30.11.2016r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
28.10.2016r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
30.09.2016r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
31.08.2016r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
31.07.2016r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:

51 (lista wniosków) {link}
51 (lista umów) {link}

797, na kwotę 58,286 mld zł wydatków kwalifikowalnych
784 wniosków na kwotę 53,300 mld zł
33,993 mld zł
8,426 mld zł
51 (lista wniosków) {link}
51 (lista umów) {link}

797, na kwotę 58,286 mld zł wydatków kwalifikowalnych
784 wniosków na kwotę 53,300 mld zł
33,993 mld zł
8,426 mld zł
51 (lista wniosków) {link}
51 (lista umów) {link}

797, na kwotę 58,286 mld zł wydatków kwalifikowalnych
784 wniosków na kwotę 53,300 mld zł
33,993 mld zł
8,426 mld zł
51 (lista wniosków) {link}
51 (lista umów) {link}

797, na kwotę 58,286 mld zł wydatków kwalifikowalnych
784 wniosków na kwotę 53,300 mld zł
33,993 mld zł
8,426 mld zł
51 (lista wniosków) {link}
51 (lista umów) {link}

797, na kwotę 58,286 mld zł wydatków kwalifikowalnych
784 wniosków na kwotę 53,300 mld zł

- Priorytet VI
- Priorytet VIII
30.06.2016r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
31.05.2016r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
09.05.2016r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
31.03.2016r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
29.02.2016r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro

33,993 mld zł
8,426 mld zł
51 (lista wniosków) {link}
51 (lista umów) {link}

797, na kwotę 58,286 mld zł wydatków kwalifikowalnych
784 wniosków na kwotę 53,300 mld zł
33,993 mld zł
8,426 mld zł
51 (lista wniosków) {link}
51 (lista umów) {link}

796, na kwotę 58,093 mld zł wydatków kwalifikowalnych
781 wniosków na kwotę 53,099 mld zł
33,993 mld zł
8,426 mld zł
51 (lista wniosków) {link}
51 (lista umów) {link}

796, na kwotę 58,093 mld zł wydatków kwalifikowalnych
779 wniosków na kwotę 53,099 mld zł
33,993 mld zł
8,426 mld zł
51 (lista wniosków) {link}
51 (lista umów) {link}

796, na kwotę 57,980 mld zł wydatków kwalifikowalnych
753 wniosków na kwotę 51,962 mld zł
33,993 mld zł
8,426 mld zł
51 (lista wniosków) {link}
51 (lista umów) {link}

Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
29.01.2016r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
30.12.2015r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
30.11.2015r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
30.10.2015r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
30.09.2015r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym

796, na kwotę 57,980 mld zł wydatków kwalifikowalnych
745 wniosków na kwotę 51,748 mld zł
33,993 mld zł
8,426 mld zł
51 (lista wniosków) {link}
51 (lista umów) {link}

787, na kwotę 57,790 mld zł wydatków kwalifikowalnych
743 wniosków na kwotę 51,739 mld zł
33,993 mld zł
8,426 mld zł
51 (lista wniosków) {link}
51 (lista umów) {link}

785, na kwotę 57,677 mld zł wydatków kwalifikowalnych
739 wniosków na kwotę 51,744 mld zł
33,993 mld zł
8,426 mld zł
51 (lista wniosków) {link}
51 (lista umów) {link}

785, na kwotę 57,683 mld zł wydatków kwalifikowalnych
737 wniosków na kwotę 51,595 mld zł
33,993 mld zł
8,426 mld zł
51 (lista wniosków) {link}
51 (lista umów) {link}

778, na kwotę 56,857 mld zł wydatków kwalifikowalnych
733 wniosków na kwotę 51,357 mld zł
33,993 mld zł
8,426 mld zł
51 (lista wniosków) {link}
51 (lista umów) {link}

działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
15.09.2015r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
31.08.2015r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
14.08.2015r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
15.07.2015r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
30.06.2015r.
Wnioski o dofinansowanie:

774, na kwotę 56,599 mld zł wydatków kwalifikowalnych
730 wniosków na kwotę 51,302 mld zł
33,993 mld zł
8,426 mld zł
51 (lista wniosków) {link}
51 (lista umów) {link}

773, na kwotę 56,593 mld zł wydatków kwalifikowalnych
729 wniosków na kwotę 51,224 mld zł
33,993 mld zł
8,426 mld zł
51 (lista wniosków) {link}
51 (lista umów) {link}

770, na kwotę 56,593 mld zł wydatków kwalifikowalnych
726 wniosków na kwotę 51,221 mld zł
33,993 mld zł
8,426 mld zł
51 (lista wniosków) {link}
51 (lista umów) {link}

766, na kwotę 56,465 mld zł wydatków kwalifikowalnych
726 wniosków na kwotę 51,221 mld zł
33,993 mld zł
8,426 mld zł
51 (lista wniosków) {link}
51 (lista umów) {link}

759, na kwotę 56,398 mld zł wydatków kwalifikowalnych
717 wniosków na kwotę 50,885 mld zł
33,993 mld zł
8,426 mld zł
51 (lista wniosków) {link}

Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
15.06.2015r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
29.05.2015r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
15.05.2015r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
30.04.2015r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII

51 (lista umów) {link}

759, na kwotę 56,398 mld zł wydatków kwalifikowalnych
714 wniosków na kwotę 50,805 mld zł
33,993 mld zł
8,426 mld zł
51 (lista wniosków) {link}
51 (lista umów) {link}

757, na kwotę 56,396 mld zł wydatków kwalifikowalnych
711 wniosków na kwotę 50,731 mld zł
33,993 mld zł
8,426 mld zł
51 (lista wniosków) {link}
51 (lista umów) {link}

756, na kwotę 56,396 mld zł wydatków kwalifikowalnych
710 wniosków na kwotę 50,808 mld zł
33,993 mld zł
8,426 mld zł
51 (lista wniosków) {link}
51 (lista umów) {link}

747, na kwotę 56,201 mld zł wydatków kwalifikowalnych
708 wniosków na kwotę 50,822 mld zł
33,993 mld zł
8,426 mld zł
51 (lista wniosków) {link}
51 (lista umów) {link}

746, na kwotę 56,201 mld zł wydatków kwalifikowalnych
704 wniosków na kwotę 50,828 mld zł
33,993 mld zł
8,426 mld zł

15.04.2015r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
31.03.2015r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
16.03.2015r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
27.02.2015r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
13.02.2015r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:

51 (lista wniosków) {link}
51 (lista umów) {link}

742, na kwotę 56,186 mld zł wydatków kwalifikowalnych
699 wniosków na kwotę 50,555 mld zł
33,993 mld zł
8,426 mld zł
51 (lista wniosków) {link}
51 (lista umów) {link}

741, na kwotę 56,173 mld zł wydatków kwalifikowalnych
695 wniosków na kwotę 50,447 mld zł
33,993 mld zł
8,426 mld zł
51 (lista wniosków) {link}
51 (lista umów) {link}

741, na kwotę 56,173 mld zł wydatków kwalifikowalnych
694 wniosków na kwotę 50,453 mld zł
33,960 mld zł
8,426 mld zł
51 (lista wniosków) {link}
51 (lista umów) {link}

740, na kwotę 56,163 mld zł wydatków kwalifikowalnych
692 wniosków na kwotę 50,446 mld zł
32,891 mld zł
7,972 mld zł
51 (lista wniosków) {link}
51 (lista umów) {link}

728, na kwotę 55,841 mld zł wydatków kwalifikowalnych
690 wniosków na kwotę 50,444 mld zł

Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
30.01.2015r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
15.01.2015r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
31.12.2014r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
15.12.2014r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII

32,891 mld zł
7,972 mld zł
51 (lista wniosków) {link}
51 (lista umów) {link}

726, na kwotę 55,828 mld zł wydatków kwalifikowalnych
690 wniosków na kwotę 50,458 mld zł
32,891 mld zł
7,972 mld zł
51 (lista wniosków) {link}
51 (lista umów) {link}

723, na kwotę 55,792 mld zł wydatków kwalifikowalnych
689 wniosków na kwotę 50,386 mld zł
31,969 mld zł
7,888 mld zł
51 (lista wniosków) {link}
51 (lista umów) {link}

723, na kwotę 55,792 mld zł wydatków kwalifikowalnych
688 wniosków na kwotę 50,385 mld zł
31,969 mld zł
7,888 mld zł
51 (lista wniosków) {link}
51 (lista umów) {link}

722, na kwotę 55,790 mld zł wydatków kwalifikowalnych
680 wniosków na kwotę 49,525 mld zł
31,969 mld zł
7,820 mld zł

01.12.2014r.
Wnioski o dofinansowanie:
51 (lista wniosków) {link}
Umowy o dofinansowanie:
50 (lista umów) {link}
(UoD dla projektu pn. „Budowa drogi S8 na odcinku Salomea – Wolica wraz z powiązaniami z dk nr 7 z
wył. odc. miejskiego” zostanie podpisana po weryfikacji WoD dla ww. projektu)
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym

działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII

721, na kwotę 55,627 mld zł wydatków kwalifikowalnych
672 wniosków na kwotę 48,967 mld zł
31,963 mld zł
7,820 mld zł

14.11.2014r.
Wnioski o dofinansowanie:
51 (lista wniosków) {link}
Umowy o dofinansowanie:
50 (lista umów) {link}
(UoD dla projektu pn. „Budowa drogi S8 na odcinku Salomea – Wolica wraz z powiązaniami z dk nr 7 z
wył. odc. miejskiego” zostanie podpisana po weryfikacji WoD dla ww. projektu)
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
707, na kwotę 55,156 mld zł wydatków kwalifikowalnych
Certyfikacja:
667 wniosków na kwotę 48,683 mld zł
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
31,963 mld zł
- Priorytet VIII
7,820 mld zł
31.10.2014r.
Wnioski o dofinansowanie:
51 (lista wniosków) {link}
Umowy o dofinansowanie:
50 (lista umów) {link}
(UoD dla projektu pn. „Budowa drogi S8 na odcinku Salomea – Wolica wraz z powiązaniami z dk nr 7 z
wył. odc. miejskiego” zostanie podpisana po weryfikacji WoD dla ww. projektu)
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
706, na kwotę 55,156 mld zł wydatków kwalifikowalnych
Certyfikacja:
667 wniosków na kwotę 48,683 mld zł
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
31,963 mld zł
- Priorytet VIII
7,820 mld zł
15.10.2014r.
Wnioski o dofinansowanie:
51 (lista wniosków) {link}
Umowy o dofinansowanie:
50 (lista umów) {link}
(UoD dla projektu pn. „Budowa drogi S8 na odcinku Salomea – Wolica wraz z powiązaniami z dk nr 7 z
wył. odc. miejskiego” zostanie podpisana po weryfikacji WoD dla ww. projektu)
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
703, na kwotę 54,797 mld zł wydatków kwalifikowalnych
Certyfikacja:
665 wniosków na kwotę 48,603 mld zł
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
31,963 mld zł
- Priorytet VIII
7,820 mld zł
30.09.2014r.
Wnioski o dofinansowanie:
51 (lista wniosków) {link}
Umowy o dofinansowanie:
50 (lista umów) {link}
(UoD dla projektu pn. „Budowa drogi S8 na odcinku Salomea – Wolica wraz z powiązaniami z dk nr 7 z
wył. odc. miejskiego” zostanie podpisana po weryfikacji WoD dla ww. projektu)
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro

Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII

701, na kwotę 54,791 mld zł wydatków kwalifikowalnych
663 wniosków na kwotę 48,603 mld zł
31,963 mld zł
7,820 mld zł

15.09.2014r.
Wnioski o dofinansowanie:
51 (lista wniosków) {link}
Umowy o dofinansowanie:
50 (lista umów) {link}
(UoD dla projektu pn. „Budowa drogi S8 na odcinku Salomea – Wolica wraz z powiązaniami z dk nr 7 z
wył. odc. miejskiego” zostanie podpisana po weryfikacji WoD dla ww. projektu)
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
699, na kwotę 54,769 mld zł wydatków kwalifikowalnych
Certyfikacja:
661 wniosków na kwotę 48,593 mld zł
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
31,963 mld zł
- Priorytet VIII
7,820 mld zł
29.08.2014r.
Wnioski o dofinansowanie:
51 (lista wniosków) {link}
Umowy o dofinansowanie:
50 (lista umów) {link}
(UoD dla projektu pn. „Budowa drogi S8 na odcinku Salomea – Wolica wraz z powiązaniami z dk nr 7 z
wył. odc. miejskiego” zostanie podpisana po weryfikacji WoD dla ww. projektu)
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
694, na kwotę 54,634 mld zł wydatków kwalifikowalnych
Certyfikacja:
648 wniosków na kwotę 47,734 mld zł
Refundacja z KE:
32,974 mld zł
18.08.2014r.
Wnioski o dofinansowanie:
50 (lista wniosków) {link}
Umowy o dofinansowanie:
49 (lista umów) {link}
(UoD dla projektu pn. „Budowa drogi S8 na odcinku Salomea – Wolica wraz z powiązaniami z dk nr 7 z
wył. odc. miejskiego” zostanie podpisana po weryfikacji WoD dla ww. projektu)
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
684, na kwotę 53,821 mld zł wydatków kwalifikowalnych
Certyfikacja:
645 wniosków na kwotę 47,664 mld zł
Refundacja z KE:
32,974 mld zł
30.07.2014r.
Wnioski o dofinansowanie:
50 (lista wniosków) {link}
Umowy o dofinansowanie:
48 (lista umów) {link}
(UoD dla projektu pn. „Budowa drogi S8 na odcinku Salomea – Wolica wraz z powiązaniami z dk nr 7 z
wył. odc. miejskiego” i „Budowa obwodnicy Augustowa” zostaną podpisane po weryfikacji WoD dla ww.
projektów)
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
680, na kwotę 53,687 mld zł wydatków kwalifikowalnych
Certyfikacja:
640 wniosków na kwotę 47,661 mld zł
Refundacja z KE:
32,974 mld zł

15.07.2014r.
Wnioski o dofinansowanie:
50 (lista wniosków) {link}
Umowy o dofinansowanie:
48 (lista umów) {link}
(UoD dla projektu pn. „Budowa drogi S8 na odcinku Salomea – Wolica wraz z powiązaniami z dk nr 7 z
wył. odc. miejskiego” i „Budowa obwodnicy Augustowa” zostaną podpisane po weryfikacji WoD dla ww.
projektów)
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
676, na kwotę 53,499 mld zł wydatków kwalifikowalnych
Certyfikacja:
634 wniosków na kwotę 47,574 mld zł
Refundacja z KE:
32,974 mld zł
30.06.2014r.
Wnioski o dofinansowanie:
50 (lista wniosków) {link}
Umowy o dofinansowanie:
48 (lista umów) {link}
(UoD dla projektu pn. „Budowa drogi S8 na odcinku Salomea – Wolica wraz z powiązaniami z dk nr 7 z
wył. odc. miejskiego” i „Budowa obwodnicy Augustowa” zostaną podpisane po weryfikacji WoD dla ww.
projektów)
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
675, na kwotę 53,497 mld zł wydatków kwalifikowalnych
Certyfikacja:
629 wniosków na kwotę 47,535 mld zł
Refundacja z KE:
32,974 mld zł
16.06.2014r.
Wnioski o dofinansowanie:
50 (lista wniosków) {link}
Umowy o dofinansowanie:
47 (lista umów) {link}
(UoD dla projektu pn. „Budowa drogi S8 na odcinku Salomea – Wolica wraz z powiązaniami z dk nr 7 z
wył. odc. miejskiego”, „Budowa obwodnicy Augustowa” oraz „Budowa południowej obwodnicy m.
Stargard Szczeciński w ciągu drogi krajowej nr 11” zostaną podpisane po weryfikacji WoD dla ww.
projektów)
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
669, na kwotę 53,370 mld zł wydatków kwalifikowalnych
Certyfikacja:
625 wniosków na kwotę 47,466 mld zł
Refundacja z KE:
32,974 mld zł
30.05.2014r.
Wnioski o dofinansowanie:
50 (lista wniosków) {link}
Umowy o dofinansowanie:
47 (lista umów) {link}
(UoD dla projektu pn. „Budowa drogi S8 na odcinku Salomea – Wolica wraz z powiązaniami z dk nr 7 z
wył. odc. miejskiego”, „Budowa obwodnicy Augustowa” oraz „Budowa południowej obwodnicy m.
Stargard Szczeciński w ciągu drogi krajowej nr 11” zostaną podpisane po weryfikacji WoD dla ww.
projektów)
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
669, na kwotę 53,370 mld zł wydatków kwalifikowalnych
Certyfikacja:
625 wniosków na kwotę 47,392 mld zł
Refundacja z KE:
32,974 mld zł
15.05.2014r.
Wnioski o dofinansowanie:
50 (lista wniosków) {link}
Umowy o dofinansowanie:
47 (lista umów) {link}
(UoD dla projektu pn. „Budowa drogi S8 na odcinku Salomea – Wolica wraz z powiązaniami z dk nr 7 z
wył. odc. miejskiego”, „Budowa obwodnicy Augustowa” oraz „Budowa południowej obwodnicy m.

Stargard Szczeciński w ciągu drogi krajowej nr 11” zostaną podpisane po weryfikacji WoD dla ww.
projektów)
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
657, na kwotę 52,754 mld zł wydatków kwalifikowalnych
Certyfikacja:
623 wniosków na kwotę 46,572 mld zł
Refundacja z KE:
32,974 mld zł
30.04.2014r.
Wnioski o dofinansowanie:
50 (lista wniosków) {link}
Umowy o dofinansowanie:
47 (lista umów) {link}
(UoD dla projektu pn. „Budowa drogi S8 na odcinku Salomea – Wolica wraz z powiązaniami z dk nr 7 z
wył. odc. miejskiego”, „Budowa obwodnicy Augustowa” oraz „Budowa południowej obwodnicy m.
Stargard Szczeciński w ciągu drogi krajowej nr 11” zostaną podpisane po weryfikacji WoD dla ww.
projektów)
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
655, na kwotę 52,754 mld zł wydatków kwalifikowalnych
Certyfikacja:
620 wniosków na kwotę 46,519 mld zł
Refundacja z KE:
32,974 mld zł
15.04.2014r.
Wnioski o dofinansowanie:
50 (lista wniosków) {link}
Umowy o dofinansowanie:
47 (lista umów) {link}
(UoD dla projektu pn. „Budowa drogi S8 na odcinku Salomea – Wolica wraz z powiązaniami z dk nr 7 z
wył. odc. miejskiego”, „Budowa obwodnicy Augustowa” oraz „Budowa południowej obwodnicy m.
Stargard Szczeciński w ciągu drogi krajowej nr 11” zostaną podpisane po weryfikacji WoD dla ww.
projektów)
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
650, na kwotę 52,674 mld zł wydatków kwalifikowalnych
Certyfikacja:
619 wniosków na kwotę 46,420 mld zł
Refundacja z KE:
32,974 mld zł
31.03.2014r.
Wnioski o dofinansowanie:
50 (lista wniosków) {link}
Umowy o dofinansowanie:
47 (lista umów) {link}
(UoD dla projektu pn. „Budowa drogi S8 na odcinku Salomea – Wolica wraz z powiązaniami z dk nr 7 z
wył. odc. miejskiego”, „Budowa obwodnicy Augustowa” oraz „Budowa południowej obwodnicy m.
Stargard Szczeciński w ciągu drogi krajowej nr 11” zostaną podpisane po weryfikacji WoD dla ww.
projektów)
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
649, na kwotę 52,674 mld zł wydatków kwalifikowalnych
Certyfikacja:
615 wniosków na kwotę 45,890 mld zł
Refundacja z KE:
32,974 mld zł
14.03.2014r.
Wnioski o dofinansowanie:
50 (lista wniosków) {link}
Umowy o dofinansowanie:
47 (lista umów) {link}
(UoD dla projektu pn. „Budowa drogi S8 na odcinku Salomea – Wolica wraz z powiązaniami z dk nr 7 z
wył. odc. miejskiego”, „Budowa obwodnicy Augustowa” oraz „Budowa południowej obwodnicy m.
Stargard Szczeciński w ciągu drogi krajowej nr 11” zostaną podpisane po weryfikacji WoD dla ww.
projektów)
Alokacja dla GDDKiA wynosi:

- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:

648, na kwotę 52,674 mld zł wydatków kwalifikowalnych
611 wniosków na kwotę 45,732 mld zł
32,974 mld zł

28.02.2014r.
Wnioski o dofinansowanie:
50 (lista wniosków) {link}
Umowy o dofinansowanie:
47 (lista umów) {link}
(UoD dla projektu pn. „Budowa drogi S8 na odcinku Salomea – Wolica wraz z powiązaniami z dk nr 7 z
wył. odc. miejskiego”, „Budowa obwodnicy Augustowa” oraz „Budowa południowej obwodnicy m.
Stargard Szczeciński w ciągu drogi krajowej nr 11” zostaną podpisane po weryfikacji WoD dla ww.
projektów)
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
648, na kwotę 52,674 mld zł wydatków kwalifikowalnych
Certyfikacja:
607 wniosków na kwotę 45,760 mld zł
Refundacja z KE:
32,974 mld zł
17.02.2014r.
Wnioski o dofinansowanie:
50 (lista wniosków) {link}
Umowy o dofinansowanie:
47 (lista umów) {link}
(UoD dla projektu pn. „Budowa drogi S8 na odcinku Salomea – Wolica wraz z powiązaniami z dk nr 7 z
wył. odc. miejskiego”, „Budowa obwodnicy Augustowa” oraz „Budowa południowej obwodnicy m.
Stargard Szczeciński w ciągu drogi krajowej nr 11” zostaną podpisane po weryfikacji WoD dla ww.
projektów)
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
637, na kwotę 51,058 mld zł wydatków kwalifikowalnych
Certyfikacja:
604 wniosków na kwotę 45,583 mld zł
Refundacja z KE:
32,974 mld zł
31.01.2014r.
Wnioski o dofinansowanie:
48 (lista wniosków) {link}
Umowy o dofinansowanie:
47 (lista umów) {link}
(UoD dla projektu pn. „Budowa drogi S8 na odcinku Salomea – Wolica wraz z powiązaniami z dk nr 7 z
wył. odc. miejskiego” jest w przygotowaniu)
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
634, na kwotę 50,981 mld zł wydatków kwalifikowalnych
Certyfikacja:
602 wniosków na kwotę 45,432 mld zł
Refundacja z KE:
32,974 mld zł
15.01.2014r.
Wnioski o dofinansowanie:
48 (lista wniosków) {link}
Umowy o dofinansowanie:
47 (lista umów) {link}
(UoD dla projektu pn. „Budowa drogi S8 na odcinku Salomea – Wolica wraz z powiązaniami z dk nr 7 z
wył. odc. miejskiego” jest w przygotowaniu)
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
619, na kwotę 50,503 mld zł wydatków kwalifikowalnych
Certyfikacja:
600 wniosków na kwotę 45,424 mld zł
Refundacja z KE:
32,979 mld zł

31.12.2013r.
Wnioski o dofinansowanie:
48 (lista wniosków) {link}
Umowy o dofinansowanie:
47 (lista umów) {link}
(UoD dla projektu pn. „Budowa drogi S8 na odcinku Salomea – Wolica wraz z powiązaniami z dk nr 7 z
wył. odc. miejskiego” jest w przygotowaniu)
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
619, na kwotę 50,503 mld zł wydatków kwalifikowalnych
Certyfikacja:
600 wniosków na kwotę 45,424 mld zł
Refundacja z KE:
32,979 mld zł
13.12.2013r.
Wnioski o dofinansowanie:
48 (lista wniosków) {link}
Umowy o dofinansowanie:
47 (lista umów) {link}
(UoD dla projektu pn. „Budowa drogi S8 na odcinku Salomea – Wolica wraz z powiązaniami z dk nr 7 z
wył. odc. miejskiego” jest w przygotowaniu)
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
616, na kwotę 50,503 mld zł wydatków kwalifikowalnych
Certyfikacja:
599 wniosków na kwotę 45,379 mld zł
Refundacja z KE:
32,979 mld zł
29.11.2013r.
Wnioski o dofinansowanie:
48 (lista wniosków) {link}
Umowy o dofinansowanie:
47 (lista umów) {link}
(UoD dla projektu pn. „Budowa drogi S8 na odcinku Salomea – Wolica wraz z powiązaniami z dk nr 7 z
wył. odc. miejskiego” jest w przygotowaniu)
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:

613, na kwotę 49,743 mld zł wydatków kwalifikowalnych
575 wniosków na kwotę 43,061 mld zł
32,976 mld zł

15.11.2013r.
Wnioski o dofinansowanie:
48 (lista wniosków) {link}
Umowy o dofinansowanie:
45 (lista umów) {link}
(trzy UoD dla projektów pn. "Prace przygotowawcze dla wybranych inwestycji planowanych do realizacji
w perspektywie finansowej UE 2014-2020"; „Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11 i S5”;
„Budowa drogi S8 na odcinku Salomea – Wolica wraz z powiązaniami z dk nr 7 z wył. odc. miejskiego” są
w przygotowaniu)
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:

597, na kwotę 48,590 mld zł wydatków kwalifikowalnych
568 wniosków na kwotę 43,030 mld zł
32,976 mld zł

31.10.2013r.
Wnioski o dofinansowanie:
48 (lista wniosków) {link}
Umowy o dofinansowanie:
45 (lista umów) {link}
(trzy UoD dla projektów pn. "Prace przygotowawcze dla wybranych inwestycji planowanych do realizacji
w perspektywie finansowej UE 2014-2020"; „Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11 i S5”;

„Budowa drogi S8 na odcinku Salomea – Wolica wraz z powiązaniami z dk nr 7 z wył. odc. miejskiego” są
w przygotowaniu)
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:

597, na kwotę 48,590 mld zł wydatków kwalifikowalnych
560 wniosków na kwotę 42,575 mld zł
31,457 mld zł

14.10.2013r.
Wnioski o dofinansowanie:
48 (lista wniosków) {link}
Umowy o dofinansowanie:
45 (lista umów) {link}
(45-48 UoD dla projektów pn. "Prace przygotowawcze dla wybranych inwestycji planowanych do
realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020"; „Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu
S11 i S5”; „Budowa drogi S8 na odcinku Salomea – Wolica wraz z powiązaniami z dk nr 7 z wył. odc.
miejskiego” są w przygotowaniu)
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:

582, na kwotę 48,554 mld zł wydatków kwalifikowalnych
552 wniosków na kwotę 39,529 mld zł
31,457 mld zł

30.09.2013r.
Wnioski o dofinansowanie:
47 (lista wniosków) {link}
Umowy o dofinansowanie:
44 (lista umów) {link}
(45-47 UoD dla projektów pn. "Prace przygotowawcze dla wybranych inwestycji planowanych do
realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020"; „Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu
S11 i S5”; „Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8” są w przygotowaniu)
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:

577, na kwotę 45,311 mld zł wydatków kwalifikowalnych
541 wniosków na kwotę 39,437 mld zł
31,457 mld zł

24.09.2013r.
Wnioski o dofinansowanie:
47 (lista wniosków) {link}
Umowy o dofinansowanie:
44 (lista umów) {link}
(45-47 UoD dla projektów pn. "Prace przygotowawcze dla wybranych inwestycji planowanych do
realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020"; „Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu
S11 i S5”; „Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8” są w przygotowaniu)
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:

573, na kwotę 45,253 mld zł wydatków kwalifikowalnych
540 wniosków na kwotę 39,438 mld zł
31,457 mld zł

11.09.2013r.
Wnioski o dofinansowanie:
45 (lista wniosków) {link}
Umowy o dofinansowanie:
44 (lista umów) {link}
(jedna UoD dla projektu pn. " Prace przygotowawcze dla wybranych inwestycji planowanych do realizacji
w perspektywie finansowej UE 2014-2020" w przygotowaniu)
Alokacja dla GDDKiA wynosi:

- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
30.08.2013r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
14.08.2013r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
31.07.2013r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
15.07.2013r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
28.06.2013r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym

571, na kwotę 45,105 mld zł wydatków kwalifikowalnych
539 wniosków na kwotę 39,436 mld zł
31,457 mld zł
45
44

(lista wniosków) {link}
(lista umów) {link}

561, na kwotę 44,262 mld zł wydatków kwalifikowalnych
529 wniosków na kwotę 38,657 mld zł
31,457 mld zł
45
44

(lista wniosków) {link}
(lista umów) {link}

549, na kwotę 43,540 mld zł wydatków kwalifikowalnych
516 wniosków na kwotę 38,171 mld zł
29,325 mld zł
45
44

(lista wniosków) {link}
(lista umów) {link}

549, na kwotę 43,540 mld zł wydatków kwalifikowalnych
514 wniosków na kwotę 38,114 mld zł
29,325 mld zł
45
44

(lista wniosków) {link}
(lista umów) {link}

530, na kwotę 42,999 mld zł wydatków kwalifikowalnych
510 wniosków na kwotę 37,863 mld zł
29,325 mld zł
45
44

(lista wniosków) {link}
(lista umów) {link}

działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
10.06.2013r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
15.05.2013r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
30.04.2013r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
12.04.2013r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII

529, na kwotę 42,988 mld zł wydatków kwalifikowalnych
503 wniosków na kwotę 37,840 mld zł
ok. 28,3 mld zł
45
44

(lista wniosków) {link}
(lista umów) {link}

524, na kwotę 42,938 mld zł wydatków kwalifikowalnych
493 wniosków na kwotę 37,647 mld zł
23,944 mld zł
3,556 mld zł
45
44

(lista wniosków) {link}
(lista umów) {link}

511, na kwotę 42,373 mld zł wydatków kwalifikowalnych
479 wniosków na kwotę 37,386 mld zł
23,944 mld zł
3,556 mld zł
45
43

(lista wniosków) {link}
(lista umów) {link}

511, na kwotę 42,373 mld zł wydatków kwalifikowalnych
477 wniosków na kwotę 37,169 mld zł
23,944 mld zł
3,556 mld zł
44
43

(lista wniosków) {link}
(lista umów) {link}

498, na kwotę 42,253 mld zł wydatków kwalifikowalnych
469 wniosków na kwotę 36,732 mld zł
23,944 mld zł
3,556 mld zł

29.03.2013r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
15.03.2013r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
28.02.2013r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
15.02.2013r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
31.01.2013r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym

44
43

(lista wniosków) {link}
(lista umów) {link}

497, na kwotę 42,253 mld zł wydatków kwalifikowalnych
464 wniosków na kwotę blisko 36,047 mld zł
23,944 mld zł
3,556 mld zł
44
43

(lista wniosków) {link}
(lista umów) {link}

491, na kwotę 42,209 mld zł wydatków kwalifikowalnych
462 wniosków na kwotę blisko 36,052 mld zł
23,944 mld zł
3,556 mld zł
44
43

(lista wniosków) {link}
(lista umów) {link}

489, na kwotę blisko 42,140 mld zł wydatków kwalifikowalnych
454 wniosków na kwotę blisko 37,864 mld zł
23,944 mld zł
3,556 mld zł
44
43

(lista wniosków) {link}
(lista umów) {link}

478, na kwotę 40,341 mld zł wydatków kwalifikowalnych
447 wniosków na kwotę 37,744 mld zł
23,944 mld zł
3,556 mld zł
44
43

(lista wniosków) {link}
(lista umów) {link}

działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
15.01.2013r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
02.01.2013r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
17.12.2012r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
30.11.2012r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:

476, na kwotę 40,300 mld zł wydatków kwalifikowalnych
443 wnioski na kwotę 37,483 mld zł
23,944 mld zł
3,556 mld zł
44
43

(lista wniosków) {link}
(lista umów) {link}

457, na kwotę 39,551 mld zł wydatków kwalifikowalnych
442 wniosków na kwotę 37,460 mld zł
23,944 mld zł
3,556 mld zł
44
43

(lista wniosków) {link}
(lista umów) {link}

456, na kwotę 39,550 mld zł wydatków kwalifikowalnych
442 wniosków na kwotę 37,444 mld zł
23,944 mld zł
3,556 mld zł
44
43

(lista wniosków) {link}
(lista umów) {link}

450, na kwotę 39,435 mld zł wydatków kwalifikowalnych
442 wniosków na kwotę 37,441 mld zł
23,944 mld zł
3,556 mld zł
44
43

(lista wniosków) {link}
(lista umów) {link}

449, na kwotę 39,405 mld zł wydatków kwalifikowalnych
412 wniosków na kwotę 35,959 mld zł

- Priorytet VI
- Priorytet VIII
13.11.2012r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
31.10.2012r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
16.10.2012r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
28.09.2012r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym

23,944 mld zł
3,556 mld zł
44
43

(lista wniosków) {link}
(lista umów) {link}

420, na kwotę 37,763 mld zł wydatków kwalifikowalnych
410 wniosków na kwotę 35,890 mld zł
22,237 mld zł
3,197 mld zł
44
43

(lista wniosków) {link}
(lista umów) {link}

419, na kwotę 37,763 mld zł wydatków kwalifikowalnych
403 wnioski na kwotę 35,573 mld zł
20,432 mld zł
3,080 mld zł
44
43

(lista wniosków) {link}
(lista umów) {link}

416, na kwotę 37,767 mld zł wydatków kwalifikowalnych
382 wnioski na kwotę 32,273 mld zł
20,432 mld zł
3,080 mld zł
44
43

(lista wniosków) {link}
(lista umów) {link}

działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII

416, na kwotę 37,767 mld zł wydatków kwalifikowalnych
369 wniosków na kwotę 31,343 mld zł

19.09.2012r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:

44
41

20,432 mld zł
3,080 mld zł
(lista wniosków) {link}
(lista umów) {link}

- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
31.08.2012r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
16.08.2012r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
31.07.2012r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Alokacja dla GDDKiA wynosi:
- Priorytet VI - 7,99 mld euro, w tym
działanie 6.1 - 7,13 mld euro
działanie 6.2 - 0,86 mld euro
- Priorytet VIII - 2,38 mld euro
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
28.06.2012r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:
- Priorytet VI
- Priorytet VIII
20.06.2012r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Wnioski o płatność:

407, na kwotę 36,995 mld zł wydatków kwalifikowalnych
360 wniosków na kwotę 30,719 mld zł
20,432 mld zł
3,080 mld zł
44
41

(lista wniosków) {link}
(lista umów) {link}

376, na kwotę 33,404 mld zł wydatków kwalifikowalnych
353 wniosków na kwotę 30,435 mld zł
20,432 mld zł
3,080 mld zł
44
39

(lista wniosków) {link}
(lista umów) {link}

373, na kwotę blisko 32,719 mld zł wydatków kwalifikowalnych
338 wniosków na kwotę 29,476 mld zł
18,658 mld zł
2,970 mld zł
44
39

(lista wniosków)
(lista umów)

373, na kwotę blisko 32,719 mld zł wydatków kwalifikowalnych
329 wniosków na kwotę 28,976 mld zł
18,658 mld zł
2,970 mld zł
44 (lista wniosków)
38 (lista umów)
359, na kwotę blisko 32,024 mld zł wydatków kwalifikowalnych
318 wniosków na kwotę 28,725 mld zł
16,88 mld zł
2,65 mld zł
44 (lista wniosków)
38 (lista umów)
341, na kwotę 31,389 mld zł wydatków kwalifikowalnych

Certyfikacja:
Refundacja z KE:

310 wniosków na kwotę 28,589 mld zł
blisko 19,5 mld zł

31.05.2012r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:

42 (lista wniosków)
38 (lista umów)
341, na kwotę 31,389 mld zł wydatków kwalifikowalnych
299 wniosków na kwotę 28,006 mld zł
blisko 19,5 mld zł

25.05.2012r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:

42 (lista wniosków)
38 (lista umów)
341, na kwotę 31,389 mld zł wydatków kwalifikowalnych
291 wniosków na kwotę 26,439 mld zł
blisko 19,5 mld zł

27.04.2012r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:

43 (lista wniosków)
38 (lista umów)
334, na kwotę 30,92 mld zł wydatków kwalifikowalnych
282 wniosków na kwotę ponad 25,73 mld zł
ok. 18,8 mld z

30.03.2012r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:

43 (lista wniosków)
38 (lista umów)
311, na kwotę 30,46 mld zł wydatków kwalifikowalnych
272 wniosków na kwotę ponad 25,18 mld zł
ok. 18,8 mld zł

01.03.2012r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:

43 (lista wniosków)
38 (lista umów)
306, na kwotę 30,05 mld zł wydatków kwalifikowalnych
240 wniosków na kwotę ponad 22,15 mld zł
ok. 18,0 mld zł

31.01.2012r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:

42 (lista wniosków)
38 (lista umów)
298, na kwotę 29,1 mld zł wydatków kwalifikowalnych
234 wniosków na kwotę ponad 21,7 mld zł
ok. 18,0 mld zł

11.01.2012r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:

42 (lista wniosków)
38 (lista umów)
262, na kwotę blisko 24,7 mld zł wydatków kwalifikowalnych
224 wniosków na kwotę ponad 21,4 mld zł
ok. 17,8 mld zł

16.12.2011r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:

40 (lista wniosków)
38 (lista umów)
262, na kwotę blisko 24,7 mld zł wydatków kwalifikowalnych
218 wniosków na kwotę ponad 20,6 mld zł
ok. 12,2 mld zł

17.11.2011r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:

39 (lista wniosków)
38 (lista umów)
228, na kwotę blisko 22,89 mld zł wydatków kwalifikowalnych
213 wniosków na kwotę ponad 20,48 mld zł
ok. 11,5 mld zł

25.10.2011r.

Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:

39 (lista wniosków)
38 (lista umów)
227, na kwotę blisko 22,86 mld zł wydatków kwalifikowalnych
209 wniosków na kwotę ponad 19,96 mld zł
ok. 9,61 mld zł

12.09.2011r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:

38 (lista wniosków)
38 (lista umów)
203, na kwotę ponad 18,55 mld zł wydatków kwalifikowalnych
159 wniosków na kwotę ponad 12,89 mld zł
ok. 9,54 mld zł

31.08.2011r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:

38 (lista wniosków)
27 (lista umów)
186, na kwotę ponad 16,12 mld zł wydatków kwalifikowanych
145 wniosków na kwotę ponad 12,65 mld zł
ok 8,8 mld zł

26.07.2011r.
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:

38 (lista wniosków)
27 (lista umów)
186, na kwotę ponad 16,12 mld zł wydatków kwalifikowanych
145 wniosków na kwotę ponad 12,65 mld zł
ok 8,8 mld zł

1.07.2011
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:

38 (lista wniosków)
27 (lista umów)
179, na kwotę ponad 15,7 mld zł wydatków kwalifikowanych
138 wniosków na kwotę ponad 12,5 mld zł
ok 8,1 mld zł

15.06.2011
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:

38 (lista wniosków)
27 (lista umów)
160, na kwotę ponad 14,2 mld zł wydatków kwalifikowanych
131 wniosków na kwotę ponad 12,3 mld zł
ok 8,1 mld zł

14.06.2011
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:

36 (lista wniosków)
27 (lista umów)
159, na kwotę ponad 14,2 mld zł wydatków kwalifikowanych
126 wniosków na kwotę ponad 11,7 mld zł
ok 8,1 mld zł

07.06.2011
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:

35 (lista wniosków)
27 (lista umów)
156, na kwotę ponad 14,2 mld zł wydatków kwalifikowanych
125 wniosków na kwotę 11,7 mld zł
ok 8,1 mld zł

01.06.2011
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:

34 (lista wniosków)
26 (lista umów)
155, na kwotę blisko 14,1 mld zł wydatków kwalifikowanych
120 wniosków na kwotę 11,6 mld zł
ok 8,1 mld zł

26.05.2011
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:

33 (lista wniosków)
26 (lista umów)
155, na kwotę blisko 14,1 mld zł wydatków kwalifikowanych
117 wniosków na kwotę 11,6 mld zł

Refundacja z KE:

ok 8,0 mld zł

10.05.2011
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:

32 (lista wniosków)
26 (lista umów)
155, na kwotę: 14,1 mld zł wydatków kwalifikowanych
117 wniosków na kwotę 11,6 mld zł
ok 8 mld zł

06.04.2011
Wnioski o dofinansowanie:
Umowy o dofinansowanie:
Wnioski o płatność:
Certyfikacja:
Refundacja z KE:

32 (lista wniosków)
26 (lista umów)
130, na kwotę blisko 13,9 mld zł wydatków kwalifikowanych
105 wniosków na kwotę 10,8 mld zł
ok 8,7 mld zł

04.03.2011
Wnioski o dofinansowanie:
32 (lista wniosków)
Umowy o dofinansowanie:
25 (lista umów)
Wnioski o płatność: 126, na kwotę: 13,6 mld zł wydatków kwalifikowanych
Certyfikacja:
94 wniosków na kwotę 10,1 mld zł
Refundacja z KE:
ok 8 mld zł.
25.02.2011
Wnioski o dofinansowanie: 31
Umowy o dofinansowanie: 25
Wnioski o płatność: 126, na kwotę: 13,6 mld zł wydatków kwalifikowanych
Certyfikacja:
80 wniosków na kwotę 9,5 mld zł
Refundacja z KE: ok 8 mld zł.
31.12.2010
Złożono 29 wniosków o dofinansowanie, podpisano 24 umowy o dofinansowanie, złożono 102 wnioski
o płatność na łączną kwotę wydatków kwalifikowanych ponad 10,9 mld PLN. CUPT certyfikował łącznie
75 wniosków o płatność na kwotę ponad 9,5 mld PLN, z czego KE zrefundowała już wydatki na kwotę
5,4 mld PLN.
25.10.2010
Złożono 29 wniosków o dofinansowanie, podpisano 24 umowy o dofinansowanie, złożono 78 wniosków
o płatność na łączną kwotę wydatków kwalifikowanych ponad 10 mld PLN. CUPT certyfikował łącznie 72
wnioski o płatność na kwotę ponad 9,5 mld PLN, z czego KE zrefundowała już wydatki na kwotę 4,5 mld
PLN.
17.09.2010
Złożono 29 wniosków o dofinansowanie, podpisano 22 umowy o dofinansowanie, złożono 72 wnioski o
płatność na łączną kwotę wydatków kwalifikowanych ponad 9,6 mld PLN. CUPT certyfikował łącznie 46
wniosków o płatność na kwotę ponad 6,1 mld PLN, z czego KE zrefundowała już wydatki na kwotę
4,5 mld PLN.
06.08.2010
Złożono 29 wniosków o dofinansowanie, podpisano 17 umów o dofinansowanie, złożono 52 wnioski
o płatność na łączną kwotę wydatków kwalifikowanych ponad 6,6 mld PLN. CUPT certyfikował łącznie
41 wniosków o płatność na kwotę ponad 5,8 mld PLN, z czego KE zrefundowała już wydatki na kwotę
3,8 mld PLN.
30.06.2010
Złożono 27 wniosków o dofinansowanie, podpisano 13 umów o dofinansowanie, złożono 49 wniosków
o płatność na łączną kwotę wydatków kwalifikowanych ponad 6,5 mld PLN. CUPT certyfikował łącznie 34
wnioski o płatność na kwotę 5,5 mld PLN, z czego KE zrefundowała już wydatki na kwotę 3,4 mld PLN
02.06.2010
Złożono 27 wniosków o dofinansowanie, podpisano 12 umów o dofinansowanie, złożono 39 wniosków
o płatność na łączną kwotę wydatków kwalifikowanych ponad 5,89 mld PLN. CUPT certyfikował łącznie 24
wnioski o płatność na kwotę 5,04 mld PLN, z czego KE zrefundowała już wydatki na kwotę 3,4 mld PLN.
10.02.2010
złożono 23 wnioski o dofinansowanie, podpisano 9 umów o dofinansowanie, złożono 27 wniosków
o płatność na łączną kwotę wydatków kwalifikowanych ponad 5,44 mld PLN
12.11.2009
złożono 19 wniosków o dofinansowanie, podpisano 6 umów o dofinansowanie, złożono 10 wniosków
o płatność na łączną kwotę wydatków kwalifikowanych ok. 3,8 mld PLN
30.04.2009

złożono 9 wniosków o dofinansowanie, podpisano 2 umowy o dofinansowanie, złożono 2 wnioski
o płatność, w których ujęto 1,25 mld PLN wydatków kwalifikowanych, w tym ok. 1 mld PLN do zwrotu
przez Unię Europejską.
31.12.2008r.
zakończono podpisywanie pre-umów dla projektów, które ówcześnie znajdowały się na liście projektów
indywidualnych POIiŚ, złożono 3 wnioski o dofinansowanie, nie podpisano umów o dofinansowanie,
nie złożono wniosków o płatność
30.06.2008
podpisano 1 pre-umowę (wymagająca aneksowania), nie złożono żadnych wniosków o dofinansowanie
ani wniosków o płatność, które są podstawą uzyskania pieniędzy z Komisji Europejskiej

