA=Y> 

SEKCJA 7 

INSTYTUCJE I PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE, KONTROLĘ I AUDYT ORAZ ROLA 
POSZCZEGÓLNYCH PARTNERÓW 

(podstawa: art. 96 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

7.1 Odpowiednie instytucje i podmioty 

(podstawa: art. 96 ust. 5 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Tabela 23 

Odpowiednie instytucje i podmioty 

Instytucja/podmiot Nazwa instytucji/podmiotu oraz departa
mentu lub jednostki 

Kierownik instytucji/podmiotu (funkcja 
lub stanowisko) 

<7.1.1 type="S" input="S" Deci
sion=N "SME" > 

<7.1.2 type="S" maxlength= "255" 
input="M" Decision=N "SME" > 

<7.1.3 type="S" maxlength= "255" 
input="M" Decision=N "SME" > 

Instytucja zarządzająca 

Instytucja certyfikująca, w stosow
nych przypadkach 

Instytucja audytowa 

Podmiot, do którego Komisja będzie 
kierowała płatności
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( 1 ) Jeśli program obejmuje więcej niż jedną kategorię regionu, konieczny może być podział według kategorii regionu.



7.2 Zaangażowanie właściwych partnerów 

(podstawa: art. 96 ust. 5 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

7.2.1 Przedsięwzięcia podjęte w celu zaangażowania właściwych partnerów w przygotowanie programu operacyjnego 
oraz rola tych partnerów we wdrażaniu, monitorowaniu i ewaluacji programu operacyjnego 

<7.2.1 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N "SME"> 

7.2.2 Granty globalne (w odniesieniu do EFS, w stosownych przypadkach) 

(podstawa: art. 6 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013) 

<7.2.2 type="S" maxlength="5000" input="M" Decisions=N> 

7.2.3 Alokowanie zasobów przeznaczonych na budowanie potencjału (w odniesieniu do EFS, w stosownych przypad
kach) 

(podstawa: art. 6 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013) 

<7.2.3 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N> 

SEKCJA 8 

KOORDYNACJA MIĘDZY FUNDUSZAMI POLITYKI SPÓJNOŚCI, EFRROW, EFMR ORAZ INNYMI UNIJNYMI 
I KRAJOWYMI INSTRUMENTAMI FINANSOWANIA ORAZ EBI 

(podstawa: art. 96 ust. 6 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Mechanizmy zapewniające koordynację między funduszami polityki spójności, Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim (EFMR) oraz innymi unijnymi 
i krajowymi instrumentami finansowania oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), z uwzględnieniem odpowied
nich przepisów ustanowionych we wspólnych ramach strategicznych. 

<8.1 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N PA=Y> 

SECTION 9 

WARUNKI WSTĘPNE 

(podstawa: art. 96 ust. 6 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

9.1 Warunki wstępne 

Informacja dotycząca oceny konieczności zastosowania i spełnienia warunków wstępnych (opcjonalna); 

<9.0 type="S" maxlength="14000" input="M" PA=Y> 

Tabela 24 

Mające zastosowanie warunki wstępne oraz ocena ich spełnienia 

Warunek wstępny 
Osie priorytetowe, 

których dotyczy 
warunek 

Spełnienie warunków 
wstępnych (tak/nie/czę 

ściowo) 
Kryteria Spełnienie kryteriów 

(tak/nie) 

Podstawa 
(odwołanie do strategii, aktu 

prawnego lub innych odpowied
nich dokumentów, w tym do 

odpowiednich sekcji, artykułów 
lub ustępów, wraz z łączami 

internetowymi lub ścieżką 
dostępu do pełnego tekstu) 

Objaśnienia 

<9.1.1 type="S" 
maxlength="500" 
input="S" 
PA=Y"SME" > 

<9.1.2 type="S" 
maxlength="100" 
input="S" PA=Y 
"SME" > 

<9.1.3 type="C" 
input="G" PA=Y 
"SME" > 

<9.1.4 type="S" 
maxlength="500" 
input="S" PA=Y 
"SME" > 

<9.1.5 type="B" 
input="S" PA=Y 
"SME" > 

<9.1.6 type="S" 
maxlength="500" input="M" 
PA=Y "SME" > 

<9.1.7 type="S" 
maxlength="1000" 
input="M" PA=Y 
"SME" >
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9.2 Opis przedsięwzięć służących spełnieniu warunków wstępnych, odpowiedzialne podmioty i harmono
gram takich przedsięwzięć ( 1 ) 

Tabela 25 

Przedsięwzięcia, jakie należy podjąć, aby spełnić mające zastosowanie ogólne warunki wstępne 

Ogólne warunki 
wstępne Niespełnione kryteria Przedsięwzięcia, które 

należy podjąć Termin (data) Odpowiedzialne 
podmioty 

<9.2.1 type="S" 
maxlength="500" 
input="G" PA=Y 
"SME" > 

<9.2.2 type="S" 
maxlength="500" 
input="G" PA=Y 
"SME" > 

<9.2.3 type="S" 
maxlength="1000" 
input="M" PA=Y 
"SME" > 

<9.2.4 type="D" 
input="M" PA=Y 
"SME" > 

<9.2.5 type="S" 
maxlength="500" 
input="M" PA=Y 
"SME" > 

Tabela 26 

Przedsięwzięcia, jakie należy podjąć, aby spełnić mające zastosowanie tematyczne warunki wstępne 

Tematyczne warunki 
wstępne Niespełnione kryteria Przedsięwzięcia, które 

należy podjąć Termin (data) Odpowiedzialne 
podmioty 

<9.2.1 type="S" 
maxlength="500" 
input="G" PA=Y 
"SME" TA- "NA"> 

<9.2.2 type="S" 
maxlength="500" 
input="G" PA=Y 
"SME" 
TA- "NA" > 

<9.2.3 type="S" 
maxlength="1000" 
input="M" PA=Y 
"SME" > 
TA- "NA" > 

<9.2.4 type="D" 
input="M " PA=Y 
"SME" 
TA- "NA" > 

<9.2.5 type="S" 
maxlength="500" 
input="M" PA=Y 
"SME" 
TA- "NA"> 

1. X Przedsięwzięcie 1 Termin realizacji przed
sięwzięcia 1 

Przedsięwzięcie 2 Termin realizacji przed
sięwzięcia 2 

SEKCJA 10 

ZMNIEJSZANIE OBCIĄŻEŃ ADMINISTRACYJNYCH DLA BENEFICJENTÓW 

(podstawa: art. 96 ust. 6 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Podsumowanie oceny obciążeń administracyjnych dla beneficjentów oraz, w razie potrzeby, planowanych przedsięwzięć 
wraz z orientacyjnym harmonogramem dotyczącym zmniejszania obciążeń administracyjnych. 

<10.0 type="S" maxlength="7000" input="M" decision=N PA=Y> 

SEKCJA 11 

ZASADY HORYZONTALNE 

(podstawa: art. 96 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

11.1 Zrównoważony rozwój 

Opis konkretnych przedsięwzięć mających na celu uwzględnienie przy wyborze operacji wymogów ochrony 
środowiska, efektywnego wykorzystania zasobów, łagodzenia skutków zmian klimatu i dostosowania do zmian 
klimatu, odporności na klęski i katastrofy, zapobiegania i zarządzania ryzykiem. 

<13.1 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>
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( 1 ) Tabele 25 i 26 obejmują wyłącznie mające zastosowanie ogólne i tematyczne warunki wstępne, które w ogóle nie zostały spełnione lub 
zostały częściowo spełnione (zob. tabela 24) w momencie przedłożenia programu.



11.2 Równość szans i niedyskryminacja 

Opis konkretnych przedsięwzięć mających na celu promowanie równości szans i zapobieganie dyskryminacji ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną podczas przygotowania, opracowywania i wdrażania programu operacyjnego, w szczególności 
w kontekście dostępu do finansowania z uwzględnieniem potrzeb różnych grup docelowych narażonych na 
ryzyko takiej dyskryminacji, a w szczególności wymogów zapewnienia dostępności dla osób z niepełnospraw
nościami. 

<13.2 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N> 

11.3 Równouprawnienie płci 

Opis wkładu programu operacyjnego w promowanie równouprawnienia płci oraz, w stosownych przypadkach, 
rozwiązań zapewniających uwzględnianie punktu widzenia płci na poziomie programu operacyjnego i operacji. 

<13.2 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N> 

SECTION 12 

ODRĘBNE ELEMENTY 

12.1 Duże projekty, których wdrożenie zaplanowano w okresie programowania 

(podstawa: art. 96 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Tabela 27 

Wykaz dużych projektów 

Projekt 

Planowany termin 
notyfikacji/złożenia 

wniosku 
(rok, kwartał) 

Planowane rozpoczęcie 
wdrażania 

(rok, kwartał) 

Planowana data zakoń
czenia wdrażania 

(rok, kwartał) 

Osie priorytetowe/prio
rytety inwestycyjne 

<12.1.1 type="S" 
maxlength="500" 
input="S" deci
sion=N> 

<12.1.2 type="D" 
input="M" deci
sion=N > 

<12.1.3 type="D" 
input="M" decision=N 
> 

<12.1.4 type="D" 
input="M" decision=N 
> 

<12.1.5 type="S" " 
input=S" decision=N > 

12.2 Ramy wykonania programu operacyjnego 

Tabela 28 

Ramy wykonania w podziale na fundusze oraz kategorie regionu (tabela zbiorcza) 

Oś prioryte
towa Fundusz Kategoria 

regionu 

Wskaźnik lub 
kluczowy etap 

wdrażania 

Jednostka 
pomiaru, 

w stosownych 
przypadkach 

Cel pośredni na 
2018 r. 

Cel końcowy 
(2023) ( 1 ) 

M K O 

<12.2.1 
type="S" 
input="G"> 

<12.2.2 
type="S" 
input="G"> 

<12.2.3 
type="S" 
input="G"> 

<12.2.4 
type="S" 
input="G"> 

<12.2.5 
type="S" 
input="G"> 

<12.2.6 
type="S" 
input="G"> 

<12.2.7 
type="S" 

( 1 ) Wartość docelową można przedstawić łącznie (mężczyźni + kobiety) albo w podziale na płeć. 

12.3 Właściwi partnerzy zaangażowani w przygotowanie programu 

<12.3 type="S" maxlength="10500" input="M" decision=N>
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ZAŁĄCZNIKI (wprowadzone do elektronicznego systemu wymiany danych jako oddzielne pliki): 

— projekt raportu z ewaluacji ex-ante wraz ze streszczeniem (obowiązkowe) 

(podstawa: art. 55 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

— dokumentacja dotycząca oceny konieczności zastosowania i spełnienia warunków wstępnych (w stosownych przy
padkach) 

— opinia krajowych podmiotów ds. równości dotycząca sekcji 11.2 i 11.3 (w stosownych przypadkach) (podstawa: art. 
96 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

— streszczenie programu operacyjnego (w stosownych przypadkach)
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ZAŁĄCZNIK II 

WZÓR DLA PROGRAMÓW EWT W RAMACH CELU „EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA” 

CCI <0.1 type=‘S’ maxlength=‘15’ input=‘S’> ( 1 ) 

Tytuł <0.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’> 

Wersja <0.3 type=‘N’ input=‘G’> 

Pierwszy rok <0.4 type=‘N’ maxlength=‘4’ input=‘M’> 

Ostatni rok <0.5 type=‘N’ maxlength=‘4’ input=‘M’>> 

Kwalifikowalny od <0.6 type=‘D’ input=‘G’> 

Kwalifkowalny do <0.7 type=‘D’ input=‘G’>> 

Nr decyzji KE <0.8 type=‘S’ input=‘G’>> 

Data decyzji KE <0.9 type=‘D’ input=‘G’>> 

Nr decyzji zmieniającej państwa członkow
skiego 

<0.10 type=‘S’ maxlength=‘20’ input=‘M’>> 

Data decyzji zmieniającej państwa członkow
skiego 

<0.11 type=‘D’ input=‘M’>> 

Data wejścia w życie decyzji zmieniającej 
państwa członkowskiego 

<0.12 type="D" input="M"SME > 

Regiony NUTS objęte programem współpracy 
EWT 

<0.13 type=‘S’ input=‘S’>> 

( 1 ) Legenda: 
type (typ): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna 
decision (decyzja): N = nie jest częścią decyzji Komisji w sprawie zatwierdzenia programu współpracy 
input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system„maxlength”= maksymalna liczna znaków łącznie ze 
spacjami 

SEKCJA 1 

STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU EWT W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ 
INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU GOSPODARCZEGO SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU 

SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZEJ, SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ 

(podstawa: art. 27 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ( 1 ) oraz art. 8 ust. 2 lit. a) 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 ( 2 )) 

1.1 Strategia dotycząca wkładu programu EWT w realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz osiągnięcie spójności gospo
darczej, społecznej i terytorialnej 

1.1.1. Opis zawartej w programie EWT strategii dotyczącej wkładu w realizację unijnej strategii na rzecz inteligen
tnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz do osiągnięcia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej. 

<1.1.1 type=‘S’ maxlength=‘70000’ input=‘M’>
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( 1 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 
z 20.12.2013, s. 320). 

( 2 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych 
dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Dz.U. 
L 347 z 20.12.2013, s. 259).



1.1.2. Uzasadnienie wyboru celów tematycznych i odpowiadających im priorytetów inwestycyjnych, z uwzględnie
niem wspólnych ram strategicznych, w oparciu o analizę potrzeb w całym obszarze objętym programem, 
oraz wyboru strategii mającej na celu zaspokojenie tych potrzeb, której zadaniem, w stosownych przypad
kach, jest zajęcie się brakującymi ogniwami w infrastrukturze transgranicznej, z uwzględnieniem wyników 
ewaluacji ex ante. 

Tabela 1 

Uzasadnienie wyboru celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych 

Wybrany cel tematyczny Wybrany priorytet inwestycyjny Uzasadnienie wyboru 

<1.1.2 type=‘S’ input=‘S’ > <1.1.3 type=‘S’ input=‘S’> <1.1.4 type=‘S’ maxlength=‘1000’ 
input=‘M’> 

1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej 

Uzasadnienie alokacji finansowej (tj. wsparcia Unii) dla każdego celu tematycznego oraz, w stosownych 
przypadkach, priorytetu inwestycyjnego, zgodnie z wymogami koncentracji tematycznej, z uwzględnieniem 
ewaluacji ex ante. 

<1.2.1 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ >
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Tabela 2 

Przegląd strategii inwestycyjnej programu EWT 

Oś priorytetowa Wsparcie z EFRR (w 
EUR) 

Część (%) ogólnej kwoty wsparcia Unii dla programu EWT (w podziale na 
fundusze) (1 ) 

Cel tematyczny (2 ) Priorytety inwestycyj
ne (3 ) 

Cele szczegółowe odpo
wiadające priorytetom 

inwestycyjnym 

Wskaźniki rezultatu 
odpowiadające celowi 

szczegółowemu 
EFRR (4 ) EIS (5 ) (w stosownych 

przypadkach) 
IPA (6 ) (w stosownych 

przypadkach) 

<1.2.1 type=‘S’ 
input=‘G’> 

<1.2.2 type=‘S’ 
input=‘G’> 

<1.2.3type=‘N’ 
input=‘G’> 

<1.2.4 type=‘S’ 
input=‘G’><1.2.9 
type=‘P’ input=‘G’> 

<1.2.5 type=‘S’ 
input=‘G’><1.2.1 
0type=‘P’ input=‘G’> 

<1.2.6 type=‘S’ 
input=‘G’> 

<1.2.7 type=‘S’ 
input=‘G’> 

<1.2.8 type=‘S’ 
input=‘G’> 

<1.2.9 type=‘S’ 
input=‘G’> 

(1 ) Sposób przedstawienia udziałów odpowiadających kwotom EIS i IPA zależy od wybranego wariantu zarządzania. 
(2 ) Tytuł celu tematycznego (nie dotyczy pomocy technicznej). 
(3 ) Tytuł priorytetu inwestycyjnego (nie dotyczy pomocy technicznej). 
(4 ) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 
(5 ) Europejski Instrument Sąsiedztwa. 
(6 ) Instrument Pomocy Przedakcesyjnej.



SEKCJA 2 

OSIE PRIORYTETOWE 

(podstawa: art. 8 ust. 2 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) 

2.A. Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna 

(podstawa: art. 8 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) 

2.A.1 Oś priorytetowa (należy powtórzyć dla każdej osi priorytetowej) 

Nr identyfikacyjny osi priorytetowej <2A.1 type=‘N’ input=‘G’> 

Nazwa osi priorytetowej: <2A.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’> 

 Całość osi priorytetowej zostanie 
zrealizowana wyłącznie przy wyko
rzystaniu instrumentów finanso
wych 

<2A.3 type=‘C’ input=‘M’> 

 Całość osi priorytetowej zostanie 
zrealizowana wyłącznie przy wyko
rzystaniu instrumentów finanso
wych utworzonych na poziomie 
Unii 

<2A.4 type=‘C’ input=‘M’> 

 Całość osi priorytetowej zostanie 
zrealizowana przy zastosowaniu 
formuły rozwoju lokalnego kiero
wanego przez społeczność 

<2A.5 type=‘C’ input=‘M’> 

2.A.2. Uzasadnienie utworzenia osi priorytetowej obejmującej więcej niż jeden cel tematyczny (w stosownych 
przypadkach) 

(podstawa: art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) 

<2.A.0 type=‘S’ maxlength=‘3 500’ input=‘M’> 

2.A.3 Fundusz i podstawa dla kalkulacji wsparcia Unii (należy powtórzyć dla każdego funduszu w ramach osi 
priorytetowej) 

Fundusz <2A.6 type=‘S’ input=‘S’> 

Podstawa kalkulacji (wydatki kwalifiko
walne ogółem lub publiczne wydatki 
kwalifikowalne) 

<2A.8 type=‘S’ input=‘S’> 

2.A.4 Priorytet inwestycyjny (należy powtórzyć dla każdego priorytetu inwestycyjnego w ramach osi prioryteto
wej) 

(podstawa: art. 8 ust. 2 lit. b) ppkt (i) rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) 

Priorytet inwestycyjny <2A.7 type=‘S’ input=‘S’> 

2.A.5. Cele szczegółowe priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty (należy powtórzyć dla każdego celu 
szczegółowego w ramach priorytetu inwestycyjnego) 

(podstawa: art. 8 ust. 2 lit. b) ppkt (i) i (ii) rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) 

Nr identyfikacyjny <2A.1.1 type=‘N’ input=‘G’> 

Cel szczegółowy <2A.1.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’> 

Rezultaty, które państwo członkowskie 
zamierza osiągnąć przy wsparciu Unii 

<2A.1.3 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>
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Tabela 3 

Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu(w podziale na cele szczegółowe) 

(podstawa: art. 8 ust. 2 lit. b) ppkt (ii) rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) 

Nr identyfika
cyjny Wskaźnik Jednostka 

pomiaru 
Wartość 
bazowa Rok bazowy Wartość doce

lowa (2023) ( 1 ) Źródło danych Częstotliwość 
pomiaru 

<2A.1.4 
type=‘S’ 
maxlength=‘5’ 
input=‘M’> 

<2A.1.5 
type=‘S’ 
maxlength=‘
255’ 
input=‘M’> 

<2A.1.6 
type=‘S’ 
input=‘M’> 

Ilościowa 
<2A.1.8 
type=‘N’ 
input=‘M’> 

<2A.1.9 
type=‘N’ 
input=‘M’> 

Ilościowa 
<2A.1.10 
type="N" 
input="M"> 

<2A.1.11 
type=‘S’ 
maxlength=‘
200’ 
input=‘M’> 

<2A.1.12 
type=‘S’ 
maxlength=‘1
00’ 
input=‘M’> 

Jakościowa 
<2A.1.8 
type=‘S’ 
maxlength=‘
100’ 
input=‘M’ 

Jakościowa 
<2A.1.10 
type="S" 
maxlength="- 
100" 
input="M"> 

( 1 ) Wartości docelowe mogą być wyrażone jakościowo lub ilościowo. 

2.A.6. Przedsięwzięcia, które mają zostać objęte wsparciem w ramach priorytetu inwestycyjnego (w podziale na 
priorytety inwestycyjne) 

2.A.6.1. Opis typów i przykładów przedsięwzięć, które mają zostać objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację 
odpowiednich celów szczegółowych oraz, w stosownych przypadkach, wskazanie głównych grup docelowych, poszczegól
nych terytoriów docelowych i typów beneficjentów 

(podstawa: art. 8 ust. 2 lit. b) ppkt (iii) rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) 

Priorytet inwestycyjny <2A.2.1.1 type=‘S’ input=‘S’> 

<2A.2.1.2 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’> 

2.A.6.2. Kierunkowe zasady wyboru operacji 

(podstawa: art. 8 ust. 2 lit. b) ppkt (iii) rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) 

Priorytet inwestycyjny <2A.2.2.1 type=‘S’ input=‘S’> 

<2A.2.2.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’> 

2.A.6.3. Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych (w stosownych przypadkach) 

(podstawa: art. 8 ust. 2 lit. b) ppkt (iii) rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) 

Priorytet inwestycyjny <2A.2.3.1 type=‘S’ input=‘S’> 

Planowane wykorzystanie instru
mentów finansowych 

<2A.2.3.2 type=‘C’ input=‘M’> 

<2A.2.3.3 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’> 

2.A.6.4. Planowane wykorzystanie dużych projektów (w stosownych przypadkach) 

(podstawa: art. 8 ust. 2 lit. b) ppkt (iii) rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) 

Priorytet inwestycyjny <2A.2.4.1 type=‘S’ input=‘S’> 

<2A.2.4.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>
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2.A.6.5. Wskaźniki produktu (w podziale na osie priorytetowe) 

(podstawa: art. 8 ust. 2 lit. b) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) 

Tabela 4 

Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu 

Nr identyfikacyjny Wskaźnik (nazwa 
wskaźnika) Jednostka pomiaru Wartość docelowa 

(2023) Źródło danych Częstotliwość 
pomiaru 

<2A.2.5.1 type=‘S’ 
input=‘S’> 

<2A.2.5.2 
type=‘S’ input=‘S’> 

<2A.2.5.3 
type=‘S’ input=‘S’> 

<2A.2.5.6 
type=‘N’ 
input=‘M’> 

<2A.2.5.7 
type=‘S’ 
maxlength=‘200’ 
input=‘M’> 

<2A.2.5.8 type=‘S’ 
maxlength=‘100’ 
input=‘M’> 

2.A.7. Ramy wykonania 

(podstawa: art. 8 ust. 2 lit. b) ppkt (v) rozporządzenia (UE) nr 1299/2013 oraz załącznik II do rozporzą
dzenia (UE) nr 1303/2013) 

Tabela 5 

Ramy wykonania dla osi priorytetowej 

Oś prioryte
towa 

Rodzaj 
wskaźnika 

(Kluczowy 
etap wdraża
nia, wskaźnik 

finansowy, 
wskaźnik 
produktu 

lub, 
w stosownych 
przypadkach, 

wskaźnik 
rezultatu) 

Nr identyfi
kacyjny 

Wskaźnik 
lub kluczowy 
etap wdraża

nia 

Jednostka 
pomiaru, 

w stosownych 
przypadkach 

Cel pośredni 
na 2018 r. 

Cel końcowy 
(2023) 

Źródło 
danych 

Wyjaśnienie 
adekwatności 

wskaźnika, 
w stosownych 
przypadkach 

<2A.3.1 
type=‘S’ 
input=‘S’> 

<2A.3.2 
type=‘S’ 
input=‘S’> 

Etap reali
zacji lub 
wskaźnik 
finansowy 
<2A.3.3 
type='S' 
maxlength
='5' 
input='M'> 
Wskaźnik 
produktu 
lub rezulta
tu<2A.3.3 
type='S' 
input='S'> 

Etap reali
zacji lub 
wskaźnik 
finansowy 
<2A.3.4 
type='S' 
maxlength
='255' 
input='M'> 
Wskaźnik 
produktu 
lub rezul
tatu 
<2A.4.4 
type='S' 
input='G' 
lub 'M'> 

Etap reali
zacji lub 
wskaźnik 
finansowy 
<2A.3.5 
type='S' 
input='M'> 
Wskaźnik 
produktu 
lub rezul
tatu 
<2A.3.5 
type='S' 
input='G' 
lub 'M'> 

<2A.3.7 
type=‘S’ 
maxlength
=‘255’ 
input=‘M’> 

<2A.3.8 
type=‘S’ 
input=‘M’> 
Wskaźnik 
produktu 
lub rezul
tatu 
<2A.3.8 
type='S' 
input='M'> 

<2A.3.9 
type=‘S’ 
maxlength
=‘200’ 
input=‘M’> 
Wskaźnik 
produktu 
lub rezul
tatu 
<2A.3.9 
type='S' 
input='M'> 

<2A.3.10 
type=‘S’ 
maxlength=‘5
00’ 
input=‘M’> 

Dodatkowe informacje jakościowe na temat ustanowienia ram wykonania 

(opcjonalnie) 

<2A.3.11 type='S' maxlength='7000' input='M'> 

2.A.8. Kategorie interwencji 

(podstawa: art. 8 ust. 2 lit. b) ppkt (vii) rozporządzenia (UE) nr 1299/2013)
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Kategorie interwencji odpowiadające treści osi priorytetowej w oparciu o klasyfikację przyjętą przez Komisję 
oraz szacunkowy podział wsparcia Unii. 

Tabele 6-9 

Kategorie interwencji 

Tabela 6 

Wymiar 1 Zakres interwencji 

Oś priorytetowa Kod Kwota (w EUR) 

<2A.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’ 
Decision=N> 

<2A.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’ 
Decision=N > 

<2A.4.1.3 type=‘N’ input=‘M’ 
Decision=N > 

Tabela 7 

Wymiar 2 Forma finansowania 

Oś priorytetowa Kod Kwota (w EUR) 

<2A.4.1.4 type=‘S’ input=‘S’ 
Decision=N> 

<2A.4.1.5 type=‘S’ input=‘S’ 
Decision=N > 

<2A.4.1.6 type=‘N’ input=‘M’ 
Decision=N > 

Tabela 8 

Wymiar 3 Typ obszaru 

Oś priorytetowa Kod Kwota (w EUR) 

<2A.4.1.7 type=‘S’ input=‘S’ 
Decision=N> 

<2A.4.1.8 type=‘S’ input=‘S’ 
Decision=N > 

<2A.4.1.9 type=‘N’ input=‘M’ 
Decision=N > 

Tabela 9 

Wymiar 6 Terytorialne mechanizmy wdrażania 

Oś priorytetowa Kod Kwota (w EUR) 

<2A.4.1.10 type=‘S’ input=‘S’ 
Decision=N> 

<2A.4.1.11 type=‘S’ input=‘S’ 
Decision=N > 

<2A.4.1.12 type=‘N’ input=‘M’ 
Decision=N > 

2.A.9. Podsumowanie planowanego wykorzystania pomocy technicznej, z uwzględnieniem, w razie potrzeby, 
działań wzmacniających potencjał administracyjny instytucji zaangażowanych w zarządzanie programami 
i ich kontrolę oraz beneficjentów oraz, w razie potrzeby, działań wzmacniających potencjał administra
cyjny właściwych partnerów uczestniczących we wdrażaniu programów (w stosownych przypadkach) 

(podstawa: art. 8 ust. 2 lit. b) ppkt (vi) rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) 

Oś priorytetowa <3A.5.1 type=‘S’ input=‘S’> 

<2A.5.2 type=‘S’ maxlength=‘2000’ input=‘M’>
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2.B. Opis osi priorytetowych dotyczących pomocy technicznej 

(podstawa: art. 8 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) 

2.B.1 Oś priorytetowa 

Nr identyfikacyjny <2B.0.1 type=‘N’ maxlength=‘5’ input=‘G’> 

Tytuł <2B.0.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’> 

2.B.2 Fundusz i podstawa dla kalkulacji wsparcia Unii (należy powtórzyć dla każdego funduszu w ramach osi 
priorytetowej) 

Fundusz <2B.0.3 type=‘S’ input=‘S’> 

Podstawa kalkulacji (wydatki kwalifiko
walne ogółem lub publiczne wydatki 
kwalifikowalne) 

<2B.0.4 type=‘S’ input=‘S’> 

2.B.3. Cele szczegółowe i oczekiwane rezultaty 

(podstawa: art. 8 ust. 2 lit. c) ppkt (i) i (ii) rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) 

Cel szczegółowy (należy powtórzyć dla każdego celu szczegółowego) 

Nr identyfikacyjny <2B.1.1 type=‘N’ maxlength=‘5’ input=‘G’> 

Cel szczegółowy <2B.1.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’> 

Rezultaty, które państwo członkowskie 
zamierza osiągnąć przy wsparciu 
Unii ( 1 ) 

<2B.1.3 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’> 

( 1 ) Pozycja wymagana, gdy wsparcie Unii na pomoc techniczną w ramach programu EWT przekracza 15 mln EUR. 

2.B.4. Wskaźniki rezultatu ( 1 ) 

Tabela 10 

Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu (w podziale na cele szczegółowe) 

(podstawa: art. 8 ust. 2 lit. c) ppkt (ii) rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) 

Nr identyfika
cyjny Wskaźnik Jednostka 

pomiaru 
Wartość 
bazowa Rok bazowy Wartość docelo

wa ( 1 ) (2023) Źródło danych Częstotliwość 
pomiaru 

<2.B.2.1 
type=‘S’ 
maxlength=‘5’ 
input=‘M’> 

<2.B.2.2 
type=‘S’ 
maxlength=‘2
55’ 
input=‘M’> 

<2.B.2.3 
type=‘S’ 
input=‘M’> 

Ilościowa 
<2.B.2.4 
type='N' 
input='M'> 

<2.B.2.5 
type=‘N’ 
input=‘M’> 

Ilościowa 
<2.B.2.6 
type='N' 
input='M'> 

Jakościowa 
<2A.1.10 
type='S' 
maxlength='1
00' input='M'> 

<2.B.2.7 
type=‘S’ 
maxlength=‘
100’ 
input=‘M’> 

<2.B.2.8 
type=‘S’ 
maxlength=‘1
00’ 
input=‘M’> 

( 1 ) Wartości docelowe mogą być wyrażone jakościowo lub ilościowo.
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2.B.5. Przedsięwzięcia, które mają zostać objęte wsparciem, oraz ich oczekiwany wkład w realizację celów 
szczegółowych (w podziale na osie priorytetowe) 

(podstawa: art. 8 ust. 2 lit. c) ppkt (iii) rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) 

2.B.5.1. Opis przedsięwzięć, które mają zostać objęte wsparciem, oraz ich oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych 

(podstawa: art. 8 ust. 2 lit. c) ppkt (iii) rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) 

Oś priorytetowa <2.B.3.1.1 type=‘S’ input=‘S’> 

<2.B.3.1.2 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’> 

2.B.5.2 Wskaźniki produktu, które mają się przyczynić do osiągnięcia rezultatów (w podziale na osie priorytetowe) 

(podstawa: art. 8 ust. 2 lit. c) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) 

Tabela 11 

Wskaźniki produktu 

Nr identyfikacyjny Wskaźnik Jednostka pomiaru Wartość docelowa (2023) 
(opcjonalnie) Źródło danych 

<2.B.3.2.1 type=‘S’ 
maxlength=‘5’ input=‘M’> 

<2.B.2.2.2 type=‘S’ 
maxlength=‘255’ 
input=‘M’> 

<2.B.3.2.3 type=‘S’ 
input=‘M’> 

<2.B.3.2.4 type=‘N’ 
input=‘M’> 

<2.B.3.2.5 type=‘S’ 
maxlength=‘100’ 
input=‘M’> 

2.B.6. Kategorie interwencji 

(podstawa: art. 8 ust. 2 lit. c) ppkt (v) rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) 

Odpowiednie kategorie interwencji oparte na klasyfikacji przyjętej przez Komisję oraz szacunkowy podział 
wsparcia Unii. 

Tabele 12-14 

Kategorie interwencji 

Tabela 12 

Wymiar 1 Zakres interwencji 

Oś priorytetowa Kod Kwota (w EUR) 

<2B.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’ 
Decision=N > 

<2B.4.1.2 type=‘S’ input=‘S’ 
Decision=N > 

<2B.4.1.3 type=‘N’ input=‘M 
Decision=N ‘>
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Tabela 13 

Wymiar 2 – Forma finansowania 

Oś priorytetowa Kod Kwota (w EUR) 

<2B.4.2.1 type=‘S’ input=‘S’ 
Decision=N > 

<2B.4.2.2 type=‘S’ input=‘S’ 
Decision=N > 

<2B.4.2.3 type=‘N’ input=‘M’ 
Decision=N > 

Tabela 14 

Wymiar 3 Typ obszaru 

Oś priorytetowa Kod Kwota (w EUR) 

<2B.4.3.1 type=‘S’ input=‘S’ 
Decision=N > 

<2B.4.3.2 type=‘S’ input= 
"Decision=N S"> 

<2B.4.3.3 type=‘N’ input=‘M 
Decision=N ‘> 

SEKCJA 3 

PLAN FINANSOWY 

(podstawa: art. 8 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) 

3.1 Środki finansowe z EFRR (w EUR) 

(podstawa: art. 8 ust. 2 lit. d) ppkt (i) rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) 

Tabela 15 

Fundusz 

<3.1.1 type=‘S’ 
input=‘G’> 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ogółem 

EFRR <3.1.3 
type=‘N’ 
input=‘M’> 

<3.1.4 
type=‘N’ 
input=‘M’> 

<3.1.5 
type=‘N’ 
input=‘M’> 

<3.1.6 
type=‘N’ 
input=‘M’> 

<3.1.7 
type=‘N’ 
input=‘M’> 

<3.1.8 
type=‘N’ 
input=‘M’> 

<3.1.9 
type=‘N’ 
input=‘M’> 

<3.1.10 
type=‘N’ 
input=‘G’> 

Kwoty IPA (w 
stosownych 
przypadkach) 

Kwoty EIS (w 
stosownych 
przypadkach) 

Ogółem 

3.2.A Łączne środki finansowe z EFRR oraz współfinansowania krajowego (w EUR) 

(podstawa: art. 8 ust. 2 lit. d) ppkt (ii) rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) 

1. Tabela finansowa przedstawia plan finansowy programu EWT w podziale na osie priorytetowe. W przy
padku gdy regiony najbardziej oddalone otrzymują alokacje o charakterze zarówno transgranicznym, jak 
i transnarodowym, dla każdej z nich należy określić odrębną oś priorytetową. 

2. W tabeli finansowej wskazuje się, dla celów informacyjnych, wszelkie wkłady państw trzecich uczestni
czących w programie EWT (inne niż wkłady IPA i EIS) 

3. Wkład EBI ( 1 ) przedstawia się na poziomie osi priorytetowej.

PL 22.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 87/41 

( 1 ) Europejski Bank Inwestycyjny



PL 
L 87/42 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
22.3.2014 

Tabela 16 

Plan finansowy 

Oś priorytetowa 

Fundusz 

Podstawa kalkulacji 
wsparcia Unii 

(całkowity koszt 
kwalifikowalny lub 

publiczny koszt 
kwalifikowalny) 

Wsparcie Unii (a) 
Wkład krajowy 

ðbÞ ¼ ðcÞ þ ðdÞ 
Szacunkowy podział wkładu krajowego 

Finansowanie 
ogółem 

ðeÞ ¼ ðaÞ þ ðbÞ 

Stopa dofinanso
wania 

ðf Þ ¼ ðaÞ=ðeÞ (**) 

Dla celów informacyjnych 

Krajowe środki 
publiczne (c) 

Krajowe środki 
prywatne (d) (*) 

Wkłady państw 
trzecich Wkład EBI 

<3.2.A.1 type=‘S’ 
input=‘G’> 

<3.2.A.2 
type=‘S’ 
input=‘G’> 

<3.2.A.3 
type=‘S’ 
input=‘G’> 

<3.2.A.4 
type=‘N’ 
input=‘M’> 

<3.2.A.5 
type=‘N’ 
input=‘G’> 

<3.2.A.6 
type=‘N’ 
input=‘M’> 

<3.2.A.7 
type=‘N’ 
input=‘M’> 

<3.2.A.8 
type=‘N’ 
input=‘G’> 

<3.2.A.9 
type=‘P’ 
input=‘G’> 

<3.2.A.10 
type=‘N’ 
input=‘M’> 

<3.2.A.11 
type=‘N’ 
input=‘M’> 

Oś priorytetowa 1 EFRR (ewen
tualnie 
z uwzględnie
niem kwot 
przeniesionych 
z IPA i EIS) (1 ) 

IPA 

EIS 

Oś priorytetowa N EFRR (ewen
tualnie 
z uwzględnie
niem kwot 
przeniesionych 
z IPA i EIS) 

IPA 

EIS 

Ogółem EFRR 

IPA 

EIS 

Ogółem Ogółem 
wszystkie 
fundusze 

(*) Należy wypełnić wyłącznie wówczas, gdy osie priorytetowe są wyrażone w kosztach całkowitych. 
(**) Tę stopę można zaokrąglić w tabeli do najbliższej liczby całkowitej. Dokładna stopa zastosowana do zwrotu płatności odpowiada współczynnikowi (f). 
(1 ) Sposób przedstawienia kwot przeniesionych z EIS i IPA zależy od wybranej opcji zarządzania.



3.2.B: Podział według osi priorytetowej i celu tematycznego 

(podstawa: art. 8 ust. 2 lit. d) ppkt (ii) rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) 

Tabela 17 

Oś priorytetowa Cel tematyczny Wsparcie Unii Wkład krajowy Finansowanie ogółem 

<3.2.B.1 type=‘S’ 
input=‘G’> 

<3.2.B.2 type=‘S’ 
input=‘G’> 

<3.2.B.3 type=‘N’ 
input=‘M’> 

<3.2.B.4 type=‘N’ 
input=‘M’> 

<3.2.B.5 type=‘N’ 
input=‘M’> 

Ogółem 

Tabela 18 

Szacunkowa kwota wsparcia, która ma być wykorzystana na cele związane ze zmianami klimatu 

(podstawa: art. 27 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) ( 1 ) 

Oś priorytetowa 
Szacunkowa kwota wsparcia, która ma być 
wykorzystana na cele związane ze zmianami 

klimatu (w EUR) 
Udział w całkowitej alokacji na program (%) 

<3.2.B.8 type=‘S’ input=‘G’> <3.2.B.9 type=‘N’ input=‘G’ 
Decision=N > 

<3.2.B.10 type=‘P’ input=‘G’ 
Decision=N > 

Ogółem 

SEKCJA 4 

ZINTEGROWANE PODEJŚCIE DO ROZWOJU TERYTORIALNEGO 

(podstawa: art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) 

Opis zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, z uwzględnieniem treści i celów programu EWT, 
w tym w odniesieniu do regionów i obszarów, o których mowa w art. 174 ust. 3 TFUE, oraz z uwzględ
nieniem umów partnerstwa uczestniczących państw członkowskich, wskazujący sposób osiągnięcia przez 
program jego celów i oczekiwanych rezultatów 

<4.0 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’> 

4.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (w stosownych przypadkach) 

Podejście do stosowania instrumentów rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz zasady 
identyfikacji obszarów, na których będą one wykorzystywane 

(podstawa: art. 8 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) 

<4.1 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ > 

4.2. Zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich (w stosownych 
przypadkach) 

Zasady identyfikacji obszarów miejskich, w których mają być realizowane zintegrowane działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, oraz szacunkowa alokacja wsparcia z EFRR na te działania 

(podstawa: art. 8 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) 

<4.2.1 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’> 

( 1 ) Niniejsza tabela jest generowana automatycznie na podstawie tabel dotyczących kategorii interwencji sporządzonych w ramach każdej 
osi priorytetowej.
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Tabela 19 

Zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich – szacunkowa alokacja 
wsparcia z EFRR 

Fundusz Szacunkowa alokacja wsparcia z EFRR 
(w EUR) 

<4.2.2 type=‘S’ input=‘G’> <4.2.3 type=‘N’ input=‘M’> 

EFRR 

4.3. Zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) (w stosownych przypadkach) 

Podejście do wykorzystania zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT) w rozumieniu art. 36 rozporzą
dzenia (UE) nr 1303/2013, w przypadkach innych niż objętych pkt 4.2, oraz szacunkowa alokacja finan
sowa w ramach każdej osi priorytetowej 

(podstawa: art. 8 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) 

<4.3.1 type=‘S’ maxlength=‘5000’ input=‘M ‘> 

Tabela 20 

Szacunkowa alokacja finansowa na ZIT inne niż wymienione w pkt 4.2 (kwota łączna) 

Oś priorytetowa Szacunkowa alokacja finansowa (wsparcie Unii) (w EUR) 

<4.3.2 type=‘S’ input=‘G’ > <4.3.3 type=‘N’ input=‘M’> 

Ogółem 

4.4 Wkład planowanych interwencji w realizację strategii makroregionalnych i strategii morskich, 
zgodnie z potrzebami obszaru objętego programem, określonymi przez właściwe państwa człon
kowskie, z uwzględnieniem, w stosownych przypadkach, ważnych projektów strategicznych ziden
tyfikowanych w tych strategiach (w stosownych przypadkach) 

(jeśli państwa członkowskie i regiony uczestniczą w strategiach makroregionalnych i strategiach morskich) 

(podstawa: art. 8 ust. 3 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) 

<4.4.1.2 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ > 

SEKCJA 5 

PRZEPISY WYKONAWCZE DO PROGRAMU EWT 

(podstawa: art. 8 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) 

5.1 Odpowiednie instytucje i podmioty 

(podstawa: art. 8 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013)
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Tabela 21 

Instytucje programu 

(podstawa: art. 8 ust. 4 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) 

Instytucja/podmiot Nazwa instytucji/podmiotu oraz departa
mentu lub jednostki 

Kierownik instytucji/podmiotu (funkcja lub 
stanowisko) 

Instytucja zarządzająca <5.1.1 type=‘S’ maxlength=‘255’ 
input=‘M’ decision=’N’ > 

<5.1.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ 
input=‘M’ decision=’N’ > 

Instytucja certyfikująca, w stosownych 
przypadkach 

<5.1.3 type=‘S’ maxlength=‘255’ 
input=‘M’ decision=’N’ > 

<5.1.4 type=‘S’ maxlength=‘255’ 
input=‘M’ decision=’N’ > 

Instytucja audytowa <5.1.5 type=‘S’ maxlength=‘255’ 
input=‘M’ decision=’N’ > 

<5.1.6 type=‘S’ maxlength=‘255’ 
input=‘M’ decision=’N’ > 

Podmiot, któremu Komisja będzie przekazywać płatności: 

(podstawa: art. 8 ust. 4 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) 

 instytucja zarządzająca <5.1.7 type type=‘C’ input=‘M’> 

 instytucja certyfikująca <5.1.8 type type=‘C’ input=‘M’> 

Tabela 22 

Podmiot lub podmioty wyznaczone do wykonywania zadań w zakresie kontroli i audytu 

(podstawa: art. 8 ust. 4 lit. a) ppkt (ii) i (iii) rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) 

Instytucja/podmiot Nazwa instytucji/podmiotu oraz departa
mentu lub jednostki 

Kierownik instytucji/podmioty (funkcja lub 
stanowisko) 

Podmiot lub podmioty wyznaczone do 
wykonywania zadań w zakresie 
kontroli 

<5.1.9 type=‘S’ maxlength=‘255’ 
input=‘M’ > 

<5.1.10 type=‘S’ maxlength=‘255’ 
input=‘M’ > 

Podmiot lub podmioty wyznaczone do 
wykonywania zadań w zakresie audytu 

<5.1.11 type=‘S’ maxlength=‘255’ 
input=‘M’ > 

<5.1.12 type=‘S’ maxlength=‘255’ 
input=‘M’ > 

5.2 Procedura utworzenia wspólnego sekretariatu 

(podstawa: art. 8 ust. 4 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) 

<5.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’ > 

5.3 Krótki opis rozwiązań w zakresie zarządzania i kontroli 

(podstawa: art. 8 ust. 4 lit. a) ppkt (v) rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) 

<5.3 type=‘S’ maxlength=‘35000’ input=‘M’> 

5.4 Podział odpowiedzialności pomiędzy uczestniczącymi państwami członkowskimi w przypadku 
korekt finansowych wprowadzonych przez instytucję zarządzającą lub Komisję 

(podstawa: art. 8 ust. 4 lit. a) ppkt (vi) rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) 

<5.4 type=‘S’ maxlength=‘10500’ input=‘M’ >
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5.5 Stosowanie euro (w stosownych przypadkach) 

(podstawa: art. 28 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) 

Metoda wybrana do przeliczenia wydatków poniesionych w innej walucie niż euro 

<5.5 type=‘S’ maxlength=‘2000’ input=‘M’> 

5.6 Zaangażowanie partnerów 

(podstawa: art. 8 ust. 4 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) 

Przedsięwzięcia podejmowane w celu zaangażowania partnerów, o których mowa w art. 5 rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013, w przygotowanie programu EWT i rola tych partnerów w przygotowaniu i wdrażaniu 
programu, w tym ich zaangażowanie w prace komitetu monitorującego 

<5.6 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’ Decisions=N> 

SEKCJA 6 

KOORDYNACJA 

(podstawa: art. 8 ust. 5 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) 

Mechanizmy zapewniające skuteczną koordynację między EFRR, Europejskim Funduszem Społecznym, 
Funduszem Spójności, Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europej
skim Funduszem Morskim i Rybackim oraz innymi unijnymi i krajowymi instrumentami finansowania, 
w tym koordynację i ewentualne połączenie z instrumentem „Łącząc Europę”, Europejskim Instrumentem 
Sąsiedztwa (EIS), Europejskim Funduszem Rozwoju (EFR) oraz IPA II, a także z EBI, z uwzględnieniem 
przepisów określonych we wspólnych ramach strategicznych, zawartych w załączniku I do rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013. W przypadku gdy państwa członkowskie i państwa trzecie uczestniczą w programach 
EWT, które wykorzystują także środki EFRR dla regionów najbardziej oddalonych oraz środki finansowe 
z EFR, mechanizmy koordynacji na właściwym szczeblu w celu ułatwienia skutecznej koordynacji wyko
rzystania tych środków 

<6.1 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’ Decisions=N > 

SEKCJA 7 

ZMNIEJSZANIE OBCIĄŻEŃ ADMINISTRACYJNYCH DLA BENEFICJENTÓW 

(podstawa: art. 8 ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1299/2013 ( 1 )) 

Podsumowanie oceny obciążeń administracyjnych dla beneficjentów oraz, w razie potrzeby, planowanych 
działań wraz z orientacyjnym harmonogramem dotyczącym zmniejszania obciążeń administracyjnych. 

<7.0 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ decision=N > 

SEKCJA 8 

ZASADY HORYZONTALNE 

(podstawa: art. 8 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) 

8.1. Zrównoważony rozwój ( 2 ) 

Opis konkretnych przedsięwzięć mających na celu uwzględnienie przy wyborze operacji wymogów ochrony 
środowiska, efektywnego wykorzystania zasobów, łagodzenia skutków i dostosowania do zmian klimatu, 
odporności na klęski i katastrofy, zapobiegania i zarządzania ryzykiem. 

<7.1 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N> 

( 1 ) Niewymagane dla INTERACT i ESPON. 
( 2 ) Nie dotyczy URBACT, INTERACT i ESPON.
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8.2. Równość szans i niedyskryminacja ( 1 ) 

Opis konkretnych przedsięwzięć mających na celu promowanie równości szans i zapobieganie dyskrymi
nacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną podczas przygotowania, opracowywania i wdrażania programu EWT, w szczegól
ności w kontekście dostępu do finansowania, z uwzględnieniem potrzeb różnych grup docelowych zagro 
żonych taką dyskryminacją, w szczególności wymogów dotyczących zapewnienia dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami. 

<7.2 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N> 

8.3. Równouprawnienie płci 

Opis wkładu programu EWT w promowanie równouprawnienia płci oraz, w stosownych przypadkach, 
rozwiązań zapewniających uwzględnianie punktu widzenia płci na poziomie programu EWT i na poziomie 
operacji. 

<7.3 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N> 

SEKCJA 9 

ODRĘBNE ELEMENTY 

9.1. Duże projekty, które mają być wdrażane w okresie programowania 

(podstawa: art. 8 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) 

Tabela 23 

Wykaz dużych projektów ( 2 ) 

Projekt 
Planowany termin notyfi

kacji/złożenia wniosku 
(rok, kwartał) 

Planowane rozpoczęcie 
wdrażania 

(rok, kwartał) 

Planowana data zakoń
czenia wdrażania 

(rok, kwartał) 

Osie priorytetowe/priory
tety inwestycyjne 

<9.1.1 type=‘S’ 
maxlength=‘500’ 
input=‘S’ decision=N> 

<9.1.2 type=‘D’ 
input=‘M’ 
decision=’N’ > 

<9.1.3 type=‘D’ 
input=‘M’ 
decision=’N’ > 

<9.1.4 type=‘D’ 
input=‘M’ 
decision=’N’ > 

<9.1.5 type=‘S’ input=‘S 
decision=’N’ ‘> 

9.2. Ramy wykonania dla programu EWT 

Tabela 24 

Ramy wykonania (tabela podsumowująca) 

Oś priorytetowa Wskaźnik lub kluczowy 
etap wdrażania 

Jednostka pomiaru, 
w stosownych przypad

kach 
Cel pośredni na 2018 r. Cel końcowy (2023) 

<9.2.1 type=‘S’ 
input=‘G’> 

<9.2.3 type=‘S’ 
input=‘G’> 

<9.2.4 type=‘S’ 
input=‘G’> 

<9.2.5 type=‘S’ 
input=‘G’> 

<9.2.6 type=‘S’ 
input=‘G’> 

9.3 Właściwi partnerzy zaangażowani w przygotowanie programu EWT 

<9.3 type=‘S’ maxlength=‘15000’ input=‘M’ decision=N> 

( 1 ) Nie dotyczy URBACT, INTERACT i ESPON. 
( 2 ) Nie dotyczy INTERACT i ESPON.
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9.4 Stosowne warunki wdrażania programu określające zarządzanie finansowe, a także programowa
nie, monitorowanie, ewaluację i kontrolę udziału państw trzecich w programach transnarodowych 
i międzyregionalnych poprzez wkład środków z IPA II lub EIS 

(podstawa: art. 26 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) 

<9.4 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘S’> 

ZAŁĄCZNIKI (wprowadzone do elektronicznych systemów wymiany danych jako oddzielne pliki): 

— projekt raportu z ewaluacji ex-ante wraz ze streszczeniem (obowiązkowe) 

(podstawa: art. 55 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

— potwierdzenie na piśmie zgody na treść programu EWT (obowiązkowe) 

(podstawa: art. 8 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) 

— mapa obszaru objętego programem EWT (w stosownych przypadkach) 

— streszczenie programu EWT (w stosownych przypadkach)
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