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Przedmiotowy Aneks prezentuje odpowiedź na pytanie badawcze: Czy założona logika interwencji właściwie ujęła/ 

uwzględniła relacje pomiędzy zdefiniowanymi potrzebami i wyznaczonymi celami, zaplanowanymi zasobami 

(alokacją), działaniami a oczekiwanymi efektami w ramach poszczególnych priorytetów (I-X) Programu. Opisy 

podzielono na poszczególne Priorytety RPO WSL. 

 

Rozdział 1. Efekty wsparcia badao, rozwoju technologicznego, innowacji i przedsiębiorczości 

Celem głównym miał byd wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy. Cel ten miał zostad 

osiągnięty w drodze realizacji trzech działao: 

 1.1 Wzmacnianie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, 

 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, 

 1.3 Transfer technologii i innowacji. 

Każde z nich miało stanowid odpowiedź na problemy/wyzwania wskazane z diagnozie do RPO WSL 2007-2013. W 

przypadku wzmacniania atrakcyjności inwestycyjnej regionu wskazywano na stosunkowo niską w relacji do 

potencjału pozycję województwa w rankingu aktywności województw wobec inwestorów (7 miejsce) wynikającą z 

faktu, iż działalnośd informacyjno – promocyjna oraz stopieo przygotowania ofert dla inwestorów znajdują się na 

niewystarczającym poziomie. W ramach działania wspierano również rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu oraz 

ich oferty co wynikało z przypisywania IOB kluczowego znaczenia z punktu widzenia transformacji gospodarki 

regionu a także zdiagnozowanego niedostosowania ich oferty do potrzeb rynku. Warto też zauważyd, iż  w ramach 

działania dokapitalizowano działające na terenie województwa fundusze pożyczkowe i poręczeniowe co jak można 

zakładad miało przeciwdziaład niskim nakładom inwestycyjnym w sektorze MŚP. 

Jeżeli chodzi o działanie „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, w ramach którego wspierano m.in. aktywnośd inwestycyjną 

firm, działalnośd innowacyjną, udział w targach czy korzystanie z usług doradczych to uzasadnienia dla interwencji w 

tych obszarach należy upatrywad w zdiagnozowanych: 

 Wzroście na przestrzeni lat 2002-2006 udziału firm, które w ogóle nie wprowadzają zmian w produktach lub 

procesach, 

 Niezadowalającej kondycji sektora MSP – wolny przyrost liczby MSP, spadek o ponad 36% nakładów 

inwestycyjnych w porównaniu do roku 2000, niski udział MSP w bilansie eksportowym województwa 

(10,6%) 

 Niskim potencjale rozwojowym firm sektora MSP wynikającym m.in. z dziedzictwa tradycyjnego przemysłu. 

Ukierunkowanie wsparcia na sektor MŚP wynikało z istotnego znaczenia jakie firmy z tego sektora odgrywają w 

gospodarce regionu wynikającego m.in. z faktu ich ponad 99% udziału w populacji firm. Działanie 1.3 koncentrowało 

się na wzmocnieniu potencjału parków technologicznych, jednostek naukowych świadczących usługi w zakresie 

transferu innowacji i technologii, stymulowanie i rozwój powiązao sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy 

instytucjami badawczo – rozwojowymi i przedsiębiorcami oraz rozwój lokalnych i regionalnych klastrów. Takie 

ukierunkowanie wsparcia wynikało przede wszystkim z następujących zdiagnozowanych problemów i wyzwao: 

 Konieczności rynkowego przeorientowania potencjału badawczo-rozwojowego województwa w odpowiedzi 

na procesy restrukturyzacyjne obejmujące całe branże, 

 Niższego niż średnia krajowa poziomu zatrudnienia w sektorze badawczo-rozwojowym 

 Niekorzystnej struktury nakładów na działalnośd badawczo-rozwojową – w 2005r. jedynie 20% nakładów 

B+R przeznaczanych było w regionie na wydatki inwestycyjne, zaś 80% stanowiło wydatki bieżące, 

Jak wskazano celem Priorytetu I był wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy. Wzrost ten 

miał zostad osiągnięty w drodze realizacji następujących celów szczegółowych: Wzrost wartości bezpośrednich 

inwestycji w regionie, Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Wzmocnienie potencjału sektora B+R i struktur 

sieciowych na rzecz innowacji.  
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Wzrostowi wartości bezpośrednich inwestycji w regionie służyd miało wsparcie udzielane w ramach działania 1.1, w 

szczególności dotyczące rozwoju sieci instytucji otoczenia biznesu, uzbrojenia terenów inwestycyjnych (poddziałanie 

1.1.1) a także promocji inwestycyjnej (poddziałanie 1.1.2). Wydaje się, iż w mniejszym zakresie wzrostowi 

bezpośrednich inwestycji (rozumianych jako inwestycje brownfield greenfield lub inwestycje kapitałowe służyd miał 

rozwój instrumentów zewnętrznego finansowania przedsiębiorczości. Instrumenty te skierowane były przede 

wszystkim do mikro i małych firm z terenu województwa i były ukierunkowane na podniesienie ich zdolności 

inwestycyjnych. Wzrost wartości bezpośrednich inwestycji miał byd efektem wzrostu liczby firm zlokalizowanych na 

terenach objętych wsparciem (w załączniku do URPO wymienia się takie wskaźniki jak: Liczba przedsiębiorstw (w tym 

nowych) zlokalizowanych na terenie objętym wsparciem, Liczba nowych inwestycji zlokalizowanych na 

przygotowanych terenach. Teorię zmiany w odniesieniu do wzrostu wartości bezpośrednich inwestycji w regionie 

można wstępnie ująd w postaci następującej sekwencji zdao warunkowych: 

1. Jeżeli zostaną udostępnione środki na rozwój IOB, uzbrojenie terenów inwestycyjnych i promocję 

inwestycyjną to uprawnione podmioty będą z nich korzystad, 

2. Jeżeli uprawnione podmioty będą korzystad z środków na ww. typy działao to zrealizowane zostaną 

zaplanowane w programie działania tj. powstaną nowe IOB/rozwinięte zostaną IOB już funkcjonujące, 

rozwinięta zostanie oferta usługowa IOB, powstaną nowe tereny inwestycyjne, podjęte zostaną działania 

informacyjno-promocyjne, 

3. Jeżeli ww. działania zostaną  zrealizowane to wzrośnie atrakcyjnośd inwestycyjna województwa, 

4. Jeżeli wzrośnie atrakcyjnośd inwestycyjna województwa to wzrośnie liczba inwestorów zainteresowanych 

ulokowaniem inwestycji na terenie wojewodztwa (inwestorzy docenią nowe tereny inwestycyjne o których 

zostaną skutecznie poinformowani, docenią również ofertę IOB),  

5. Jeżeli wzrośnie liczba inwestorów zainteresowanych ulokowaniem inwestycji na terenie województwa to 

przynajmniej częśd z nich w praktyce zrealizuje inwestycję co przełoży się na wzrost bezposrednich 

inwestycji w regionie. 

Wzrostowi konkurencyjności przedsiębiorstw, miało zgodnie z zapisami Programu służyd wsparcie inwestycji 

bezpośrednich, udział mikroprzedsiębiorstw w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych 

a także zakup usług doradczych (tylko firmy małe i średnie). W osobnym schemacie wsparcia przewidziano również 

wsparcie konkurencyjności poprzez dofinansowania działalności B+R w przedsiębiorstwach prowadzących działalnośd 

innowacyjną.
1
 Słusznie więc przyjęto, iż do wzrostu konkurencyjności firm mogą prowadzid różnego rodzaju działania 

aczkolwiek zauważalny jest nacisk na stymulowanie tego wzrostu poprzez wspieranie aktywności innowacyjnej firm 

(do większości
2
 typów projektów wspieranych w działaniu 1.2 przypisano wskaźniki: Liczba nowych usług/produktów 

wprowadzonych w przedsiębiorstwie lub Liczba ulepszonych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie). 

W opisie działania podkreślono również oczekiwane efekty na polu zwiększenia zatrudnienia we wspartych firmach 

(wskaźnik rezultatu Priorytetu I przypisany też do wszystkich typów projektów z działania 1.2 z wyłączeniem jedynie 

projektów polegających na korzystaniu z usług doradczych i udziale w targach). Teorię zmiany w odniesieniu do 

wzrostu konkurencyjności firm w regionie można wstępnie ująd w postaci następującej sekwencji zdao 

warunkowych: 

1. Wzrost konkurencyjności możemy osiągnąd wspierając firmy na różnych polach np. zwiększając ich potencjał 

inwestycyjny, zwiększając ich aktywnośd międzynarodową, zapewniając finansowanie korzystania z usług 

doradczych, stymulując aktywnośd na polu działalności innowacyjnej, 

                                                           
1 Preferowane miały byd projekty w ramach obszarów specjalizacji technologicznych, zgodnych z listą kierunków rozwoju technologicznego 
województwa śląskiego do roku 2020, zdefiniowanych w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003 – 2013. 
2 Z wyjątkiem typów projektów: 4. Dostosowywanie technologii i produktów do wymagao dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i 
prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach 
gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą. 
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2. Jeżeli zaoferujemy wsparcie adresujące różne potrzeby firm związane z podnoszeniem konkurencyjności to 

firmy będą z tego wsparcia korzystad, 

Inwestycje w środki trwałe i działalnośd B+R 

3. Jeżeli firmy zrealizują inwestycje to wprowadzą do swojej oferty nowe produkty/usługi lub ulepszą 

produkty/usługi już będące w ofercie firmy,  

4. Jeżeli firma poprawi jakośd swojej oferty produktowej/usługowej to przełoży się na wzrost zainteresowania 

klientów produktami/usługami firmy, 

5. Jeżeli wzrośnie zainteresowanie klientów to przełoży się to na wzrost liczby zamówieo/wzrost liczby 

klientów/wzrost przychodów a w konsekwencji na wzrost zatrudnienia. Będzie to równoznaczne ze 

wzrostem konkurencyjności firmy, 

Aktywnośd międzynarodowa 

6. Jeżeli firmy wezmą udział w targach/misjach gospodarczych to będą miały okazję do zaprezentowania 

zagranicznym podmiotom swojej oferty produktowej/usługowej, 

7. Jeżeli firmy będą miały okazję do zaprezentowania zagranicznym podmiotom swojej oferty 

produktowej/usługowej to istnieje szansa, iż podczas targów nawiążą nowe kontakty handlowe, 

8. Jeżeli firmy nawiążą nowe kontakty handlowe to poszerzą swoje rynki zbytu, 

9. Jeżeli firmy poszerzą swoje rynki zbytu to wzrośnie zapotrzebowanie na ich produkty/usługi, 

10. Jeżeli wzrośnie zapotrzebowanie na produkty/usługi firm to przełoży się to na wzrost liczby 

zamówieo/wzrost liczby klientów/wzrost przychodów a w konsekwencji na wzrost zatrudnienia. Będzie to 

równoznaczne ze wzrostem konkurencyjności firmy, 

Usługi doradcze 

11. Jeżeli firmy skorzystają z usług doradczych dotyczących internacjonalizacji, działalności innowacyjnej, 

kooperacji z innymi firmami, stosowania technologii ICT, to zrealizują plany rozwojowe których nie były w 

stanie podjąd opierając się wyłącznie na własnych zasobach, 

12. Jeżeli firmy zrealizują swoje plany rozwojowe to zwiększą swój potencjał w różnych obszarach (zależnych od 

zakresu przedmiotowego usługi doradczej), 

13. Jeżeli firmy zwiększą swój potencjał to będą w stanie skuteczniej rywalizowad z innymi firmami, 

14. Jeżeli firmy będą w stanie skuteczniej rywalizowad z innymi firmami to przełoży się to na wzrost liczby 

zamówieo/wzrost liczby klientów/wzrost przychodów a w konsekwencji na wzrost zatrudnienia. Będzie to 

równoznaczne ze wzrostem konkurencyjności firmy. 

Wzmocnienie potencjału sektora B+R i struktur sieciowych na rzecz innowacji było domeną działania 1.3, w ramach 

którego przewidziano wsparcie następujących typów projektów: 

 Budowa ( w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury i/lub 

doposażenie w aparaturę specjalistyczną parków przemysłowo-technologicznych, technologicznych oraz 

centrów transferu technologii o znaczeniu lokalnym i regionalnym świadczących usługi o charakterze 

specjalistycznym w zakresie innowacji i/lub transferu technologii, 

 Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury i/lub 

doposażenie w aparaturę specjalistyczną jednostek naukowych świadczących usługi dla gospodarki, 

 Zakup usług doradczych w zakresie usprawnienia innowacji i/lub transferu technologii, w tym związanych z 

tworzeniem i rozwojem sieci współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a przedsiębiorcami, 

 Tworzenie i rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu lokalnym i regionalnym oraz ich współpracy 

z sieciami międzynarodowymi w zakresie innowacji i/lub transferu technologii, 

 Dostosowywanie laboratoriów świadczących usługi dla gospodarki do wymagao dyrektyw unijnych, 

zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska, 

 Tworzenie i rozwój klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym. 



Usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-
2013 – podsumowanie realizacji i efektów 

Aneks Odtworzenie i ocena logiki interwencji RPO WSL 2007-2013 

 

6 

 

Zakładanym efektem wsparcia miał byd transfer technologii i innowacyjności, który znajdował odzwierciedlenie we 

wskaźnikach rezultatu każdego z wyżej wymienionych typów projektów. Logikę interwencji w przypadku działania 1.3 

można wyrazid za pomocą następujących zdao warunkowych: 

1. Jeżeli chcemy osiągnąd efekty na polu transferu technologii to musimy zagwarantowad efektywną 

kooperację między jednostkami naukowymi, przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia biznesu, 

2. Jeżeli chcemy zagwarantowad efektywną kooperację to musimy zapewnid odpowiednie zaplecze 

infrastrukturalne (np. laboratoria) jak i odpowiednie wsparcie doradcze, 

3. Jeżeli zaoferujemy IOB i jednostkom naukowym wsparcie wzmacniające ich potencjał związany z transferem 

technologii to uprawnione podmioty będą z tego wsparcia korzystad, 

4. Jeżeli IOB i jednostki naukowe wzmocnią swój potencjał związany z transferem technologii to ich oferta 

spotka się z zainteresowaniem przedsiębiorców, 

5. Jeżeli ich oferta spotka się z zainteresowaniem przedsiębiorców to wzrośnie liczba transferów technologii 

lub wspólnie realizowanych projektów. 

Na realizację Priorytetu I zaplanowano środki w wysokości 348 515 945 EUR (środki co stanowiło 16,9% alokacji na 

program. Wyższe alokacje przewidziano na priorytety VI i VII. Biorąc pod uwagę mnogośd wyzwao rozwojowych 

stojących przed województwem śląskim w roku 2007 należy uznad, iż alokacja na oś pierwszą była stosunkowo 

wysoka i odzwierciedlała wagę jaką władze województwa przywiązywały do kwestii wzrostu konkurencyjności 

województwa. Z drugiej strony należy zauważyd, iż przed osią pierwszą stawiano dośd ambitne wyzwania, które 

trudno było zaadresowad dostępną kwotą wsparcia. Owe niemal 350 mln euro należy bowiem podzielid przez okres 

siedmiu lat kiedy to wdrażana była perspektywa finansowa co daje średnio 50 mln euro rocznie czyli ok 215 mln zł 

(przy kursie 4,3 zł). Trudno tę kwotę uznad za wystarczającą jeżeli chodzi o osiągnięcie efektów widocznych w skali 

makro szczególnie w odniesieniu do wsparcia przedsiębiorców, dla których w działaniu 1.2 zarezerwowano kwotę 

199 400 080 euro czyli około 857 mln zł co daje około 122 mln zł rocznie podczas gdy roczne nakłady inwestycyjne 

firm na środki trwałe w województwie śląskim wynoszą około 19 mld zł i wartośd ta dotyczy wyłącznie firm 

zatrudniających powyżej 9 pracowników czyli około 4% firm w województwie śląskim. Podsumowując, wzrost 

konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy miał zostad osiągnięty dzięki realizacji działao 

wspierających wszystkie typy interesariuszy istotne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego województwa tj. 

przedsiębiorstwa, IOB, jednostki naukowe, klastry oraz jednostki samorządu terytorialnego. Warto zauważyd, iż w 

każdym działaniu podkreślano związek między wzrostem innowacyjności a wzrostem konkurencyjności regionu. 

Logikę interwencji należy więc uznad za wewnętrznie spójną oraz stanowiącą odpowiedź na zdiagnozowane 

wyzwania. Również przedstawiciele IZ i IP2 oraz uczestnicy wywiadów grupowych, którym zaprezentowano 

odtworzoną logikę uznali schemat interwencji za poprawny. 
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Rozdział 2. Efekty wsparcia społeczeostwa informacyjnego 

Celem głównym Priorytetu II było stworzenie warunków do rozwoju społeczeostwa informacyjnego w regionie. 

Cel ten miał byd zrealizowany przez następujące działania: 2.1 Infrastruktura społeczeostwa informacyjnego 

oraz 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych. Oba cele szczegółowe (wyrażone pod postacią nazw 

działao) w założeniu miały byd odpowiedzią na problemy i wyzwania zidentyfikowane na etapie diagnozy 

poprzedzającej opracowanie RPO WSL 2007-2013 

W przypadku działania 2.1 zwracano uwagę na niezadowalający stan infrastruktury teleinformatycznej w 

regionie: niewystarczająca ilośd i jakośd sieci szkieletowych i dystrybucyjnych (w tym sieci opartych o 

technologie przewodowe i bezprzewodowe), publicznych punktów dostępu do Internetu oraz centrów 

zarządzania sieciami. Powyższe stanowiło podstawę do podjęcia działao w tym zakresie. Innym czynnikiem 

uzasadniającym realizację działao był wciąż wysoki poziom wykluczenia cyfrowego wśród ludności 

województwa śląskiego. W 2005 roku z istniejących w województwie gospodarstw domowych zaledwie 41,7% 

wyposażonych było w komputery osobiste, w tym z dostępem do Internetu 27,3 % (4. Miejsce w kraju), gdy 

średnia krajowa wynosiła 38,6%, (z dostępem do Internetu w Polsce – 22,5%, w krajach UE-27 - 49%). W 

diagnozie zwracano także uwagę na fakt, że z ponad 32 tys. komputerów przeznaczonych do użytku dla 

uczniów w szkołach (od podstawowych do policealnych) 83,5% to komputery z dostępem do Internetu. 

Stawianie na rozwój elektronicznych usług publicznych było wynikiem niskiego wskaźnika usług, które mogły 

byd świadczone drogą elektroniczną przez instytucje publiczne, a także niewielkiej ilości platform i systemów 

elektronicznych wspomagających instytucje w świadczeniu usług publicznych i usprawnieniu ich 

funkcjonowania. Zgodnie z informacjami zawartymi w RPO WSL 2007-2013, Województwo śląskie należało do 

liderów w kraju pod względem ilości gmin mających własne serwisy internetowe. W latach 2001 - 2003 procent 

gmin posiadających strony internetowe wynosił odpowiednio 66%, 67% i 81%, co dawało regionowi 3. miejsce 

w kraju. Do maja 2003 roku na 167 gmin własne serwisy internetowe miało 135 gmin. Było to jednak 

zdecydowanie niewystarczające biorąc pod uwagę, że strony www można traktowad najczęściej jako usługi 

online na 1poziomie zaawansowania (Informacja). Autorzy diagnozy podkreślali, że istniejący stan znacząco 

odbiegał, pod kątem ilości jak i jakości, od standardów UE. 

Jak wskazano wyżej, celem Priorytetu II było stworzenie warunków do rozwoju społeczeostwa informacyjnego 

w regionie. Cel ten miał byd osiągnięty przy pomocy dwóch celów szczegółowych: 

 zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu,  

 wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. 

Zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu realizowane miało byd 

za pomocą działania 2.1 poprzez projekty dotyczące:  

 budowy i przebudowy miejskich, ponadlokalnych i regionalnych sieci szkieletowych, 

 budowy i przebudowy sieci dostępowych (dystrybucyjnych), 

 tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP), 

 wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami regionalnymi i lokalnymi w infrastrukturę 

teleinformatyczną. 

Teorię zmiany w odniesieniu do zapewnienia powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do 

Internetu można wstępnie ująd w postaci następującej sekwencji zdao warunkowych: 

1. Jeśli powstaną miejskie, ponadlokalne i regionalne sieci szkieletowe, to zostanie ograniczone zjawisko 

wykluczenia cyfrowego. 

2. Jeśli powstaną sieci dostępowe (dystrybucyjne), to zostanie ograniczone zjawisko wykluczenia 

cyfrowego. 



Usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2007-2013 – podsumowanie realizacji i efektów 

Aneks Odtworzenie i ocena logiki interwencji RPO WSL 2007-2013 

 

9 

 

3. Jeśli zostaną wybudowane publiczne punkty dostępu do Internetu (PIAP), to umożliwi się dostęp do 

informacji publicznej i elektronicznych usług publicznych. 

4. Jeśli wyposaży się centra zarządzania sieciami regionalnymi i lokalnymi w infrastrukturę 

teleinformatyczną, to zapewni się sprawne działanie sieci teleinformatycznych. 

5. Jeśli powyższe działania zostaną zrealizowane, to zapewniony zostanie powszechny, szerokopasmowy i 

bezpieczny dostęp do Internetu 

Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną miał zostad osiągnięty poprzez działanie 

2.2, w ramach którego realizowane były następujące projekty: 

 tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i 

lokalnym w zakresie e-Government (front-office), 

 budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej na poziomie 

regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym (back-office). 

Teorię zmiany w tym przypadku można przedstawid następująco: 

1. Jeśli powstaną zintegrowane systemy wspomagania zarządzania  w administracji publicznej na 

poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym, to ułatwi to funkcjonowanie administracji 

publicznej. 

2. Jeśli ułatwi się funkcjonowanie administracji publicznej, to podmioty te będą tworzyd i wdrażad 

systemy w zakresie e-Government. 

3. Jeśli będą tworzone i wdrażane systemy w zakresie e-Government, to wzrośnie liczba usług 

publicznych świadczonych drogą elektroniczną. 

4. Jeśli wzrośnie liczba usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, to będzie widoczne 

zainteresowanie korzystaniem z tych usług. 

Rezultaty obu działao zostały ujęte w postaci wskaźników programowych, do których zaliczono: 

 Wskaźniki produktu: Liczba projektów z zakresu społeczeostwa informacyjnego (W tym: liczba 

projektów dotyczących e-usług) - szt.; Liczba PIAP objętych wsparciem w ramach Programu - szt.; 

Długośd sieci Internetu szerokopasmowego – km; Liczba uruchomionych usług online dzięki wsparciu 

programu - tys. szt. 

 Wskaźniki rezultatu: Liczba przedsiębiorstw, które uzyskały możliwośd dostępu do internetu - tys. szt.; 

Liczba instytucji, które uzyskały możliwośd dostępu do internetu- tys. szt.; Liczba osób, które uzyskały 

możliwośd dostępu do internetu- tys. osób; Liczba użytkowników korzystających z usług online 

uruchomionych dzięki wsparciu programu - tys. osób; Liczba nowych miejsc pracy w tym kobiety i 

mężczyźni: - szt.;  

Dodatkowo, w RPO WSL 2007-2013 przyjęto wskaźniki kontekstowe mające dodatkowo pokazywad 

zachodzące zmiany w obszarze społeczeostwa informacyjnego. Do takich wskaźników zaliczono: Gospodarstwa 

domowe wyposażone w komputer osobisty z dostępem do Internetu (tys.) oraz Gospodarstwa domowe 

wyposażone w komputer osobisty z dostępem do Internetu w % ogółu gospodarstw domowych (%). 

Wskazane wyżej potrzeby/problemy, zaprojektowane działania oraz zaplanowane ich efekty i rezultaty należy 

oceniad w kontekście zarezerwowanych środków finansowych na inwestycje w ramach II Priorytetu
3
. Na 

realizację celu zapewnienia powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu 

przewidziano 79 134 230 euro, z kolei na cel wzrostu liczby usług publicznych świadczonych drogą 

elektroniczną przypisano 111 626 539 euro (do tego w ramach cross financingu przewidziano kwotę 1 500 000 

euro). Ogółem kwota ta wyniosła 192 260 769 euro (co daje 826 721 306,7 zł – przy kursie 4,3 zł), co oznacza, 

                                                           
3 http://rpo2007-2013.slaskie.pl/zalaczniki/2016/03/24/1458830912.pdf  

http://rpo2007-2013.slaskie.pl/zalaczniki/2016/03/24/1458830912.pdf
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że na rozwój społeczeostwa informacyjnego przewidziano więcej niż na Turystykę, Kulturę, Infrastrukturę 

edukacyjną czy Zdrowie i rekreację. To pokazuje, że obszar ten był istotny dla autorów Programu – należy 

ocenid to pozytywnie mając na uwadze, że rozwój społeczeostwa informacyjnego jest i będzie nadal bardzo 

ważny dla rozwoju społeczno-gospodarczego całego regionu. Dla pokazania skali wsparcia i znaczenia tego 

obszaru dla IZ RPO WSL warto wskazad też kwoty
4
 jakie przewidziano w ramach innych wybranych RPO: 

województwo lubelskie - 76 379 890 euro, województwo lubuskie - 33 773 055,45 euro, małopolskie - 78 

344 098 euro, zachodniopomorskie - 55 960 569 euro i mazowieckie - 281 650 139 euro. 

Podsumowując – przeprowadzona analiza (połączenie ze sobą przyczyn/problemów, planowanych działao, 

efektów i rezultatów oraz założonej alokacji) pozwala na stwierdzenie, że stworzenie warunków do rozwoju 

społeczeostwa informacyjnego w regionie w latach 2007-2013 miało zostad osiągnięte przede wszystkim 

poprzez wspieranie jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, podmiotów działających na ich zlecenie 

itp. podmiotów publicznych. To te podmioty miały realizowad największą cześd zaplanowanych typów 

inwestycji. W ich efekcie miało z jednej strony nastąpid zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i 

bezpiecznego dostępu do Internetu a z drugiej wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą 

elektroniczną. Oba te cele jak i działania je realizujące były wzajemnie komplementarne: bez sprawnej i 

bezpiecznej sieci szerokopasmowej nie byłoby możliwe skuteczne i efektywne realizowanie działao back i front 

office. Dodatkowo – bez systemów back office, trudno byłoby uruchamiad e-usługi kierowane do mieszkaoców i 

przedsiębiorców. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Pochodzące z najbardziej aktualnych wersji RPO (informacje pochodzą z załącznika: Indykatywna Tabela finansowa) 
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Rozdział 3. Efekty wsparcia turystyki 

Zgodne z diagnozą RPO WSL 2007-2013 Region posiada walory przyrodnicze i kulturowe decydujące o dużej 

atrakcyjności turystycznej województwa. Zarazem jednak region jest w niewystarczającym stopniu 

konkurencyjny jako region absorpcyjny turystyki tak krajowej, jak i zagranicznej. Osiągnięciu celu głównego 

Programu, sformułowanego następująco:  „Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu” – służyd miała poprawa konkurencyjności turystycznej 

regionu. 

Województwo śląskie obejmuje swym zasięgiem jedne z najciekawszych przyrodniczo obszarów południowej 

Polski: Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, Pogórze Śląskie oraz Beskid Zachodni. Region to poważny ośrodek 

turystyki pielgrzymkowej (także w skali międzynarodowej), skoncentrowanej głównie w sanktuariach 

maryjnych, wśród których poczesne miejsce zajmuje Klasztor Jasnogórski w Częstochowie, sanktuarium w 

Piekarach Śląskich oraz inne miejsca kultu religijnego (szlak sakralnej architektury drewnianej). Obszar 

centralnej części województwa to głównie teren rozwoju turystyki biznesowej i przemysłowej (indywidualnej). 

Położenie przy najważniejszych trasach komunikacyjnych stwarza także szanse rozwoju turystyki tranzytowej. 

Bogata historia miast województwa oraz liczne zabytki architektury i techniki stanowią atut sprzyjający 

rozwojowi turystyki miejskiej i kulturowej. Ponadto, położenie nadgraniczne oraz liczne przejścia graniczne 

stwarzają warunki do rozwoju turystyki przygranicznej, a ukształtowanie powierzchni sprzyja rozwojowi 

turystyki aktywnej i specjalistycznej (tereny górskie) oraz agroturystyki (tereny wiejskie).  

Wychodząc od wskaźników kontekstowych, woj. śląskie w porównaniu do sąsiednich (woj. małopolskie 

dolnośląskie) woj. śląskie miało w roku bazowym (2006) zdecydowanie niski – w porównaniu do dwóch 

pozostałych wskaźnik udzielonych noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania na 1 tys. 

mieszkaoców. Wyniósł on 908,3 udzielonych noclegów, gdy we wspomnianych województwach, odpowiednio, 

2314,3 i 1694,9. Województwo zajmowało 8 miejsce w kraju pod względem wysokości tego wskaźnika, ale był 

on niższy od średniej krajowej (1343,6). Jeżeli chodzi o ilośd miejsc noclegowych na 1 tys. mieszkaoców, 

województwo oferowało 7,5 miejsca, małopolskie 19,2 miejsca, a dolnośląskie 15,6. Średnia krajowa dla tego 

wskaźnika wynosiła 15 miejsc. Wnioskiem z tego jest, że w stosunku do oferty miejsca noclegowe w woj. 

śląskim należały do podobnie obłożonych jak w woj. małopolskim, a mniej, niż w dolnośląskim.  

Zarazem województwo śląskie w momencie formułowania diagnozy było ważnym ośrodkiem turystycznym 

zajmując 3. miejsce w kraju, jeśli chodzi o rozmieszczenie krajowego ruchu turystycznego. Niemal co dziesiąty 

mieszkaniec Polski odwiedzał województwo śląskie, przy czym co czwarty mieszkaniec Polski odwiedzający 

województwo śląskie krótkookresowo, deklarował jako cel podróży typową turystykę i rekreację, a niemal co 

piąty interesy służbowe. W przypadku podróży długookresowych połowę stanowiły podróże związane z 

turystyką i rekreacją. Na przestrzeni lat 1999-2005 liczba turystów odwiedzających rocznie województwo 

wzrosła o prawie 18,6%, mimo równoczesnego spadku ilości miejsc noclegowych (o ok. 16.2%). Infrastruktura 

turystyczna skupiała się przede wszystkim w subregionie południowym i centralnym, natomiast w dwóch 

pozostałych subregionach nasycenie infrastrukturą było niższe. W przypadku subregionu zachodniego 

odpowiadało to popytowi na usługi turystyczne, natomiast subregion północny był wyraźnie niedoinwestowany 

pod tym względem. W każdym z subregionów można było stwierdzid niewystarczające nasycenie infrastrukturą 

w stosunku do popytu oraz jej nieodpowiadającą popytowi jakośd. 

Problemy do rozwiązania, wyłaniające się z diagnozy na potrzeby RPO WSL 2007-2013 to: 

 Niezadowalający stan infrastruktury turystycznej 

 Niewystarczające i nierównomierne nnasycenie infrastrukturą turystyczną i okołoturystyczną 

 Brak użytecznych systemów informacji turystycznej 
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 Niewystarczająca promocja produktów turystycznych regionu 

Zgodnie z powyższym jako cel realizacji Priorytetu III wskazano wzrost konkurencyjności turystycznej regionu. 

Realizacja celu głównego priorytetu osiągnięta została przez realizację następujących celów szczegółowych:  

 Poprawa jakości infrastruktury turystycznej regionu, 

 Tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych, 

 Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej, 

 Wzrost rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej. 

Teorię zmiany wyprowadzono z założenia, że:  

1. potencjał turystyczny regionu nie może byd wykorzystany w wyniku niskiej konkurencyjności 

województwa. 

2. Poprawie konkurencyjności służyd miały przede wszystkim inwestycje w infrastrukturę turystyczna i 

okołoturystyczną. 

3. Poprawa jakości infrastruktury wymaga rozwoju ofert produktów turystycznych. 

4. Produkty turystyczne muszą zostad przez potencjalnych turystów rozpoznane, co wymaga a) poprawy 

jakości informacji turystycznej; b) promocji turystycznej regionu i jego produktów  

Realizacji tych założeo służyd miały następujące Działania: 

3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego (alokacja 52 548 319 EUR) 

3.2 Infrastruktura okołoturystyczna (alokacja 106 864 478 EUR) 

3.3 Systemy informacji turystycznej (alokacja 4 973 556 EUR) 

3.4 Promocja turystyki (alokacja 4 722 494 EUR) 

Jak wynika ze struktury alokacji priorytetowe znaczenie w założeniach logiki interwencji działania związane z 

poprawą jakości infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej w regionie miały wyraźny priorytet, co znalazło 

ostatecznie wyraz w zrealizowanych projektach. Wobec stwierdzonej w diagnozie luki miedzy realnym i 

potencjalnym popytem a jakością dostępnej infrastruktury taki rozkład środków na poszczególne działania 

wypada uznad za trafny. Właśnie w tym obszarze można uznad, że rezultaty priorytetu w największym stopniu 

decydowały o realizacji celu głównego tak Priorytetu, jak i Programu. Do połowy roku 2015 wypłacono 

beneficjentom 91% alokacji przeznaczonej na realizacje Działania 3.1, 81% alokacji na działanie 3.2, 87% na 

Działanie 3.3 oraz 97% na Działanie 3.4. Należy przy tym zwrócid uwagę, że w miarę poprawy jakości 

infrastruktury i rozwoju oferty turystycznej wzrastają potrzeby w zakresie promocji i informacji. Relatywnie 

wysokie wykorzystanie alokacji na Działania 3.3 i 3.4, przy stosunkowo niskim wykorzystaniu alokacji na 

Działanie 3.2. Potrzeby w zakresie tworzenia infrastruktury okołoturystycznej można w tym kontekście uznad za 

lekko przeszacowane. 

Realizacja tej teorii zmiany doprowadziła do osiągnięcia głównego celu w obszarze wzrostu jakości 

infrastruktury oraz nasycenia nią regionu, natomiast działania z zakresu promocji, a zwłaszcza usprawnienia 

informacji turystycznej w znacznie mniejszym stopniu przyczyniły się do realizacji celu interwencji.  

Jako problematyczną należy ocenid zwłaszcza realizację celu zwiększenia dostępu do informacji turystycznej, z 

uwagi na to, że większośd projektów w działaniach 3.3. i 3.4 miała wymiar lokalny i nie przyczyniły się do 

stworzenia systemu regionalnego. W zbyt małym stopniu też projekty te uwzględniają konsekwencje rewolucji 

komunikacyjnej. Jak wynika z IDI z przedstawicielami IZ, były to podstawowe oczekiwania wobec tych dwóch 
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Działao. Miało to również negatywny wpływ na promocję walorów turystycznych i oferty turystycznej 

województwa, chod należy stwierdzid, że w latach 2007-2013 udało się częściowo przełamad wizerunek 

województwa turystycznie nieatrakcyjnego, postrzeganego jako obszar przemysłowy, o zdegradowanym 

środowisku. Jako zjawisko pozytywne należy odnotowad  też fakt, że region zaczyna byd postrzegany jako 

atrakcyjna destynacja turystyki kulturowej – i dotyczy to przede wszystkim Metropolii Śląskiej. Przykładem 

może byd tu sukces Katowic, które zdobyły tytuł Miasta Muzyki UNESCO.  Nadal jednak za niedostatecznie 

wypromowane należy uznad produkty turystyczne, które mogą przesądzad o konkurencyjności produktu 

turystycznego regionu – czyli jego dziedzictwa industrialnego oraz walorów dziedzictwa związanych ze śląskim 

regionalizmem. Warto zwrócid uwagę, że produkty turystyczne, związane z walorami krajobrazowymi czy 

przyrodniczymi województwa zawsze będą mniej konkurencyjne na tle podobnych walorów województwa 

małopolskiego czy dolnośląskiego. Potencjał przyrodniczy i krajobrazowy regionu śląskiego można uznad za co 

najwyżej dorównujący potencjałowi tych województw (w zasadzie można uznad, że wszystkie trzy regiony mają 

podobne walory w tym zakresie), natomiast fakt że subregion centralny jest obszarem silnie zurbanizowanym i 

zindustrializowanym, będzie stanowił obciążenie w przypadku promocji  

Podsumowując, logika interwencji właściwie ujmuje relacje miedzy zdiagnozowanymi potrzebami, celami i 

służącymi zaspokojeniu potrzeb działaniami równocześnie jednak nie można uznad konkretnych przedsięwzięd 

w obszarze drugiego celu za w pełni trafne. Nie jest również w pełni zadowalająca realizacja trzeciego i 

czwartego celu szczegółowego.  
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Otworzenie teorii interwencji Priorytet III. Turystyka 
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Rozdział 4. Efekty wsparcia kultury 

Zgodnie z diagnozą na użytek RPO WSL 2007-2013 region śląski charakteryzuje wielokulturowośd wykształcona 

na kanwie wielopokoleniowych doświadczeo historycznych. Jej przejawem są:  

 układy urbanistyczne (fabryczne zespoły patronackie), zabytki architektury militarnej, dziedzictwo 

kultury przemysłowej i technicznej (podziemne wyrobiska w Tarnowskich Górach - „Sztolnia Czarnego 

Pstrąga”, zabytkowa Kopalnia Rud Srebronośnych), pojedyncze zabytki i budowle sakralne, 

architektura lat trzydziestych XX wieku (gmach Sejmu Śląskiego) oraz współczesna (Spodek, gmach 

Biblioteki Śląskiej); 

 tradycja śląskiego regionalizmu, tworząca specyficzną, regionalną bazę kapitału społecznego. 

Województwo jest ważnym ośrodkiem kultury, a jego instytucjonalną bazą są działające tu instytucje kultury 

(muzea, teatry, kina i biblioteki) oraz szkoły artystyczne wszystkich stopni. Ważną rolę pełnią środowiska 

twórcze. Szeroko znane, nie tylko w kraju, jest środowisko muzyczne skupione wokół Akademii Muzycznej w 

Katowicach, ale również Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Śląski Teatr Taoca w 

Bytomiu, filharmonie: w Katowicach, Zabrzu i Częstochowie, Opera Śląska w Bytomiu, Teatr Muzyczny w 

Gliwicach, Zespół Pieśni i Taoca „Śląsk” im. S. Hadyny z siedzibą w Koszęcinie. Województwo to znaczący 

ośrodek teatralny (15 teatrów, w tym 3 lalkowe). Działalnośd wystawiennicza realizowana jest w licznych 

galeriach, a także w muzeach (m.in. Muzeum Śląskie w Katowicach, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu). Region 

uchodzi za jeden z wiodących w kraju ośrodków plastycznych, podkreślid tu należy zwłaszcza dużą rolę 

Akademii Sztuk Pięknych. Twórczośd tego środowiska prezentowana jest w galeriach i salach wystawowych 

regionu (m.in. Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek). Rozwijanie sektora 

kultury przyczynia się do rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę wizerunku województwa, 

warunkującą atrakcyjnośd inwestycyjną regionu oraz prowadzącą do wzrostu atrakcyjności turystycznej i 

poprawy jakości życia mieszkaoców. Instytucją kultury o znaczeniu kluczowym dla rozwoju śląskiego 

regionalizmu i tożsamości mieszkaoców jest Muzeum Śląskie. 

Pod względem procentowego udziału wydatków na kulturę w wydatkach ogółem jednostek samorządów 

terytorialnych, województwo zajmowało w momencie formułowania diagnozy czwarte miejsce wśród innych 

regionów, jednak w świetle przedstawionego wyżej potencjału, nakłady uznano za niewystarczające. W celu 

dokonania analizy po uwagę wzięto również wskaźniki kontekstowe dla realizacji  Priorytetu to: 

• Liczba widzów w kinach 

• Liczba widzów w teatrach i instytucjach publicznych 

• Korzystanie  przez mieszkaoców z bibliotek publicznych 

• Liczba odwiedzających muzea  

W roku bazowym (2006) kina w regionie odwiedziło 932 osoby na tysiąc mieszkaoców, co jest wskaźnikiem 

wyższym od średniej krajowej (849) i stanowiło jeden z wyższych wyników w kraju (wyższy wskaźnik wystąpił 

jedynie w mazowieckim, małopolskim i pomorskim). Jeśli chodzi o liczbę widzów w teatrach i instytucjach 

muzycznych, wskaźnik ten wyniósł 256 na tysiąc mieszkaoców, co również stanowi czwarty wynik w kraju 

(wyższe wskaźniki miały mazowieckie, pomorskie i podlaskie). Średnio co piąty mieszkaniec województwa 

korzystał z biblioteki publicznej (liczba ta była wyższa od średniej krajowej), natomiast poniżej średniej krajowej 

sytuował się wskaźnik odwiedzających muzea.  

Te wskaźniki uczestnictwa w kulturze były, jak uznano, nieadekwatne tak do jakości oferty, jak i zagęszczenia 

instytucji kultury w obszarze metropolitalnym, a także ze względu na to, że oferta kultury w większym stopniu 

powinna stanowid element produktu turystycznego regionu. W diagnozie wskazano wynikające z tego 

kontekstu podstawowe potrzeby sektora kultury w regionie:  

 Niewystarczające nakłady na kulturę w stosunku do potrzeb 
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 dysproporcje w rozmieszczeniu instytucji kultury; 

 zły stan infrastruktury kultury; 

 niewystarczająca promocja kultury 

 niewystarczające wykorzystanie potencjału kultury regionu jako czynnika rozwoju społecznego i 

gospodarczego 

Jako cel główny Priorytetu IV wskazano wzrost znaczenia kultury jako czynnika rozwoju społeczno-

gospodarczego. Cel ten miał byd osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:  

 Zachowanie dla przyszłych pokoleo dziedzictwa kulturowego; 

 Zwiększenie dostępu do informacji o zasobach i wydarzeniach kulturalnych w regionie; 

 Wzrost rozpoznawalności oferty kulturalne 

Teorię zmiany oparto na założeniu, że rozwijanie sektora kultury przyczynia się do rozwoju społeczno-

gospodarczego.  

1. Wykorzystanie w tym celu potencjału sektora kultury wymaga odpowiednich nakładów 

2. Nakłady te powinny byd właściwie zaadresowane, czyli a)na poprawę stanu infrastruktury kultury; b)na 

promocję kultury; 

3. Dostęp do kultury powinien byd równomierny, co można zapewnid a)poprzez wzmacnianie lokalnych 

instytucji kultury; b)ułatwianie dostępu do oferty o znaczeniu regionalnym lub szerszym; 

4. Prowadzid to będzie z jednej strony do poprawę wizerunku województwa, warunkującej atrakcyjnośd 

inwestycyjną regionu oraz atrakcyjności turystyczną 

5. Równolegle wzrost ilości i jakości oferty kulturalnej będzie oznaczał wyższą jakośd życia mieszkaoców, 

poprawę kapitału ludzkiego w regionie oraz wzrost regionalnej tożsamości, co przekłada się na wyższy 

kapitał społeczny 

6. Skutkiem tych działao powinno byd wzmocnienie roli kultury jako czynnika rozwoju społecznego i 

gospodarczego; 

Interwencja miała zostad zrealizowana w ramach następujących działao: 

 Działanie 4.1 Infrastruktura kultury (alokacja 57 347 090 EURO) 

 Działanie 4.2 Systemy informacji kulturalnej (alokacja 5 620 908 EUR) 

 Działanie 4.3 Promocja kultury (4 968 885 EURO) 

Zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, kluczowym wyzwaniem była poprawa stanu infrastruktury kultury i 

wzrost jakości oraz liczby ofert z zakresu kultury, co znalazło odzwierciedlenie w ilości przeznaczonych na to 

środków. Powinno to byd wspierane poprzez zwiększenie dostępu do informacji o zasobach i wydarzeniach 

kulturalnych w regionie. Wymaga też odpowiedniej do skali potrzeb promocji regionu jako regionu 

atrakcyjnego kulturowo. Interwencja miała wzmocnid z jednej strony jego atrakcyjnośd inwestycyjną i 

turystyczną, a z drugiej doprowadzid do wzmocnienia regionalnego kapitału społecznego oraz kapitału 

ludzkiego, co w konsekwencji miało doprowadzid do realizacji celu głównego Priorytetu. Środki przeznaczone 

na realizację Działania 4.1 zostały do połowy roku 2015 wydane w 97%, na Działanie 4.2 w 95%, a na Działanie 

4.3 100%. Z uwagi na założenia interwencji powyższy podział środków należy uzna za trafny, sprzyjający przede 

wszystkim poprawie jakości życia mieszkaoców, wzbogaceniu tożsamości kulturowej i inicjującej społeczne 

procesy integracyjne. Z uwagi na taki podział środków nie należało się spodziewad jednak istotnego wpływu na 

płaszczyznę gospodarczą w postaci podniesienia atrakcyjności turystycznej czy inwestycyjnej, co mogły 

zapewnid przede wszystkim Działania 4.2 i 4.3. W zakresie tych dwóch działao należałoby jednak oczekiwad 

synergii z Działaniami 3.3 i 3.4 Priorytetu III, co w założeniu mogło wzmacniad ich skutecznośd. Realizacja tej 
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teorii zmiany prowadziła do osiągnięcia głównego celu tak Priorytetu, jak i Programu, ale uruchomienie i 

wykorzystanie potencjału kulturowego regionu nie było w pełni zrównoważone. W zakresie poprawy stanu 

infrastruktury kultury realizowano przede wszystkim projekty wspierające niespecyficzne dla regionu elementy 

dziedzictwa kulturowego kosztem specyficznych. Zainteresowanie projektami z zakresu zachowania, 

konserwacji, rewitalizacji dziedzictwa przemysłowego znalazło wyraz w diagnozie, ale nie znalazło w systemie 

wyboru projektów. Osiągnięto założenie wzrostu jakości i liczby nowych ofert kultury. Niewystarczająca była 

jednak realizacja założonej zmiany poprzez działania z zakresu informacji kulturalnej i promocji oferty 

kulturalnej regionu. Wynikiem zmiany była poprawa stanu infrastruktury kultury, nieprzekładająca się w pełni 

na efekt w postaci wzrostu poziomu kapitału społecznego i poprawę wizerunku regionu.  

Podsumowując, nie można mówid o pełnym wykorzystaniu potencjału kultury regionu jako czynnika rozwoju 

społeczno-gospodarczego, a z pewnością jako czynnika wzrostu poziomu kapitału społecznego, wyrażającego 

się wzmocnieniem regionalnej tożsamości kulturowej.  
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Otworzenie teorii interwencji Priorytet IV. Kultura 
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Rozdział 5. Efekty wsparcia środowiska 

Celem szczegółowym RPO WSL realizowanym przez Priorytet V. Środowisko miała byd Ochrona oraz poprawa 

jakości środowiska. Realizacja celu głównego miała następowad poprzez osiągnięcie celów szczegółowych 

Priorytetu:  

1) poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych (alokacja finansowa ogółem na Działanie 

realizujące ten cel 99 941 619 EUR),  

2) ograniczenie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku (alokacja finansowa 

ogółem na Działanie realizujące ten cel 29 324 878 EUR),  

3) poprawa jakości powietrza (alokacja finansowa ogółem na Działanie realizujące ten cel  89 700 572 

EUR),   

4) doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem (alokacja finansowa ogółem na Działanie realizujące 

ten cel 4 720 109 EUR),   

5) ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeostwa (alokacja 

finansowa ogółem na Działanie realizujące ten cel 6 851 026 EUR)
5
. 

Realizacja celu Priorytetu V miała stworzyd wkład do realizacji celu głównego RPO WSL 2007-2013 

„Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej 

regionu” poprzez poniesienie jakości życia mieszkaoców. Głównym źródłem wsparcia regionu w zakresie 

projektów dotyczących jakości środowiska były środki przeznaczone na poszczególne Działania Priorytetu V 

RPO WSL 2007-2013. Inwestycje w zakresie środowiska wspierane były w ramach następujących działao 

odpowiadających celom Priorytetu: Gospodarka wodno-ściekowa (Działanie 5.1), Gospodarka odpadami 

(Działanie 5.2), Czyste powietrze i odnawialne źródła energii (Działanie 5.3), Zarządzanie środowiskiem 

(Działanie 5.4) oraz Dziedzictwo przyrodnicze (5.4). Jak wynika ze struktury alokacji priorytetowe znaczenie w 

założeniach logiki interwencji miały kluczowe projekty infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Wynika to z 

wysokiego zurbanizowania regionu i konieczności realizacji zadao nałożonych na kraj członkowski przez KE. 

Obszarem realizacji projektów z gospodarki wodno-ściekowej były aglomeracje w granicach od 2000 do 15 000 

RLM, ujęte w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Na realizację Priorytetu V 

alokowano łącznie 230 538 204 euro pochodzących z EFRR, co stanowiło ponad 10% wartości całego Programu. 

Zgodnie ze Sprawozdaniem z realizacji RPO WSL, już do kooca 2014 roku złożono 473 wnioski o dofinansowanie 

poprawnych formalnie, na kwotę wnioskowanego dofinansowania 538,6 mln EUR, co stanowi 297% alokacji 

Priorytetu V; wartośd dofinansowania to 179,55 mln EUR, co już wówczas stanowiło 99% dostępnej alokacji na 

Priorytet. Analiza postępu finansowego pokazuje, że poziom alokacji przewidziany na działania środowiskowe 

odnoszące się do infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, gospodarki odpadami i poprawy jakości 

powietrza był zbyt niski w stosunku do oczekiwao. Szczególnie w zakresie gmin wiejskich gdzie poziom 

uzbrojenia terenu odbiega od poziomu miast.  

Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych 

Analiza dokumentów programowych pozwoliła na wskazanie, że przedsięwzięcia inwestycyjne w regionie będą 

ukierunkowane na realizację postanowieo Traktatu Akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej w zakresie 

gospodarki odpadami. Istotne będą też inwestycje związane z uporządkowaniem gospodarki wodnej w 

pewnych częściach regionu. Uzupełnieniem ww. działao będą inicjatywy w zakresie kompleksowego 

monitoringu stanu środowiska. Pozytywne efekty środowiskowe oczekiwane są także dzięki realizacji projektów 

ukierunkowanych na lepsze wykorzystanie bogatych zasobów energii odnawialnej w regionie, a także na 

wdrażanie rozwiązao umożliwiających oszczędniejsze gospodarowanie energią.  W RPO WSL 2007-2013 

przyjęto wskaźniki kontekstowe mające dodatkowo pokazywad zachodzące zmiany w obszarze środowiska. 

                                                           
5 Kwoty na podstawie Załącznik nr 3 do Szczegółowego opisu priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013 Indykatywna tabela finansowa 
zobowiązao w podziale na priorytety i działania, Katowice, marzec 2016 r. 
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Całkowita emisja zanieczyszczeo powietrza:  -pyłowych -dwutlenku siarki (bez CO2)  - tlenków azotu, Ludnośd 

korzystająca z kanalizacji w tym na wsi, Ludnośd korzystająca z wodociągów w tym na wsi, Ludnośd obsługiwana 

przez oczyszczalnie ścieków w % ogólnej liczby ludności, Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane: - na km2 

powierzchni, - w % ścieków wymagających oczyszczania, Odpady komunalne zebrane na 1 mieszkaoca. 

wskazano, że przez ostatnie lata stan środowiska regionu stale się poprawia, nadal pozostało jednak wiele do 

zrobienia. Tylko 64,8% ludności województwa obsługiwana jest przez oczyszczalnie ścieków, a ilośd 

nieoczyszczonych ścieków przemysłowych i komunalnych na km
2 

była w 2007 roku ponad 5 razy wyższa niż 

średnia krajowa. Ograniczone zasoby wodne województwa śląskiego (średnie roczne zasoby wód 

powierzchniowych na 1 mieszkaoca województwa śląskiego były czterokrotnie niższe od średniej europejskiej i 

o ok. 28% niższe niż w całej Polsce) wymuszają wdrożenie racjonalnego systemu zarządzania rezerwuarem 

wodnym. Teorię zmiany w obszarze infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej można wstępnie ująd w 

postaci następującej sekwencji zdao warunkowych: 

1. Jeżeli nastąpi budowa sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz budowa sieci kanalizacji 

deszczowej, o ile przyczyni się do wdrożenia dyrektywy 91/271/EWG nastąpi zmniejszenie 

regionalnych dysproporcji rozwojowych w zakresie wyposażenia w systemy odbioru i oczyszczania 

ścieków oraz sieci wodociągowe 

2. Jeżeli nastąpi budowa (w tym rozbudowa) i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych nastąpi 

zmniejszenie regionalnych dysproporcji rozwojowych w zakresie wyposażenia w systemy odbioru i 

oczyszczania ścieków oraz sieci wodociągowe 

3. Jeżeli nastąpi budowa (w tym rozbudowa) i modernizacja elementów systemów zaopatrzenia w wodę 

wystąpi Redukcja zanieczyszczeo przedostających się do środowiska wodnego, 

4. Jeżeli nastąpi zmniejszenie regionalnych dysproporcji rozwojowych w zakresie wyposażenia w systemy 

odbioru i oczyszczania ścieków oraz sieci wodociągowe nastąpi poprawa jakości wód 

powierzchniowych i podziemnych, 

5. Jeżeli zostaną przeprowadzone inwestycje w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną wpłyną na 

poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych, nastąpi wpływ na  ochronę oraz poprawę 

jakości środowiska, co z kolei wpłynie na podniesienie stopnia realizacji celu głównego RPO WSL 2007-

2013 „Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i 

przestrzennej regionu”.  

Ograniczenie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku 

Wysoka ilośd wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie województwa wynosząca 1,3 mln Mg/rok (wg 

danych z 2004 r.) w większości poddawanych składowaniu była problemem wymagającym rozwiązania. 

Kluczowym zadaniem w tym zakresie była selektywna zbiórka odpadów u źródła, która przyczynia się do 

bezpośredniego maksymalizowania korzyści gospodarczych, minimalizacji kosztów oraz tworzenia nowych 

miejsc pracy. Do rozwiązania problemu przyczyni się również wspieranie procesów odzysku odpadów, w 

szczególności ich recyklingu oraz procesów unieszkodliwiania odpadów. Problemem było też unieszkodliwianie 

odpadów niebezpiecznych oraz zagospodarowywanie osadów ściekowych. Wszystkie działania podejmowane w 

zakresie gospodarki odpadami miały ponadto realizowad założenia wynikające z Planu Gospodarki Odpadami 

dla Województwa Śląskiego.  

Uzasadnienie realizacji projektów w ramach Działania 5.2 RPO WSL wynikało z wniosków wypracowanych na 

etapie diagnozy RPO WSL 2007-2013. Stwierdzono w niej, że z uwagi na dużą gęstośd zaludnienia, a także 

przemysłowy charakter województwa śląskiego konieczne jest zainicjowanie działao zmierzających do 

racjonalizacji gospodarki odpadami, a w szczególności do ograniczenia ilości deponowanych w środowisku 
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odpadów. W ramach gospodarki odpadami, wsparcie uzyskają projekty z zakresu selektywnej zbiórki odpadów, 

ich odzysku, recyklingu oraz unieszkodliwiania, kompleksowego oczyszczania terenów z odpadów 

zawierających azbest oraz rekultywacji obszarów zdegradowanych i składowisk odpadów na cele przyrodnicze. 

Wymienione przedsięwzięcia w znacznym stopniu przyczynią się do wdrożenia efektywnych ekologicznie, 

kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz likwidacji zagrożeo wynikających ze składowania 

odpadów.  

Teorię zmiany w obszarze polityki odpadowej można wstępnie ująd w postaci następującej sekwencji zdao 

warunkowych : 

1. Jeżeli rozwinięty zostanie system selektywnej zbiórki odpadów wraz z akcją promocyjno-edukacyjną 

osiągnie zostanie ograniczenie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku, 

2. Jeżeli wybuduje się i rozwinie zakłady odzysku i unieszkodliwiania odpadów (za wyjątkiem składowisk 

odpadów) osiągnie zostanie ograniczenie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w 

środowisku 

3. Jeżeli oczyści się teren z odpadów zawierających azbest, a także usuwanie azbestu z budynków 

użyteczności publicznej wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów osiągnie 

zostanie ograniczenie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku,  

4. Jeżeli wykonana  zostanie rekultywacja obszarów zdegradowanych oraz likwidacja składowisk 

odpadów, w tym dzikich wysypisk na cele przyrodnicze osiągnie zostanie ograniczenie ilości odpadów 

deponowanych i zdeponowanych w środowisku 

5. Jeżeli osiągnie zostanie ograniczenie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku 

nastąpi ochrona oraz poprawa jakości środowiska, co z kolei wpłynie na podniesienie stopnia realizacji 

celu głównego RPO WSL 2007-2013 „Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu 

spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu”. 

Poprawa jakości powietrza 

Interwencji wymagały kwestia jakości powietrza, gdzie problemem była w 2007 roku wysoka emisja pyłu 

zawieszonego (ok. 26,5 tys. Mg/rok) i zanieczyszczenia gazowe, wynoszące 719 tys. Mg/rok. Najważniejszym 

zatem problemem regionu był w tym zakresie wysoki poziomu niskiej emisji, miejscowych i okresowych 

wysokich stężeo pyłów i zanieczyszczeo gazowych. W województwie śląskim, gdzie skupia się duża częśd 

polskiej energetyki opartej na węglu, udział energii odnawialnej w całości produkcji prądu jest o połowę 

mniejszy niż średnio w Polsce
6
. W Strategii rozwoju województwa śląskiego na lata 2000 – 2015 pośród słabych 

stron regionu w obszarze środowiska identyfikowano: Wysoki poziom niskiej emisji, miejscowe i okresowe 

wysokie stężenie pyłów i zanieczyszczeo gazowych, wysoki poziom hałasu nagromadzenie znacznych ilości 

odpadów przemysłowych i odpadów niebezpiecznych oraz znikomy stopieo ich wykorzystania; Nadmierne 

zanieczyszczenie wód; Degradacja naturalnej rzeźby terenu spowodowana działalności gospodarczą. Pośród 

zagrożeo wskazywano Transgraniczne zanieczyszczenia wód i powietrza.  

Przesłanką do realizacji operacji w zakresie poprawy jakości powietrza w działaniu 5.3. było  wskazanie, że w 

zakresie inwestycji mających na celu poprawę jakości powietrza szczególne znaczenie ma ograniczenie „niskiej 

emisji”. Z tego też względu w ramach projektów przekształcania istniejących systemów ogrzewania obiektów 

użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne środowisku wspierane będą jedynie projekty 

kompleksowej termomodernizacji tzn. wraz z wymianą źródła ciepła. Projekty z zakresu energii odnawialnej 

                                                           
6 Por. Raport dotyczący rynku odnawialnych źródeł energii (OZE) w woj. śląskim, który przygotowali eksperci z Parku Naukowo-
Technologicznego Euro-Centrum w Katowicach, specjalizującego się m.in. w sprawach wykorzystania OZE oraz energooszczędnego 
budownictwa. 
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miały wypełniad założenia „Polityki energetycznej Polski do roku 2025”. Z uwagi na dominującą monokulturę 

węglową w produkcji energii wsparcie uzyskają także projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii za 

wyjątkiem źródeł wykorzystujących energię wiatrową. W ramach priorytetu preferowane miałby byd projekty 

realizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia.  

Teorię zmiany w obszarze poprawy jakości powietrza można wstępnie ująd w postaci następującej sekwencji 

zdao warunkowych: : 

1. Jeżeli zostaną wybudowane, przebudowane lub wyremontowane elementy systemów ciepłowniczych, 

a także wyposażenie systemów ciepłowniczych w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeo 

pyłowych i gazowych do powietrza nastąpi ograniczenie „niskiej emisji”, 

2. Jeżeli zrealizowana zostanie kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 

nastąpi ograniczenie „niskiej emisji”, 

3. Jeżeli wybudowana zostanie infrastruktura służąca do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze 

źródeł odnawialnych – energia słoneczna nastąpi zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii, 

4. Jeżeli wybudowana zostanie infrastruktura służąca do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze 

źródeł odnawialnych – energia z biomasy, nastąpi zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii, 

5. Jeżeli wybudowana zostanie infrastruktura służąca do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze 

źródeł odnawialnych – pozostałe (np. energetyka geotermalna, biogaz, energetyka wodna) nastąpi 

zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

6. Jeżeli wystąpi ograniczenie „niskiej emisji” oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii nastąpi poprawa jakości powietrza,  

7. Jeżeli nastąpi poprawa jakości powietrza nastąpi ochrona oraz poprawa jakości środowiska, co z kolei 

wpłynie na podniesienie stopnia realizacji celu głównego RPO WSL 2007-2013 „Stymulowanie 

dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu”. 

Wyniki badao terenowych pokazały, że w ramach Priorytetu V w obszarze poprawy jakości powietrza mogło 

brakowad operacji obejmujących wsparcie farm wiatrowych
7
. Projekty te mogłyby jednak mied bezpośrednie 

oddziaływanie negatywne na środowisko naturalne z powodu emisji hałasu, wibracji oraz niesłyszalnych dla 

ludzkiego ucha infradźwięków. Należy wskazad, że wsparcie tych typów operacji środowiskowych było jednakże  

dostępne w niektórych innych programach regionalnych w kraju (np. w woj. wielkopolskim
8
 i woj. 

zachodniopomorskim
9
). Ograniczone środki finansowe nie pozwalały jednak na uwzględnienie tego typu 

operacji w ramach działania 5.3. Opinię tą potwierdzili eksperci uczestniczący w wywiadach grupowych 

realizowanych w ramach badania oraz przedstawiciele IZ uczestniczących w wywiadach pogłębionych.  

Zarządzanie środowiskiem 

Wspieranie i zachowanie walorów przyrodniczych realizowane było w ramach działania 5.4. Uzasadnieniem 

działania była koniecznośd stworzenia ogólnodostępnego, kompleksowego systemu informacji o stanie 

środowiska. Działanie sprzyja realizacji nałożonych przez Prawo ochrony środowiska obowiązków tworzenia 

map akustycznych i zalewowych. W ramach działania związanego z zarządzaniem środowiskiem realizowane 

miały byd projekty zmierzające do utworzenia ogólnodostępnych baz informacji o stanie środowiska.  

                                                           
7 Zobacz. IDI z przedstawicielem IZ RPOWSL 
8 Priorytet III – „Środowisko przyrodnicze”  
9 Priorytet IV – „Infrastruktura ochrony środowiska” 
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1. Teorię zmiany w obszarze zarządzania środowiskiem można wstępnie ująd w postaci następującej 

sekwencji zdao warunkowych Jeżeli zostanie stworzony i rozwinięty regionalnych systemów informacji 

i baz danych dotyczących stanu środowiska nastąpi usprawnienie procesów decyzyjnych w zarządzaniu 

środowiskiem, 

2. Jeżeli stworzone zostaną mapy akustyczne dla obszarów określonych w ustawie Prawo ochrony 

środowiska nastąpi usprawnienie procesów decyzyjnych w zarządzaniu środowiskiem,  

3. Jeżeli stworzone zostaną mapy zalewowe dla obszarów określonych w ustawie Prawo wodne, nastąpi 

usprawnienie procesów decyzyjnych w zarządzaniu środowiskiem, 

4. Jeżeli nastąpi usprawnienie procesów decyzyjnych w zarządzaniu środowiskiem, nastąpi ochrona oraz 

poprawa jakości środowiska, co z kolei wpłynie na podniesienie stopnia realizacji celu głównego RPO 

WSL 2007-2013 „Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej regionu”. 

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeostwa 

Uzasadnieniem dla działania 5.5 była potrzeba zachowania i wzbogacania istniejących oraz odtwarzania 

zanikłych elementów różnorodności biologicznej, a także promocji i edukacji proekologicznej na temat 

przyrodniczych podstaw zrównoważonego rozwoju. Wspierane miały byd zatem działania na rzecz ochrony 

zasobów przyrodniczych województwa oraz zapewniające ich właściwą dostępnośd, a także zwiększające 

świadomośd ekologiczną mieszkaoców regionu.  

Teorię zmiany w obszarze ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kształtowania postaw ekologicznych 

społeczeostwa można wstępnie ująd w postaci następującej sekwencji zdao warunkowych : 

1. Jeżeli wybudowana zostanie niezbędna infrastruktura dla przywracania i utrzymania właściwego stanu 

siedlisk przyrodniczych oraz remont i rozbudowa ośrodków rehabilitacji zwierząt, wraz z kampaniami 

promocyjnoedukacyjnymi, nastąpi zwiększenie świadomości ekologicznej w szczególności odnośnie 

obszarów chronionych, 

2. Jeżeli wybudowana lub wyremontowana zostanie mała infrastruktura służąca ochronie obszarów 

przyrodniczych na terenach objętych ochroną prawną, wraz z kampaniami promocyjno-edukacyjnymi, 

nastąpi zwiększenie świadomości ekologicznej w szczególności odnośnie obszarów chronionych, 

3. Jeżeli rozubudowane i doposażone zostaną ośrodki prowadzące działalnośd w zakresie edukacji 

ekologicznej o znaczeniu ponadlokalnym, wraz z kampaniami promocyjnoedukacyjnymi, nastąpi 

zwiększenie świadomości ekologicznej w szczególności odnośnie obszarów chronionych, 

4. Jeżeli nastąpi zwiększenie świadomości ekologicznej w szczególności odnośnie obszarów chronionych, 

nastąpi ochrona oraz poprawa jakości środowiska, co z kolei wpłynie na podniesienie stopnia realizacji 

celu głównego RPO WSL 2007-2013 „Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu 

spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu”. 

Podsumowując, powyższa analiza pokazuje, że w przypadku wszystkich pięciu celów szczegółowych Priorytetu 

V odtworzona logika interwencji prowadzi do ochrona oraz poprawy jakości środowiska. Poprawa jakości 

środowiska przyrodniczego uwzględnia m.in.: zmniejszenie ilości zanieczyszczeo odprowadzanych do wód i 

gruntów, budowę systemu oczyszczalni ścieków, ograniczanie zanieczyszczeo powierzchniowych gruntów, 

działania z zakresu ochrony powietrza, ograniczenia emisji CO2 oraz eliminacji pyłów zawieszonych. Osiągnięcie 

tego celu wpłynie na realizację celu głównego RPO WSL 2007-2013 „Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy 

wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu”. Realizacji projektów w zakresie 

środowiskowym pozwalała niwelowad zły stan techniczny i niedoinwestowanie infrastruktury ochrony 
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środowiska. Zaplanowane nakłady na działania środowiskowe należy ocenid pozytywnie w stosunku do 

planowanych efektów.  Logikę interwencji należy więc uznad za wewnętrznie spójną oraz stanowiącą 

odpowiedź na zdiagnozowane wyzwania. Również przedstawiciele IZ i IP2 oraz uczestnicy wywiadów 

grupowych, którym zaprezentowano odtworzoną logikę uznali schemat interwencji za poprawny.    
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Otworzenie teorii interwencji Priorytet V. Środowisko 
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Rozdział 6. Efekty wsparcia zrównoważonego rozwoju miast 

Celem szczegółowym Programu realizowanym w ramach Priorytetu VI był wzrost konkurencyjności przestrzeni 

miejskiej województwa. RPO WSL oraz URPO WSL nie wskazuje bezpośrednio jak należy rozumied pojęcie 

„konkurencyjności przestrzeni miejskiej”. Nie przewiduje również wskaźników, które mogłyby służyd 

bezpośrednio pomiarowi tej konkurencyjności. Z treści RPO WSL oraz URPO WSL wynika pośrednio, że 

konkurencyjnośd powinna dotyczyd wielu różnych aspektów: przestrzennego, gospodarczego, naukowego, 

kulturalnego, transportowego oraz warunków życia. Takie szerokie rozumienie konkurencyjności znajduje 

odzwierciedlenie również w nazwie priorytetu VI, która mówi o „zrównoważonym rozwoju” oraz w 

sformułowaniu celu Działania 6.2, które mówi o „wielofunkcyjnym wykorzystaniu”. „Konkurencyjnośd” jest 

pojęciem względnym, które wymaga porównania atrakcyjności przestrzeni miejskiej województwa (z 

uwzględnieniem jej różnych aspektów) z atrakcyjnością innych ośrodków miejskich w kraju, innych metropolii 

europejskich oraz innych innowacyjnych segmentów światowej gospodarki. W związku z tym do osiągniecia 

tego celu nie wystarczy sam wzrost atrakcyjności (w różnych aspektach). Konieczne jest, aby ten wzrost był 

szybszy i znaczniejszy niż w innych ośrodkach krajowych, europejskich metropoliach i innowacyjnych 

segmentach światowej gospodarki. 

Cel szczegółowy Programu dotyczący Priorytetu VI miał zostad osiągnięty w drodze realizacji dwóch działao 6.1 

Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu oraz 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych (w tym  - 

Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja  - „duże miasta”, Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja -„małe miasta” oraz 

Poddziałanie 6.2.3 Rewitalizacja  - JESSICA). Celem szczegółowym Działania 6.1 był wzrost konkurencyjności 

ośrodków metropolitalnych, a Działania 6.2 - wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych. 

Każde z nich miało stanowid odpowiedź na problemy/wyzwania wskazane w RPO WSL (w uzasadnieniu 

Priorytetu VI i odpowiadającego mu celu szczegółowego Programu)
10

. W przypadku wzmacniania regionalnych 

ośrodków wzrostu (Działanie 6.1) wskazywano między innymi następujące problemy: 

1. Żeby aglomeracje mogły się rozwijad i wpływad pozytywnie na region, muszą uzyskad silną pozycję 

konkurencyjną względem innych ośrodków w kraju i zaistnied w europejskiej sieci metropolii, muszą 

byd zdolne włączyd się do innowacyjnego segmentu gospodarki światowej.  

2.  Aglomeracja śląska nie jest zdolna do pełnienia istotnych funkcji międzynarodowych i jest w małym 

stopniu powiązana z zagranicą oraz nie jest w stanie nawiązad kontaktów z konkurencyjną gospodarką 

globalną. 

Wskazywano również następujące wyzwania
11

: 

 Przyszłośd województwa jako całości zależy w dużej mierze od przemyślanej organizacji przestrzennej 

procesów rozwojowych, wykreowania aglomeracji pełniących funkcje wyższego rzędu dla całego 

województwa. 

 Aglomeracje miejskie są ośrodkami gospodarczego wzrostu i innowacji, oddziałując na otoczenie 

poprzez dyfuzję, warunkują możliwości rozwojowe całego regionu. 

  Konieczne jest zatem podjęcie działao prowadzących do wzrostu potencjału aglomeracji poprzez 

rozwijanie i wzmacnianie m.in. innowacyjnego potencjału gospodarczego, zaplecza akademickiego i 

kulturalnego, czy też międzynarodowej dostępności komunikacyjnej. 

Działanie 6.1 mogło byd realizowane w 19 miastach na prawach powiatu tworzących 4 aglomeracje miejskie: 

Górnośląską, Bielską, Częstochowską i Rybnicką. Zgodnie z zapisami URPO WSL wyjątek stanowiły projekty 

                                                           
10 RPO WSL, Rozdział 2.3 - Priorytet VI, str. 66-67. Katowice, 5 grudnia 2011. 
11 jw. 
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złożone w ramach Programów Rozwoju Subregionów, które mogły byd realizowane również w innych miastach. 

Jednak w rzeczywistości wszystkie projekty w ramach działania 6.1 (w sumie - 8) były realizowane w miastach 

na prawach powiatu należących do aglomeracji miejskich. Zgodnie z zapisami URPO WSL, w ramach Działania 

6.1 mogły byd realizowane tylko określone typy  projektów (z zamkniętej listy). Dopuszczane były następujące 

typy projektów: 

1. Budowa (…), przebudowa i remont istniejących obiektów użyteczności publicznej (…).  

2. Tworzenie i przekształcanie reprezentacyjnych przestrzeni publicznych (…).  

3. Budowa (…), przebudowa i remont obiektów infrastruktury okołoakademickiej.  

4. Budowa (…), przebudowa i remont obiektów kultury, turystyki, sportu i rekreacji o znaczeniu 

ponadregionalnym, (…).  

5. Budowa (…) i przebudowa strategicznych obiektów systemu transportu publicznego (…).  

6. Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej (…).  

W przypadku rewitalizacji obszarów zdegradowanych (Działanie 6.2) wskazywano między innymi następujące 

problemy
12:: 

 Śląskie miasta w sposób szczególny w skali kraju zmagają się ze skutkami procesu przemian 

społecznych i transformacji gospodarczej, postępującej od początku lat dziewięddziesiątych. 

Stopniowe zmiany zachodzące w strukturze gospodarki regionu, odchodzenie od modelu gospodarki 

opartej na sektorze górniczym i hutniczym w kierunku gospodarki opartej na nowoczesnym przemyśle 

i usługach, powodowało w przeciągu ostatnich 15 lat degradację zurbanizowanych obszarów o 

przemysłowym charakterze. 

 Wiele przedsiębiorstw przemysłu ciężkiego jest, bądź było zlokalizowanych w samych centrach miast, 

co powoduje, iż obecnie większośd obszarów miejskich województwa śląskiego zawiera w sobie tereny 

zdegradowane lub z nimi bezpośrednio sąsiaduje. 

 Znaczenie problematyki przekształcania terenów poprzemysłowych wynika zatem z masowości ich 

występowania, a także z ich lokalizacji w potencjalnie wartościowych miejscach – centrach miast, 

pobliżu arterii komunikacyjnych, sąsiedztwie obszarów o dużych walorach przyrodniczo-

krajobrazowych.  

 Rewitalizacji wymagają także inne elementy tkanki miejskiej, w złym stanie jest tkanka mieszkaniowa 

oraz infrastruktura działalności gospodarczej, infrastruktura edukacyjna, kulturalna, społeczna, 

rekreacyjna, czy turystyczna.  

 Wskazywano również następujące wyzwania: 

 Województwo śląskie jest najbardziej zurbanizowanym regionem Polski (78,6% ludności miejskiej). Na 

układ osadniczy województwa składa się 71 miast, z czego aż 19 to powiaty grodzkie. 

Działanie 6.2 było realizowane w miastach różnej wielkości (w tym, w miastach należących do aglomeracji), a 

także w gminach miejsko-wiejskich. Zgodnie z zapisami URPO WSL w ramach Poddziałao 6.2.1 oraz 6.2.2 mogły 

byd realizowane tylko określone typy  projektów (z zamkniętej listy). Dopuszczane były następujące typy 

projektów: 

1. Przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych/ powojskowych/popegeerowskich (…).  

2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich (…).  

                                                           
12 jw. 
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3. Uzupełnienie i remont istniejącej zabudowy (…).  

4. Kompleksowe przygotowanie terenu przeznaczonego pod działalnośd gospodarczą (…).  

5. Tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu (…).  

6. Zastępowanie azbestowych elementów budynków wielorodzinnych mieszkalnych (…).  

W ramach Poddziałania 6.2.3 realizowanym projektem było również utworzenie i zarządzanie Funduszem 

Powierniczym, alokującym środki w sposób zwrotny w instrumenty inżynierii finansowej, o którym mowa w art. 

44 Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 z późn. zm., w celu wspomagania realizacji projektów z zakresu 

rewitalizacji i rozwoju obszarów miejskich objętych Zintegrowanym Planem Rozwoju Obszarów Miejskich 

(Lokalnym Programem Rewitalizacji).  

Najważniejszym zjawiskiem kontekstowym, które miało wpływ na rezultaty realizacji Priorytetu VI był proces 

rewitalizacji obszarów zdegradowanych, który funkcjonował na ternie całego województwa, nie tylko w ramach 

projektów realizowanych w ramach RPO WSL. Istotnym elementem tego procesu były programy rewitalizacji 

opracowywane przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. 

Wzrostowi konkurencyjności ośrodków metropolitalnych miało służyd wsparcie udzielane w ramach Działania 

6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu. Teorię zmiany w odniesieniu do wzrostu konkurencyjności 

ośrodków metropolitalnych można wstępnie ująd w postaci następującej sekwencji zdao warunkowych: 

1. Jeżeli zostaną zrealizowane projekty typu przewidzianego w ramach tego Działania, to nastąpi 

wzmocnienie i wzrost atrakcyjności ośrodków metropolitalnych, na terenie których będą one 

zlokalizowane. 

2. Jeżeli nastąpi wzmocnienie ośrodków metropolitalnych, to z uwagi na ich rolę regionalnych ośrodków 

wzrostu, doprowadzi to do wzmocnienia i wzrostu atrakcyjności całej przestrzeni miejskiej 

województwa. 

3. Jeżeli nastąpi wzmocnienie i wzrost atrakcyjności całej przestrzeni miejskiej województwa (w tym, 

ośrodków metropolitalnych) to wzrośnie jej konkurencyjnośd. 

Przedstawiona powyżej teoria zmiany opiera się na następujących ukrytych założeniach: 

1. Projekty typu przewidzianego w ramach tego Działania mają istotny wpływ na wzmocnienie i wzrost 

atrakcyjności ośrodków metropolitalnych. 

2. Ośrodki metropolitalne są faktycznie ośrodkami wzrostu, czyli ich rozwój wpływa w sposób istotny na 

rozwój całej przestrzeni miejskiej województwa. 

3. Wzmocnienie i wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej województwa będą następowały szybciej niż 

w innych (konkurencyjnych) miastach w Polsce i zagranicą. 

Wielofunkcyjnemu wykorzystaniu obszarów zdegradowanych służyd miało wsparcie udzielane w ramach 

Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Teorię zmiany w odniesieniu do wielofunkcyjnego 

wykorzystania obszarów zdegradowanych można wstępnie ująd w postaci następującej sekwencji zdao 

warunkowych: 

1. Jeżeli zostaną zrealizowane projekty typu przewidzianego w ramach tego Działania, to obszary 

zdegradowane, na ternie których będą one zlokalizowane zostaną wielofunkcyjnie wykorzystane. 

2. Jeżeli nastąpi wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych, to doprowadzi to do 

wzmocnienia i wzrostu atrakcyjności całej przestrzeni miejskiej województwa. 

3. Jeżeli nastąpi wzmocnienie i wzrost atrakcyjności całej przestrzeni miejskiej województwa (w tym, 

ośrodków metropolitalnych) to wzrośnie jej konkurencyjnośd. 



Usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2007-2013 – podsumowanie realizacji i efektów 

Aneks Odtworzenie i ocena logiki interwencji RPO WSL 2007-2013 

 

30 

 

Przedstawiona powyżej teoria zmiany opiera się na następujących ukrytych założeniach: 

1. Projekty typu przewidzianego w ramach tego Działania mają kluczowe znaczenie dla wielofunkcyjnego 

wykorzystania obszarów zdegradowanych. 

2. Skala i zakres wielofunkcyjnego wykorzystania obszarów zdegradowanych w wyniku projektów 

realizowanych w ramach Programu będą na tyle znaczące i trafne, że wpłyną w sposób istotny na 

rozwój całej przestrzeni miejskiej województwa. 

3. Wzmocnienie i wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej województwa będą następowały szybciej niż 

w innych (konkurencyjnych) miastach w Polsce i zagranicą. 

W ramach Priorytetu VI zostało zaplanowane dofinasowanie o łącznej wartości ogółem 392 440 799 EUR, w  

tym: 158 817 216 EUR na Działanie 6.1 i 233 623 583 EUR na Działanie 6.2. Planowane dofinasowanie 

Poddziałao 6.2.1, 6.2.2 i 6.2.3 wynosiło odpowiednio:  103 098 980 EUR, 67 784 332 EUR i 62 740 271 EUR.
13

 W 

ocenie przedstawicieli IZ, z którymi zostały przeprowadzone wywiady, pula środków na projekty kluczowe była 

wystarczająca, natomiast pozostała pula środków przeznaczonych na lokalne projekty rewitalizacyjne 

zdecydowanie nie pozwalała na zaspokojenie wszystkich potrzeb. W ramach Działania 6.1 ostatecznie wszystkie 

projekty (w sumie 8) były projektami kluczowymi (4) lub projektami realizowanymi w ramach PRS-ów (4). W 

związku z tym również typy realizowanych projektów wynikały z ustaleo dotyczących listy projektów 

kluczowych i listy projektów realizowanych w ramach PRS-ów (1 projekt był typu 1, 1 typu 2, 1 typu 3 i 5 typu 

4). Nie zostały zaplanowane żadne projekty typu 5 oraz 6. W rezultacie wybór projektów kluczowych i 

projektów realizowanych w ramach PRS-ów przesądził o podziale wydatkowanych środków na poszczególne 

typy projektów, w tym - o zerowej alokacji na projekty typu 5 oraz 6. W ramach działania 6.2 tylko częśd 

realizowanych projektów została ustalona w ramach PRS-ów. Pozostałe były wybierane w trybie konkursowym. 

W związku z tym również kwoty środków wydatkowanych na projekty różnych typów zależały w pewnym 

stopniu od przebiegu konkursów, a nie tylko od listy projektów wskazanych w PRS-ach. 

Wskaźniki kluczowe dla Priorytetu VI zapisane w treści  RPO WSL oraz w drugiej części Załącznika nr 9 do URPO 

WSL (zatytułowanej „Zestawienie wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu”) były monitorowane 

zgodnie z przyjętymi przez IZ zasadami mapowania wskaźników. W niektórych przypadkach były one obliczane 

jako suma innych, monitorowanych wskaźników o podobnym znaczeniu.
 14

  O trafności relacji pomiędzy 

zaplanowanymi zasobami (alokacją), a oczekiwanymi efektami świadczy bezpośrednio porównanie zakładanych 

i osiągniętych wartości wskaźników kluczowych. Liczba wszystkich projektów realizowanych w ramach Działania 

6.1 była znacznie mniejsza od zakładanej, a w ramach Działania 6.2 - znacznie większa. Ostatecznie liczba 

wszystkich realizowanych projektów osiągnęła wartośd większą od zakładanej wartości docelowej. 

Projektami dotyczącymi infrastruktury społeczeostwa informacyjnego były projekty służące tworzeniu i 

rozbudowie systemów monitoringu (typ 5 w ramach Działania 6.2). Liczba tych projektów była większa od 

zakładanej w ramach Poddziałania 6.2.1 i mniejsza -  w ramach Poddziałania 6.2.2. W sumie liczba tych 

projektów osiągnęła wartośd trochę mniejsza od zakładanej wartości docelowej. Były jednak realizowane 

również inne projekty, w których systemy monitoringu były jednym z elementów. W ramach Priorytetu VI nie 

zostały zrealizowane żadne projekty promujące biznes, przedsiębiorczośd i nowe technologie. Zakładana 

wartośd docelowa liczby tych projektów wynosiła 30. 

Wartości osiągnięte wskaźników rezultatu są znacznie większe od ich zakładanych wartości docelowych. 

Wskaźniki te nie zostały jednak nigdzie precyzyjnie zdefiniowane, a ich pomiar miał w wielu przypadkach 

                                                           
13

 Szczegółowy opis priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013, Załącznik 3, Katowice, marzec 2016 r. 
14

 Przykładowo, wskaźnik kluczowy „Liczba utworzonych przedsiębiorstw” był monitorowany jako wartośd wskaźnika 
rezultatu „Liczba nowych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie objętym wsparciem”. W tym przypadku mapowanie 
nie uwzględniało dwóch innych wskaźników rezultatu o podobnym znaczeniu: „Liczba nowych punktów usługowych na 
terenach zrewitalizowanych” oraz „Liczba nowych punktów usługowych na trenach objętych wsparciem”. 
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charakter szacunkowy. W związku z tym należy uznad, że duże różnice między wartościami osiągniętymi a 

zakładanymi wartościami docelowymi są raczej skutkiem szacunkowego pomiaru i braku precyzyjnej definicji, 

niż przejawem rozbieżności między założeniami RPO WSL, a przebiegiem jego realizacji. 

Jedynym wyjątkiem jest wskaźnik „Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)”. Wartośd 

osiągnięta tego wskaźnika wynosiła 64% zakładanej wartości docelowej. Prawdopodobną przyczyną tego stanu 

rzeczy jest ograniczony zakres podejmowanych w ramach Priorytetu VI projektów służących celom 

gospodarczym oraz brak widocznego ukierunkowania beneficjentów na efekty społeczne, a nie tylko 

infrastrukturalne. 

W związku z powyższym należy uznad, że w zakresie Priorytetu VI logika interwencji właściwie ujęła/ 

uwzględniła relacje pomiędzy zdefiniowanymi potrzebami i wyznaczonymi celami, działaniami a oczekiwanymi 

efektami. Natomiast jeśli chodzi o alokacje, to była ona właściwa w przypadku kluczowych (dużych) projektów, 

ale zdecydowanie niewystarczająca jeśli chodzi o całe spektrum potrzeb w zakresie lokalnych projektów 

rewitalizacyjnych. Zbyt małe było również ukierunkowanie realizowanych projektów na cele gospodarcze i 

efekty społeczne, co znalazło odzwierciedlenie między innymi w relatywnie niskich osiągniętych wartościach 

wskaźnika liczby bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy. Na przyszłośd należy zadbad o precyzyjne 

definiowanie wskaźników oraz o pełna spójnośd wskaźników określanych w RPO i w systemie monitorowania. 

Należy również określad cele szczegółowe w sposób bliżej związany z efektami realizowanych działao. W RPO 

WSL 2007-2013, osiągniecie celu szczegółowego Priorytetu VI (wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej 

województwa) nie było bezpośrednio związane z efektami poszczególnych działao i poddziałao i zależało od 

spełnienia wielu warunków zewnętrznych. Wśród działao realizowanych w ramach Priorytetu VI wyjątkowy 

charakter miało Poddziałanie 6.2.3. Służyło ono tym samym celom i realizacji podobnych projektów, co 

pozostałe działania i poddziałania Priorytetu VI, ale funkcjonowało nie poprzez dotacje tylko w formie 

udzielania pożyczek. W ramach Działania 6.2.3 był realizowany tylko jeden projekt, którego beneficjentem był 

Europejski Bank Inwestycyjny, a głównym wykonawcą Bank Ochrony Środowiska. Jego skala finansowa (250 

mln zł ze środków RPO WSL, 262 mln zł udzielonych pożyczek, nie licząc finansowania uzupełniającego BOŚ w 

kwocie około 375 mln zł) była podobna do skali finansowej Poddziałania 6.2.1 (341 mln zł) oraz 6.2.2 (224 mln 

zł). W sumie, w ramach Działania 6.2.3 zostało udzielonych 27 pożyczek, które będą spłacane zwykle przez 

okres 15 lat. Przeznaczone na ten cel środki będą mogły byd ponownie wykorzystane. Jak wskazują wyniki 

przeprowadzonej analizy dokumentów zastanych i wywiadów indywidualnych oraz szczególnie - wywiadu 

grupowego, który dotyczył Priorytetu VI, Poddziałanie 6.2.3 odegrało bardzo ważną rolę, jeśli chodzi realizację 

celów szczegółowych tego Priorytetu. Projekty realizowane w ramach inicjatywy JESSICA dawały ich autorom 

większą swobodę i pozwalały na uwzględnianie nie tylko potrzeb inwestycyjnych, ale dawały również 

możliwośd budowania planów szerokiego i pełnego wykorzystania budowanej infrastruktury oraz osiągania 

dzięki temu widocznych efektów i zmian społecznych. 

Podsumowując, w zakresie Priorytetu VI logika interwencji właściwie ujęła/uwzględniła relacje pomiędzy 

zdefiniowanymi potrzebami i wyznaczonymi celami, działaniami a oczekiwanymi efektami. Natomiast jeśli 

chodzi o alokację, to była ona właściwa w przypadku kluczowych (dużych) projektów, ale zdecydowanie 

niewystarczająca jeśli chodzi o całe spektrum potrzeb w zakresie lokalnych projektów rewitalizacyjnych. Zbyt 

małe było również ukierunkowanie realizowanych projektów na cele gospodarcze i efekty społeczne, co 

znalazło odzwierciedlenie między innymi w relatywnie niskich osiągniętych wartościach wskaźnika liczby 

bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy oraz w zerowej wartości wskaźnika liczby projektów 

promujących biznes, przedsiębiorczośd i nowe technologie. 
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Otworzenie teorii interwencji Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast  
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Rozdział 7. Efekty wsparcia transportu 

Zgodnie z RPO WSL celem realizacji Priorytetu VII było ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu 

transportowego poprzez wsparcie skierowane na rozwój infrastruktury drogowej oraz transportu publicznego. 

Realizacja tego celu miała stworzyd wkład do realizacji celu głównego RPO WSL 2007-2013 „Stymulowanie 

dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu, zarówno 

poprzez przyczynienie się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu, jak i do poprawy warunków 

życia, mobilności mieszkaoców jak i poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej.  

Poprawa wskazanych wyżej czynników realizacji celu głównego RPO WSL 2007-2013 .nastąpid miała poprzez 

poprawę jakości infrastruktury drogowej, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowej sieci drogowej, 

stanowiącej połączenia z drogami wyższej kategorii, zmniejszenie zagrożeo dla uczestników ruchu drogowego 

oraz wprowadzanie nowoczesnych systemów sterowania ruchem drogowym. Założono, iż modernizacja i 

rozwój transportu publicznego wystąpi we wszystkich wymiarach tego systemu, począwszy od inwestycji w 

infrastrukturę liniową, poprzez inwestycje taborowe, skooczywszy na wdrażaniu zintegrowanych systemów 

elektronicznej obsługi w transporcie publicznym.  

Realizacja celu głównego miała następowad poprzez osiągnięcie celów szczegółowych Priorytetu:  

1) Udrożnienie sieci drogowej województwa (alokacja finansowa ogółem na realizujące ten cel Działanie 

7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej 420 748 999 EUR, z czego na Poddziałanie 7.1.1. 

Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych 311 605 283 EUR oraz na 

Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sied drogową 

109 143 716 EUR), 

2) Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne poprzez zwiększenie udziału 

transportu publicznego w przemieszczaniu osób (alokacja finansowa ogółem na realizujące ten cel 

Działanie 7.2. 130 454 384 EUR
15

.  

Jak wynika ze struktury alokacji priorytetowe znaczenie w założeniach logiki interwencji miały kluczowe 

elementy sieci drogowej. Wynika to ze struktury sieci drogowej regionu. Dostępnośd transportowa 

województwa śląskiego, w zakresie sieci infrastruktury transportowej, jest ściśle związana z krajową oraz 

międzynarodową siecią transportową. Do głównych ciągów transportowych o znaczeniu ponadregionalnym 

należą Paneuropejskie Korytarze Transportowe oraz Transeuropejska Sied Transportowa (TEN-T).  

Infrastruktura drogowa 

Przez województwo śląskie przebiega 21 dróg krajowych  i 63 ciągi dróg wojewódzkich. Ich gęstośd, podobnie 

jak gęstośd dróg powiatowych i gminnych jest najwyższa w kraju. Znaczne zagęszczenie sieci drogowej, 

wliczając w to istniejący już system dróg krajowych, w tym autostrad, jest atutem regionu. Drogi krajowe 

stanowią również połączenie województwa z obszarami kraju oraz terytoriami innych paostw europejskich. 

Główny szkielet komunikacji drogowej stanowią drogi krajowe wyższych klas – autostrady oraz drogi 

ekspresowe.  Dalsza analiza struktury alokacji wskazuje na duże znaczenie w logice interwencji projektów o 

znaczeniu strategicznym dla rozwoju całego regionu (Projekty Kluczowe w zakresie kluczowej sieci drogowej) 

oraz projektów o znaczeniu strategicznym w skali subregionów (PRS – infrastruktura uzupełniająca kluczową 

sied drogową). Łącznie przeznaczono na projekty strategiczne w skali ponadlokalnej 46% alokacji. Zdaniem 

przedstawicieli IŻ RO WSL podział ten uwzględniał takie czynniki kontekstowe jak zwiększenie liczby 

samochodów osobowych w regionie, wzrost natężenia ruchu transportu towarowego, koncentracja osiedleocza 

ludności w Aglomeracji Górnośląskiej.  

                                                           
15 Kwoty na podstawie Załącznik nr 3 do Szczegółowego opisu priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013 Indykatywna tabela finansowa 
zobowiązao w podziale na priorytety i działania, Katowice, marzec 2016 r. 
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Projekty wspierane w ramach Priorytetu VII w obszarze infrastruktury drogowej obejmowad miały poprawę 

jakości infrastruktury drogowej, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowej sieci drogowej, stanowiącej 

połączenia z drogami wyższej kategorii wskazanymi wyżej, zmniejszenie zagrożeo dla uczestników ruchu 

drogowego oraz wprowadzanie nowoczesnych systemów sterowania ruchem drogowym
16

. Zaprojektowane w 

logice interwencji typy wsparcia odpowiadają zidentyfikowanym problemom sieci drogowej regionu oraz 

stanowi bezpieczeostwa na śląskich drogach.  Jak wynika z raportów GDKKiA
17

 województwo śląskie 

charakteryzuje się zarówno największym natężeniem ruchu na drogach krajowych jak i największym wzrostem 

tego natężenia w okresie wdrażania RPO WSL 2007-2015.  Na niektórych odcinkach dróg krajowych natężenie 

ruchu charakteryzuje się szczególną intensywnością przekraczającą 100 tys. pojazdów na dobę. Są to odcinki 

przebiegające przez centrum Aglomeracji Górnośląskiej i tworzące podstawę jej systemu transportu 

drogowego.  

Około 81,6% dróg wojewódzkich w regionie stanowią drogi o charakterze gospodarczym. Pozostałe to drogi o 

charakterze rekreacyjnym (17,3%) i turystycznym (1,1%). Jednocześnie stan dróg publicznych w okresie 

planowania interwencji był niezadowalający Zaledwie 8% stanowiły drogi w stanie wymaganym, a 17% dróg jest 

w stanie dobrym
18

. Zarówno najwyższa w kraju gęstośd dróg publicznych, wysoki udział dróg wyższego rzędu w 

strukturze dróg publicznych jak i wynikająca z nich najwyższa drogowa dostępnośd transportowa regionu przy 

złym stanie technicznym dróg pociągały za sobą priorytet modernizacji i rozbudowy dróg wobec budowania 

nowych dróg. Priorytet ten wynikał także z ograniczeo: wysokiej urbanizacji regionu, niedostatecznej 

powierzchni wolnych terenów pod budowę nowych dróg publicznych, dużym udziałem lasów. W zakresie 

budowy nowych odcinków dróg skoncentrowano się na wsparciu budowy obwodnic ośrodków miejskich oraz 

uzupełnianiu dostępności kluczowej sieci drogowej w peryferyjnych ośrodkach regionu. W obszarze transportu 

drogowego przyjęto następujące mierniki efektów: 

Wskaźniki produktu: Liczba projektów z zakresu transportu, Długośd nowych dróg, Długośd zrekonstruowanych 

dróg,  

Wskaźnik rezultatu: Oszczędnośd czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i 

towarowych,  

Dodatkowo, w RPO WSL 2007-2013 przyjęto wskaźniki kontekstowe mające dodatkowo pokazywad 

zachodzące zmiany w obszarze transportu drogowego. Do takich wskaźników zaliczono: Długośd dróg 

powiatowych, Długośd dróg gminnych, Długośd dróg wojewódzkich, Ofiary śmiertelne wypadków drogowych. 

Zakładane efekty obejmowały  modernizację ok 4% długości wszystkich dróg w regionie, wybudowanie 12 

obwodnic, zaopatrzenie dróg w wymagane dla zwiększenia przepustowości ruchu obiekty inżynierii drogowej, 

skrócenie czasu przejazdu, zmniejszenie liczby wypadków na drogach o co najmniej 20%.   

Województwo śląskie charakteryzuje się najwyższą w kraju liczbą wypadków drogowych, przy relatywnie niskiej 

liczbie ofiar wypadków. Wskaźniki te wynikają z dużej gęstości dróg, przy wysokim natężeniu ruchu. W logice 

interwencji założono więc, iż wprowadzenie elementów BTS przyczyni się do zmniejszenia liczby wypadków 

drogowych i ich konsekwencji.  Założono wsparcie inwestycji w obszarze inżynierii ruchu drogowego (zakładane 

efekty - zatoczki autobusowe, przejścia dla pieszych, pobocza), czy też inwestycji budowlanych lub 

remontowych (m.in. budowa skrzyżowao bezkolizyjnych, rond itp.), umożliwiających oddziaływanie na poziom 

wypadków drogowych. Do poprawy funkcjonowania ruchu drogowego miało również przyczynid się wdrożenie 

                                                           
16 Dodatkowo na podstawie Uchwały nr 87 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 realokowano 
dodatkową pule środków na projekty z zakresu usuwania skutków powodzi, na terenie gmin: Bieruo i Czechowice – Dziedzice. 
Wnioskowane dofinansowanie na projekty ww. gmin  zostało pokryte ze środków EFRR w ramach dostosowania technicznego, w kwocie 8 
757 251 euro oraz ze środków budżetu paostwa w kwocie 1 545 397 euro. Dokonano wyboru do dofinansowania 11 projektów w statusie 
projektów kluczowych 
17 Generalny Pomiar Ruchu 2005,2010,2015 
18 Diagnoza Systemu Transportu Województwa Śląskiego, Załącznik do SRTWSL, 2012 
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inteligentnych systemów transportowych – sygnalizacji świetlnych, itp.. Należy tu nadmienid, iż województwo 

śląskie charakteryzowało się w okresie programowania RPO WSL 2007-2013 relatywnie niskim poziomem i 

liczbą wdrożonych ITS.
19

 

W podsumowaniu należy stwierdzid, iż u podstaw logiki interwencji RPO WSL 2007-2013 w obszarze sieci 

drogowej leżały następujące założenia: 

1. Jeśli zmodernizuje się drogi publiczne wchodzące w skład kluczowej sieci drogowej regionu to zwiększy 

się ich przepustowośd przy rosnącym natężeniu pojazdów. 

2. Jeśli zmodernizuje się drogi publiczne sieci uzupełniającej sied kluczową to zwiększy się dostępnośd 

sieci kluczowej dla mieszkaoców i inwestorów. 

3. Jeśli zwiększy się przepustowośd dróg to zmniejszy się liczba wypadków drogowych 

4. Jeśli zmodernizowana zostanie nośnośd dróg to zwiększy się udział transportu towarowego 

5. Jeśli wprowadzone zostaną rozwiązania inżynierii drogowej z obszaru BTS oraz rozwiązao ITS to 

zmniejszy się liczba wypadków drogowych i ich konsekwencji 

6. Jeśli udrożnienie sieci drogowej się powiedzie to skróci się czas dotarcia do kluczowych ośrodków 

regionu i zwiększą się oszczędności czasu na trasie zarówno w ruchu turystycznym jaki w ruchu 

gospodarczym 

7. Przeprowadzone inwestycje drogowe zwiększą dostępnośd transportową regionu co przełoży się na 

atrakcyjnośd inwestycyjną, warunki prowadzenia działalności gospodarczej, mobilnośd mieszkaoców co 

przełoży się na podniesienie stopnia realizacji celu głównego RPO WSL 2007-2013 „Stymulowanie 

dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu”  
 

W ocenie ewaluatora logika interwencji odpowiada na potrzeby regionu, specyfikę układu drogowego oraz 

osiedleoczego oraz terytorializację ośrodków gospodarczych i wynikającą z niej potrzebę dostosowania 

infrastruktury drogowej do wzrastającego udziału transportu towarowego. 

Transport publiczny 

Kolejny obszar interwencji - poprawa transportu publicznego -  dotyczył inwestycji w infrastrukturę liniową, 

oraz inwestycje i wdrażanie zintegrowanych systemów elektronicznej obsługi w transporcie publicznym. 

Zgodnie z zapisami dokumentu programowego RPO WSL 2007-2013 poprawa jakości transportu publicznego 

miała zostad osiągnięta dzięki realizacji projektów maksymalizujących integrację różnych form transportu, 

dzięki którym liczono na optymalizację międzygałęziowa w transporcie publicznym, w szczególności w miastach 

stanowiących bieguny wzrostu. Inwestycje objąd miały infrastrukturę liniową dedykowaną dla transportu 

publicznego (przede wszystkim transportu szynowego), infrastrukturę punktową (w tym węzły komunikacyjne i 

centra przesiadkowe). Wsparcie uzyskad miały także projekty z zakresu taboru na potrzeby transportu 

publicznego (komunikacja miejska i koleje regionalne) oraz teleinformatycznych systemów wspomagających 

zarządzanie transportem publicznym.  

Koniecznośd przeprowadzenia inwestycji usprawniających transport publiczny wynikała przede wszystkim ze 

zdiagnozowanych deficytów technicznych taboru komunikacji publicznej. Generalnie sied transportu 

publicznego należy do najbardziej gęstych w skali kraju. Województwo śląskie dysponuje najdłuższą siecią 

torów tramwajowych, największą liczbą miast objętych siecią transportu autobusowego lub kolejowego. W 

okresie programowania odnotowywano jednak zły stan techniczny infrastruktury, ze szczególnym 

uwzględnieniem sieci kolejowej, stanu taboru autobusowego i tramwajowego. W sieci kolejowej województwa 

występowało szereg ograniczeo prędkości, które były  spowodowane: ogólnym złym stanem technicznym 

torów, nieodpowiednim układem geometrycznym torów  i złym stanem rozjazdów. „Wąskimi gardłami” były  

także posterunki ruchu. Linie o niezadawalającym stanie technicznym stanowią 54,5% wszystkich linii 

                                                           
19 Analiza możliwości zastosowania zintegrowanych rozwiązao w systemie transport miejskiego w województwie śląskim, Deloitte 2011 
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kolejowych w województwie, natomiast linie o złym stanie technicznym 0,8% (zgodnie z danymi PKP PLK S.A.).
20

 

Szereg linii kolejowych było nieeksploatowanych. Częśd z nich nie nadawała się już do użytku lub została 

rozebrana.  W okresie programowania RPO WSL 2007-2013 zdiagnozowano także duże zagrożenie zamykaniem 

linii z przyczyn technicznych przez co sied kolejowa staje się mniej dostępna dla pasażerów. Fakt ten dodatkowo 

potęguje ograniczona integracja z innymi środkami transportu. Analiza stanu transportu w obszarze 

województwa śląskiego w okresie wdrażania RPO WSL 2007-2013 wskazuje jednocześnie na spadek znaczenia 

transportu kolejowego w przewozie osób
21

. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest najczęściej mało 

atrakcyjna oferta w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich (niska częstotliwośd kursowania pociągów, 

oddalenie przystanków kolejowych od centrów miast, niska prędkośd handlowa, utrudnienia w dostępie do 

przystanków kolejowych dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się).Jednocześnie zdiagnozowano 

potrzebę odblokowania dróg łączących miasta subregionu centralnego, o relatywnie najwyższym natężeniu 

ruchu właśnie poprzez uruchomienie nowych połączeo. 

Główną formą transportu publicznego – pochodną gęstej sieci drogowej – był w okresie programowania RPO 

WSL 2007-2013 transport autobusowy. Według informacji uzyskanej z KZK GOP w 2007 r. organizator ten miał 

do dyspozycji 793 autobusów, czego ok.  46% stanowiły autobusy niskopodłogowe dostosowane do osób 

niepełnosprawnych. Średni wiek autobusów niskopodłogowych wynosił prawie 8 lat, a pozostałych ponad 16 

lat. Z danych przesłanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej wynika, że w 2007 r. tabor 

poruszający się po terenie Bielska-Białej i okolic liczył 135 autobusów, wśród których prawie 40% stanowiły 

autobusy niskopodłogowe. Średni wiek autobusów wynosił ponad 10 lat. Na drogach Częstochowy poruszało 

się łącznie 147 autobusów z tego 54% było dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. Średni wiek 

autobusów niskopodłogowych wynosił 6 lat, natomiast pozostałych 16. W tym samym okresie na terenie 

Rybnika poruszało się 112 autobusów, wśród których przeważały autobusy niskopodłogowe, których średni 

wiek to 10 lat. Średni wiek pozostałych autobusów wynosił 15 lat. W Rybniku jedynie 6 ze 112 autobusów 

obsługujących komunikację miejską było przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, pomimo 

tego że większośd taboru stanowiły autobusy niskopodłogowe. Jednocześnie odnotowano likwidację wielu linii 

autobusowych jako pochodną braku taboru. U podstaw logiki interwencji stała także możliwośd zwiększenia 

udziału transportu publicznego w przewozie osób wskutek wprowadzenia tzw. Śląskiej Karty Usług Publicznych 

na zakooczenie okresu programowania 2007-2013, umożliwiającej tzw. łączone, intermodalne połączenia na 

wspólnym bilecie. Zdaniem użytkowników transportu publicznego problemem w omawianym okresie były 

jednak: zbyt niska częstotliwośd połączeo, brak komfortu podróżowania, oraz brak stabilizacji połączeo
22

. W 

opinii przedstawicieli IŻ RPO WSL 2007-2013 kluczowym czynnikiem sukcesu zwiększenia popularności 

transportu publicznego jest jednak poprawa jakości podróżowania, komfortu i bezpieczeostwa jazdy. W 

obszarze transportu drogowego przyjęto następujące mierniki efektów: 

Wskaźniki produktu: Liczba projektów z zakresu transportu, Długośd zrekonstruowanych linii kolejowych, Liczba 

zakupionego taboru komunikacji miejskiej, Liczba miejsc w zakupionym taborze komunikacji miejskiej, Liczba 

zakupionego taboru kolejowego, Liczba miejsc w zakupionym taborze kolejowym  

 Wskaźniki rezultatu: Oszczędnośd czasu na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach 

pasażerskich i towarowych, Dodatkowe przewozy pasażerów komunikacji miejskiej z wykorzystaniem taboru 

objętego wsparciem  

Dodatkowo, w RPO WSL 2007-2013 przyjęto wskaźniki kontekstowe mające dodatkowo pokazywad 

zachodzące zmiany w obszarze transportu drogowego. Do takich wskaźników zaliczono: Długośd linii 

                                                           
20 Diagnoza Systemu Transportu Województwa Śląskiego, Załącznik do SRTWSL, 2012 
21 Dane GUS 
22 Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego, 2015 
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kolejowych, Liczba ludności korzystającej z przewozów komunikacji miejskiej /ludnośd w miastach 

obsługiwanych przez zakłady komunikacji miejskiej. 

Logika interwencji w obszarze wsparcia transportu publicznego zakładała uzyskanie następujących efektów: 

wymiana ok 20% taboru, zmodernizowanie linii tramwajowych, zwiększenie liczby pasażerów komunikacji 

miejskiej w wyniku poprawy jakości podróżowania. Zdaniem badanych ekspertów – uczestników FGI w logice 

interwencji w niedostatecznym stopniu uwzględniono kolizję inwestycji poprawiających dostępnośd drogową 

dla transportu indywidualnego z inwestycjami poprawiającymi jakośd komunikacji zbiorowej. Nie odniesiono się 

do ryzyka związanego ze wzrastającą liczbą samochodów osobowych i wzrastającą konkurencją ze strony 

przewoźników prywatnych w zakresie transportu pasażerskiego. W opinii ekspertów brak odniesienia w 

dokumentach programowych oraz w dokumentacjach konkursowych do tych ryzyk stwarza 

prawdopodobieostwo niskiego osiągnięcia celu w zakresie zwiększenia udziału transportu publicznego w 

przewozie osób.  

Podsumowując. należy stwierdzid, iż u podstaw logiki interwencji RPO WSL 2007-2013 w obszarze poprawy 

transportu publicznego leżały następujące założenia: Poprawa infrastruktury transportu publicznego, ze 

szczególnym uwzględnieniem wymiany taboru spowoduje wzrost liczby osób korzystających z transportu 

publicznego. Wymiana taboru przyczyni się do zwiększenia możliwości przewozu osób niepełnosprawnych. 

Zwiększenie przewozu w transporcie publicznym oraz wymiana taboru przyczynią się do zmniejszenia emisji 

CO2 do środowiska, co podniesie atrakcyjnośd osiedleoczą wspartych obszarów. Wsparcie przyczyni się do 

zwiększenia mobilności mieszkaoców, poprawy jakości życia oraz do animowania lokalnych rynków pracy co 

pośrednio przyczyni się do realizacji celu głównego RPO WSL 2007-2013 „Stymulowanie dynamicznego rozwoju, 

przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu”. W ocenie ewaluatora zakładana 

logika interwencji odpowiadała na potrzeby regionu, była spójna lecz w niewystarczającym stopniu 

uwzględniała ryzyka związane z rosnącą popularnością transportu indywidualnego, wzmacnianą inwestycjami 

drogowymi, zwiększającymi przepustowośd szlaków drogowych, realizowanymi w ramach Działania 7.1. RPO 

WSL 2007-2013.
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Otworzenie teorii interwencji Priorytet VII. Transport 
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Rozdział 8. Efekty wsparcia infrastruktury edukacyjnej 

W diagnozie przygotowanej na potrzeby RPO WSL 2007-2013 zauważono, że średnia liczebnośd klas, 

wyposażenia szkół w komputery czy liczba studentów przypadających na nauczycieli jest zbliżona do średniej w 

kraju. Jako problem wskazano stan techniczny placówek edukacyjnych i ich niedostateczne wyposażenie w 

sprzęt dydaktyczny. Jako pozytywny trend wymieniono zmniejszanie się liczby uczniów kształcących się w 

zasadniczych szkołach zawodowych na rzecz liczby uczniów kształcących się w szkołach średnich i 

podejmujących studia wyższe. W międzyczasie, jak wskazuje literatura
23

, trend ten uznano za negatywny i pod 

koniec poprzedniego okresu programowania rozpoczęto działania na rzecz jego odwrócenia, czyli powrotu do 

szkolnictwa zawodowego. Kształcenie ustawiczne nie zostało zdiagnozowane w Programie ze względu na brak 

pełnych danych na temat tego zagadnienia, chociaż pokreślono jego znaczenie dla stałego rozwoju zasobów 

ludzkich i dostosowywania wiedzy i umiejętności zasobów pracy do potrzeb regionalnej gospodarki, w 

szczególności w kontekście gospodarczym regionu wymagającym restrukturyzacji. W diagnozie podkreślono, że 

województwo śląskie jest ważnym ośrodkiem akademickim w kraju. Liczba studentów oraz szkół wyższych w 

województwie znacząco wzrosła przed interwencją RPO WSL 2007-2013, chociaż wciąż liczba mieszkaoców 

województwa z wyższym wykształceniem była niższa niż średnio w kraju, ale i tak wyższa niż średnia UE-25. 

Stwierdzono, że infrastruktura edukacyjna na poziomie wyższym była niedoinwestowana. Warto 

zasygnalizowad, że ponad 60% studentów studiowało na kierunkach technicznych i ekonomicznych, chociaż 

jednocześnie w diagnozie zauważono, że oferta kształcenia nie była dostosowana do potrzeb rynku pracy
24

.  

Teoria wdrażania obejmuje zasoby, jakie zostaną alokowane, i produkty, jakie powstaną. Dla Priorytetu VIII 

podstawową teorię wdrożenia można sformułowad następująco: Dzięki zaangażowaniu kwoty 103 700 742 EUR 

z Programu (w tym 52 195 196,00 EUR na szkolnictwo wyższe, tylko 39 267 859,00 EUR na szkolnictwo od 

przedszkolnego do ponadgimnazjalnego oraz 9 237 687,00 EUR na kształcenie ustawiczne), do roku 2015 

wsparciem (budową, przebudową, wyposażeniem etc.) zostaną objęte 53 obiekty (w tym 13 obiektów 

szkolnictwa wyższego, 27 obiektów szkolnych instytucji działających w systemie oświaty oraz 13 obiektów 

kształcenia ustawicznego). Ze wspartej infrastruktury skorzysta 204 000 osób (w tym odpowiednio 165 000 

studentów, 30 000 uczniów oraz 9000 słuchaczy kształcenia ustawicznego). Teoria budzi zastrzeżenia w 

odniesieniu do wspierania szkół systemu oświaty, gdyż zarówno kwota jak i spodziewana liczba wspartych 

obiektów jest kroplą w morzu potrzeb na terenie województwa śląskiego. Teorię zmiany oparto na 

przekonaniu, wynikającym z dokumentów strategicznych UE
25

, że rozwój zasobów ludzkich przyczyni się do 

rozwoju konkurencyjności gospodarki i do rozwoju społeczno-gospodarczego. Z kolei rozwój zasobów ludzkich 

wymaga podniesienia jakości kształcenia, które jest ściśle związane z poprawą warunków lokalowych i 

technicznych, wyposażeniem w sprzęt, w tym dydaktyczny, szkół i uczelni. Jednocześnie należy podkreślid, że 

przez rozwój zasobów ludzkich rozumiano rozwój społeczeostwa opartego na wiedzy.  

Celem szczegółowym Programu odnoszącym się do tego Priorytetu było: Stworzenie warunków do rozwoju 

społeczeostwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy. Cel ten miał zostad 

                                                           
23

 „Czas na jakośd w szkolnictwie zawodowym”, IBS, 2014; „Stan szkolnictwa zawodowego w Polsce. Raport”, KOWEZiU, 
2013; Informacja o wynikach kontroli NIK: „System szkolnictwa zawodowego”, 2016. 
24

 Stwierdzenie to w diagnozie RPO WSL 2007- 2013 oparto na Rankingu zawodów nadwyżkowych i deficytowych 
opracowywanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach na podstawie ofert pracy zgłaszanych do PUP w 
województwie. W międzyczasie stosowana w kraju metodologia tworzenia tego rankingu była przedmiotem dużej krytyki 
wśród osób odpowiadających za monitorowanie rynku pracy i ekspertów jako zasadniczo nie przedstawiająca rzeczywistej 
sytuacji deficytu i nadwyżki zawodów, co doprowadziło do opracowania nowej metodologii (w ramach projektu PO KL) – 
przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. na zlecenie MPiPS stosowanej przez WUP od 2015 r. i 
przewidującej badania terenowe umożliwiające dużo bardziej zbliżone do rzeczywistości oszacowanie nadwyżki i niedoboru 
zawodów w sposób. 
25

 Wcześniej Strategia Lizbooska a obecnie Strategia Europa 2020. 
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osiągnięty poprzez działania idące w następujących 3 kierunkach odpowiadających celom szczegółowym 

Priorytetu: 

 wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie wyższym,  

 wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym, podstawowym, 

gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym,  

 wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia ustawicznego.  

W przypadku każdego celu szczegółowego położono nacisk na wzrost dostępności oraz poprawę warunków 

kształcenia. Jeśli kwestia konieczności poprawy warunków kształcenia została w Programie zdiagnozowana, to 

w diagnozie nie sygnalizowano problemów z dostępnością na poziomie kształcenia przedszkolnego, 

podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego. Natomiast pośrednio z diagnozy można wywieśd, iż 

dostęp do kształcenia na poziomie wyższym oraz do kształcenia ustawicznego wymaga zwiększenia. Działania 

odnoszące się do kształcenia na poziomie wyższym zaplanowano, gdyż uznano, że znacząco wpłyną one na 

wzrost konkurencyjności regionu i stworzenie gospodarki opartej na wiedzy, na rozwój społeczeostwa i 

podniesienie jakości życia. Również stały wzrost liczby studentów wymagał inwestycji w szkolnictwo wyższe.  

W ramach celu związanego ze wzrostem dostępności i poprawą warunków kształcenia na poziomie wyższym 

zaplanowano wspieranie następujących działao: 

 Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa), przebudowa i remont istniejących obiektów 

dydaktycznych, w tym także laboratoriów dydaktycznych, pracowni komputerowych, bibliotek w 

szkołach wyższych. 

 Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa), przebudowa i remont obiektów sportowych w 

szkołach wyższych 

 Tworzenie lub modernizacja zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w szkołach wyższych, 

w tym zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania. 

W powiązaniu z pierwszymi dwoma z powyższych działao , zaplanowano działania towarzyszące: 

 Zagospodarowanie otoczenia obiektów dydaktycznych 

 Wyposażenie obiektów dydaktycznych w urządzenia dydaktyczne oraz inne pomoce naukowe 

 Usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. 

Teorię zmiany w odniesieniu do wzrostu dostępności i poprawy warunków kształcenia na poziomie wyższym 

można ująd w postaci następujących zdao warunkowych: 

1. Jeśli dostępne będą środki na poprawę dostępności oraz warunków kształcenia w szkołach wyższych, 

szkoły te sięgną po te środki 

2. Jeśli szkoły wyższe zrealizują swoje projekty, studenci w województwie śląskim, w tym studenci z 

niepełnosprawnościami, będą studiowali w lepszych warunkach oraz przy wykorzystaniu lepszego 

sprzętu dydaktycznego 

3. Jeśli studenci będą mogli studiowad w lepszych warunkach, ich liczba wzrośnie oraz jeśli studenci będą 

kształcenia przy wykorzystaniu lepszego sprzętu dydaktycznego, ich wiedza oraz zdobyte umiejętności 

będą wyższe 

4. Jeśli wzrośnie liczba osób z wyższym wykształceniem w województwie śląskim a także poprawi się 

jakośd wyników kształcenia, to wzrosną regionalne zasoby ludzkie, zostanie wzmocnione 

społeczeostwo oparte na wiedzy 

5. Jeśli wzrosną regionalne zasoby ludzkie, nastąpi wzrost konkurencyjności gospodarki regionu i poprawi 

się sytuacja społeczno-gospodarcza regionu 

6. Jeśli poprawi się sytuacja społeczno-gospodarcza regionu, nastąpi poprawa jakości życia w regionie. 
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W ramach celu związanego ze wzrostem dostępności i poprawą warunków kształcenia na poziomie 

przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym zaplanowano wspieranie następujących 

działao: 

 Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa), przebudowa, remont i wyposażenie istniejących 

obiektów dydaktycznych (np. budynków szkolnych, laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej 

nauki zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych) 

 Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa) przebudowa, remont i wyposażenie bibliotek 

przyszkolnych.  

 Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa) lub przebudowa, remont i wyposażenie 

przyszkolnych obiektów sportowych (wyposażenie tylko jako integralna częśd projektu).  

 Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa) lub przebudowa i kompleksowe wyposażenie 

obiektów infrastruktury społeczno - edukacyjnej (w szczególności burs, internatów, stołówek).  

 Tworzenie lub modernizacja zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania oświatą, w tym zakup 

niezbędnego sprzętu i oprogramowania.  

W powiązaniu z pierwszymi czterema z powyższych działao , zaplanowano działania towarzyszące: 

 Zagospodarowanie otoczenia obiektów, które zostały zbudowane lub przebudowane 

 Usuwanie barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych.  

W uzasadnieniu do tego działania, dodatkowo wskazano na dysproporcje między obszarami miejskimi i 

wiejskimi w województwie oraz na koniecznośd wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z tych terenów. 

Teorię zmiany w odniesieniu do wzrostu dostępności i poprawy warunków kształcenia na poziomie 

przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym można ująd w postaci następujących zdao 

warunkowych: 

1. Jeśli dostępne będą środki na poprawę dostępności oraz warunków kształcenia w przedszkolach, 

szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, przedszkola i szkoły, w szczególności z 

obszarów wiejskich, sięgną po te środki 

2. Jeśli przedszkola i szkoły, w szczególności z obszarów wiejskich, zrealizują swoje projekty, uczniowie, w 

tym z niepełnosprawnościami, będą się uczyli w lepszych warunkach i przy wykorzystaniu lepszego 

sprzętu dydaktycznego 

3. Jeśli uczniowie, w szczególności z obszarów wiejskich, będą się kształcili w lepszych warunkach oraz 

przy wykorzystaniu lepszego sprzętu dydaktycznego, szanse edukacyjne uczniów z obszarów miejskich 

i wiejskich zostaną wyrównane. Jeśli uczniowie, w szczególności z obszarów wiejskich, będą się 

kształcili w lepszych warunkach oraz przy wykorzystaniu lepszego sprzętu dydaktycznego, ich wyniki 

kształcenia będą lepsze 

4. Jeśli wyniki kształcenia uczniów, w szczególności z obszarów wiejskich, będą lepsze, uczniowie będą 

kontynuowali naukę na wyższych poziomach oraz ich wiedza i umiejętności będą lepiej dostosowane 

do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy 

Domniemane elementy logiki interwencji (nie wyrażone bezpośrednio w SZOOP RPO WSL) to: 

5. Jeśli uczniowie będą mieli wiedzę i umiejętności dostosowane do potrzeb rynku pracy i gospodarki 

opartej na wiedzy, nastąpi wzrost konkurencyjności gospodarki regionu i poprawi się sytuacja 

społeczno-gospodarcza regionu 

6. Jeśli poprawi się sytuacja społeczno-gospodarcza regionu, nastąpi poprawa jakości życia w regionie. 

W ramach celu związanego ze wzrostem dostępności i poprawą warunków kształcenia ustawicznego 

zaplanowano wspieranie następujących działao: 
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 Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa), przebudowa, remont i kompleksowe 

wyposażenie obiektów dydaktycznych kształcenia ustawicznego oraz, jako działanie towarzyszące: 

usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych 

 Wyposażenie placówek kształcenia ustawicznego w sprzęt i systemy informatyczne wspomagające 

zarządzanie nimi.  

Teorię zmiany w odniesieniu do wzrostu dostępności i poprawy warunków kształcenia ustawicznego można 

ująd w postaci następujących zdao warunkowych: 

1. Jeśli dostępne będą środki na poprawę dostępności oraz warunków kształcenia ustawicznego, 

placówki kształcenia ustawicznego sięgną po te środki 

2. Jeśli placówki kształcenia ustawicznego zrealizują swoje projekty, kształcenie ustawiczne osób 

dorosłych będzie lepszej jakości oraz będzie dostępne dla większej liczby osób, w tym dla osób z 

niepełnosprawnościami 

3. Jeśli kształcenie ustawiczne będzie lepszej jakości i dostępne dla większej liczby osób, wówczas więcej 

osób dorosłych będzie z niego korzystało i uzyska lepszą wiedzę i umiejętności 

4. Jeśli więcej osób dorosłych będzie miało lepszą wiedzę i umiejętności, wzrosną ich szanse na 

utrzymanie i/lub znalezienie pracy i zmniejszy się bezrobocie oraz ogólnie poprawi się jakośd zasobów 

ludzkich 

Domniemane elementy logiki interwencji (niewyrażone bezpośrednio w z SZOOP RPO WSL) to: 

5. Jeśli mniej osób będzie bezrobotnych w regionie i więcej osób będzie miało kwalifikacje dostosowane 

do rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy, nastąpi wzrost konkurencyjności gospodarczej regionu i 

poprawi się sytuacja społeczno-gospodarczej regionu 

6. Jeśli poprawi się sytuacja społeczno-gospodarcza regionu, nastąpi poprawa jakości życia w regionie. 

Podsumowując, powyższa analiza pokazuje, że w przypadku wszystkich 3 celów szczegółowych Priorytetu 

odtworzona logika interwencji prowadzi do poprawy jakości zasobów ludzkich, a w konsekwencji do wzrostu 

konkurencyjności gospodarki i poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej regionu, chociaż w przypadku 2 celów 

szczegółowych wyrażone dosłownie zamierzenia zostały ograniczone do wyrównywania szans edukacyjnych 

oraz do zmniejszenia bezrobocia, co odpowiada celowi głównemu Priorytetu. Uzasadnienie działania 

dotyczącego kształcenia na poziomie wyższym wykracza poza cel główny priorytetu. Do zjawisk kontekstowych, 

które mogą mied wpływ na osiągane rezultaty, należą przede wszystkim: zmiany liczby i struktury ludności, 

których efektem jest zmiana liczby osób korzystających ze wspartej infrastruktury; zmiany w wyborach 

edukacyjnych, związane np. ze zmieniającymi się trendami na rynku pracy; w związku z tymi zmianami może się 

zmieniad liczba studentów/uczniów korzystających ze wspartej infrastruktury. 
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Otworzenie teorii interwencji Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna 
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sprzęt dydaktyczny 
Wyposażenie placówek edukacyjnych w 

sprzęt i oprogramowanie usprawniające 

zarządzanie oświatą/placówką 

edukacyjną 

W ramach 

budowy/przebudowy 

obiektów dostosowanie ich do 

potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

Poprawa warunków 

kształcenia 

Poprawa warunków 

kształcenia i wzrost 

dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami 

 

Poprawa warunków 

kształcenia 

Poprawa warunków 

kształcenia i wzrost 

dostępności 

Cel Priorytetu VIII: Rozwój społeczeostwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych poszukiwanych na 

rynku pracy 

Niedostosowana infrastruktura 

lokalowa/techniczna kształcenia na 

wszystkich poziomach 

Braki w wyposażeniu w 

sprzęt dydaktyczny w 

kształceniu na 

wszystkich poziomach 

 

Niedostosowanie do potrzeb 

osób z niepełno 

sprawnościami (problem 

niewyrażony w logice 

interwencji Programu) 

Niedostateczne wykorzystanie nowoczesnych 

technologii w zarządzaniu placówkami 

kształcenia na wszystkich poziomach (potrzeba 

nie została wyrażona w logice interwencji) 

Budowa/ przebudowa obiektów 

infrastruktury dydaktycznej, społeczno-

edukacyjnej, sportowej przy obiektach 

dydaktycznych 
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Rozdział 9. Efekty wsparcia zdrowia i rekreacji 

Celem głównym Priorytetu IX jest poprawa stanu zdrowia mieszkaoców regionu. Województwo Śląskie 

cechuje bardzo wiele mocnych stron jeśli chodzi o infrastrukturę zdrowotną, w szczególności na tle kraju (na tle 

UE-25 niektóre liczby były gorsze). W regionie funkcjonowało (i funkcjonuje nadal) wiele specjalistycznych 

ośrodków zdrowia, które przyjmują pacjentów z całego kraju. Statystycznie na mieszkaoca regionu przypadało, 

na początku poprzedniej perspektywy finansowej, więcej łóżek szpitalnych, lekarzy i pielęgniarek niż w reszcie 

kraju. Województwo posiadało także dobrze rozwiniętą sied placówek lecznictwa otwartego oraz dobrze 

zorganizowany system ratownictwa medycznego. Jednak pomimo tych pozytywnych stron infrastruktury 

ochrony zdrowia, stan zdrowia mieszkaoców województwa był gorszy niż przeciętnie w kraju. Wyższa była 

zachorowalnośd na choroby zawodowe, układu krążenia, nowotwory, choroby dróg oddechowych. W 

województwie śląskim częściej przyznawano renty (np. ok. 10% wszystkich osób niepełnosprawnych w kraju 

mieszkało w województwie śląskim). Drugim poważnym problemem systemu ochrony zdrowia w regionie był 

zły stan infrastruktury zdrowotnej. Zauważono także pewne ograniczenia dostępności do świadczeo 

medycznych, zwłaszcza podstawowych usług z zakresu ochrony zdrowia, w niektórych częściach województwa. 

Poprawy wymagało także zarządzanie służbą zdrowia, w szczególności wzrost wykorzystania nowych 

technologii w zarządzaniu systemem ochrony zdrowia w województwie śląskim. Z ochroną zdrowia w RPO WSL 

powiązano kwestię uprawiania sportu i rekreacji przez mieszkaoców, wychodząc z założenia, że aktywny tryb 

życia również przyczyni się do poprawy stanu zdrowia mieszkaoców. Aby umożliwid większą aktywnośd 

sportową mieszkaoców, konieczne było wzbogacenie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. W RPO WSL 

zaplanowano priorytetowe wsparcie w tym zakresie dla tych części województwo, w których takiej 

infrastruktury nie było wcale. Teoria wdrażania obejmuje zasoby, jakie zostaną alokowane, i produkty, jakie 

powstaną. Dla Priorytetu IX podstawową teorię wdrożenia można sformułowad następująco: 

Dzięki zaangażowaniu kwoty 73 101 383 EUR z Programu do roku 2015 wsparciem (remontem, modernizacją, 

wyposażeniem etc.) miało zostad objętych 170 ośrodków zdrowia (w tym co najmniej
26

 114 ośrodków 

lecznictwa zamkniętego i co najmniej 50 ośrodków lecznictwa otwartego). Z wykorzystaniem wspartej 

infrastruktury udzielonych miało zostad 2 001 000 porad (w tym odpowiednio 1 336 000 w ośrodkach 

lecznictwa zamkniętego i 665 000  w ośrodkach lecznictwa otwartego) oraz przeprowadzonych 2 200 000 

badao (w tym odpowiednio 1 469 000 w ośrodkach lecznictwa zamkniętego i 731 000 w ośrodkach lecznictwa 

otwartego). Ponadto z infrastruktury sportowej objętej wsparciem skorzysta 400 000 osób. Założenia te budziły 

wyłącznie zastrzeżenie związane ze zbyt niską kwotą alokacji w stosunku do potrzeb placówek ochrony zdrowia 

w województwie, należy jednak pamiętad, że dostępne miały byd także z PO IiŚ 2007-2013 na ochronę zdrowia. 

Cel główny Priorytetu, czyli poprawa stanu zdrowia mieszkaoców miał zostad zrealizowany poprzez następujące 

cele szczegółowe:  

 wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych lecznictwa zamkniętego,  

 wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych lecznictwa otwartego,  

 poprawa warunków aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego.  

Ze względu na dużą zbieżnośd między działaniami dotyczącymi wzrostu dostępności i poprawy jakości usług 

medycznych lecznictwa zamkniętego i otwartego, te zakresy wsparcia będziemy analizowad łącznie. Większa 

dostępnośd oraz lepsza jakośd usług medycznych systemu ochrony zdrowia w województwie śląskim miała 

zostad osiągnięta poprzez trzy rodzaje działao: 

 przebudowę (rozbudowę i/lub remont) obiektów i pomieszczeo infrastruktury ochrony zdrowia wraz z 

zakupem niezbędnego wyposażenia; działania te miały zapewnid, że działające w województwie 

ośrodki lecznictwa otwartego i zamkniętego spełniają wszystkie wymogi prawne, w tym określone w 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagao, jakim powinny 

                                                           
26 Dane na poziomie działao nie uwzględniają projektów związanych z informatyzacją ZOZ-ów. 
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odpowiadad pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 

zdrowotnej 

 modernizację sprzętu medycznego lub zakup nowej aparatury medycznej oraz prace remontowe 

wynikające z konieczności dostosowania pomieszczeo do użytkowania zakupionego sprzętu 

 informatyzację ZOZ-ów obejmującą zakup i wdrożenie systemów poprawiających zarządzanie służbą 

zdrowia i jakośd usług medycznych; wsparcie udzielane miało byd w szczególności na inwestycje 

polegające na budowie sieci teleinformatycznych (także na potrzeby monitoringu wizyjnego) wraz z 

zakupem niezbędnego sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania, a także specjalistycznego 

oprogramowania medycznego.  

Horyzontalnym działaniem, które miało stanowid element powyższych działao, było dostosowanie 

infrastruktury i usług medycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Teorię zmiany w odniesieniu do zwiększenia dostępności i poprawy jakości usług medycznych lecznictwa 

zamkniętego i otwartego można ująd w postaci następujących zdao warunkowych: 

1. Jeśli dostępne będą środki na remont, wyposażenie oraz informatyzację ośrodków lecznictwa 

otwartego i zamkniętego, to ośrodki te z nich skorzystają 

2. Jeśli ośrodki lecznictwa zamkniętego i otwartego skorzystają ze środków na remont, to dostosują swój 

obiekt do wymogów prawa oraz będą świadczyd usługi w lepszych warunkach i lepszej jakości 

3. Jeśli ośrodki lecznictwa zamkniętego i otwartego skorzystają ze środków na modernizację oraz zakup 

wyposażenia i aparatury medycznej, to będą świadczyd lepszej jakości usługi medyczne szybciej i dla 

większej liczby pacjentów, dzięki czemu wzrośnie dostępnośd usług medycznych 

4. Jeśli ośrodki lecznictwa zamkniętego i otwartego skorzystają ze środków na informatyzację i wdrożą 

systemy informatyczne dotyczące zarządzania służbą zdrowia, to będą lepiej obsługiwad pacjentów, 

obsłużą ich szybciej oraz w większej liczbie, dzięki czemu wzrośnie dostępnośd usług medycznych 

5. Jeśli wzrośnie jakośd i dostępnośd usług ochrony zdrowia, większa liczba mieszkaoców uzyska pomoc i 

zostanie wyleczona, dzięki czemu poprawi się stan zdrowia mieszkaoców. 

Cel szczegółowy związany z poprawą warunków aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego związany jest z 

przesłanką, że uprawianie sportu i rekreacji przyczyni się do poprawy stanu zdrowia społeczności regionu. Ten 

cel miał zostad osiągnięty poprzez budowę nowych oraz poprawę jakości istniejących ogólnodostępnych 

obiektów sportowych i rekreacyjnych. Priorytetowo miały byd traktowane lokalizacje, gdzie brak było 

ogólnodostępnych obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Podobnie jak powyżej, horyzontalnym 

działaniem, które miało stanowid element powyższych działao, było dostosowanie infrastruktury sportowej i 

rekreacyjnej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Teorię zmiany w odniesieniu do poprawy warunków 

aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego można ująd w postaci następujących zdao warunkowych: 

1. Jeśli udostępnione zostaną środki na budowę lub poprawę jakości ogólnodostępnej infrastruktury 

sportowej i rekreacyjnej, to włodarze miast i miejscowości, gdzie takich ośrodków brak lub są w złym 

stanie, sięgną po nie 

2. Jeśli zostaną przeprowadzone inwestycje i powstaną nowe ogólnodostępne ośrodki sportowe i 

rekreacyjne oraz zostaną zmodernizowane/odnowione istniejące ogólnodostępne ośrodki sportowe i 

rekreacyjne, to poprawią się warunki aktywnego spędzania czasu wolnego. 

3. Jeśli poprawią się warunki aktywnego spędzania czasu wolnego, to mieszkaocy będą w większej liczbie 

aktywnie spędzad czas wolny 

4. Jeśli mieszkaocy będą aktywnie spędzad czas wolny, to będą bardziej zdrowi, czyli poprawi się ich stan 

zdrowia. 

Podsumowując, stan zdrowia mieszkaoców miał się poprawid, w zamyśle autorów RPO, dzięki działaniom 

poprawiającym jakośd i dostępnośd usług medycznych oraz dzięki działaniom profilaktycznym – stworzeniu dla 
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mieszkaoców większych możliwości uprawiania sportu i rekreacji, co miało zapobiec zapadaniu przez nich na 

choroby. Działania skierowane do systemu ochrony zdrowia skoncentrowały się na trzech rodzajach 

przedsięwzięd: remoncie obiektów, zakupie i/lub modernizacji wyposażenia oraz usprawnieniu zarządzania 

systemem ochrony zdrowia poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii.  Natomiast działania typu 

profilaktycznego polegad miały na budowie nowych ogólnodostępnych obiektów sportu i rekreacji w tych 

miejscach w województwie, w których ich nie było oraz poprawie jakości ogólnodostępnych obiektów sportu i 

rekreacji, których oferta była niskiej jakości i niewystarczająca w stosunku do potrzeb mieszkaoców. 

Konstrukcja logiki ta nie budzi zastrzeżeo. Jedyne zastrzeżenie dotyczy niewystarczającej alokacji w stosunku do 

potrzeb. Do zjawisk kontekstowych, które mogą mied wpływ na osiągane rezultaty, należą przede wszystkim 

zmiany struktury ludności (zwłaszcza starzenie się społeczeostwa), których efektem jest zmiana liczby osób 

korzystających ze wspartej infrastruktury ośrodków zdrowia; zmiany stanu zdrowia ludności, których efektem 

jest zmiana liczby osób korzystających ze wspartej infrastruktury; zmiany wielkości i wydajności kadry 

medycznej oraz trendy w zakresie aktywności fizycznej mieszkaoców (np. stopieo popularności poszczególnych 

dyscyplin sportu, których uprawianie umożliwia lub nie umożliwia wsparta infrastruktura sportowa). 
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Otworzenie teorii interwencji Priorytet IX. Zdrowie i rekreacja 
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Cel Priorytetu IX: Poprawa stanu zdrowia mieszkaoców 
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Rozdział 10. Efekty Pomocy technicznej 

Na działania z zakresu Priorytetu X. Pomoc techniczna
27

 przewidziano w Programie 43 196 934 EUR w podziale 

na 39 790 572 EUR przeznaczonych na wsparcie zarządzania i wdrażania i 3 406 362 EUR na informację i 

promocję. Wysokośd alokacji ani jej podział nie budzą zastrzeżeo. Priorytet Pomoc Techniczna jest specyficzny, 

gdyż miał charakter pomocniczy w odniesieniu do całego Programu. Miał się on przyczynid do realizacji celu 

głównego programu poprzez swój cel szczegółowy polegający na zapewnieniu skutecznej absorpcji środków w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Warto zaznaczyd, że w sformułowaniu 

celu szczegółowego PT nie wskazano, że PT powinno było przyczynid się do osiągnięcia celów Programu. Logika 

interwencji, która stanowiła podstawę podejścia w ramach Pomocy Technicznej może zostad przedstawiona w 

następujący sposób: 

1. Jeśli zostaną udostępnione środki na Pomoc Techniczną Programu, będzie możliwe zatrudnienie i stałe 

podnoszenie kwalifikacji i umiejętności personelu, wyposażenie stanowisk pracy oraz stworzenie 

informatycznego systemu monitorowania danych związanych z wnioskami i projektami; 

2. Jeśli zostaną zaangażowane w proces odpowiednie zasoby ludzkie, lokalowe, sprzętowe i dot. systemu 

informatycznego, to proces naboru, oceny i wdrażania projektów przebiegnie sprawnie 

3. Jeśli proces naboru, oceny i wdrażania projektów przebiegnie sprawnie, projekty zostaną zrealizowane 

co umożliwi absorpcję środków i osiągnięcie celów Programu  

W kontekście działao informacyjnych dla wnioskodawców i beneficjentów należy wskazad, że: 

1. Jeśli zostaną udostępnione środki z PT na informowanie wnioskodawców o możliwości ubiegania się o 

środki i beneficjentów o zasadach realizacji projektów, to kwalifikowalne instytucje będą o nie 

aplikowad, uzyskają je i sprawnie wdrożą projekt jako beneficjenci 

2. Jeśli projekty zostaną sprawnie wdrożone, zostanie wykorzystana alokacja oraz zostaną osiągnięte cele 

Programu. 

Podsumowując, Zaplanowane nakłady na działania w zakresie pomocy technicznej należy ocenid pozytywnie w 

stosunku do planowanych efektów.  Logikę interwencji należy więc uznad za wewnętrznie spójną oraz 

stanowiącą odpowiedź na zdiagnozowane wyzwania. Również przedstawiciele IZ i IP2 oraz uczestnicy 

wywiadów grupowych, którym zaprezentowano odtworzoną logikę uznali schemat interwencji za poprawny.    

                                                           
27 Ze względu na specyfikę Priorytetu X Pomoc Techniczna nie było możliwe dokonanie pełnej analizy logiki interwencji jak w przypadku 
pozostałych Priorytetów RPO WSL 2007-2013. 


