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W sparcie finansowe polegało na refundacji wydat-
ków poniesionych przez beneficjentów w związ-
ku z realizacją projektów oraz na tzw. mecha-

nizmie prefinansowania, który w perspektywie finansowej 
2007–2013 został zastąpiony dotacją rozwojową udzielaną 
w formie zaliczki.
W realizację regionalnych programów operacyjnych na lata 
2007–2013 (RPO) zaangażowano około 16,5 mld euro po-
chodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go (EFRR) oraz około 957 mln euro środków budżetu pań-
stwa przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych 
pomocą publiczną. Środki te dostępne są dla beneficjentów 
RPO dzięki mechanizmowi udzielania dotacji rozwojowej.

Dotacja rozwojowa  
– co to takiego?

Na definicję dotacji rozwojowej składają się zapisy zawarte 
w obowiązujących aktach prawnych oraz w wydanych na ich 
podstawie innych dokumentach. Pojęcie dotacji rozwojowej 
przeznaczonej na realizację RPO ma znaczenie wynikające 
przede wszystkim z art. 106, ust. 2, pkt 3a ustawy z 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, 
z późn. zm.): „Dotacjami są, podlegające szczególnym zasadom 
rozliczania, wydatki budżetu państwa przeznaczone na realizację 
programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 3, pkt 2, lub projektów realizowanych w ramach tych 
programów, zwane dalej dotacjami rozwojowymi. Przy czym art. 
5, ust. 3, pkt 2 stanowi m.in., że środkami publicznymi są środki 
pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Eu-
ropejskiego Funduszu Rybołówstwa. 
O dotacji rozwojowej traktuje również rozporządzenie ministra 
rozwoju regionalnego z 7 września 2007 r. w sprawie wydatków 
związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. Nr 
175, poz. 1232), zwane dalej rozporządzeniem, w którym w (§ 
4, ust 3) określono, iż „dotacja rozwojowa dla samorządów wo-
jewództw działających jako instytucja zarządzająca lub jako insty-
tucja pośrednicząca, udzielana jest przez ministra właściwego do 

spraw rozwoju regionalnego, na podstawie art. 203–205 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych”.
Środki EFRR, udzielane w formie dotacji rozwojowej na re-
alizację RPO, w okresie programowania 2007–2013 będą 
każdorazowo ujmowane w ustawie budżetowej, ponieważ 
zostały one włączone do budżetu państwa. W związku z po-
wyższym instytucje zarządzające RPO otrzymują dotację roz-
wojową w PLN i nie ponoszą już ryzyka zmiany kursu euro, co 
miało miejsce w perspektywie finansowej 2004–2006.  

Kontrakt wojewódzki – porozumienie 
w sprawie dofinansowania regionalnego 

programu operacyjnego
Zgodnie z obowiązującymi przepisami aktem umożliwiają-
cym samorządom województw rozpoczęcie wnioskowania 
o środki dotacji rozwojowej na realizację RPO jest zawarcie 
kontraktu wojewódzkiego, który w myśl zapisów art. 5, ust. 5 
ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, 
poz. 984), jest „porozumieniem o dofinansowaniu programu 
operacyjnego środkami pochodzącymi z budżetu państwa, 
państwowych funduszy celowych lub ze źródeł zagranicz-
nych, zawieranym przez ministra właściwego do spraw roz-
woju regionalnego z zarządem województwa, na warunkach 
określonych przez Radę Ministrów”. 
Bardziej szczegółowe określenie, czym jest kontrakt woje-
wódzki, zawarte zostało w dalszej części wyżej cytowanej 
ustawy, tj. w art. 20, który określa, m.in. obligatoryjne elemen-
ty treści kontraktu. Kontrakt wojewódzki zawiera więc przede 
wszystkim zobowiązania finansowe strony rządowej i samo-
rządowej oraz precyzuje zasady, na jakich minister rozwoju 
regionalnego udziela dotacji rozwojowej samorządom woje-
wództw na realizację RPO, wskazuje sposób wnioskowania 
przez samorządy o udzielenie dotacji rozwojowej na dany rok 
budżetowy, a także procedurę wnioskowania o przekazanie 
kwartalnej transzy dotacji, jak i sposób rozliczenia otrzyma-
nych środków dotacji. W kontrakcie znajdują się również in-
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formacje dotyczące podziału zadań pomiędzy podmiotami 
zaangażowanymi we wdrażanie RPO.
Prace nad treścią kontraktu wojewódzkiego, która odzwier-
ciedla wymagania zawarte w obowiązujących przepisach 
prawnych, rozpoczęte zostały w 2006 r., a jego ostateczną 
wersję wypracowano pod koniec roku 2007. 
Kontrakty wojewódzkie dla 16 województw, w których reali-
zowane są regionalne programy operacyjne, zostały zawarte 
6 lutego 2008 r. pomiędzy ministrem rozwoju regionalnego, 
a przedstawicielami zarządów poszczególnych województw. 
Podpisane dokumenty stanowiły efekt konsultacji strony rzą-
dowej i samorządowej, kompromisowe rozwiązanie umoż-
liwiające instytucjom zarządzającym RPO wnioskowanie 
o udzielenie dotacji rozwojowej na realizację regionalnych 
programów operacyjnych.
Zgodnie z zapisami kontraktów wojewódzkich dla poszcze-
gólnych województw zaangażowanie środków na realizację 
regionalnych programów operacyjnych przedstawiają się na-
stępująco: 

Dotacja rozwojowa  
–  dla kogo i w jakiej formie?

W myśl § 4, ust. 1 rozporządzenia ministra rozwoju regional-
nego z 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych 
z realizacją programów operacyjnych „instytucje niebędące 
państwowymi jednostkami budżetowymi otrzymują środki 
publiczne na realizację programów operacyjnych w formie 
dotacji rozwojowej”. Kolejnym krokiem w procesie wdrażania 
RPO jest natomiast przekazanie otrzymanych środków bene-
ficjentom i innym instytucjom (w formie zaliczki i/lub refunda-
cji), jak również wydatkowanie dotacji rozwojowej w ramach 
projektów realizowanych przez same instytucje zarządzające/
pośredniczące RPO.
Dofinansowanie projektów odbywa się poprzez refundację 
części poniesionych przez beneficjenta wydatków kwalifiko-
walnych, przekazanie beneficjentowi całości współfinansowa-
nia w formie zaliczki (w jednej lub w kilku transzach) oraz 
przekazanie beneficjentowi części przyznanego dofinansowa-
nia w formie zaliczki, a pozostałej kwoty w formie refundacji. 
Gdy beneficjent otrzymuje całość dofinansowania w formie 
zaliczki, następuje to na warunkach określonych w umowie 

o dofinansowanie. Natomiast jeżeli zaliczka przekazywana 
jest w kilku transzach, otrzymanie kolejnej transzy dotacji uza-
leżnione jest od rozliczenia 70 proc. łącznej kwoty dotychczas 
otrzymanych transz, przy czym instytucje zarządzające RPO 
mogą zaostrzyć ten warunek. Wprowadzenie mechanizmu 
udzielania dotacji rozwojowej w formie zaliczki ma na celu 
usprawnienie procesu wdrażania RPO. Zaliczka pozwala be-
neficjentom pozyskać środki na finansowanie inwestycji bez 
konieczności zaciągania kredytów bankowych. Warunkiem 
jest jedynie ustanowienie i wniesienie przez beneficjenta od-
powiedniego zabezpieczenia. W celu przyspieszenia tempa 
absorpcji  funduszy Unii Europejskiej nie wprowadzono rów-
nież ograniczenia wysokości środków przeznaczonych w ra-
mach RPO na wypłatę zaliczek.
Refundacja wydatków kwalifikowanych ze środków dotacji 
rozwojowej jest możliwa na rzecz wszystkich beneficjentów, 
z którymi zawarte zostały umowy o dofinansowanie w ramach 
RPO. Odbywa się ona na podstawie zweryfikowanego przez 
odpowiednie instytucje wniosku beneficjenta o płatność. Na-
tomiast przekazywanie dotacji rozwojowej w formie zaliczki 
możliwe jest tylko na rzecz beneficjenta, który nie prowadzi 
działalności wykonywanej w celu osiągnięcia zysku, z wyjąt-
kami określonymi w § 9, ust. 2 i 3 rozporządzenia. Istotny jest 
również fakt, iż zaliczki, w łącznej kwocie nieprzekraczającej 
20 proc. wydatków kwalifikowalnych projektu, mogą być rów-
nież udzielane przez beneficjentów na rzecz wykonawców. 
Zapisy dotyczące możliwych form dofinansowania projektów 
realizowanych w ramach RPO znajdują się w kartach działań 
szczegółowych opisów osi priorytetowych sporządzonych dla 
każdego regionalnego programu operacyjnego. 

Początek drogi…  czyli wnioskowanie 
o udzielenie dotacji: podstawowe 

zasady warunkujące otrzymywanie 
środków dotacji rozwojowej 

na realizację RPO
Dotacja rozwojowa na realizację regionalnych programów 
operacyjnych jest udzielana, przekazywana i rozliczana na 
zasadach określonych w kontrakcie wojewódzkim oraz z uży-
ciem formularzy stanowiących załączniki do ww. kontraktu. 
Środki dotacji samorządy województw otrzymywać będą co-
rocznie do 2015 r. na podstawie pisemnego wniosku o udzie-
lenie dotacji rozwojowej, składanego przez IZ i zawierającego 
zapotrzebowanie na środki na dany rok budżetowy w podzia-
le na kwartały.
Wnioskowana kwota dotacji rozwojowej na dany rok budże-
towy nie może być jednak wyższa niż kwota wynikająca z li-
mitu wydatków dla danego regionalnego programu operacyj-
nego zapisanych w ustawie budżetowej. 
Po podpisaniu kontraktu wojewódzkiego, o czym była już 
wcześniej mowa, instytucja zarządzająca sporządza i prze-
kazuje do ministra rozwoju regionalnego wniosek o udzie-
lenie dotacji rozwojowej na dany rok. Po pozytywnym zwe-
ryfikowaniu ww. wniosku, minister rozwoju regionalnego 
przygotowuje „Roczny plan udzielania dotacji rozwojowej” 
i przesyła go do instytucji zarządzającej. Następnie środki 
dotacji w wysokościach wynikających z „Rocznego planu” 
zostają wprowadzone do budżetu województwa uchwa-

Zaangażowanie środków w realizację regionalnych programów operacyjnych 2007–2013 (w euro)

Wkład budżetu państwa na dofinansowanie 
projektów podlegających pomocy publicznej

Wkład wspólnotowy (EFRR)

0

500

1000

1500

2000

Do
lno

ślą
ski

e
Ku

jaw
sko

-p
om

ors
kie

 
Lu

be
lsk

ie 
Lu

bu
ski

e 
Łó

dz
kie

 
Mało

po
lsk

ie
Mazo

wiec
kie

 
Op

ols
kie

 
Po

dk
arp

ack
ie 

Po
dla

ski
e 

Po
mors

kie
  

Ślą
ski

e
Św

ięt
ok

rzy
ski

e 
Warm

ińs
ko

-m
azu

rsk
ie 

Wiel
ko

po
lsk

ie 
Za

ch
od

nio
po

mors
kie

 

mln



EDS 3(6)/2008 71

łą sejmiku województwa.  Dotacja rozwojowa udzielona 
przez ministra jednostce samorządu terytorialnego jest jej 
dochodem. 
I i II kwartalna transza dotacji jest przekazywana do IZ przez 
ministra rozwoju regionalnego w terminach oraz w wyso-
kości określonej w „Rocznym planie”. Otrzymanie III i IV 

kwartalnej transzy dotacji rozwojowej uzależnione jest od 
rozliczenia odpowiednio I oraz II kwartalnej transzy dota-
cji.  W przypadku nieterminowego rozliczenia kwartalnych 
transz dotacji rozwojowej, kolejne transze są przekazywane 
przez ministra rozwoju regionalnego na rachunek bankowy 
IZ z opóźnieniem. 
Instytucje zarządzające regionalnymi programami opera-
cyjnymi mogą dokonywać zmian dotyczących wydatko-
wania środków dotacji rozwojowej w stosunku do planów 
wydatkowania tej dotacji zawartych we wniosku o udziele-
nie dotacji rozwojowej na dany rok budżetowy, wyłącznie 
w odniesieniu do kwartalnych transz dotacji rozwojowej, 
które nie zostały przekazane przez ministra rozwoju regio-
nalnego na realizację RPO przed momentem stwierdzenia 
przez IZ konieczności dokonania zmian ww. kwot. Zmiany 
mogą dotyczyć wysokości wnioskowanej kwoty ogólnej (np. 
zmniejszenie kwot w paragrafach) bądź na nowym podzia-
le kwoty ogólnej pomiędzy wydatki majątkowe i bieżące, 
tj. pomiędzy wydatki ujęte w paragrafach 6208 i 2008 lub 
6209 i 2009.  Nie jest natomiast dopuszczalne dokonywa-
nie przesunięć pomiędzy wydatkami ujętymi w paragrafach 
z czwartą cyfrą 8 i 9, np. z 2008 do 6209 lub z 6208 do 
6209. Dokonywanie ewentualnych zmian w stosunku do 
„Rocznego planu udzielania dotacji rozwojowej” jest możli-
we jedynie w ramach określonego w planie nieprzekraczal-
nego limitu dla poszczególnych grup wydatków oznaczo-
nych odpowiednio czwartą cyfrą 8 lub 9.

Rozliczanie kwartalnych transz dotacji 
rozwojowej – problemy… 

Rozliczenie dotacji rozwojowej następuje na podstawie złożo-
nego przez benefi cjenta wniosku o płatność wraz z załączony-
mi, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem, kopiami do-
kumentów potwierdzającymi wydatki poniesione w ramach 
projektu. Natomiast na poziomie całego RPO rozliczenie do-
tacji następuje poprzez przedłożenie przez instytucje zarzą-
dzające ministrowi rozwoju regionalnego wniosku zawiera-
jącego załączone kopie wyciągów z rachunków bankowych, 
z których były ponoszone wydatki w ramach RPO, potwier-
dzające dokonane operacje na tych rachunkach w okresie 
rozliczeniowym.
Sama procedura rozliczania kwartalnych transz dotacji nie 
jest skomplikowana, jednak w procesie rozliczania dotacji 
poszczególne instytucje musiały zmierzyć się z problemami 
dotyczącymi wydatkowania otrzymanych środków. 
Na etapie pierwszego w procesie wdrażania RPO wniosko-
wania o udzielenie dotacji rozwojowej na dany rok budże-
towy, podstawową trudnością było oszacowanie zapotrze-
bowania na środki w ramach kolejnych kwartalnych transz 
dotacji rozwojowej. Wynikało to ze specyfi ki początkowej 
fazy implementacji regionalnych programów operacyjnych. 
W przypadku wielu RPO, w momencie wnioskowania 
o udzielenie dotacji rozwojowej, które w 2008 r. mogło 
być dokonane najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od 
dnia podpisania kontraktu, czyli do 15 lutego 2008 r., nie 
zostały jeszcze podpisane umowy o dofi nansowanie reali-
zacji projektów i tym samym benefi cjenci nie przedłożyli 
harmonogramów rzeczowo-fi nansowych. W związku z po-
wyższym instytucje zarządzające nie posiadały informacji 
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o przewidywanych wydatkach, jakie beneficjenci będą po-
nosić w związku z realizacją projektów w kolejnych kwarta-
łach danego roku.  Dlatego też zapotrzebowania na środki 
dotacji rozwojowej były sporządzane generalnie w oparciu 
o dane zebrane od beneficjentów tzw. projektów kluczo-
wych oraz o kwoty, które instytucje zarządzające zamierzały 
przeznaczyć na nabory przeprowadzane zgodnie z przyję-
tymi harmonogramami  konkursów w ramach RPO, a które, 
zgodnie z prognozami instytucji zarządzających, zostałyby 
rozdysponowane w formie zaliczek bądź spodziewanych 
refundacji. 
Metodologia ta pozwoliłaby na trafne oszacowanie przewidy-
wanego poziomu wydatkowania dotacji rozwojowej, gdyby 
nie zmieniające się uwarunkowania formalno-prawne realiza-
cji inwestycji w ramach RPO. 
Ważnym problemem, z jakim zmierzyć się przyszło pod-
miotom zaangażowanym we wdrażanie RPO, była kwe-
stia niewłaściwego przetransponowania na grunt prawa 
polskiego prawa europejskiego dotyczącego ochrony śro-
dowiska, tj. w szczególności tzw. dyrektywy siedliskowej 
i ptasiej oraz dyrektywy w sprawie oceny skutków wywie-
ranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywat-
ne na środowisko naturalne. 
W związku z ogłoszeniem 
konkursów w ramach regio-
nalnych programów operacyj-
nych, warunkiem podpisania 
umowy z wnioskodawcą stało 
się dostarczenie niezbędnych 
dokumentów zgodnie z no-
wymi, podpisanymi przez mi-
nistra rozwoju regionalnego, 
„Wytycznymi w zakresie po-
stępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na śrwodowi-
sko dla przedsięwzięć współ-
finansowanych z krajowych 
lub regionalnych programów 
operacyjnych”, które w okresie przejściowym (tj. do czasu 
wejścia w życie nowych przepisów zgodnych z prawodaw-
stwem unijnym) umożliwiają wykorzystanie istniejących 
regulacji prawnych w celu zapewnienia zgodności z wy-
maganiami ww. dyrektyw środowiskowych.  Zanim jednak 
podpisano wytyczne, niektóre instytucje zarządzające RPO 
zdecydowały o zawieszeniu konkursów w ramach progra-
mów. Ponadto konieczność uzupełniania dokumentacji 
wydłużała czas podpisania umowy, a tym samym wpływała 
na odsunięcie w czasie momentu wypłaty beneficjentom 
zaliczek oraz refundacji. Sytuacja ta wpłynęła na zmiany 
wydatkowania dotacji rozwojowej w 2008 r., jednak nie 
stanowiła jedynej przeszkody na drodze realizacji wydat-
ków w ramach RPO zgodnie z „Rocznym planem udziela-
nia dotacji rozwojowej”.
Kolejnym problemem okazała się kwestia pomocy publicznej. 
W toku implementacji RPO pojawiały się pomysły na ciekawe 
projekty, które jednak nosiły znamiona pomocy publicznej, a nie 
wpisywały się w ramy żadnego z istniejących dotychczas pro-
gramów pomocowych. co więcej, zachodziła obawa, że w ra-
mach poszczególnych osi priorytetowych, w których uprzednio 
nie zakładano występowania pomocy publicznej, może się 
jednak ona pojawić. Podejmowanie więc przez odpowiednie 

instytucje decyzji o przygotowaniu kolejnych programów po-
mocowych powodowało odsunięcie w czasie możliwości ogła-
szania naborów na projekty w ramach RPO, w takim zakresie 
jak planowano, wnioskując o dotacje rozwojową. 
Problemy dotyczyły również wydatkowania środków dotacji 
rozwojowej przeznaczonych na realizację działań z zakresu 
pomocy technicznej. Systemy motywacyjne dla pracowni-
ków zaangażowanych we wdrażanie RPO nie zostały przyjęte 
w pierwotnie planowanej formie, a pozostałe działania pomocy 
technicznej, tj. działania informacyjno-promocyjne skonsumo-
wały mniej środków, niż to wynikało ze zgłoszonego zapotrze-
bowania, m.in. na skutek przedłużających się procedur prze-
targowych na realizację projektów (np. wykonanie gadżetów 
promocyjnych, realizację kampanii reklamowych itp.).

Wszystkie powyższe czynniki spo-
wodowały, że większość instytu-
cji zarządzających stanęła przed 
problemem niewydatkowania 
pełnej kwoty pierwszej kwartalnej 
transzy dotacji rozwojowej. Do 15 
maja 2008 roku „Wniosek o prze-
kazanie kwartalnej transzy dota-
cji rozwojowej” złożyły jedynie 
4 województwa, tj. dolnośląskie, 
łódzkie, podkarpackie oraz war-
mińsko-mazurskie. W tej sytuacji 
pomocnym rozwiązaniem okazała 
się możliwość zwrotu na rachunek 
bankowy wskazany przez ministra 
rozwoju regionalnego niewyko-

rzystanej części dotacji jeszcze przed złożeniem „Wniosku 
o przekazanie kwartalnej transzy dotacji rozwojowej”, co 
umożliwiło rozliczenie otrzymanej kwartalnej transzy dota-
cji i  tym samym wnioskowanie o środki na kolejny kwartał.  
Zwrócenie do budżetu państwa niewykorzystanych środków 
dotacji rozwojowej oraz środków niezgłoszonych jako nie-
wygasające z upływem roku budżetowego nie skutkuje po-
mniejszeniem alokacji RPO, a jedynie powoduje konieczność 
sprawniejszego wydatkowania EFRR w kolejnych latach.  
Mechanizm udzielania dotacji rozwojowej na realizację re-
gionalnych programów operacyjnych został stworzony dla 
usprawnienia procesu absorpcji środków z funduszy struk-
turalnych. Realizacja tego celu będzie możliwa jedynie 
przy dobrej współpracy wszystkich podmiotów zaangażo-
wanych w realizację RPO na różnych poziomach wdraża-
nia programów.  n

AnnA KUchArczyK
Politolog, specjalista ds. funduszy europejskich. 
W latach 2004–2006 pracownik Instytucji Pośred-
niczącej ZPORR (monitoring, kontrola oraz wery-
fikacja wniosków o płatność dla projektów realizo-
wanych w ramach programu). Obecnie pracownik 
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2007–2013.
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Dokumenty:
•  Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. nr 227, poz. 1658 oraz 

z 2007 r. Nr 140, poz. 984)
•  Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)
•  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związa-

nych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. Nr 175, poz. 1232)
•  Kontrakt wojewódzki zawarty w dniu 6 lutego 2008 r.
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