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STRESZCZENIE 

Celami badania były: ocena dotychczasowych efektów wsparcia, mechanizmów wdrażania, 

możliwości osiągnięcia założonych celów w Osi Priorytetowej V RPO WSL 2014-2020 (OP 

V) oraz wskazanie rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania 

zasobów możliwych do realizacji w perspektywie 2021-2027. W badaniu zastosowano 

podejście badawcze oparte na ewaluacji wspieranej teorią, uzupełnione wykorzystaniem 

studiów przypadku i studium statystycznego. Przeprowadzono analizę danych zastanych 

(dokumentów programowych, dokumentacji konkursowej i projektowej, dokumentów 

strategicznych, raportów i opracowań dotyczących przedmiotu badania, obowiązujących 

aktów prawnych oraz danych statystycznych) oraz pierwotnych, zgromadzonych w toku 

wywiadów indywidualnych (z przedstawicielami instytucji zaangażowanych we wdrażanie 

RPO WSL, ekspertami dziedzinowymi, ekspertami oceniającymi wnioski) oraz w badaniu 

kwestionariuszowym CAWI wśród beneficjentów OP V. Zakres analiz obejmował okres od 

początku wdrażania RPO WSL 2014-2020 do dn. 31 lipca 2020 r. oraz prognozę wartości 

wskaźników na 2023 r.  

Wg stanu na 31 lipca 2020, w ramach OP V podpisano 286 umów na łączną kwotę 

dofinansowania UE 744,3 mln zł, co odpowiada 82,4% alokacji środków UE na OP V. W 

momencie przeprowadzania badania, 150 projektów (52% łącznej liczby dofinansowanych 

projektów) było zakończonych, pozostałe 136 projektów znajdowało się w realizacji, 

planowana była też dalsza kontraktacja środków w działaniach 5.1, 5.2 i 5.4. Ocena 

oczekiwanego wpływu interwencji na realizację jej celów opierała się na prognozowanych 

efektach projektów, dla których zawarto umowy do końca lipca 2020 r. Przy tym założeniu 

można szacować, że zdecydowana większość celów skwantyfikowanych na poziomie RPO 

wartościami docelowymi wskaźników produktu zostanie osiągnięta na wyższym niż 

zakładano poziomie. Prognozowane przekroczenia wynikają przede wszystkim z nie w pełni 

trafnych założeń przyjętych na etapie szacowania wartości docelowych oraz korzystnych 

zmian przelicznika kursowego EUR/zł. Problemy z realizacją celów wskaźnikowych 

występują jedynie w działaniu 5.2 Gospodarka odpadami i wynikają z jednej strony z 

relatywnie niskiego dotychczasowego poziomu kontraktacji, z drugiej ze znacznie niższego 

niż prognozowano udziału przedsięwzięć realizowanych w zakładach zagospodarowania 

odpadów. Na obecnym etapie nie można prognozować osiągnięcia założonych w RPO 

wartości docelowych programowych wskaźników rezultatu („strategicznych”): Odsetek 

ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków (PI 6b), Udział powierzchni obszarów 

chronionych w powierzchni ogółem (PI 6d) oraz Udział interwencji, w których czas przybycia 

pierwszego podmiotu ratowniczego od zgłoszenia do przybycia na miejsce zdarzenia nie 

przekroczył 5 minut w liczbie zdarzeń ogółem (PI 5b). Wpływ interwencji na zmianę wartości 

ww. wskaźników rezultatu jest jednak ograniczony – nie do końca adekwatnie 

odzwierciedlają one rzeczywiste efekty dofinansowanych projektów. Z kolei wartości 

docelowe wskaźników Zwiedzający muzea i oddziały muzealne (ogółem) na 10000 ludności 

(PI 6c) oraz Udział odpadów komunalnych niepodlegających składowaniu w ogólnej masie 

odpadów komunalnych (PI 6a), zostały już przekroczone, na co jednak w niewielkim stopniu 

wpływ miała interwencja OP V (znaczna cześć projektów nadal jest w realizacji). 

W ramach projektów dofinansowanych w działaniu 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa 

zaplanowano budowę lub modernizację 342,5 km sieci kanalizacji sanitarnej, budowę lub 

przebudowę 14 oczyszczalni ścieków komunalnych, budowę lub modernizację 89,1 km sieci 

wodociągowej oraz 8 stacji uzdatniania wody. Prognozowana w efekcie tych inwestycji liczba 

dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków wyniesie 98,3 tys. 
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RLM (2,1% populacji województwa w 2019 r.), a liczba dodatkowych osób korzystających z 

ulepszonego zaopatrzenia w wodę wyniesie 33,3 tys. osób. Dofinansowane przedsięwzięcia 

realizują cel interwencji, jakim jest zwiększenie odsetka ludności korzystającej z systemu 

oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą 91/271/EWG dotyczącą ścieków komunalnych. 

Całkowita wartość przedsięwzięć dofinansowanych w działaniu 5.1 odpowiada 50% wartości 

inwestycji wymaganych do realizacji zgodnie z V AKPOŚK (do 2021 r.) dla aglomeracji 2-10 

tys. RLM. Efekty rzeczowe inwestycji zaspokajają 41% potrzeb w zakresie budowy 

kanalizacji sanitarnej oraz 27% liczby przedsięwzięć obejmujących oczyszczalnie ścieków 

określonych V AKPOŚK (do 2021 r.) w aglomeracjach 2-10 tys. RLM, a liczba osób 

korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków w efekcie realizacji projektów 

odpowiada 24% rzeczywistej liczby mieszkańców w aglomeracjach 2-10 tys. RLM w 

województwie śląskim. 

W działaniu 5.2 Gospodarka odpadami wsparciem objęto dotychczas modernizację 3 

zakładów zagospodarowania odpadów, budowę 2 i modernizację 4 PSZOK oraz usunięcie 

4,4 tys. ton wyrobów zawierających azbest. W wyniku rozstrzygnięcia naborów 

przeprowadzonych w 2020 r., skala efektów istotnie się zwiększy. Dofinansowane projekty 

wpływają na zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu oraz na 

zwiększenie udziału unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych (azbest). Mają też istotny 

wpływ na realizację zobowiązań wynikających z dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów. 

Prognozowane w oparciu o trwające nabory efekty projektów odpowiadają: 28% liczby 

PSZOK zaplanowanych do budowy wg WPGO, 23% liczby PSZOK zaplanowanych do 

rozbudowy/modernizacji wg WPGO, 12,5% zaplanowanej w WPGO liczby wymagających 

rozbudowy/modernizacji instalacji do przetwarzania odpadów zielonych oraz 2% całkowitych 

potrzeb w zakresie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest na terenie 

województwa (246 tys. Mg). 

W ramach projektów dofinansowanych w działaniu 5.3 Dziedzictwo kulturowe wsparciem 

objęto 47 zabytków nieruchomych oraz 15 instytucji kultury. W efekcie realizacji projektów 

powinien nastąpić wzrost liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do 

dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne o 1,2 mln 

odwiedzin/rok (przy czym istotny wpływ na realne wyniki w tym zakresie będzie miała 

sytuacja epidemiologiczna). Efekty bezpośrednie interwencji wpływają na osiągnięcie 

zaplanowanego celu interwencji, jakim jest zwiększenie atrakcyjności obiektów kulturowych 

objętych wsparciem. Interwencja prowadzi również do wystąpienia szeregu efektów 

społeczno-gospodarczych, z których najważniejsze dotyczą zwiększenia dostępu do 

obiektów zabytkowych, w tym dla osób niepełnosprawnych, poprawy estetyki krajobrazu oraz 

wzrostu atrakcyjności turystycznej. 

W ramach projektów dofinansowanych w działaniu 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej 

wsparciem objęto 36 form ochrony przyrody, 179 ha siedlisk, 244 ha zrekultywowanych 

gruntów oraz 21 ośrodków edukacji ekologicznej. Przeprowadzonych zostanie 29 kampanii 

informacyjno-edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną, obejmujących swym 

zasięgiem 426,9 tys. osób, tj. 9,4% populacji województwa. Zakładany cel interwencji, jakim 

jest wzmocnienie mechanizmów ochrony różnorodności biologicznej w regionie, powinien 

zostać w pewnym stopniu osiągnięty, jednakże projekty w większym niż zakładano zakresie 

skupiły się na rewitalizacji terenów zielonych w celu ich udostepnienia dla społeczeństwa, 

wraz z nadaniem im walorów rekreacyjnych i turystycznych, a także na zwiększaniu 

świadomości ekologicznej, niż na samych działaniach ochronnych cennych gatunków i 

siedlisk.  
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W efekcie realizacji projektów dofinansowanych w działaniu 5.5 Wzmocnienie potencjału 

służb ratowniczych 76 jednostek OSP (21% liczby jednostek OSP włączonych do KSRG na 

terenie województwa śląskiego w 2015 r.), zlokalizowanych na terenie 53 gmin (tj. 32% gmin 

województwa) należących do 16 powiatów (z 17 istniejących) oraz 3 miast na prawach 

powiatu (spośród z 19) zostało doposażonych w 51 wozów pożarniczych oraz 339 szt. 

sprzętu lub wyposażenia. W efekcie realizacji projektów co najmniej 52% mieszkańców 

województwa (2,36 mln osób) odniesie korzyści z lepszego wyposażenia jednostek OSP w 

sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. Interwencja 

wpływa na zwiększenie gotowości OSP do działania i poprawę ich mobilności, w tym 

szybkości dotarcia na miejsce zdarzenia, co przekłada się na wzrost liczby akcji 

ratunkowych, w których uczestniczą doposażone jednostki. W efekcie interwencja będzie 

miała wpływ na poprawę bezpieczeństwa regionu, w tym jego mieszkańców i podmiotów 

gospodarczych oraz ich mienia, a także zasobów przyrodniczych i kulturowych. 

W toku badania nie zidentyfikowano istotnego zagrożenia trwałości efektów uzyskanych w 

wyniku realizacji projektów dofinansowanych w OP V. Realny i prognozowany stopień 

wykorzystania powstałej infrastruktury należny ocenić jako wysoki, jednak w związku z 

epidemią COVID-19 w części projektów (dotyczy to w szczególności projektów  z działań 5.3 

i 5.4) występują już lub mogą wystąpić w przyszłości problemy lub opóźnienia w osiąganiu 

celów związanych z zasięgiem efektów lub poziomem wykorzystania infrastruktury.  

Adekwatnie do zakresu interwencji OP V, dofinansowane projekty będą miały pozytywny 

wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju. We wszystkich analizowanych 

działaniach OP V zauważono także pozytywny wpływ na realizację zasady równości szans i 

niedyskryminacji, polegający na zgodności z koncepcją uniwersalnego projektowania oraz 

zapewnianiu niedyskryminacyjnego dostępu do produktów projektów dla wszystkich 

zainteresowanych, bez względu na ich płeć, rasę i narodowość. Projektodawcy zakładali 

zastosowanie w projektach standardów dostępności, w tym w szczególności standardów 

architektonicznych, tak by niwelować bariery dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach 

projektów dofinansowanych w działaniach 5.3 i 5.4 planowane jest dostosowanie 45 

obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz sfinansowanie w 11 projektach kosztów 

racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. Dofinansowane w OP V 

projekty nie będą wpływać znacząco na realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn, 

jednak projekty są realizowane z poszanowaniem tej zasady.  

Przyjęty w OP V system wskaźników produktu i rezultatu należy ocenić jako prawidłowy w 

kontekście trafności odzwierciedlenia efektów, prawidłowości definicji i pomiaru czy 

przydatności do oceny wpływu. Zidentyfikowano potrzebę dążenia do jak najbardziej 

precyzyjnego definiowania wskaźników oraz podawania klarownych wskazówek nt. sposobu 

pomiaru/weryfikacji osiągnięcia wskaźników (w szczególności dotyczy to wskaźników 

rezultatu). Sformułowano kierunkowe propozycje niewielkich modyfikacji katalogów 

wskaźników w poszczególnych działaniach, przy czym możliwość ich wdrożenia zależeć 

będzie w dużej mierze od ostatecznego kształtu uregulowań UE w odniesieniu do systemu 

wskaźników dla EFRR oraz zakresu przyszłej interwencji RPO WSL.  

Zastosowane w OP V kryteria wyboru projektów spełniły podstawową funkcję – umożliwiły 

wybór projektów, które odpowiadają celowi głównemu oraz celom operacyjnym określonym 

dla poszczególnych działań. Kryteria formalne i merytoryczne należy ocenić jako czytelne i 

jednoznaczne, a zastosowane w programie podejście do kształtowania katalogu kryteriów - 

jako optymalne, gdyż uwzględnia zarówno ocenę ekspercką (kryteria ogólne: Poprawność 
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oszacowania założeń projektu, Efektywność projektu), jak i obiektywne porównanie 

zgłoszonych projektów (pozostałe kryteria ogólne punktowe oraz kryteria specyficzne).  

Przeprowadzone analizy dotyczące efektywności interwencji w OP V potwierdzają, że relacja 

nakładów do efektów w obszarze środowiska jest bardzo zróżnicowana, a w przypadku 

niektórych typów działań zupełnie niemiarodajna, w związku z czym nie może być 

traktowana jako jedyna czy kluczowa miara efektywności interwencji. Wskaźniki dotyczące 

efektywności kosztowej mogą być wykorzystywane pomocniczo w ocenie efektywności 

projektów w obszarach gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami oraz 

wzmocnienia potencjału służb ratowniczych, przy czym konieczna jest równoległa ocena 

wielu aspektów jakościowych. Przyjęty w OP V schemat oceny należy uznać za optymalny, 

ponieważ zapewniał wybór projektów efektywnych zarówno pod względem ilościowym 

(kosztowym), jak i jakościowym (w ocenie uwzględniano takie elementy, jak: optymalność 

doboru metod i środków służących realizacji celów, niezbędność i adekwatność nakładów 

inwestycyjnych, zasobów infrastrukturalnych i ludzkich, efekty dodatkowe, wartość 

merytoryczna projektu, efektywność wydatków projektu przy zachowaniu odpowiedniej 

jakości). 

Ocena funkcjonowania ścieżki ZIT/RIT w OP V jest pozytywna - formuła ta sprawdziła się 

przede w zakresie partnerskiego podejścia do realizacji projektów i zrównoważonego 

wspierania obszarów. Wśród zalet podejścia ZIT/RIT można wskazać dobrą znajomość 

potrzeb obszaru, a co za tym idzie lepsze dopasowanie interwencji do potrzeb obszarów 

funkcjonalnych. Dobrym rozwiązaniem wydaje się być tworzenie wiązek projektów w 

poszczególnych obszarach tematycznych. W ZIT/RIT rozwija się współpraca pomiędzy 

gminami, często takimi, które dotychczas wykazywały postawę pasywną wobec sięgania po 

środki. Działalność w ramach subregionu powoduje, że zwłaszcza małe gminy wiejskie nie 

muszą konkurować o środki RPO z większymi miastami. Ocena mechanizmu OSI w OP V 

jest także pozytywna. W toku badania zidentyfikowano szereg mocnych i słabych stron 

stosowanych trybów wyboru projektów: konkursowego i pozakonkursowego. W kolejnej 

perspektywie należałoby dążyć do wypracowania podejścia pośredniego, w którym część 

projektów kompleksowych, zintegrowanych, o strategicznym znaczeniu, obejmujących 

swoim oddziaływaniem więcej niż jedną gminę, lub realizowanych we współpracy kilku gmin, 

będzie wybierana w drodze pozakonkursowej, a cześć na zasadach ogólnych (w ramach 

konkursów). 

Wyniki badania wskazują na to, że interwencja OP V RPO WSL 2014-2020 została dobrze 

zaplanowana. Zakres wsparcia odpowiadał na kluczowe potrzeby województwa, a przyjęte 

mechanizmy wdrażania, w tym zastosowane rozwiązania proceduralne, instytucjonalne i 

organizacyjne, sprzyjały skutecznej i efektywnej realizacji założonych celów. Zgodnie z 

obecnie przyjętymi na poziomie UE i krajowym priorytetami oraz adekwatnie do potrzeb 

województwa, w przyszłej perspektywie finansowej wsparcie RPO WSL w obszarze 

środowiska należałaby ukierunkować w większym stopniu na działania służące adaptacji do 

zmian klimatu (w tym w szczególności: błękitno-zielona infrastruktura w miastach, 

zrównoważone systemy kanalizacji deszczowej w miastach, retencjonowanie wody). 

Pomimo znacznych postępów w zakresie dostosowania aglomeracji do wymogów dyrektywy 

91/271/EWG, potrzeby województwa w obszarze gospodarki wodno-ściekowej nie zostały w 

pełni zaspokojone, dlatego wskazane jest także zaplanowanie dalszego wsparcia dla 

rozbudowy sieci kanalizacyjnej oraz modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków 

komunalnych, przydomowych oczyszczalni ścieków lub lokalnych, autonomicznych 

systemów oczyszczania ścieków na obszarach chronionych, a także modernizacji i budowy 
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infrastruktury służącej zaopatrzeniu w wodę oraz zapewnieniu odpowiedniej jakości 

dostarczanej wody. W obszarze gospodarki odpadami celowe będzie przemodelowanie 

zakresu wsparcia w kierunku zapobiegania powstawaniu odpadów (np. wsparcie dla 

przedsiębiorstw w przechodzeniu na GOZ), zwiększenia możliwości recyklingu odpadów 

(rozwój instalacji recyklingu końcowego, przetwarzających odpad w produkt), a także 

poprawy jakości procesu segregacji odpadów. W obszarze ochrony różnorodności 

biologicznej rekomendowane jest większe ukierunkowanie przyszłego wsparcia na obszary 

chronione - parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody, a także obszary Natura 2000 (te 

ostatnie w zależności od ustalenia demarkacji między POIiŚ a RPO) oraz na działania 

dotyczące czynnej ochrony cennych gatunków i siedlisk, w tym zmniejszania antropopresji i 

kanalizacji ruchu turystycznego (jednak jedynie na terenach, gdzie presja ta faktycznie 

występuje).   

Rekomendowana jest kontynuacja wsparcia dla ochrony dziedzictwa kulturowego w 

rozszerzonym zakresie - zarówno finansowym, jak i tematycznym. Wskazane byłoby większe 

ukierunkowanie na rozwój potencjału instytucji kultury do świadczenia usług kulturalno-

edukacyjnych w społeczności lokalnej. Dotyczy to poprawy warunków infrastrukturalnych 

działania instytucji kultury (jak i zapewnienia odpowiedniego wyposażenia), ale również 

zwiększania kompetencji pracowników tych instytucji (w ramach działań finansowanych z 

EFS lub w ramach cross-financingu). Istotne będzie również zwrócenie większej uwagi na 

powiązanie realizowanych działań z dbałością o otoczenie obiektów/instytucji objętych 

wsparciem i na włączanie w projekty kulturalne w większym zakresie elementów zielonej 

infrastruktury. 
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SUMMARY 

The purpose of the study was: the assessment of current effects of support, implementation 

mechanisms, the possibility of achieving the objectives set under the Priority Axis V (PA V) of 

the Regional Operational Programme of the Silesian Voivodeship for 2014-2020 (ROP SV 

2014-2020), and the identification of solutions in the field of environmental protection and 

effective use of resources that can be implemented in the 2021-2027 perspective. The study 

follows a research approach based on theory-supported evaluation, complemented by the 

use of case studies and a statistical study. The study was composed of desk research 

method (the analysis of programme documents, competition and project documentation, 

strategic documents, reports and studies on the subject of the research, applicable legal acts 

and statistical data) and the analysis of primary data collected in the course of individual 

interviews (with representatives of institutions involved in the implementation of ROP SV, 

experts and evaluators of applications in PA V) as well as in the CAWI survey among PA V 

beneficiaries. The scope of the analyses covered the period from the beginning of the 

implementation of ROP SV 2014-2020 until 31 July 2020 and the forecast of indicators 

values for 2023.  

As of July 31, 2020, under PA V, 286 contracts for EU co-financing were signed for a total 

amount of PLN 744.3 million, which corresponds to 82.4% of the EU funds allocation for PA 

V. At the time of the study, 150 projects (52% of the total number of co-financed projects) 

were completed, the remaining 136 projects were under implementation, and further 

contracting of funds under Measures 5.1, 5.2 and 5.4 was planned. The assessment of the 

expected impact of the intervention on the achievement of its objectives was based on the 

projected effects of the projects for which contracts were concluded by the end of July 2020. 

With this assumption, it can be estimated that the vast majority of the objectives quantified at 

the ROP level with the target values of output indicators will be achieved at a higher level 

than it was assumed. The forecasted exceedances result primarily from not fully accurate 

assumptions made at the stage of estimating target values and favourable changes in the 

EUR/PLN exchange rate. Problems with the implementation of the indicator targets appear 

only in Measure 5.2 Waste management and on the one hand, they result from a relatively 

low level of contracting, and on the other hand, from a much lower share of projects 

implemented in waste management plants than it was forecast. At the present stage, it is not 

possible to forecast the achievement of the target values of the programme result indicators 

("strategic") assumed in the ROP: The percentage of population using wastewater treatment 

plants (IP 6b), The share of preserved areas in the total area (IP 6d) and The share of 

interventions where the time of arrival of the first rescue entity from reporting to arrival at the 

accident site did not exceed 5 minutes in the total number of incidents (IP 5b). The impact of 

interventions on the change in the value of the above-mentioned result indicators is limited, 

as they do not adequately reflect the actual effects of the co-financed projects. In turn, the 

target values of the indicators Visitors to museums and museum departments (in total) per 

population of 10,000  (IP 6c) and The share of municipal waste not subject to landfill in the 

total mass of municipal waste (IP 6a), have already been exceeded, which to a small extent 

was influenced by the intervention of the PA V (a significant part of the projects are still in 

progress). 

As part of projects co-financed under Measure 5.1 Water and sewage management, the 

following investments have been planned: construction or modernization of 342.5 km of 

sanitary sewage system, construction or reconstruction of 14 municipal wastewater treatment 

plants, construction or modernization of 89.1 km of water supply network and 8 water 
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treatment stations. As a result of these investments, the forecast number of additional people 

using improved waste water treatment will amount to 98.3 thousand of P.E. (2.1% of the 

voivodeship population in 2019), and the number of additional people benefiting from the 

improved water supply will amount to 33.3 thousand people. The co-financed projects fulfil 

the intervention objective of increasing the proportion of the population benefiting from a 

waste water treatment system in line with Directive 91/271/EEC on urban waste water 

treatment. The total value of projects co-financed under Measure 5.1 corresponds to 50% of 

the value of investments required for implementation in accordance with the V Review of the 

National Urban Wastewater Treatment Program (V AKPOŚK), until 2021, for agglomerations 

of 2-10 thousand P.E. The tangible effects of the investments meet 41% of the needs for 

construction of sanitary sewage systems and 27% of the number of projects involving 

sewage treatment plants specified in the V AKPOŚK (until 2021) in agglomerations of 2-10 

thousand P.E., and the number of people who benefit from the improved wastewater 

treatment as a result of the projects implementation corresponds to 24% of the actual 

number of inhabitants in agglomerations of 2-10 thousand P.E. in Silesian Voivodeship. 

Under Measure 5.2 Waste management the support has covered the modernization of 3 

waste management plants, the construction of 2 and modernization of 4 Selective Municipal 

Waste Collection Points (MWSCP), and the removal of 4.4 thousand tonnes of asbestos-

containing products. As a result of the conducted calls in 2020, the scale of the effects will 

significantly increase. The co-financed projects contribute to the reduction of municipal waste 

to be landfilled, and the increase of the neutralized hazardous waste (asbestos). They also 

have a significant impact on the fulfilment of obligations under Directive 2008/98/EC on 

waste. The project implementation effects forecast based on the pending calls for proposals 

correspond to: 28% of the number of MWSCP planned for construction according to 

Provincial Waste Management Plans (PWMP), 23% of the number of MWSCP planned for 

modernization/extension according to PWMP, 12.5% of the number of green waste 

processing installations planned in PWMP for modernization/extension, and 2% of the total 

needs for removal and disposal of asbestos-containing products in the voivodeship (246 

thousand Mg). 

As part of projects co-financed under Measure 5.3 Cultural heritage, 47 immovable 

monuments and 15 cultural institutions were supported. As a result of projects 

implementation, the number of visits to sites belonging to the cultural and natural heritage 

and places of tourist attractions should increase by 1.2 million visits per year (however, the 

epidemiological situation will have a significant impact on the actual results). Direct effects of 

the intervention influence the achievement of the planned intervention objective, which is to 

increase the attractiveness of the cultural facilities covered by the support. The intervention 

also leads to a number of socio-economic effects, the most important of which are to 

increase access to historic buildings, including for people with disabilities, to improve the 

aesthetics of the landscape and to increase tourist attractiveness. 

As part of the projects co-financed under Measure 5.4 Protection of biological diversity, 36 

forms of nature protection, 179 ha of habitats, 244 ha of reclaimed land and 21 centres of 

ecological education were supported. 29 information and educational campaigns related to 

environmental education will be carried out, covering 426.9 thousand people, i.e. 9.4% of the 

voivodeship population. The assumed goal of the intervention, which is to strengthen the 

mechanisms of biodiversity protection in the region, should be achieved to some extent. 

However, the projects focused more than assumed on the revitalization of green areas in 

order to make them available to the public, along with enhancing their recreational and tourist 
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values, and increasing ecological awareness, rather than on the conservation activities of 

valuable species and habitats.  

As a result of the implementation of projects co-financed under Measure 5.5 Strengthening 

the capability of rescue services, 76 units of Volunteer Fire Department (21% of the number 

of VFD units included in the National Fire and Rescue System in the Silesian Voivodeship in 

2015), located in 53 communes (i.e. 32% of the communes in the voivodeship) belonging to 

16 counties (out of 17 existing ones) and 3 cities with county rights (out of 19) were equipped 

with 51 fire trucks and 339 pieces of equipment. As a result of the projects implementation, at 

least 52% of the region's inhabitants (2.36 million people) will benefit from VFD units better 

furnished with equipment necessary to counteract and eliminate the effects of natural 

disasters. The intervention increases the VFD's readiness to take action and improves their 

mobility, including the speed of reaching the scene of emergency, which in turn increases the 

number of rescue operations in which retrofitted units participate. The intervention will have a 

positive effect on improving the safety of the region, including its inhabitants, business 

entities and their properties, and also on natural and cultural resources. 

In the course of the study, no significant threats were identified which could affect the 

sustainability of the effects obtained as a result of the implementation of projects co-financed 

under PA V. The actual and forecast degree of use of the infrastructure created can be 

assessed as high. However, due to the COVID-19 epidemics, there are some problems or 

delays in achieving the objectives related to the range of effects or the level of infrastructure 

use, or they may occur in the future in some projects (this applies in particular to projects 

under Measures 5.3 and 5.4).  

According to the scope of intervention under PA V, the co-financed projects will have a 

positive impact on the implementation of the principle of sustainable development. In all the 

analysed activities under PA V, there is a noticeable positive influence on the implementation 

of the principle of equal opportunities and non-discrimination, which is compliance with the 

concept of universal design and ensuring non-discriminatory access to project products for 

all interested parties, regardless of their sex, race, and nationality. The project providers 

assumed the use of accessibility standards in the projects, including in particular architectural 

standards, so as to eliminate barriers for people with disabilities. As part of projects co-

financed under Measures 5.3 and 5.4, it is planned to adapt 45 facilities to the needs of 

disabled people and to finance the costs of rational improvements for people with disabilities 

in 11 projects. Projects co-financed under PA V will not significantly influence the 

implementation of the principle of equal opportunities for women and men, however, projects 

are implemented in accordance with this principle.  

The system of product and result indicators adopted in PA V should be assessed as correct 

in the context of effects accuracy, the correctness of the definitions and measurements, and 

the relevance for the impact assessment. Attention was drawn to the need for defining more 

precisely the indicators and providing clear instructions on how to measure/verify the 

achievement of indicators (in particular the result indicators). Proposals have been 

formulated for minor modifications to the catalogues of indicators in individual measures, 

whereas the possibility of their implementation will largely depend on the final shape of EU 

regulations with regard to the ERDF indicators system and the scope of future intervention 

under ROP SV.  

The project selection criteria used in PA V fulfilled the basic function - they made it possible 

to select projects that correspond to the main objective and operational goals defined for 

individual measures. The formal and substantive criteria should be assessed as clear and 
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unambiguous, and the approach to shaping the catalogue of criteria used in the programme - 

as optimal, since it takes into account both the expert assessment (general criteria: The 

correctness of estimating the project assumptions, Project effectiveness) and the objective 

comparison of submitted projects (other general marked criteria and specific criteria).  

The analyses carried out on the effectiveness of interventions under PA V confirm that the 

relation of inputs to effects in the area of environment significantly varies, and in some types 

of measures it is completely unreliable, and therefore it cannot be treated as the only or the 

key mean of evaluating the intervention effectiveness. The cost-effectiveness indicators can 

be used as an auxiliary to assess the effectiveness of projects in the areas of water and 

sewage management, waste management and enhancing the capacity of emergency 

services, whereas it is necessary to simultaneously assess many qualitative aspects. The 

evaluation scheme adopted in PA V should be considered optimal, as it ensured the 

selection of projects effective both in terms of quantity (cost) and quality (the evaluation took 

into account such elements as: the optimal selection of methods and means to achieve the 

objectives, the necessity and adequacy of investment outlays, infrastructure and human 

resources, additional effects, the project substantive value, the effectiveness of project 

expenditure while maintaining appropriate quality). 

The assessment of the functioning of the Integrated Territorial Investments (ITI) and 

Regional Territorial Investments (RTI) under PA V is positive - this formula has been 

successful, primarily in terms of a partnership approach to project implementation as well as 

sustainable support for areas. Among the advantages of the ITI/RTI approach, there is a 

good knowledge of the area's needs, and thus a better adjustment of interventions to the 

needs of the functional areas. Creating project bundles in individual thematic areas seems to 

be a good solution. ITI/RTI foster cooperation between municipalities, especially those that 

so far have shown a passive attitude towards reaching for funds. The activity within the sub-

region means that small rural communes do not have to compete for ROP funds with larger 

cities. The evaluation of the Areas of Strategic Intervention (ASI) mechanism in PA V is also 

positive. The research identified a number of strengths and weaknesses of the applied 

project selection modes: competitive and non-competitive. In the future perspective, 

preferences should be given to the indirect approach, in which some comprehensive, 

integrated projects of strategic importance, involving more than one municipality, or 

implemented in cooperation with several municipalities, will be selected on a non-competitive 

basis, and some on general principles (as part of competitions). 

The results of the study indicate that the intervention under the PA V ROP SV 2014-2020 

was well planned. The scope of support responded to the key needs of the Voivodeship, and 

the adopted implementation mechanisms, including the procedural, institutional and 

organizational solutions applied, were conducive to the effective and efficient implementation 

of the assumed objectives. In line with the priorities currently adopted at the EU and national 

level, and adequate to the needs of the voivodeship, in the future financial perspective, the 

support for the ROP SV in the area of the environment should be focused more on activities 

aimed at adapting to climate change (including in particular: nature-based solutions (NBS) in 

cities, sustainable urban rainwater drainage systems, water retention). Despite significant 

progress in adapting the agglomeration to the requirements of Directive 91/271/EEC, the 

voivodeship's needs in the area of water and sewage management have not been fully met, 

therefore it is also advisable to plan further support for the expansion of the sewage network 

as well as the modernization and expansion of municipal and domestic sewage treatment 

plants, or local, autonomous wastewater treatment systems in protected areas, as well as the 

modernization and construction of infrastructure for water supply and ensuring the 
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appropriate quality of the supplied water. In the area of waste management, it is advisable to 

shift the scope of support towards waste prevention (e.g. support for enterprises in switching 

to circular economy), increasing the possibility of waste recycling (development of final 

recycling installations, transforming waste into a product), as well as improving the quality of 

the waste segregation process. In the area of biodiversity protection, it is recommended to 

focus future support on protected areas - landscape parks, nature reserves, as well as 

Natura 2000 areas (the latter depending on the demarcation between OPI&E and ROP), and 

on activities related to active protection of valuable species and habitats, including 

channelling of tourist traffic and the reduction of the human pressure (but only in areas where 

this pressure actually occurs).   

It is recommended to continue support for the protection of cultural heritage in the extended 

scope - both financial and thematic. It would be advisable to focus more on the development 

of the cultural institutions potential to provide cultural and educational services in the local 

community. This applies to the improvement of infrastructure of cultural institutions (as well 

as the provision of appropriate equipment) but also to the development of competences of 

employees of these institutions (as part of activities financed from the ESF or under cross-

financing). It is also important to pay more attention to combining the implemented activities 

with care for the surroundings of the supported facilities/institutions and to include more 

elements of green infrastructure in cultural projects.  
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1. WPROWADZENIE 

Celami badania były:  

 ocena dotychczasowych efektów wsparcia w ramach OP V,  

 ocena przyjętych mechanizmów wdrażania w ramach OP V,  

 ocena możliwości osiągnięcia celów przypisanych do OP V,  

 wskazanie rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania 

zasobów możliwych do realizacji w perspektywie 2021-2027.  

Badanie zostało przeprowadzone w okresie lipiec – październik 2020 r. Zakres analiz 

obejmował okres od początku wdrażania RPO WSL 2014-2020 do dn. 31 lipca 2020 r. oraz 

prognozę wartości wskaźników na 2023 r.  

Wg stanu na 31 lipca 2020, w ramach OP V podpisano 286 umów o dofinansowanie na 

łączną kwotę dofinansowania UE 744,3 mln zł, co odpowiada 82,4% alokacji środków UE na 

OP V (205,7 mln EUR)1. 42% całkowitej alokacji środków UE na OP V przeznaczono na 

działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa. W momencie przeprowadzania badania 150 

projektów (52% łącznej liczby dofinansowanych projektów) było zakończonych, 

pozostałe 136 projektów znajdowało się w realizacji. W działaniach 5.3 i 5.5 proces 

kontraktacji został zakończony, natomiast w działaniach 5.1, 5.2 i 5.4 planowana była po 31 

lipca 2020 r. dalsza kontraktacja środków w wyniku prowadzonych naborów wniosków. 

Ocena oczekiwanego wpływu interwencji na realizację jej celów opierała się na 

prognozowanych efektach projektów, dla których zawarto umowy do końca lipca 2020 r. 

Wykres 1. Alokacja i kontraktacja środków UE na poszczególne działania OP V [mln zł] 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie SzOOP i danych z LSI, stan na 31.07.2020 

Na podstawie danych finansowych z umów zawartych do końca lipca 2020 r. oraz na 

podstawie prognozy kontraktacji środków w wyniku trwających i nierozstrzygniętych naborów 

można oceniać, że osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika postępu finansowego Ram 

                                                
1 Przeliczenie kwoty alokacji w EUR na zł wg kursu INFOREURO z września 2020 (1 EUR = 4,3921 zł) 
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Wykonania dla osi priorytetowej V, tj. Całkowitej kwoty certyfikowanych wydatków 

kwalifikowanych (244 898 632 EUR), nie jest zagrożone. Przewidywać można także 

osiągnięcie, a nawet przekroczenie założonych wartości docelowych wskaźników produktu 

przyjętych dla Ram Wykonania OP V, tj. Liczby jednostek służb ratowniczych doposażonych 

w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof (75 szt.), Długości 

sieci kanalizacji sanitarnej (267 km) oraz Łącznej powierzchni zrekultywowanych gruntów (72 

ha). Postępy w realizacji wartości docelowych ww. wskaźników produktu omówiono 

szczegółowo w rozdziałach 3.1.1, 3.4.1 i 3.5.1.  

2. OPIS ZASTOSOWANEJ METODOLOGII 

Badanie zostało zrealizowane zgodnie z podejściem praktykowanym w ewaluacji opartej na 

teorii (z ang.: theory based evaluation), uzupełnione wykorzystaniem studiów przypadku 

i studium statystycznego. Poszczególne obszary badawcze poddane zostały analizie 

będącej syntezą następujących metod i technik, przy zachowaniu zasady triangulacji metod 

badawczych i źródeł danych: 

 analiza danych zastanych, w tym: dokumentów programowych, dokumentacji 

konkursowej i projektowej, dokumentów strategicznych, raportów i opracowań 

dotyczących przedmiotu badania, obowiązujących aktów prawnych oraz danych 

statystycznych; 

 badania terenowe:  

 9 wywiadów pogłębionych z przedstawicielami IZ i IP RPO WSL; 

 6 wywiadów pogłębionych z ekspertami z zakresu ochrony środowiska, 

adaptacji do zmian klimatu i efektywnego wykorzystania zasobów; 

 10 wywiadów indywidualnych z ekspertami oceniającymi wnioski w ramach 

OP V RPO WSL 2014-2020; 

 badanie kwestionariuszowe CAWI z beneficjentami OP V (ankietę skierowano 

do pełnej populacji, tj. 242 unikalnych beneficjentów każdego z działań OP V, 

uzyskano zwrot na poziomie 138 ankiet tj. 57% populacji); 

 studia przypadku dla 5 projektów wytypowanych jako best practice: 

 RPSL.05.01.01-24-06F4/17 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce 

- etap III i IV; 

 RPSL.05.02.01-24-08A8/17 Rozbudowa instalacji fermentacji o moduł przygotowania 

odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie w ramach istniejącej fermentacji 

beztlenowej zlokalizowanej na terenie MZKZOK w Tychach; 

 RPSL.05.03.01-24-05D5/17 Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn poprzez 

wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich; 

 RPSL.05.04.02-24-06BF/17 Uporządkowanie ruchu turystycznego na terenie Zespołu 

Przyrodniczo-Krajobrazowego Żabie Doły celem ochrony przyrody i bioróżnorodności 

oraz przystosowanie obszaru na cele edukacyjne i rekreacyjno-wypoczynkowe; 

 RPSL.05.05.00-24-051D/17 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych na terenie 

gmin Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą poprzez doposażenie OSP w 

sprzęt i samochody ratowniczo-gaśnicze; 

 3 studia porównawcze projektów realizowanych w RPO WSL i innych 

programach: 
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 Gospodarka wodno-ściekowa: RPSL.05.01.02-24-0716/17 Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w sołectwie Syrynia wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków - 

etap II oraz POIS.02.03.00-00-0197/16 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

sołectwie Lubomia wraz z kolektorem przesyłowym do miasta Racibórz (projekt 

dofinansowany w działaniu 2.3 POIiŚ 2014-2020); 

 Gospodarka odpadami: RPSL.05.02.01-24-0344/19 Budowa Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciasnej oraz RPPM.11.02.00-22-0009/17 Budowa 

systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kartuzy 

(projekt dofinansowany w działaniu 11.1 RPO woj. pomorskiego na lata 2014-2020); 

 Ochrona różnorodności biologicznej: RPSL.05.04.02-24-06BF/17 Uporządkowanie 

ruchu turystycznego na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Żabie Doły 

celem ochrony przyrody i bioróżnorodności oraz przystosowanie obszaru na cele 

edukacyjne i rekreacyjno-wypoczynkowe; POIS.02.04.00-00-0119/16 Ochrona 

cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów 

Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga 

- etap II (projekt dofinansowany w działaniu 2.4 POIiŚ 2014-2020); 

LIFE17NAT/PL/000018 LIFE4DELTA_PL - Renaturalizacja śródlądowej delty Nidy 

(projekt dofinansowany w programie LIFE); 

 wywiad grupowy z przedstawicielami IZ i IP RPO WSL, w czasie którego 

podsumowano wyniki badania i poddano dyskusji wnioski i rekomendacje.   
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3. OCENA EFEKTÓW WSPARC IA W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 
V 

3.1 DZIAŁANIE 5.1 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

Do końca lipca 2020 r. w działaniu 5.1 przeprowadzono 15 konkursowych naborów 

wniosków, w tym w poddziałaniu 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa ZIT - 4 konkursy oraz w 

poddziałaniu 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT - 11 konkursów. Do dnia 31.07.2020 

zawarto 77 umów o łącznej wartość dofinansowania UE 304 mln zł, co odpowiada 80% 

alokacji środków UE przypisanej do PI 6b (379,7 mln zł2).  Uwzględniając umowy zawarte 

po 31.07.2020 oraz wnioski wybrane do dofinansowania, dla których nie podpisano jeszcze 

umów, prognozowany poziom zakontraktowania alokacji wyniesie 96%. Mając na 

uwadze wahania kursu EUR, ewentualne korekty wartości dofinasowania, można przyjąć, że 

pełne wykorzystanie alokacji nie jest zagrożone. Szczegółową analizę zawiera tabela 

poniżej. 

Tabela 1. Zestawienie aktualnego oraz prognozowanego poziomu kontraktacji środków UE w 
działaniu 5.1 (PI6b) 

DZIAŁA

NIE/POD

DZIAŁAN

IE 

ALOKACJA 
UMOWY PODPISANE 

DO 31.07.2020 

DODATKOWE 

UMOWY PODPISANE 

MIĘDZY 31.07 A 

14.10.2020 

WNIOSKI WYBRANE 

DO DOFINANSOWANIA 

WG STANU NA 

14.10.20203 

PROGNOZOWANY POZIOM 

WYKORZYSTANIA ALOKACJI 

ŚRODKÓW UE W 2023 R. 

[EUR] [ZŁ] LICZBA 
WKŁAD UE 
[ZŁ] 

LICZBA 
WKŁAD UE 
[ZŁ] 

LICZBA 
WKŁAD UE 
[ZŁ] 

LICZBA 

UMÓW 
WKŁAD UE 
[ZŁ] 

% 

ALOKACJ

I 

5.1 86 459 292 379 737 856 77 305 097 761 4 11 564 604 16 47 163 076 97 362 775 373 95,8% 

5.1.1 39 572 898 173 808 125 28 142 257 165     7 25 273 830 35 167 178 270 96,4% 

5.1.2 46 886 394 205 929 731 49 162 143 254 4 11 564 604 9 21 889 46 62 195 597 103 95,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z LSI, stan na 31.07.2020 r. oraz aktualizacja na 14.10.2020 

3.1.1 OCENA STOPNIA REALIZACJI CELÓW WSKAŹNIKOWYCH 

W tabeli poniżej zestawiono osiągnięte (na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność), 

prognozowane (na podstawie zawartych umów o dofinansowanie do 31.07.2020) oraz 

szacowane na podstawie umów zawartych po 31.07.2020 i wniosków wybranych do 

dofinansowania efekty projektów dofinansowanych w działaniu 5.1. Na podstawie danych z 

umów zawartych do 31.07.2020 r. można stwierdzić, wyznaczone w programie wartości 

docelowe 4 z 5 wskaźników zostaną osiągnięte, natomiast wartość docelowa wskaźnika 

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę zostanie 

wykonana na poziomie 73%. Szacunki uwzględniające niezakończone nabory oraz umowy 

podpisane po 31.07.2020 pozwalają jednak prognozować pełną realizację założeń co do 

poziomu realizacji tego wskaźnika.  Po zakończeniu realizacji wszystkich dofinansowanych 

oraz wybranych do dofinansowania projektów, zakładane na poziomie RPO cele 

wskaźnikowe powinny zostać osiągnięte i dla prawie wszystkich wskaźników znacznie 

                                                
2 Przeliczenie sum kwot alokacji na złotówki wg kursu INFOREURO z września 2020 (1 EUR = 4,3921 zł) 
3 Bez podpisanych umów 

I.1 Czy udzielone wsparcie było skuteczne, tzn. czy i w jakim stopniu przyczyniło się do osiągnięcia celów szczegółowych 
(ocena stopnia osiągnięcia celów powinna zostać przeprowadzona zarówno w aspekcie ilościowym, wyrażonym osiągnięciem 
założonych w Programie wartości wskaźników, jak i jakościowym, odwołującym się do właściwości poszczególnych celów 
Programu i założeń związanych z tymi właściwościami oraz samymi celami, a także odnoszącym się do zasięgu osiągniętego 
efektu) 

III.1 Jaka jest możliwość osiągnięcia założonych celów szczegółowych, wyrażonych przypisanymi wskaźnikami? Jakie są 
powody nieosiągnięcia lub przekroczenia wartości docelowych wskaźników? 
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przekroczone. Tym samym można oceniać, że wsparcie udzielone w działaniu 5.1 jest 

skuteczne w odniesieniu do realizacji celów wskaźnikowych. Znaczne przekroczenie 

celów dotyczących wskaźników produktu, zawartych w RPO WSL oraz w załączniku nr 2 do 

SZOOP, wynika z nie do końca trafnych założeń przyjętych na etapie szacowania wartości 

docelowych wskaźników, a nie z nieskuteczności czy nieadekwatności wsparcia (szersze 

wyjaśnienia poniżej tabeli). 

Tabela 2. Efekty projektów dofinansowanych w działaniu 5.1 (PI6b) 

WSKAŹNIK 
JEDNO

STKA 

WARTOŚĆ 

DOCELOWA 

WG RPO 

LUB 

SZOOP 

WARTOŚĆ 

OSIĄGNIĘTA 
DO 

31.07.2020 

PROGNOZOWANA REALIZACJA 

NA PODSTAWIE UMÓW ZAWARTYCH 

DO 31.07.2020 
 

PROGNOZOWANA REALIZACJA 

NA PODSTAWIE UMÓW ZAWARTYCH 

DO 14.10.2020 ORAZ WNIOSKÓW 

WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA 

WARTOŚĆ % DOCELOWEJ WARTOŚĆ % DOCELOWEJ 

Wskaźniki produktu - RPO 

Liczba wspartych 
oczyszczalni 
ścieków 
komunalnych 

szt. 11 4 14 127% 24 218% 

Długość sieci 
kanalizacji sanitarnej 

km 267 227,83 342,50 128% 372,08 139% 

Długość sieci 
wodociągowej 

km 60 52,97 89,10 149% 112,35 187% 

Liczba dodatkowych 
osób korzystających 
z ulepszonego 
zaopatrzenia w 
wodę 

osoby 45 224 31 221 33 223 73% 51 143 113% 

Liczba dodatkowych 
osób korzystających 
z ulepszonego 
oczyszczania 
ścieków 

RLM 84 537 25 712 93 806 111% 121 646 144% 

Wskaźniki produktu - Załącznik nr 2 do SzOOP 

Liczba wspartych 
stacji uzdatniania 
wody 

szt. 4 6 8 200% 5 325% 

Liczba 
przedsiębiorstw 
otrzymujących 
dotacje 

szt. 3 3 4 133% 7 233% 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego - Załącznik nr 2 do SzOOP 

Wielkość ładunku 
ścieków poddanych 
ulepszonemu 
oczyszczaniu 

RLM  4 210 26 236  8 761  

Liczba wspieranych 
nowych 
przedsiębiorstw 

szt. 1 0 0 0% 0 0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z LSI, stan na 31.07.2020 r. oraz aktualizacja na 14.10.2020 

Zgodnie z Ekspertyzą dotyczącą opracowania metodologii i oszacowania wartości 

wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, podczas szacowania wartości docelowych 

wskaźników korzystano z danych historycznych z okresu 2007-2013, uwzględniając 

zapotrzebowanie zgłoszone w ramach IV AKPOŚK. Założono, że wskaźniki będą 

realizowane w ramach kompleksowych projektów, w których budowa sieci kanalizacyjnych 

oraz oczyszczalni ścieków przebiega w większości w ramach jednej inwestycji. Przyjęto 

także następujące założenia odnośnie wewnętrznego podziału alokacji: inwestycje w 

kanalizację - 60% alokacji; inwestycje w oczyszczalnie - 20% alokacji; inwestycje w 

wodociągi - 20% alokacji (tej ostatniej części nie uwzględniano przy określaniu wskaźników 

dla budowy kanalizacji i oczyszczalni). Zastosowane podejście do szacowania wartości 
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docelowych wskaźników było poprawne metodologicznie, ponieważ uwzględniało zarówno 

skalę potrzeb, jak i możliwości finansowe wynikające z alokacji przeznaczonej na działanie 

5.1, natomiast finalnie okazało się nie w pełni trafne w odniesieniu do skali i typów realnie 

dofinansowanych przedsięwzięć. 

W działaniu 5.1 w większym niż przewidywano zainteresowaniem cieszyła się realizacja 

projektów dotyczących budowy kanalizacji oraz przebudowy oczyszczalni ścieków, w 

szczególności w zakresie przeróbki oraz zagospodarowania osadów ściekowych, a także 

przebudowy sieci wodociągowej. W mniejszej skali niż pierwotnie zakładano 

realizowano natomiast działania dotyczące przebudowy i remontu sieci kanalizacyjnej. 

Czynnikiem determinującym taki stan rzeczy jest konieczność wypełnienia wymogów 

zapisanych w IVAKPOŚ oraz VAKPOŚK w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych. 

Intensywna rozbudowa sieci kanalizacyjnej pociągnęła za sobą konieczność modernizacji 

oczyszczalni oraz zagospodarowania powstających osadów ściekowych. Generalnie 

obserwowane tendencje należy ocenić jako pozytywne. Dodatkowo kilka gmin, znajdujących 

się w aglomeracjach spełniających wymogi dyrektywy ściekowej, zrealizowało projekty 

ukierunkowane tylko na zaopatrzenie w wodę. 

Dzięki wyżej opisanym tendencjom można obecnie szacować, że Liczba wspartych 

oczyszczalni ścieków komunalnych będzie dwukrotnie wyższa niż planowano (w zawartych 

umowach: budowa 5 oczyszczalni oraz przebudowa 9 oczyszczalni; we wnioskach 

zatwierdzonych do dofinasowania: budowa 2 oczyszczalni, przebudowa 2 oczyszczalni oraz 

remont 6 oczyszczalni).  

Wartość docelową wskaźnika Długość wybudowanej sieci wodociągowej oparto przede 

wszystkim na danych historycznych oraz doświadczeniach z wdrażania RPO 2007-2013. 

Wskaźnik ten na podstawie zawartych umów zostanie zrealizowany na poziomie 149% (89,1 

km), a po uwzględnieniu umów podpisanych po 31.07.2020 oraz wniosków wybranych do 

dofinasowania wyniesie - 187% (112,35 km). 

Warto podkreślić, iż dotychczas w okresie wdrażania RPO WSL 2014-2020 mieliśmy do 

czynienia z kształtowaniem się kursu euro na poziomie bardziej korzystnym niż na etapie 

programowania, gdy opracowywano założenia dotyczące wskaźników. W rezultacie do 

rozdysponowania pozostaje większa pula środków (w zł), co z kolei umożliwia objęcie 

wsparciem większej liczby przedsięwzięć (przy jednoczesnym utrzymaniu na 

dotychczasowym poziomie wartości docelowych wskaźników, które były szacowane dla 

określonej puli środków finansowych liczonych w euro). 

3.1.2 OCENA STOPNIA REALIZACJI CELÓW WSKAŹNIKOWYCH NA POZIOMIE ZIT I RIT 

W tabeli poniżej zestawiono osiągnięte (na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność) 

i oczekiwane (na podstawie zawartych umów o dofinansowanie) efekty projektów 

dofinasowanych w poddziałaniu 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa ZIT oraz 5.1.2 

Gospodarka wodno-ściekowa RIT w odniesieniu do celów zakładanych na poziomie Strategii 

ZIT i RIT. Po zakończeniu realizacji wszystkich projektów zakładane na poziomie Strategii 

ZIT i RIT cele wskaźnikowe, istotne z punktu widzenia celu interwencji jakim jest 

zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków 

zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych, zostaną zrealizowane, 

I.2 Czy projekty realizowane w ramach formuły ZIT/RIT charakteryzowały się skutecznością w rozumieniu realizacji 
założonych wartości wskaźników przypisanych do poszczególnych ZIT/RIT? 
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większość nawet na znacznie wyższym poziomie niż zakładano (co wynika z opisanych 

wcześniej ograniczonych możliwości trafnego oszacowania wartości docelowych). 

Tabela 3. Efekty projektów dofinansowanych w działaniu 5.1 w podziale na instrumenty terytorialne 

WSKAŹNIK 
JEDNO

STKA 
INSTRUME

NT 

WARTOŚĆ 

DOCELOWA 

2023 

REALIZACJA NA 

PODSTAWIE 

WNIOSKÓW O 

PŁATNOŚĆ 

ZATWIERDZONYCH 

DO 31.07.2020 

SZACOWANA 

REALIZACJA NA 

PODSTAWIE UMÓW 

ZAWARTYCH DO 

31.07.2020 

PROGNOZOWANA 

REALIZACJA NA 

PODSTAWIE WSZYSTKICH 

UMÓW ZAWARTYCH DO 

14.10.2020 
ORAZ WNIOSKÓW 
WYBRANYCH DO 

DOFINANSOWANIA 

WARTOŚĆ 
% 

DOCELOW

EJ 
WARTOŚĆ 

% 

DOCELOW

EJ 
WARTOŚĆ 

% 

DOCELOW

EJ 

Długość sieci 
kanalizacji 
sanitarnej 

km 

ZIT 122 56,38 46% 129,98 107% 135,30 111% 

RIT PD 36 17,26 48% 20,53 57% 26,08 72% 

RIT PN 71 116,19 164% 140,17 197% 154,39 217% 

RIT ZACH 38 37,41 98% 51,85 136% 56,33 148% 

RPO WSL 267 227,24 85% 342,53 128% 372,09 139% 

Długość sieci 
wodociągowej 

km 

ZIT 7 8,59 123% 35,64 509% 38,01 543% 

RIT PD 2 35,48 1 774% 38,31 1 916% 44,80 2 240% 

RIT PN 4 5,87 147% 11,21 280% 15,17 379% 

RIT ZACH 8 0 0% 3,94 49% 14,38 180% 

RPO WSL 60 49,95 83% 89,11 149% 112,35 187% 

Liczba 
wspartych 
oczyszczalni 
ścieków 
komunalnych 

szt. 

ZIT 3 3 100% 7 233% 10 333% 

RIT PD 1 1 100% 3 300% 6 600% 

RIT PN 1 0 0% 1 100% 3 300% 

RIT ZACH 1 0 0% 3 300% 5 500% 

RPO WSL 11 4 36% 14 127% 24 218% 

Liczba 
dodatkowych 
osób 
korzystających 
z ulepszonego 
oczyszczania 
ścieków 

RLM 

ZIT  16 686 4378 26% 28 955 174% 41 841 251% 

RIT PD 4 883 4267 87% 15 250 312% 23 802 487% 

RIT PN 9 724 16 390 169% 36 166 372% 39 453 406% 

RIT ZACH 5 162 677 13% 13 435 260% 16 550 321% 

RPO WSL 84 537 25712 30% 93 806 111% 121 646 144% 

Liczba 
dodatkowych 
osób 
korzystających 
z ulepszonego 
zaopatrzenia 
w wodę 

osoby 

ZIT 2 943 6 703 228% 6 703 228% 9 921 337% 

RIT PD 861 10 319 1 198% 15 185 1 764% 22 715 2 638% 

RIT PN 1 715 14199 828% 12 699 740% 13 141 766% 

RIT ZACH 910 0 0% 440 48% 5 366 590% 

RPO WSL 2 943 6 703 228% 6 703 228% 9 921 337% 

Alokacja 
środków UE4 

EUR 

ZIT 39 572 898 
16 991 

850 
43% 

31771 
547 

80% 
37 529 

344 
95% 

RIT PD 11 580 300 
5 894 

032 
51% 

7 562 
760 

65% 
10 544 

702 
91% 

RIT PN 23 062 494 
16 801 

709 
73% 

19 710 
888 

85% 
22 312 

122 
97% 

RIT ZACH 12 243 600 
7 094 

053 
58% 

9 029 
248 

74% 
10 959 

731 
90% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie porozumień w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji 
instrumentów ZIT i RIT oraz danych z LSI, stan na 31.07.2020 r. oraz aktualizacja na 14.10.2020  

                                                
4 Przeliczenie kwot kontraktacji z zł na EUR na podstawie algorytmu przeliczania środków, stanowiącego załącznik 4a do 
Kontraktu Terytorialnego, z którego wynika, że kurs obowiązujący w lipcu wynosi 1 EUR = 4,4664 zł. 
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3.1.3 OCENA WPŁYWU NA REALIZACJĘ CELÓW STRATEGICZNYCH 

Celem szczegółowym PI 6b jest zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu 

oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych. 

Oczekiwanym rezultatem ma być zmniejszenie presji na środowisko naturalne poprzez 

ograniczenie zużycia wody, zmniejszenie ilości ścieków nieoczyszczonych 

wprowadzanych do rzek, a także zwiększenie odsetka oczyszczonych ścieków 

komunalnych. Przeprowadzone analizy dokumentacji projektowej oraz badania terenowe 

wskazują, że zakładany cel został lub zostanie (duża część projektów nie została jeszcze 

zakończona) osiągnięty.  

Spośród wszystkich dofinansowanych projektów, aż 78% zawiera komponent związany z 

budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej, przy czym prawie 54% to projekty 

jednorodne, natomiast pozostałe są projektami łączonymi, zawierającymi różne typy 

projektów. W działaniu 5.1 realizowane są następujące typy projektów (w tym projekty 

łączone): 

 budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz budowa i 

modernizacja sieci kanalizacji deszczowej – 34 projekty; 

 budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz budowa i 

modernizacja sieci kanalizacji deszczowej, budowa i modernizacja oczyszczalni 

ścieków komunalnych oraz budowa instalacji do zagospodarowania komunalnych 

osadów ściekowych – 9 projektów; 

 budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz budowa i 

modernizacja sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa i modernizacja systemów 

zaopatrzenia w wodę - 20 projektów; 

 budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych – 5 projektów; 

 budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę – 9 projektów. 

Projekty będą realizowane na terenie 56 gmin (tj. 34% liczby województwa śląskiego). 

Według umów podpisanych do końca lipca 2020 r. efekty interwencji w działaniu 5.1 RPO 

WSL obejmą: 

 budowę oraz przebudowę 342,5 km sieci kanalizacyjnej, co odpowiada 2,3 % 

ogólnej długości sieci kanalizacyjnej w województwie w 2019 r. (14 785,7 km); 

 budowę oraz przebudową 89,1 km sieci wodociągowej, co odpowiada 0,4% ogólnej 

długości sieci wodociągowej w województwie w 2019 r. (20 841,8 km); 

 budowę, przebudowę oraz remont 14 oczyszczalni ścieków, co stanowi 6,7 % 

całkowitej liczby oczyszczalni ścieków w województwie w 2019 r. (liczba 

oczyszczalni ścieków w województwie - 209); 

 wzrost Liczby dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania 

ścieków o 93 806 RLM, co odpowiada 2,1 % liczby mieszkańców województwa 

śląskiego w 2019 r.  (4 517 635 osób).  

I.1 Czy udzielone wsparcie było skuteczne, tzn. czy i w jakim stopniu przyczyniło się do osiągnięcia celów szczegółowych 
(ocena stopnia osiągnięcia celów powinna zostać przeprowadzona zarówno w aspekcie ilościowym, wyrażonym osiągnięciem 
założonych w Programie wartości wskaźników, jak i jakościowym, odwołującym się do właściwości poszczególnych celów 
Programu i założeń związanych z tymi właściwościami oraz samymi celami, a także odnoszącym się do zasięgu osiągniętego 
efektu) 
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Dobra praktyka – działanie 5.1 

Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce - etap III i IV”, beneficjent: Gmina 
Kroczyce 

Projekt obejmował budowę odcinków kanalizacji sanitarnej (11,6 km) oraz przyłączenie jej do oczyszczalni 
ścieków, a także przebudowę odcinka wodociągu (0,34 km). Celem głównym projektu było zwiększenie 
odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków 
komunalnych na terenie Gminy Kroczyce, co wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego tj. redukcję 
zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych GZWP nr 326 o ponadregionalnym znaczeniu. 
Wzrośnie także ilość ścieków komunalnych podlegających oczyszczeniu. 

Projekt jest elementem większego przedsięwzięcia związanego z budową kompleksowego systemu kanalizacji 
sanitarnej w gminie Kroczyce, które zostało podzielone na 4 etapy (wszystkie dofinansowane w działaniu 5.1 
RPO WSL 2014-2020). Pierwszym etapem była budowa oczyszczalni ścieków, następne trzy etapy 
obejmowały budowę odcinków sieci kanalizacyjnej oraz przyłączanie mieszkańców. Po zrealizowaniu 
wszystkich etapów Aglomeracja Kroczyce będzie w 100% skanalizowana i dostosowana do wymogów 
dyrektywy 91/271/EWG. Należy jednak zaznaczyć, że Aglomeracja Kroczyce obejmuje miejscowości 
Kroczyce, Kostkowice, Lgotkę i Podlesice, natomiast gmina Kroczyce obejmuje 19 sołectw i kwestia 
gospodarki wodnościekowej nie zostanie rozwiązana w 100% na poziomie całej gminy - po realizacji 
wszystkich etapów inwestycji potrzeby zostaną zaspokojone w 30 - 40%. 

Na poziomie RPO WSL dla PI 6b przyjęto, że w wyniku interwencji Odsetek ludności 

korzystającej z oczyszczalni ścieków wzrośnie z poziomu 76,9% w 2013 r. do poziomu 

86,9% w 2023 r. Jednak zgodnie z V AKPOŚK, tylko 45% planowanych do 2021 r. inwestycji 

związanych z oczyszczaniem ścieków obejmuje nie tylko przyłączenia nowych odbiorców do 

sieci kanalizacyjnej, ale budowę lub rozbudowę oczyszczalni ze względu na przepustowość 

oraz modernizację ze względu na jakość odprowadzanych ścieków lub modernizację części 

osadowej, co z kolei nie będzie przekładać się na wzrost wartości wskaźnika liczby ludności 

korzystającej z oczyszczalni ścieków. W aglomeracjach 2-10 tys. RLM zaplanowano 40 

inwestycji w oczyszczalnie ścieków zwiększające przepustowość o 254 898 RLM, co stanowi 

8,43% całkowitego zaplanowanego wzrostu RLM w VAKPOŚK dla województwa śląskiego. 

W wyniku realizacji inwestycji dofinansowanych w działaniu 5.1 Liczba dodatkowych osób 

korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków wzrośnie o 93 806 RLM co odpowiada 

2,1% całkowitej liczy ludności województwa śląskiego na koniec 2019 roku. Wielkość ta nie 

jest jednak tożsama z dodatkową liczbą osób korzystających z oczyszczalni ścieków, 

ponieważ reprezentuje również osoby dotychczas podłączone do sieci kanalizacyjnej (a więc 

korzystające z oczyszczalni ścieków), które w wyniku realizacji projektu będą korzystać z 

ulepszonego oczyszczania ścieków (np. w efekcie modernizacji oczyszczalni ścieków, do 

której są przyłączeni). 

Wykres 2. Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków [%] w województwie śląskim – trend 
od 2013 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 
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Z danych publikowanych przez GUS wynika, że wartość wskaźnika wykazuje tendencję 

wzrostową, jednak w oparciu o trend od 2013 r. można szacować, że w 2023 r. wyniesie ok. 

85%, co oznacza, że wartość docelowa została oszacowana na zbyt wysokim poziomie 

i może nie zostać osiągnięta    

Realizowane w RPO WSL projekty przyczynią się do zwiększenia liczby ludności 

korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, jednak 

wpływ na wzrost wartości wskaźnika odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków 

[%] będzie prawdopodobnie średnio istotny.  Nawet jeśli przyjąć, że całkowita wartość 

wskaźnika Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 

reprezentuje osoby podłączone do kanalizacji w wyniku realizacji projektów, wkład 

interwencji w przyrost wartości wskaźnika byłby na poziomie 2 punktów procentowych z 

oczekiwanych 10.  

Warto zaznaczyć, że na terenie województwa śląskiego w ramach POIiŚ 2014-2020 

dofinansowano 26 przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach 

powyżej 10 tys. RLM, na łączną kwotę dofinansowania UE blisko 820 mln zł. 

Przedsięwzięcia te są komplementarne wobec przedsięwzięć realizowanych ze środków 

RPO WSL (o docelowej prognozowanej wartości dofinansowania ze środków UE w 

wysokości 363 mln zł), realizowanych w aglomeracjach o wielkości 2-10 tys. RLM i będą 

przyczyniać się również do wzrostu omawianego wskaźnika (jednak nie można wnioskować 

o skali tego wpływu na podstawie dostępnych danych).  

Podsumowując można stwierdzić, że wsparcie udzielone w działaniu 5.1 jest skuteczne, 

ponieważ przyczynia się w wysokim stopniu do realizacji celu szczegółowego PI 6b, tj. 

zwiększenia odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków 

zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych. Wpływ interwencji na wartość 

wskaźnika rezultatu Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków należy natomiast 

ocenić jako średnio istotny. 

3.1.4 OCENA WPŁYWU NA REALIZACJĘ DYREKTYWY 91/271/EWG  

Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia wymogów 

dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków 

komunalnych. Celem przedmiotowej dyrektywy jest ochrona środowiska przed 

niekorzystnymi skutkami odprowadzania ścieków (w tym ścieków komunalnych), co wymaga 

adekwatnych do tego celu działań w zakresie gromadzenia (zbierania), oczyszczania i 

odprowadzania ścieków. Zgodnie z dyrektywą, Państwa Członkowskie mają zapewnić, aby 

wszystkie aglomeracje wyposażone były w system zbierania ścieków komunalnych, a przed 

odprowadzeniem ścieki były poddane oczyszczaniu. Potrzeby w zakresie gospodarki wodno-

kanalizacyjnej, służące celom dyrektywy 91/271/EWG na terenie kraju, w tym województwa 

śląskiego, zawarte są w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

(KPOŚK). Na początku okresu wdrażania RPO WSL 2014-2020 przeprowadzono kolejną 

(piątą) aktualizację KPOŚK, wprowadzającą pewne zmiany w zakresach zaplanowanych 

inwestycji oraz danych nt. aglomeracji. 

Zakres inwestycji zaplanowanych w ramach V AKPOŚK 2017 (do końca 2021 r.) dla 

województwa śląskiego, obejmuje:  

I.4   W jakim stopniu wsparcie w ramach V osi priorytetowej pozwoliło na realizację dyrektyw unijnych w przedmiotowym 
obszarze? 
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 budowę 1 753 km sieci kanalizacyjnej, skutkującą przyrostem 204 367 

rzeczywistych mieszkańców, którzy skorzystają z usług kanalizacyjnych w wyniku 

wybudowania sieci, co w efekcie ukształtuje wskaźnik korzystających z systemu 

kanalizacyjnego na poziomie 96% RLM; koszt realizacji oszacowano na 1 893 631 

tys. zł.  

 modernizację 446 km sieci kanalizacyjnej, nakładem 559 536 tys. zł; 

 budowę 83 indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (przydomowe 

oczyszczalnie ścieków), umożliwiającą podłączenie 364 mieszkańców, nakładem 2 

726 tys. zł; 

 inwestycje umożliwiające osiągnięcie wydajności oczyszczalni ścieków 

komunalnych 3 021 021 RLM; 

 inwestycje umożliwiające przeróbkę 109 456 Mg s.m. osadów ściekowych/rok.  

Wsparcie w realizacji zadań przyczyniających się do wypełnienia wymagań dyrektywy 

91/271/EWG w ramach RPO WSL w działaniu 5.1 ukierunkowano na projekty realizowane 

na obszarze aglomeracji o wielkości od 2 do 10 tys. RLM. W V KPOŚK wskazano 83 

aglomeracje zlokalizowane w województwie śląskim, spełniające wskazane kryterium. Na ich 

obszarze łączna liczba RLM wynosi 416 670, a rzeczywista liczba mieszkańców - 390 570 

osób.  

Dla uzyskania zakładanych efektów w aglomeracjach województwa śląskiego kwalifikujących 

się do wsparcia ze środków RPO (2-10 tys. RLM), w V AKPOŚK oszacowano poziom 

koniecznego nakładu inwestycyjnego na 1 110 838 tys. zł. Całkowita wartość przedsięwzięć 

dofinansowanych w działaniu 5.1 odpowiada 50% wartości inwestycji wymaganych do 

realizacji zgodnie z V AKPOŚK (do 2021 r.) dla aglomeracji 2-10 tys. RLM.  

Planowane efekty realizacji projektów dofinansowanych w działaniu 5.1 do końca lipca 2020 

r. obejmują: 

 budowę 334,2 km kanalizacji sanitarnej, co odpowiada 41% potrzeb określonych 

w V AKPOŚK (do 2021 r.) dla aglomeracji 2-10 tys. RLM w województwie 

śląskim (819,04 km); 

 budowę 5 i przebudowę 9 oczyszczalni ścieków komunalnych (14 obiektów), co 

odpowiada 27% liczby przedsięwzięć obejmujących oczyszczalnie ścieków wg 

V AKPOŚK (do 2021 r.) w aglomeracjach 2-10 tys. RLM w województwie 

śląskim (49 przedsięwzięć); 

 zwiększenie liczby osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków o 93 

806 RLM, co odpowiada 24% rzeczywistej liczby mieszkańców w aglomeracjach 

2-10 tys. RLM w województwie śląskim (390 570 RLM). 

Prognozowaną skalę wpływu RPO WSL na realizację celów dyrektywy 91/271/EWG w 

województwie śląskim można ocenić jako istotną. Drugim kluczowym programem 

mającym wpływ na realizację celów dyrektywy będzie POIiŚ 2014-2020, w ramach którego 

dofinansowano na terenie województwa śląskiego 26 przedsięwzięć z zakresu gospodarki 

wodno-ściekowej w aglomeracjach powyżej 10 tys. RLM, na łączną kwotę dofinansowania 

UE blisko 820 mln zł.  
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3.1.5 OCENA STOPNIA ZASPOKOJENIA KLUCZOWYCH POTRZEB WOJEWÓDZTWA 

Do najczęstszych problemów wskazywanych we wnioskach o dofinansowanie w działaniu 

5.1 należą: 

 zła jakość wody wydobywanej za pomocą przydomowych studni na terenach 

niezwodociągowanych (zwłaszcza ze studni kopanych, które najczęściej korzystają z 

wód podskórnych), zagrożenie dla zdrowia ludzi z niej korzystających, dodatkową 

uciążliwością są także okresowe braki wody w czasie długotrwałych okresów bez 

deszczu; 

 utrudnienia w korzystaniu przez mieszkańców terenów zwodociągowanych z wody 

dostarczanej wodociągami, ze względu na okresowo niskie ciśnienie wody; problem z 

dostępem do wody oraz zbyt mała ilość ujęć wodnych;  

 brak odpowiedniej wydajności istniejącej sieci wodociągowej na potrzeby ochrony 

przeciwpożarowej; 

 niebezpieczeństwo nieracjonalnego wykorzystywania wody pobieranej za pomocą 

studni indywidualnych; 

 przestarzała sieć wodociągowa oraz kanalizacyjna; 

 brak dostępu do kanalizacji zbiorczej na terenach nieobjętych zbiorczym systemem 

zbierania i oczyszczania ścieków, ścieki gromadzone są w zbiornikach 

bezodpływowych (szambach). Z uwagi na często zły stan techniczny zbiorników 

ścieki infiltrują do gleby i wód powierzchniowych i podziemnych, co wpływa na 

pogorszenie jakości środowiska oraz jakości życia i zdrowia ludzi;  

 duża ilość wytwarzanych osadów ściekowych z uwagi na duży procent 

skanalizowania, co powoduje konieczność przebudowy oczyszczalni w zakresie 

gospodarki osadami;  

 zbyt mała przepustowość oraz zły stan techniczny oczyszczalni; 

 zmniejszenie ilości ścieków nieoczyszczonych wprowadzanych do rzek w zlewni 

których realizowana jest inwestycja.  

Ilościowe potrzeby województwa śląskiego w zakresie gospodarki ściekowej oraz stopień 

zaspokojenia tych potrzeb zostały szczegółowo opisane w poprzednim rozdziale, 

dotyczącym dyrektywy 91/271/EWG. 

Dodatkowo potrzeby w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zostały ujęte jakościowo w 

Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem 

perspektywy do roku 2024 i zostały one określone jako konieczność zbudowania systemu 

zrównoważonego gospodarowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi, 

umożliwiający zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych regionu przy 

osiągnięciu i utrzymaniu co najmniej dobrego stanu wód. Odniesienie do potrzeb w 

zakresie gospodarki wodno-ściekowej znajdujemy również w Strategii Rozwoju 

Województwa Śląskiego „ŚLĄSKIE 2020+”: Cel operacyjny C.1. Zrównoważone 

wykorzystanie zasobów środowiska - racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi 

wykorzystywanymi do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz 

utrzymanie i rozwój systemów zaopatrzenia w wodę w województwie. 

Wszystkie realizowane projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej przyczyniają 

się do rozwiązywania zidentyfikowanych potrzeb zarówno wskazanych przez samych 

beneficjentów, jak również zidentyfikowanych w dokumentach strategicznych. 

I.8 W jakim stopniu osiągnięte efekty przyczynią się do zaspokojenia kluczowych potrzeb w skali województwa śląskiego? 
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Oczekiwanymi rezultatami realizacji wszystkich projektów będzie poprawa jakości wód 

powierzchniowych i podziemnych. 

Pomimo znacznej skali inwestycji poczynionych w ostatnich latach oraz planowanych do 

realizacji przy wsparciu ze środków RPO WSL, z ankiety CAWI, Studium Przypadku oraz 

analizy V AKPOŚK wynika, że na poziomie poszczególnych gmin potrzeby w zakresie 

gospodarki wodno-ściekowej nie zostały jeszcze w pełni zaspokojone. Tylko 53% 

respondentów CAWI uznało, iż potrzeby zostały w pełni (13%) lub w wysokim stopniu (40%) 

zaspokojone. Respondenci, którzy wskazywali dalszą potrzebę realizacji działań w zakresie 

gospodarki wodno-ściekowej, odnosili się do dalszej potrzeby budowy sieci 

kanalizacyjnej, rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 57% respondentów ankiety CAWI realizuje inne przedsięwzięcia 

mające wpływ na zaspokojenie potrzeb w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

dofinansowane w ramach PROW 2014-2020 oraz ze środków WFOŚiGW w Katowicach. 

Wykres 3. Zestawienie odpowiedzi beneficjentów działania 5.1 na pytanie „W jakim stopniu projekt 

zaspokaja potrzeby/rozwiązuje problemy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej? 

 
Źródło: CAWI, n= 30 

3.1.6 DODATKOWE EFEKTY INTERWENCJI 

Na podstawie analizy dokumentacji projektowej, ankiety CAWI oraz studium przypadku 

można stwierdzić, że najważniejszymi efektami dodatkowymi projektów będą efekty 

społeczne:  

 zaspokojenie podstawowych potrzeb i poprawa dostępności do kluczowych 

usług komunalnych (np. do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej), 

 ograniczenie uciążliwości związanych z zanieczyszczeniem środowiska. 

Do bardzo istotnych odnotowanych efektów dodatkowych należą także: wzrost 

świadomości ekologicznej, redukcja zagrożeń dla życia ludzi oraz obniżenie kosztów 

ponoszonych przez gospodarstwa domowe. Zapewnienie dostępu do infrastruktury 

komunalnej w postaci sieci wodociągowej i kanalizacyjnej budzi wśród mieszkańców 

poczucie bezpieczeństwa np. w postaci dostaw czystej wody, ochrony zbiorników wody 

przeznaczonej do spożycia przed skażeniami z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych.   

13% 40% 33% 10% 3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

w pełni (po zakończeniu projektu wszystkie potrzeby zostaną zaspokojone, nie będzie konieczności podejmowania dalszych
działań)
w wysokim stopniu (po zakończeniu projektu większość potrzeb zostanie zaspokojona - będzie potrzeba podejmowania dalszych
działań, jednak w mniejszej skali lub o mniejszym zakresie)
połowicznie  (po zakończeniu projektu część potrzeb zostanie zaspokojona - będzie potrzeba podejmowania dalszych działań o
podobnej skali)
w niewielkim stopniu (po zakończeniu projektu tylko niewielka część potrzeb zostanie zaspokojona - będzie potrzeba
podejmowania dalszych działań, w większej skali lub o większym zakresie)
trudno powiedzieć

I.3 Jakie są pozostałe efekty udzielonego wsparcia? Czy w wyniku realizacji projektów ujawniły się niezamierzone efekty 
(negatywne/pozytywne)? Jak można przeciwdziałać zidentyfikowanym efektom negatywnym a wzmacniać pozytywne? 
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Wykres 4. Zestawienie odpowiedzi beneficjentów działania 5.1 na pytanie: „Jakie efekty społeczne 

zaobserwowano/oczekują Państwo uzyskać w wyniku realizacji projektu?” 

Źródło: CAWI, n= 30 

Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej zapewnią poprawę jakości życia 

mieszkańców m.in. przez zwiększenie lub zapewnienie dostępu do wody pitnej i kanalizacji. 

Dzięki temu, jak i poprawie stanu środowiska, zwiększy się również atrakcyjność 

osiedleńcza, inwestycyjna oraz w nieco mniejszym stopniu rekreacyjna i turystyczna. 

Poprawa jakości środowiska naturalnego przyczyni się również do wzrostu potencjału 

rozwojowego gminy. Uzbrojenie terenów w podstawową infrastrukturę komunalną 

podwyższa atrakcyjność osiedleńczą, stwarza również warunki do rozwoju podmiotów 

gospodarczych, pobudzane są inwestycje w sektorze MŚP. Wzrastać powinny tym samym 

dochody gmin.  

Wykres 5. Zestawienie odpowiedzi beneficjentów działania 5.1 na pytanie: „Jakie efekty/wpływ 

gospodarczy zaobserwowano/ zaobserwowano/oczekują Państwo uzyskać w wyniku realizacji 

projektu? 

Źródło: CAWI, n= 30 
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domowe
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Nie zidentyfikowano potencjalnych ani faktycznych efektów negatywnych, a także czynników 

mogących wzmacniać pozytywne efekty. 

3.2 DZIAŁANIE 5.2 GOSPODARKA ODPADAMI  

Do końca lipca 2020 r. w działaniu 5.2 przeprowadzono 19 konkursowych naborów 

wniosków, w tym w poddziałaniu 5.2.1 (ZIT) przeprowadzono 11 konkursów (w tym 3 

nierozstrzygnięte) oraz w podziałaniu 5.2.2 (RIT) - 8 konkursów (w tym 2 nierozstrzygnięte). 

Do dnia 31.07. 2020 zawarto 71 umów o łącznej wartość dofinansowania UE 73,9 mln zł, co 

odpowiada 60% alokacji środków UE przypisanej do PI 6a (123,96 mln zł5). Przy 

uwzględnieniu umów zawartych między 31.07. a 14.10.2020 oraz wniosków wybranych do 

dofinansowania (dla których nie podpisano jeszcze umów), poziom ten wyniesie 67,9%. Z 

kolei biorąc pod uwagę 5 naborów ogłoszonych w 2020 roku, w których złożono 38 

wniosków na kwotę ponad 49 mln zł oraz fakt, iż na podstawie archiwalnych naborów prawie 

wszystkie złożone wnioski, otrzymywały dofinansowanie, można prognozować, iż alokacja 

środków UE zostanie   wykorzystana w 100%. 

Tabela 4. Zestawienie szacowanego poziomu zakontraktowania alokacji środków UE w działaniu 5.2 
(PI6a), uwzględniający ogłoszone nabory6  

DZIAŁANIE/ 
PODDZIAŁANIE 

 
 

ALOKACJA 

SZACOWANY STAN 
UWZGLĘDNIAJĄCY UMOWY PODPISANE 

DO 14.10.2020 I WNIOSEK WYBRANY DO 

DOFINANSOWANIA 

ZŁOŻONE WNIOSKI 

(BRAK OCENY 

FORMALNEJ ORAZ 

MERYTORYCZNEJ) 

SZACUNKI MAKSYMALNE 

UWZGLĘDNIAJĄCE WSZYSTKIE 

ZŁOŻONE WNIOSKI 

[EUR] [ZŁ] LICZBA 
WKŁAD UE 
[ZŁ] 

% 
ALOKACJI 

LICZBA 
WKŁAD UE 
[ZŁ] 

LICZBA 
 

WKŁAD UE 
[ZŁ] 

% 
ALOKACJI 

5.2 28 222 699 123 956 916 81 84 179 372 67,91% 38 
48 145 

620 
119 

132 324 

992 
107% 

5.2.1 22 765 100 99 986 596 66 71 062 302 71,07% 25 
39 369 

702 
91 

110 432 

004 
110% 

5.2.2 5 457 599 23 970 321 15 13 117 070 54,72% 13 8 775 918 28 
21 892 

988 
91% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony internetowej RPO WSL, aktualizacja na 14.10.2020 

3.2.1 OCENA STOPNIA REALIZACJI CELÓW WSKAŹNIKOWYCH 

W tabeli poniżej zestawiono osiągnięte (na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność), 

prognozowane (na podstawie zawartych umów o dofinansowanie do 31.07.2020) oraz 

szacowane na podstawie umów zawartych po 31.07.2020 i wniosków wybranych do 

dofinansowania, efekty projektów dofinansowanych w działaniu 5.2. Na podstawie danych z 

zwartych już umów można oceniać, że wyznaczona w programie wartość docelowa tylko 1 z 

4 wskaźników zostanie zrealizowana. Również w oparciu o dane uwzględniające umowy 

zawarte między 31.07.2020 a 14.10.2020 oraz wnioski wybranie do dofinansowania, 

wartości docelowe wskaźników: 

 Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów 

 Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów 

 Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

                                                
5 Przeliczenie kwoty alokacji (52 003 750 EUR) na złotówki wg kursu INFOREURO z września 2020 (1 EUR = 4,3921 zł) 
6 Zgodnie z analizą archiwalnych naborów dla działania 5.2, wszystkie składane wnioski otrzymywały dofinansowanie. 

I.1 Czy udzielone wsparcie było skuteczne, tzn. czy i w jakim stopniu przyczyniło się do osiągnięcia celów szczegółowych 
(ocena stopnia osiągnięcia celów powinna zostać przeprowadzona zarówno w aspekcie ilościowym, wyrażonym osiągnięciem 
założonych w Programie wartości wskaźników, jak i jakościowym, odwołującym się do właściwości poszczególnych celów 
Programu i założeń związanych z tymi właściwościami oraz samymi celami, a także odnoszącym się do zasięgu osiągniętego 
efektu) 

III.1 Jaka jest możliwość osiągnięcia założonych celów szczegółowych, wyrażonych przypisanymi wskaźnikami? Jakie są 
powody nieosiągnięcia lub przekroczenia wartości docelowych wskaźników? 
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nie zostaną zrealizowane. Problem z realizacją założonych celów dotyczy również 

wskaźników rezultatu, ujętych w załączniku nr 2 do SzOOP. Jedynymi niezagrożonymi na 

obecnym etapie wdrażania wskaźnikami są Masa wycofanych z użytkowania i 

unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest (wskaźnik programowy) oraz Liczba 

kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami (wskaźnik z 

załącznika nr 2 do SzOOP). Oba wskaźniki zostaną zrealizowane na znacznie wyższym niż 

zakładano pierwotnie poziomie. Można prognozować, że wyniku rozstrzygnięcia 

naborów przeprowadzonych w 2020 r., poziom realizacji celów wskaźnikowych istotnie 

się zwiększy, w szczególności w zakresie liczby wspartych PSZOK oraz masy odpadów 

zawierających azbest. Na obecnym etapie, nawet przy uwzględnieniu nierozstrzygniętych 

naborów przeprowadzonych w 2020 r.  nie można jednak prognozować osiągnięcia 

zakładanych celów w zakresie liczby wspartych ZZO i dodatkowych możliwości 

przerobowych w zakresie recyklingu.  

Na etapie diagnozowania potrzeb i problemów, w RPO WSL zidentyfikowano, iż istotną 

kwestią dla ochrony środowiska w województwie śląskim jest m.in. problem występowania 

dużej ilości odpadów wytworzonych i nagromadzonych, co wynika z wysokiego stopnia 

zurbanizowania i uprzemysłowienia regionu. Ilość odpadów komunalnych zebranych w 

województwie stawia region na drugiej pozycji w kraju. Najwięcej odpadów komunalnych na 

jednego mieszkańca zebranych zmieszanych zostało w subregionie centralnym (300 kg), 

zachodnim (251 kg), a najmniej w subregionie północnym i południowym (186 kg). 

Szczególnym problemem są odpady zawierające azbest, który ma szkodliwe działanie na 

organizm człowieka. Tak postawiona diagnoza oraz analiza danych historycznych miała 

wpływ na założenia dotyczące planowanych do realizacji typów projektów oraz przyjętych dla 

nich wartości docelowych wskaźników. W pierwotnej wersji RPO WSL nie zaplanowano 

wsparcia PSZOK-ów. Prognozowane na podstawie aktualnych danych niepełne osiągnięcie 

celów wskaźnikowych może wynikać z nieadekwatnych do realnego zakresu interwencji 

założeń przyjętych na etapie szacowania wartości docelowych  wskaźników, a nie z 

nieskuteczności czy nieadekwatności wsparcia (szersze wyjaśnienia poniżej tabeli). Należy 

jednak podkreślić, że trafne oszacowanie zakresu i skali projektów na etapie programowania 

było zadaniem bardzo trudnym.  

Tabela 5. Efekty projektów dofinansowanych w działaniu 5.2 (PI6a) 

WSKAŹNIK JEDN. 

ZAKŁADANA 

WARTOŚĆ 

DOCELOWA 

WG RPO 

LUB SZOOP 

WARTOŚĆ 

OSIĄGNIĘTA 

DO 

31.07.2020 

PROGNOZOWANA 

REALIZACJA NA 

PODSTAWIE UMÓW 

ZAWARTYCH DO 

31.07.2020 

PROGNOZOWANA 

REALIZACJA NA 

PODSTAWIE UMÓW 

ZAWARTYCH DO 

14.10.2020 ORAZ 

WNIOSKÓW 

WYBRANYCH DO 

DOFINANSOWANIA 

PROGNOZOWANA 

REALIZACJA NA 

PODSTAWIE 

ZAWARTYCH UMÓW, 
WNIOSKÓW 

WYBRANYCH DO 

DOFINANSOWANIA 

ORAZ ZŁOŻONYCH 

WNIOSKÓW 

WARTOŚĆ 
% 

DOCELOW

EJ 
WARTOŚĆ 

% 

DOCELOW

EJ 
WARTOŚĆ 

% 

DOCELOW

EJ 

Wskaźniki produktu - RPO 

Liczba wspartych 
zakładów 
zagospodarowania 
odpadów 

szt. 8 1 3 16% 3 38% 4 50% 

Masa wycofanych z  
użytkowania i 
unieszkodliwionych 
wyrobów 
zawierających azbest 

t 2 444 3110 4421 181% 4 421 181% 6 153** 252% 

Dodatkowe 
możliwości 
przerobowe w 
zakresie recyklingu 
odpadów 

t/rok 96 426 300 4300 4% 4 300 4% 4 300* 4% 



32 

 

WSKAŹNIK JEDN. 

ZAKŁADANA 

WARTOŚĆ 

DOCELOWA 

WG RPO 

LUB SZOOP 

WARTOŚĆ 

OSIĄGNIĘTA 

DO 

31.07.2020 

PROGNOZOWANA 

REALIZACJA NA 

PODSTAWIE UMÓW 

ZAWARTYCH DO 

31.07.2020 

PROGNOZOWANA 

REALIZACJA NA 

PODSTAWIE UMÓW 

ZAWARTYCH DO 

14.10.2020 ORAZ 

WNIOSKÓW 

WYBRANYCH DO 

DOFINANSOWANIA 

PROGNOZOWANA 

REALIZACJA NA 

PODSTAWIE 

ZAWARTYCH UMÓW, 
WNIOSKÓW 

WYBRANYCH DO 

DOFINANSOWANIA 

ORAZ ZŁOŻONYCH 

WNIOSKÓW 

WARTOŚĆ 
% 

DOCELOW

EJ 
WARTOŚĆ 

% 

DOCELOW

EJ 
WARTOŚĆ 

% 

DOCELOW

EJ 

Liczba wspartych 
Punktów 
Selektywnego 
Zbierania Odpadów 
Komunalnych 

szt. 19 0 6 32% 10 53% 19 100% 

Wskaźniki produktu - załącznik nr 2 do SZOOP 

Liczba kampanii 
informacyjno-
edukacyjnych 
związanych z 
gospodarką odpadami 

szt. 7 1 9 129% 18 257% 31 443% 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego - załącznik nr 2 do SZOOP 

Moc przerobowa 
zakładu 
zagospodarowania 
odpadów 

t/rok 288 800 300 51300 18% 52 440 18% 52 440* 18% 

Liczba osób objętych 
selektywnym 
zbieraniem odpadów 

osoby 960 000 0 51331 5% 51 557 5% 
187 19

2** 
19% 

Liczba osób objętych 
systemem 
zagospodarowania 
odpadów 

osoby 960 000 0 236404 25% 
241 
411 

25% 
241 41

1* 
25% 

Masa 
unieszkodliwionych 
odpadów 
niebezpiecznych 

Mg 2 468 159 182,8 7% 183 7% 183* 7% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z LSI, stan na 31.07.2020 r., uzupełnione o dane stan na 
14.10.2020.  

Objaśnienia:  

* Złożony w ramach naboru RPSL.05.02.01-IZ.01-24-383/20 projekt dotyczący rozbudowy ZOiUO Katowice, Etap 
III: Modernizacja linii sortowniczej odpadów zbieranych selektywnie, może mieć wpływ na wartość wskaźnika, 
jednak ze względu na skomplikowany i niepowtarzalny charakter przedsięwzięcia brak możliwości oszacowania 
potencjalnego wkładu w realizację wskaźnika;  

** Oszacowanie wartości wskaźników w złożonych wnioskach w oparciu o dane nt. wnioskowanej kwoty 
dofinansowania oraz dane nt. nakładu środków UE na jednostkę wskaźnika w umowach zawartych do 
31.07.2020. 

W założeniach przyjęto, że zostanie wspartych 8 zakładów zagospodarowania odpadów, co 

zaś miało wpływ na przyjęte wartości dla kolejnych wskaźników, takich jak Liczba osób 

objętych systemem zagospodarowania odpadów, Moc przerobowa zakładu oraz Dodatkowe 

możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów. Zgodnie z podpisanymi umowami 

oraz przy uwzględnieniu wszystkich złożonych wniosków w trwających naborach, wskaźnik 

ten nie zostanie osiągnięty, a jego maksymalny poziom może wynieść 50%. Jest za to duża 

szansa na osiągnięcie wskaźnika Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych. W złożonych wnioskach znajduje się 12 projektów dotyczących 

PSZOK. Realizacja tych projektów będzie miała też istotny wpływ na realizację wskaźnika 

Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów, jednakże ze względu na brak 

dostępności wskaźników dla złożonych wniosków nie można jednoznacznie określić, jaka 

będzie skala tego wpływu. Poniżej przedstawiono informacje nt. typów projektów, jakie 

zostały złożone w ramach trwających naborów. 
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Tabela 6. Typy projektów, dla których złożono wnioski w nierozstrzygniętych naborach w działaniu 5.2  

NABÓR LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW 
WNIOSKOWANA KWOTA 

DOFINANSOWANIA [ZŁ] 
TYP PROJEKTU 

RPSL.05.02.01-IZ.01-24-379/20 9 10 961 729 PSZOK 

RPSL.05.02.01-IZ.01-24-383/20 1 15 531 781 
Rozbudowa 
ZOiUO 

RPSL.05.02.01-IZ.01-24-384/20 15 12 876 192 Azbest 

Suma poddziałanie 5.2.1 25 39 369 702  

RPSL.05.02.02-IZ.01-24-380/20 3 2 394 898 PSZOK 

RPSL.05.02.02-IZ.01-24-385/20 10 6 381 020 Azbest 

Suma poddziałanie 5.2.2 13 8 775 918   

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony RPO WSL, stan na 14.10.2020 

Czynnikiem, który miał wpływ na wdrażanie działania 5.2 był termin przyjęcia Programu 

Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego (WPGO). Dokument ten został 

uchwalony przez Sejmik Województwa Śląskiego 24.04.2017 r. i do tego czasu w działaniu 

5.2 przeprowadzono tylko jeden konkurs, dotyczący unieszkodliwiania azbestu. Pierwsze 

nabory dotyczące zakładów zagospodarowania odpadów zostały ogłoszone 31.08 2017 z 

terminem składnia 31.12.2017. 

Przyjęcie nowego KPGO i WPGO WSL wiązało się ze zmianą strategicznych założeń 

dotyczących docelowego kształtu systemu zagospodarowania odpadów komunalnych 

dla województwa śląskiego. Wskutek tego pierwotne cele wskaźnikowe i założenia 

programu w obszarze gospodarowania odpadami zostały rozszerzone o projekty dotyczące 

PSZOK. Wpływ na zakres i liczbę składanych w ramach działania 5.2 wniosków miały 

przyjęte w programie następujące ograniczenia (wynikające z warunkowości ex-ante oraz 

demarkacji wobec POIiŚ): 

 realizowany projekt musi znajdować się w planie inwestycyjnym stanowiącym 

załącznik do WPGO; 

 finansowanie wszelkich inwestycji w ramach zakładów odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych możliwe jest w przypadku, gdy całkowite wydatki 

kwalifikowalne nie przekraczają 8 mln zł; 

 finansowanie inwestycji w ramach PSZOK możliwe jest w przypadku instalacji 

obsługującej nie więcej niż 20 000 mieszkańców, której całkowite wydatki 

kwalifikowalne nie przekraczają 2 mln zł. 

Pomimo, iż prawdopodobnie część wartości docelowych wskaźników nie zostanie 

osiągnięta, wydaje się, że zastosowane na etapie programowania podejście do szacowania 

wartości docelowych wskaźników było poprawne metodologicznie, uwzględniało zarówno 

skalę potrzeb, jak i możliwości finansowe wynikające z alokacji przeznaczonej na działanie 

5.2. Warto jednak zauważyć, iż okresie 2014-2020 zaszło bardzo dużo istotnych zmian w 

obszarze gospodarki odpadami (w tym m.in. zmiana w zakresie regionalizacji oraz zmiana 

przepisów przeciwpożarowych), które miały istotny wpływ na zainteresowanie wsparciem 

oraz preferowane przez wnioskodawców typy inwestycji.  
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3.2.2 OCENA STOPNIA REALIZACJI CELÓW WSKAŹNIKOWYCH NA POZIOMIE ZIT I RIT 

W tabeli poniżej zestawiono osiągnięte (na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność) 

i oczekiwane (na podstawie zawartych umów o dofinansowanie) efekty projektów 

dofinasowanych w poddziałaniu 5.2.1 Gospodarka odpadami - ZIT oraz 5.2.2 Gospodarka 

odpadami – RIT w odniesieniu do celów zakładanych na poziomie strategii ZIT i RIT. Po 

zakończeniu realizacji wszystkich dofinansowanych do 31.07-2020 r. projektów część celów 

wskaźnikowych na poziomie ZIT i RIT nie zostanie osiągnięta. Dotyczy to w szczególności 

wskaźników związanych z budową/rozbudową zakładów zagospodarowania odpadów w 

ramach ZIT oraz możliwościami przerobowymi w zakresie recyklingu. Można jednak 

prognozować, że w wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonych w 2020 r. naborów, 

poziom realizacji celów wskaźnikowych istotnie się zwiększy, w szczególności w 

zakresie liczby wspartych PSZOK oraz masy odpadów zawierających azbest.  

Tabela 7. Efekty projektów dofinansowanych w działaniu 5.2 w podziale na instrumenty terytorialne 

WSKAŹNIK 
JED

NOST

KA 

INSTRU

MENT 

WARTOŚĆ 

DOCELOWA 

2023 

REALIZACJA NA 

PODSTAWIE 

WNIOSKÓW O 

PŁATNOŚĆ 

ZATWIERDZONYCH DO 

31.07.2020 

SZACOWANA 

REALIZACJA NA 

PODSTAWIE UMÓW 

ZAWARTYCH DO 

31.07.2020 

PROGNOZOWANA 

REALIZACJA NA 

PODSTAWIE ZAWARTYCH 

UMÓW, WNIOSKÓW 
WYBRANYCH DO 

DOFINANSOWANIA ORAZ 

ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW 

WARTOŚĆ 
% 

DOCELOW

EJ 
WARTOŚĆ 

% 

DOCELOW

EJ 
WARTOŚĆ 

% 

DOCELOW

EJ 

Liczba wspartych 
zakładów 
zagospodarowania 
odpadów 

szt. 

ZIT 7 0 0% 2 29% 3 43% 

RIT 
ZACH 

1 1 0% 1 100% 1 100% 

RPO 
WSL 

8 1 13% 3 38% 4 50% 

Masa wycofanych z 
użytkowania i 
unieszkodliwionych 
wyrobów 
zawierających 
azbest 

t 

ZIT 2 010 2680 57% 3 525 175% 4 646 231% 

RIT 
ZACH 

434 430 71% 896 206% 1 507 347% 

RPO 
WSL 

2 444 3110 60% 4 421 181% 6 153 252% 

Dodatkowe 
możliwości 
przerobowe w 
zakresie recyklingu 
odpadów (CI 17) 

t/rok 

ZIT 79 294 0 0% 4 000 5% 4 000 5% 

RIT 
ZACH 

17 132 300 2% 300 2% 300 2% 

RPO 
WSL 

96 426 300 0% 4300 4% 4 300 4% 

Liczba wspartych 
Punktów 
Selektywnego 
Zbierania Odpadów 
Komunalnych  

szt. 

ZIT  16 0 0% 6 38% 16 100% 

RIT 
ZACH 

3 0 0% 0 0% 3 100% 

RPO 
WSL 

19 0 0% 6 32% 19 100% 

Alokacja środków 
UE7 

EUR 

ZIT  
25 260 

100 
7 932 

809 
31,4% 

14 273 
479 

56,5% 
24 738 

352 
97,9% 

RIT 
ZACH 

5 457 599 930 091 17,0% 
2 280 

933 
41,8% 

4 904 
343 

89,9% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie porozumień w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji 
instrumentów ZIT i RIT oraz danych z LSI, stan na 31.07.2020 r.  

                                                
7 Przeliczenie kwot kontraktacji z zł na EUR na podstawie algorytmu przeliczania środków, stanowiącego załącznik 4a do 
Kontraktu Terytorialnego, z którego wynika, że kurs obowiązujący w lipcu wynosi 1 EUR = 4,4664 zł. 

I.2 Czy projekty realizowane w ramach formuły ZIT/RIT charakteryzowały się skutecznością w rozumieniu realizacji 
założonych wartości wskaźników przypisanych do poszczególnych ZIT/RIT? 
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3.2.3 OCENA WPŁYWU NA REALIZACJĘ CELÓW STRATEGICZNYCH 

Celem szczegółowym PI 6a jest zwiększony udział unieszkodliwionych odpadów 

komunalnych i niebezpiecznych (azbest). Planowanym rezultatem wsparcia inwestycji w 

sektor gospodarki odpadami miała być większa ilość unieszkodliwionych oraz poddanych 

recyklingowi odpadów, co spowodować ma zmniejszenie presji na środowisko naturalne, w 

tym poprawę jakości życia ludzi, dzięki zapewnieniu lepszego stanu środowiska i likwidacji 

uciążliwości związanych ze składowaniem odpadów. Zaplanowany w działaniu 5.2 zakres 

wsparcia jest związany z występowaniem na terenie województwa śląskiego dużej ilości 

odpadów wytworzonych i nagromadzonych, co wynika z wysokiego stopnia zurbanizowania i 

uprzemysłowienia regionu. RPO WSL 2014-2020 realizuje wizję rozwoju regionu zawartą w 

Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020 i stanowi jeden z najistotniejszych 

instrumentów polityki regionalnej. Kierunkiem działań zapisanym w ww. strategii w ramach 

Celu 1 Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska jest wspieranie tworzenia i 

wdrażania zintegrowanych systemów gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem 

sieci instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Przeprowadzone analizy 

dokumentacji projektowej oraz badania terenowe wskazują, że realizowane projekty 

będą miały wpływ na zakładane cele strategiczne. 

W latach 2012-2019 nastąpiły w województwie śląskim pozytywne zmiany w systemie 

gospodarowania odpadami. Nastąpiło zrównanie masy odpadów przygotowanych do 

zagospodarowania z masą odpadów wytworzonych, co było m.in. konsekwencją 

wprowadzonych zmian w ustawie o odpadach (uszczegółowienie sprawozdawczości, 

przekazanie władztwa nad odpadami do gmin, lepszy monitoring strumienia odpadów, jak 

również zakaz składowania odpadów o wysokiej wartości energetycznej). Najistotniejszą 

pozytywną zmianą w analizowanym okresie jest zmniejszanie się udziału odpadów 

deponowanych na składowiskach w ogólnej masie odpadów komunalnych. Taka 

tendencja świadczy o tym, że coraz większa ilość odpadów podlega recyklingowi oraz 

odzyskowi, a tym samym, że system gospodarowania odpadami komunalnymi działa coraz 

lepiej. Wskaźnikiem obrazującym te zmiany jest wskaźnik strategiczny Udział odpadów 

komunalnych niepodlegających składowaniu w ogólnej masie odpadów komunalnych, dla 

którego na poziomie RPO założono wzrost z poziomu 9,6% w 2013 r. do poziomu 50% w 

2023 r. Założono liniową dynamikę wzrostu wskaźnika. 

  

I.1 Czy udzielone wsparcie było skuteczne, tzn. czy i w jakim stopniu przyczyniło się do osiągnięcia celów szczegółowych (ocena stopnia 
osiągnięcia celów powinna zostać przeprowadzona zarówno w aspekcie ilościowym, wyrażonym osiągnięciem założonych w Programie 
wartości wskaźników, jak i jakościowym, odwołującym się do właściwości poszczególnych celów Programu i założeń związanych z tymi 
właściwościami oraz samymi celami, a także odnoszącym się do zasięgu osiągniętego efektu) 
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Wykres 6. Udział odpadów komunalnych niepodlegających składowaniu w ogólnej masie odpadów 

komunalnych [%] w województwie śląskim – trend 2013 r.  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

Jak zobrazowano na wykresie powyżej, wartość wskaźnika dynamicznie rosła i w 2019 r. 

województwo śląskie osiągnęło poziom 50% udziału odpadów komunalnych 

niepodlegających składowaniu w ogólnej masie odpadów komunalnych 

wytworzonych, a więc cel założony na 2023 r. w RPO WSL. Analiza trendu wieloletniego 

pozwala wnioskować, że w przypadku jego kontynuacji w 2023 r. wskaźnik może osiągnąć 

poziom blisko 80%. 

Projekty dofinansowane w działaniu 5.2 wpływają na zmniejszenie ilości odpadów 

komunalnych podlegających składowaniu, jednak precyzyjne, ilościowe zwymiarowanie 

tego wpływu w przypadku większości typów projektów nie jest możliwe. Obserwowane do 

2019 r. pozytywne zmiany w województwie tylko w bardzo niewielkim stopniu mogły 

być związane z interwencją RPO WSL, co wynika z relatywnie późnej kontraktacji środków 

i rozpoczęcia realizacji projektów dotyczących PSZOK i ZZO (poza jednym, wszystkie 

dofinansowane w tym zakresie projekty znajdują się jeszcze obecnie, w 2020 r., w fazie 

realizacji, realizacja kolejnych dopiero się rozpocznie). Niewątpliwie jednak działania 

realizowane w projektach dotyczących PSZOK przyczyniają się do ograniczenia masy 

odpadów zmieszanych, których część kierowana jest na składowiska. Przedsięwzięcia 

obejmujące budowę nowej i rozbudowę istniejącej infrastruktury wspomagającej selektywną 

zbiórkę odpadów oraz działania edukacyjne na poziomie gmin przyczyniają się do 

zwiększenia ilości odpadów surowcowych, niebezpiecznych i wielkogabarytowych 

wydzielonych ze strumienia odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Z kolei 

projekty dotyczące modernizacji ZZO przyczyniają się do zmniejszenia ilości odpadów 

kierowanych na składowiska, poprzez: 

 zwiększenie ilości selektywnie zbieranych odpadów komunalnych przez wytwórców;  

 poprawę efektywności wydzielania odpadów surowcowych ze strumienia 

zmieszanych odpadów komunalnych; 

 przetwarzanie odpadów biodegradowalnych w zmodernizowanych biologicznych 

częściach instalacji. 

Dobra praktyka – działanie 5.2 

Projekt „Rozbudowa instalacji fermentacji o moduł przygotowania odpadów biodegradowalnych 
zbieranych selektywnie w ramach istniejącej fermentacji beztlenowej zlokalizowanej na terenie 
MZKZOK w Tychach”, beneficjent: MASTER - Odpady i Energia sp. z o.o. 

Zakres rzeczowy projektu obejmował budowę hali oraz modułu przygotowania odpadów biodegradowalnych w 
celu umożliwienia poddawania czystej frakcji biodegradowalnej (odpadów kuchennych, mokrych) do istniejącej 
instalacji przetwarzania frakcji biodegradowalnej wydzielonej z odpadów zmieszanych w procesie fermentacji 
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beztlenowej. Inwestycja ma na celu poprawę technologii zagospodarowania odpadów w Zakładzie, w 
szczególności odpadów biodegradowalnych, a przy tym umożliwi produkcję energii odnawialnej (biogaz) 
poprzez właściwe i bezpieczne dla środowiska wykorzystanie odpadów. W efekcie realizacji projektu 
możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów zwiększą się o 4 tys. Mg/rok. 

Projekt wyróżnia jego bezpośredni związek z uwarunkowaniem prawnym, które przez wprowadzenie 
obowiązku selektywnego zbierania bioodpadów stanowiących odpady komunalne zmieniło skład morfologiczny 
odpadów kierowanych do instalacji fermentacji. Projekt stanowi dobry przykład elastycznego dostosowania 
istniejącej instalacji do zmieniającej się bazy surowcowej. 

Potencjalny wpływ interwencji OP V na zmniejszenie ilości odpadów komunalnych 

podlegających składowaniu należy ocenić jako istotny, jednak efekty interwencji 

widoczne będą i możliwe do oceny dopiero za kilka lat.  

Największa skala efektów interwencji w działaniu 5.2 dotyczy usuwania azbestu. 

W efekcie realizacji 62 dofinansowanych do 31.07.2020 r. projektów, wycofanych 

z użytkowania i unieszkodliwionych zostanie 4 421 ton wyrobów zawierających azbest 

(skala efektów będzie większa po zakontraktowaniu kolejnych projektów złożonych w 

naborach w 2020 r.). 

3.2.4 OCENA WPŁYWU NA REALIZACJĘ DYREKTYWY 2008/98/WE 

Kluczowym aktem prawa UE w dziedzinie gospodarki odpadami jest Dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów. Zgodnie 

z dyrektywą 2008/98/WE, dążeniem UE jest stworzenie społeczeństwa recyklingu, którego 

celem będzie unikanie wytwarzania odpadów oraz wykorzystywanie odpadów jako 

zasobów. Narzędziem realizacji celów dyrektywy 2008/98/WE na poziomie krajowym są 

plany gospodarki odpadami, które zawierają m.in. opis sposobu, w jaki plan wspiera 

realizację celów i przepisów przedmiotowej dyrektywy Obowiązujący plan gospodarki 

odpadami na poziomie krajowym został podjęty uchwałą nr 88 Rady Ministrów z 1.7.2016 r. 

w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022. Jego regionalnym odpowiednikiem 

dla województwa śląskiego jest Plan gospodarki odpadami województwa śląskiego na lata 

2016 – 2022, z perspektywą na lata 2023 – 2026 (WPGO). 

Cele gospodarki recyklingu wymuszają zwiększenie udziału odpadów zbieranych 

selektywnie. Poza ich zbieraniem w ten sposób na terenie nieruchomości (skąd są 

odbierane), konieczne jest zwiększenie efektywności przyjmowania selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych w PSZOK-ach. Poprawa tej efektywności wymusza potrzebę 

rozbudowy sieci PSZOK, tak aby były łatwo dostępne dla mieszkańców, zachęcając do 

korzystania z ich oferty.  

Zgodnie z WPGO moc przerobowa instalacji mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych, która w 2014 r. wynosiła 1 168 250 Mg/rok, 

całkowicie zabezpieczała potrzeby w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych. Konieczna intensyfikacja recyklingu odpadów ogranicza strumień odpadów 

komunalnych zmieszanych, skutkując nadwyżką mocy przerobowych MBP w stosunku do 

powstającego strumienia odpadów komunalnych zmieszanych. Podporzadkowanie systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązującej hierarchii sposobów postępowania z 

odpadami wymusza konieczność przemodelowania instalacji MBP w kierunku 

przetwarzania w nich selektywnie zbieranych frakcji surowcowych oraz odpadów 

ulegających biodegradacji.  

I.4   W jakim stopniu wsparcie w ramach V osi priorytetowej pozwoliło na realizację dyrektyw unijnych w przedmiotowym 
obszarze? 
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W WPGO wskazano także na konieczność intensyfikacji działań związanych z 

usuwaniem azbestu, ze średniorocznego poziomu bazowego 6 tys. Mg usuwanych 

wyrobów azbestowych na poziom pozwalający osiągnąć zakładane cele (całkowite usunięcie 

wyrobów zawierających azbest) w zakładanym terminie (2032 r.) tj. przynajmniej na poziomie 

20 tys. Mg/rok.  

Planowane efekty realizacji projektów dofinansowanych do końca lipca 2020 r. w działaniu 

5.2 obejmują: 

 budowę 2 nowych PSZOK, co odpowiada 5% liczby PSZOK zaplanowanych do 

budowy wg WPGO (43 nowe PSZOK), a po uwzględnieniu złożonych wniosków o 

dofinansowanie może zostać wybudowanych łącznie12 nowych PSZOK, co 

odpowiadałoby 28% zaplanowanej do budowy liczby PSZOK; 

 modernizację lub rozbudowę 4 istniejących PSZOK, co dopowiada 13% liczby 

PSZOK zaplanowanych do rozbudowy lub modernizacji wg WPGO (30 

istniejących PSZOK), a po uwzględnieniu złożonych wniosków o dofinansowanie 

może zostać rozbudowanych lub zmodernizowanych łącznie 7 istniejących PSZOK, 

co odpowiadałoby 23% zaplanowanej do rozbudowy lub modernizacji liczby 

PSZOK; 

 rozbudowę 2 instalacji do przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów, co 

odpowiadana 12,5% zaplanowanej w WPGO liczby wymagających 

rozbudowy/modernizacji instalacji do przetwarzania odpadów zielonych (16 

instalacji); 

 wycofanie z użytkowania i unieszkodliwienie 4 421 Mg wyrobów zawierających 

azbest odpowiada blisko 2% całkowitych potrzeb w tym obszarze występujących na 

terenie województwa (246 tys. Mg), a po uwzględnieniu złożonych wniosków o 

dofinansowanie - nawet 6 tys. Mg wyrobów zawierających azbest, co odpowiadałoby 

2,5 % całkowitych potrzeb województwa.  

W oparciu o przedstawione dane można oceniać, że środki RPO WSL zostały trafnie 

ukierunkowane na realizację celów dyrektyw odpadowych, tworząc skuteczną zachętę 

dla podmiotów gospodarujących odpadami do realizacji przedsięwzięć wspierających 

tworzenie społeczeństwa recyklingu. Kierunki i formy wsparcia dopasowano do stanu, 

prognoz zmian, potrzeb i celów określonych w WPGO oraz w Programie usuwania azbestu z 

terenu województwa śląskiego do roku 2032. Tym samym wsparcie RPO WSL może mieć 

istotny wpływ na osiąganie celów gospodarki odpadami na poziomie województwa 

śląskiego.  

Dotychczasowe zaangażowanie środków RPO WSL w przemodelowanie tej części systemu, 

jaką jest przetwarzanie odpadów komunalnych (odzysk, w tym recykling) na potrzeby 

zachodzących i prognozowanych zmian wielkości strumienia selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych (wzrost ilości) kosztem zmieszanych odpadów komunalnych (spadek 

ilości) wskazuje na właściwe ukierunkowanie interwencji.  

Zaangażowanie środków RPO WSL w likwidację zagrożeń wynikających z bardzo dużych 

potrzeb w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz bezpiecznego 

unieszkodliwiania wytworzonych podczas tego procesu odpadów, należy uznać za 

wyjątkowo trafne.  
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3.2.5 OCENA STOPNIA ZASPOKOJENIA KLUCZOWYCH POTRZEB WOJEWÓDZTWA 

Największe problemy utrudniające zarówno osiąganie celów dyrektyw w obszarze 

gospodarki odpadami, jak również zaspokojenie kluczowych potrzeb w zakresie gospodarki 

odpadami komunalnymi, wynikają z niedostosowania istniejącej infrastruktury do 

docelowego modelu gospodarki odpadami opartego na hierarchii postępowania z 

odpadami. Ukierunkowanie gospodarki odpadami na zapobieganie powstawaniu odpadów, 

a przy ich wytworzeniu - na recykling i inne formy odzysku, powoduje występowanie 

niedoborów w infrastrukturze umożliwiającej selektywne zbieranie produktów 

przeznaczonych do ponownego użycia (z uwzględnieniem możliwości poprzedzających je 

napraw) oraz selektywne zbieranie odpadów kształtujące efektywność recyklingu. Kluczowe 

potrzeby województwa w tym zakresie zostały ujęte w WPGO (co omówiono we 

wcześniejszym rozdziale). W WPGO zidentyfikowano przede wszystkim problem 

niewystarczającej liczby stacjonarnych PSZOK, do których wszyscy mieszkańcy mieliby 

łatwy i nieograniczony dostęp w zakresie przekazywania określonych frakcji odpadów 

komunalnych. Na koniec 2014 r. w województwie funkcjonowało 122 PSZOK (w 107 

gminach), a potrzeby obejmowały budowę 43 nowych PSZOK i rozbudowę lub modernizację 

30 istniejących PSZOK.  

Niewystarczające wyposażenie obszaru województwa w infrastrukturę do selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych i towarzysząca mu niska świadomość społeczna w 

zakresie potrzeby takiego systemu zbierania odpadów skutkowały zbyt dużym udziałem 

odpadów zmieszanych w całym strumieniu wytwarzanych odpadów komunalnych. 

Jednocześnie stwierdzono składowanie selektywnie zbieranych odpadów ulegających 

biodegradacji oraz składowanie odpadów zmieszanych, zawierających odpady 

niebezpieczne z gospodarstw domowych, w tym przeterminowane leki, co stanowiło 

działania sprzeczne z celami Dyrektyw odpadowych.  

Ze wskazanych wyżej potrzeb rzeczowych wynika, że dominującym kierunkiem wsparcia, 

odpowiadającym celom dyrektyw odpadowych, przeniesionym na poziom województwa, 

powinny być inwestycje wpisujące się w dolne poziomy hierarchii postępowania z 

odpadami, tworzące warunki do selektywnego zbierania odpadów a następnie 

przygotowania ich do odzysku (w tym recyklingu) poprzez doczyszczanie zebranych 

selektywnie frakcji oraz następnie przetwarzania na drodze odzysku (w tym 

recyklingu) minimalizując potrzeby w zakresie unieszkodliwiania odpadów. Wskazane 

wyżej plany inwestycyjne odpowiadają zidentyfikowanej potrzebie przemodelowania systemu 

gospodarki odpadami w sposób umożliwiający w pierwszym rzędzie realizację działań 

wspierających odzysk (recykling odpadów).  

Poza opisanymi wcześniej projektami dofinansowanymi ze środków RPO WSL, 

obejmującymi budowę lub modernizację 7 PSZOK, o wartości dofinansowania UE 5,8 mln zł, 

w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi POIiŚ 2014-2020 

dofinansowano w województwie śląskim projekty obejmujące budowę 2 PSZOK (w 

Chorzowie i Siemianowicach Śląskich) o łącznej wartości dofinansowania UE około 6 mln zł. 

Dotychczasowe strumienie finansowania PSZOK (RPO WSL i POIiŚ) wskazują więc na 

porównywalny wkład tych programów w zaspokojenie potrzeb województwa. Ze 

względu na specyfikę obu programów, środki te są jednak zorientowane na inną skalę 

zadań, co wskazuje na ich efektywne uzupełnianie w zaspokajaniu potrzeb regionu. Należy 

jednak podkreślić, że w efekcie nierozstrzygniętych jeszcze naborów w działaniu 5.2 RPO 

I.8 W jakim stopniu osiągnięte efekty przyczynią się do zaspokojenia kluczowych potrzeb w skali województwa śląskiego? 
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WSL można prognozować kontraktację dodatkowych 18,4 mln zł dofinansowania UE na 

projekty obejmujące budowę lub modernizację PSZOK. Oznacza to, że skala finansowa 

interwencji RPO WSL w zakresie PSZOK będzie znacznie większa niż POIiŚ w 

województwie śląskim. W ramach POIiŚ 2014-2020 nie dofinansowano także dotąd żadnej 

inwestycji dotyczącej przebudowy lub modernizacji zakładu zagospodarowania odpadów w 

województwie śląskim.  

Wszystkie realizowane projekty z zakresu gospodarki odpadami finansowane zarówno 

z RPO WSL, jak i POIiŚ 2014-2020 w województwie śląskim, przyczyniają się do 

rozwiązywania zidentyfikowanych potrzeb, zarówno wskazanych przez samych 

beneficjentów we wnioskach o dofinansowanie, jak również zidentyfikowanych w 

dokumentach strategicznych.  

Interpretacja wyników ankiety CAWI w odniesieniu do stopnia zaspokojenia potrzeb 

beneficjentów musi uwzględniać różnorodność typów dofinansowanych inwestycji. Co 

prawda większość (78%) beneficjentów wskazała, że potrzeby zostały całkowicie lub w 

wysokim stopniu zaspokojone, jednak należy pamiętać, że zdecydowana większość 

beneficjentów to wspólnoty mieszkaniowe i gminy realizujące w działaniu 5.2 projekty z 

zakresu usuwania azbestu. Można więc oceniać, że wsparte podmioty w wysokim stopniu 

zaspokoiły swoje potrzeby w omawianym zakresie, podobnie jak wsparte zakłady 

zagospodarowania odpadów (realizacja niezbędnych modernizacji). Ci respondenci, którzy 

wskazywali dalszą potrzebę realizacji działań w zakresie gospodarki odpadowej, wskazywali 

głównie na dalszą potrzebę demontażu azbestu oraz budowy i rozbudowy PSZOK.  

Wykres 7. Zestawienie odpowiedzi beneficjentów działania 5.2 na pytanie „W jakim stopniu projekt 
zaspokaja potrzeby/rozwiązuje problemy w zakresie gospodarki odpadami?” 

 
Źródło: CAWI, n= 33 

Nieco ponad połowa (53%) respondentów CAWI realizuje inne przedsięwzięcia mające 

wpływ na zaspokojenie potrzeb w zakresie gospodarki odpadowej. Dotyczą one głównie 

usuwania azbestu oraz budowy i rozbudowy PSZOK i są finansowane z własnych środków 

lub przy udziale środków WFOŚiGW w Katowicach oraz środków RPO WSL. 

3.2.6 DODATKOWE EFEKTY INTERWENCJI 

W oparciu o wyniki badań terenowych i studiów przypadków można wskazać, że 

najważniejszymi efektami dodatkowymi projektów będą efekty społeczne:  

45% 33% 9% 12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

w pełni (po zakończeniu projektu wszystkie potrzeby zostaną zaspokojone, nie będzie konieczności podejmowania dalszych działań)

w wysokim stopniu (po zakończeniu projektu większość potrzeb zostanie zaspokojona - będzie potrzeba podejmowania dalszych działań,
jednak w mniejszej skali lub o mniejszym zakresie)

połowicznie  (po zakończeniu projektu część potrzeb zostanie zaspokojona - będzie potrzeba podejmowania dalszych działań o podobnej
skali)

w niewielkim stopniu (po zakończeniu projektu tylko niewielka część potrzeb zostanie zaspokojona - będzie potrzeba podejmowania
dalszych działań, w większej skali lub o większym zakresie)

I.3 Jakie są pozostałe efekty udzielonego wsparcia? Czy w wyniku realizacji projektów ujawniły się niezamierzone efekty 
(negatywne/pozytywne)? Jak można przeciwdziałać zidentyfikowanym efektom negatywnym a wzmacniać pozytywne? 
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 ograniczenie uciążliwości związanych z zanieczyszczeniem środowiska, 

 redukcja zagrożeń dla życia i zdrowia mieszkańców, 

 wzrost świadomości ekologicznej. 

Do bardzo istotnych odnotowanych efektów dodatkowych należą także obniżenie kosztów 

ponoszonych przez gospodarstwa domowe oraz poprawa estetyki krajobrazu. 

Wykres 8. Zestawienie odpowiedzi beneficjentów działania 5.2 na pytanie: „Jakie efekty społeczne 
zaobserwowano/oczekują Państwo uzyskać w wyniku realizacji projektu?” 

 

Źródło: CAWI, n= 33 

Projekty dotyczące gospodarki odpadowej zapewnią poprawę jakości życia mieszkańców 

m.in. przez poprawę jakości środowiska. Dzięki temu, zwiększy się również atrakcyjność 

osiedleńcza i inwestycyjna, obniżone zostaną koszty gospodarowania odpadami oraz 

zostanie zapewniony ład przestrzenny. Poprawa jakości środowiska naturalnego 

przyczyni się również do wzrostu potencjału rozwojowego gminy. Powstają jednocześnie 

miejsca pracy.  

Wykres 9. Zestawienie odpowiedzi beneficjentów działania 5.2 na pytanie: „Jakie efekty/wpływ 
gospodarczy zaobserwowano/ zaobserwowano/oczekują Państwo uzyskać w wyniku realizacji 
projektu? 

 
Źródło: CAWI, n= 33 
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Nie zidentyfikowano potencjalnych ani faktycznych efektów negatywnych, a także czynników 

mogących wzmacniać pozytywne efekty. 

3.3 DZIAŁANIE 5.3 DZIEDZICTWO KULTUROWE  

Do końca lipca 2020 r.  przeprowadzono jeden konkursowy nabór wniosków o 

dofinansowanie w poddziałaniu 5.3.1 (2017 r.) oraz nabory pozakonkursowe w 

poddziałaniach 5.3.2 i 5.3.3. Do końca lipca 2020 r. w działaniu 5.3 podpisano 48 umów o 

dofinansowanie8 o łącznej wartości dofinansowania UE w  wysokości 221,8 mln zł, co 

odpowiada 97% alokacji przypisanej do działania 5.3 (228,4 mln zł9), w tym 40 umów na 

konkursowe w ramach poddziałania 5.3.1, 7 umów w ramach poddziałania 5.3.2 dla realizacji 

projektów w OSI (Miasto Bytom – 2 projekty oraz 5 projektów realizowanych przez Kościół 

Katolicki) oraz 1 umowę z Operą Śląską w ramach poddziałania 5.3.3 dla realizacji projektu 

„Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu 

zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego”. Ze względu 

na wykorzystanie praktycznie całej alokacji na działanie 5.3 nie przewiduje się kolejnych 

naborów projektów. Z projektów wybranych do realizacji rozliczono 11 projektów, pozostałe 

są w trakcie realizacji. Biorąc pod uwagę formę prawną wnioskodawców, najwięcej projektów 

(21) realizowanych jest przez Kościół Katolicki, następnie przez wspólnoty samorządowe 

(17). 

Warto zauważyć również, że znacząca liczba projektów wybranych do realizacji (35%) 

wynika z planu rewitalizacji i jest realizowana na obszarach objętych takim planem. Są to 

wszystkie projekty z poddziałania 5.3.2 oraz 10 projektów z poddziałania 5.3.1. W praktyce 

oznaczało to pewne preferencje na etapie wyboru projektów do realizacji (dodatkowa 

punktacja za wynikanie projektu z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO 

programu rewitalizacji) oraz ułatwienia programowe (wyższy maksymalny % poziom 

dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu). 

3.3.1 OCENA STOPNIA REALIZACJI CELÓW WSKAŹNIKOWYCH 

W tabeli poniżej podsumowano oczekiwany stopień osiągnięcia celów szczegółowych RPO 

WSL, wyrażonych wartościami docelowymi specyficznych dla programu i działania 

wskaźników produktu. Przy czym ze względu na praktycznie wyczerpanie alokacji w tym 

działaniu, docelowa oczekiwana wartość wskaźników jest równoważna wartości 

zakontraktowanej w dotychczasowych umowach.  

  

                                                
8 Umowy obowiązujące (nierozwiązane) wg stanu na 31.07.2020 
9 Przeliczenie kwoty alokacji (52 003 750 EUR) na złotówki wg kursu INFOREURO z września 2020 (1 EUR = 4,3921 zł) 

I.1 Czy udzielone wsparcie było skuteczne, tzn. czy i w jakim stopniu przyczyniło się do osiągnięcia celów szczegółowych 
(ocena stopnia osiągnięcia celów powinna zostać przeprowadzona zarówno w aspekcie ilościowym, wyrażonym osiągnięciem 
założonych w Programie wartości wskaźników, jak i jakościowym, odwołującym się do właściwości poszczególnych celów 
Programu i założeń związanych z tymi właściwościami oraz samymi celami, a także odnoszącym się do zasięgu osiągniętego 
efektu) 

III.1 Jaka jest możliwość osiągnięcia założonych celów szczegółowych, wyrażonych przypisanymi wskaźnikami? Jakie są 
powody nieosiągnięcia lub przekroczenia wartości docelowych wskaźników? 
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Tabela 8. Efekty projektów dofinansowanych w działaniu 5.3 (PI6c) 

WSKAŹNIK JEDNOSTKA 

ZAKŁADANA 

WARTOŚĆ 

DOCELOWA 

WG RPO LUB 

SZOOP 

WARTOŚĆ 

OSIĄGNIĘTA 

DO 

31.07.2020 

WARTOŚĆ 

PROGNOZOWANA NA 

PODSTAWIE UMÓW 

ZAWARTYCH DO 

31.07.2020 

PROGNOZOWANY 

POZIOM 

OSIĄGNIECIA 

WARTOŚCI 

DOCELOWEJ 

Wskaźniki produktu - RPO 

Wzrost oczekiwanej liczby 

odwiedzin w objętych 

wsparciem miejscach 

należących do dziedzictwa 

kulturalnego i naturalnego 

oraz stanowiących atrakcje 

turystyczne 

odwiedziny/rok 762 720 102 047 1 252 440 164% 

Liczba zabytków 

nieruchomych objętych 

wsparciem 

szt. 35 16 47 134% 

Wskaźnik produktu - załącznik nr 2 do SZOOP 

Liczba instytucji kultury 

objętych wsparciem 
szt. 15 6 15 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z LSI, stan na 31.07.2020 r. 

Analiza stopnia realizacji wartości docelowych wskazuje, że nie ma zagrożenia ich 

nieosiągnięcia. Liczbę instytucji kultury objętych wsparciem osiągnięto dotychczas w 40%, a 

liczbę zabytków nieruchomych objętych wsparciem w 46%. W obu przypadkach nie widać 

zagrożenia dla realizacji projektów, a co za tym idzie do osiągnięcia wartości docelowych 

wskaźników produktu. Problemy realizacyjne jakie zgłaszają beneficjenci dotyczyły/dotyczą 

realizacji projektów zgodnie z harmonogramem i założonym budżetem oraz wyboru 

wykonawcy. Jak wskazano w badaniu CAWI, problemy te były w większości przypadków 

pozytywnie rozwiązywane, w tym przede wszystkim beneficjenci uzyskiwali zgodę na 

przedłużenie terminu realizacji projektu oraz, tam gdzie to było możliwe, na zwiększenie 

dofinansowania na projekt.  

W przypadku liczby zabytków nieruchomych objętych wsparciem, wartość zakontraktowana 

wskaźnika przekracza wartość docelową o 34%. Jak wynika z wywiadu z IZ wynika to z 

wyboru większej niż pierwotnie planowano liczby projektów10 do realizacji i przeznaczenia na 

nie dodatkowej puli środków w ramach procedury odwoławczej. Na większą dostępność 

środków na projekty w stosunku do etapu szacowania wskaźników wpływały zapewne 

również różnice kursowe. W konsekwencji przekroczony został również wskaźnik Wzrost 

oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa 

kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne, którego wartość 

docelowa szacowana była na danych historycznych oraz w odniesieniu do liczby zabytków 

nieruchomych objętych wsparciem (21 792 na obiekt). Zauważyć również należy, że wyższa 

niż średnia historyczna wartość jednostkowa wzrostu odwiedzin na obiekt objęty wsparciem 

w obecnej perspektywie wynika z bardzo wysokiej wartości tego wskaźnika w jednym z 

projektów wybranych do realizacji. Dotyczy to projektu Rekonstrukcja i konserwacja 

zabudowań Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze - etap II, w ramach którego 

przewidziano wzrost liczby odwiedzin o 500 000 osób. Gdyby wykluczyć ten projekt z 

analizy, wartość docelowa wskaźnika mogłaby nie zostać osiągnięta, gdyż średnia 

jednostkowa wynosiłaby wówczas niewiele ponad 18 300 w projektach wybranych w 

                                                
10 W oparciu o założenie, iż średnia wartość dofinansowania dla projektu wyniesie 5 mln zł, przyjęto wskaźnik dot. liczby 
obiektów wspartych w ramach programu wynoszący 40 szt. Po zmniejszeniu alokacji w działaniu 5.3 wartość wskaźnika została 
pomniejszona do 35 obiektów zabytkowych. 
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procedurze konkursowej (czyli mniej niż szacowano na etapie planowania interwencji). W 

przypadku procedury pozakonkursowej (poddziałanie 5.3.2) średni deklarowany wzrost 

liczby zwiedzających jest jeszcze niższy – 2 322 osób. Wynikać to może właśnie z braku 

konkurencji w tym przypadku między projektami (projekty oceniane znajdowały się w 

Zestawieniu projektów dla poddziałania 5.3.2 realizowanych w ramach trybu 

pozakonkursowego), a w konsekwencji braku presji na maksymalizowanie efektów celem 

uzyskania wyższej punktacji. Z drugiej strony, niższe wartości przypisywane przez 

projektodawców temu wskaźnikowi w tym przypadku mogą wynikać również z tego, że 

obiekty realizowane na obszarach strategicznej interwencji mogą charakteryzować się 

mniejszą atrakcyjnością niż obiekty objęte wsparciem w wyniku procedury konkursowej.  

Ponadto, w badaniu CAWI respondenci zwracali uwagę na negatywny wpływ pandemii 

na osiągnięcie zaplanowanych wartości tego wskaźnika. Dotychczas udało się osiągnąć 

13% wartości wskaźnika (na podstawie wniosków o płatność) i gdyby nie znaczące 

przekroczenie docelowych wartości w zawartych umowach można by się obawiać, czy 

wartość docelowa wskaźnika na poziomie całego działania jest możliwa do osiągnięcia. 

Warto jednak zauważyć również, że z wywiadów wynika, że beneficjenci podejmują szereg 

działań mających umożliwić osiągnięcie wartości docelowych wskaźnika dotyczącego 

Wzrostu oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do 

dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne. 87% 

beneficjentów działania 5.3 biorących udział w badaniu CAWI deklarowało również 

osiągniecie w pełni głównych efektów zaplanowanych w projekcie. 

3.3.2 OCENA WPŁYWU NA REALIZACJĘ CELÓW STRATEGICZNYCH 

Za cel szczegółowy dla PI 6c przyjęto zwiększoną atrakcyjność obiektów kulturowych 

regionu. Planowanym rezultatem wsparcia miała poprawa dostępu do kultury, wzrost 

atrakcyjności obiektów kulturowych, wzmocnienie funkcji edukacyjnych i zwiększenie udziału 

mieszkańców regionu w kulturze.  

Analiza danych z wniosków projektowych wskazuje, że zaplanowana interwencja powinna 

prowadzić do wystąpienia szeregu efektów bezpośrednich przyczyniających się do realizacji 

celu szczegółowego. Zwiększenie atrakcyjności obiektów kulturowych dokonywane jest 

poprzez prace konserwatorskie, restauratorskie i rekonstrukcyjne dotyczące obiektów 

zabytkowych oraz modernizację i adaptację/dostosowanie budynków zabytkowych do 

pełnienia funkcji kulturalnych oraz do realizacji nowej lub rozszerzonej oferty kulturalnej. 

Towarzyszą im prace instalacyjne (instalacje c.o., alarmowe, elektryczne, sanitarne, 

instalacje iluminacyjne i multimedialne) oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu 

wokół obiektów objętych wsparciem.  

Istotne bezpośrednie efekty realizowanych projektów obejmują:  

 zabezpieczenie obiektów zabytkowych przed wilgocią, pożarami, kradzieżami,  

 zapewnienie dostępu do obiektów zabytkowych, 

 poprawa estetyki wizualnej obiektów objętych wsparciem,  

 nadanie obiektom objętym wsparciem nowych funkcji kulturalnych, 

I.1 Czy udzielone wsparcie było skuteczne, tzn. czy i w jakim stopniu przyczyniło się do osiągnięcia celów szczegółowych 
(ocena stopnia osiągnięcia celów powinna zostać przeprowadzona zarówno w aspekcie ilościowym, wyrażonym osiągnięciem 
założonych w Programie wartości wskaźników, jak i jakościowym, odwołującym się do właściwości poszczególnych celów 
Programu i założeń związanych z tymi właściwościami oraz samymi celami, a także odnoszącym się do zasięgu osiągniętego 
efektu) 



45 

 

 stworzenie nowej, rozszerzenie dotychczasowej oferty kulturalnej lub intensyfikacja 

dotychczas realizowanych działań kulturalnych (nowe ekspozycje, nowe pracownie, 

nowa scena, organizacja cyklu koncertów itp.) 

 zwiększenie potencjału instytucji objętych wsparciem do realizacji działań 

kulturalnych poprzez remonty/adaptacje zaplecza administracyjno-biurowego, 

magazynów, pomieszczeń technicznych oraz poprzez zwiększenie zatrudnienia.  

Wszystkie wyżej wymienione efekty bezpośrednie interwencji wpływają na zwiększenie 

atrakcyjności obiektów kulturowych objętych wsparciem. Efekty tego typu prezentuje 

studium przypadku zrealizowane w ramach działania 5.3 (patrz ramka poniżej). 

Dobra praktyka – działanie 5.3 

Projekt „Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn poprzez wykonanie niezbędnych prac 

konserwatorskich i restauratorskich”, beneficjent: Fundacja Wspólnoty Gruntowej Wsi Olsztyn 

Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności zabytkowych ruin Zamku w Olsztynie koło Częstochowy oraz 

przeznaczenie obiektu na cele kulturalne poprzez prace konserwatorskie w tzw. Baszcie Studziennej, w 

pomieszczeniach jaskini Zamkowej Dolnej i na Zamku Górnym oraz poprzez odpowiednią organizację ruchu 

turystycznego, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.  

Chociaż analizowany projekt jest w dalszym ciągu realizowany, to spodziewać można się osiągnięcia 

zakładanych efektów jego realizacji w postaci udostępnienia części obiektu materialnego dziedzictwa 

kulturowego dla zwiedzających. Bez interwencji RPO i podjętych prac konserwatorskich obiekt ten pozostałby 

niedostępny dla odwiedzających. Co więcej, w trakcie realizacji projektu dokonano odkryć archeologicznych: w 

podziemiach zamku odkryto m.in. jaskinię wraz z systemem tuneli, które mogły być wykorzystywane przez 

średniowiecznych mieszkańców tych ziem oraz krzemienne narzędzia pochodzące z okresu paleolitycznego, 

wykonane przez neandertalczyków. Odkrycia te można zaliczyć do nieplanowanych dodatkowych efektów 

realizacji projektu, które przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej Olsztyna i okolic.  

O wzroście atrakcyjności świadczyć powinno zwiększone zainteresowanie turystów i 

mieszkańców obiektami objętymi wsparciem oraz zwiększone uczestnictwo w 

nowej/rozszerzonej ofercie osób z niej korzystających mierzone wzrostem oczekiwanej liczby 

odwiedzin w miejscach objętych wsparciem. Mimo wykorzystania tego wskaźnika jako 

wskaźnika produktu, pokazuje on rezultat realizowanych działań i powinien być mierzony po 

zakończeniu realizacji projektów, kiedy efekty tego typu powinny w pełni się ujawnić. Jak 

zauważono powyżej, wartość docelowa tego wskaźnika powinna zostać osiągnięta, a co za 

tym idzie cel szczegółowy działania powinien zostać zrealizowany. 

Jak wskazuje analiza zapisów wniosków projektowych, w perspektywie długoterminowej 

realizowane projekty powinny przyczyniać do popularyzacji i wzrostu świadomości 

dziedzictwa kulturowego wśród mieszkańców i turystów, do rozwoju kompetencji 

kulturowych poprzez aktywny udział społeczeństwa w kulturze oraz do podtrzymania 

tradycji narodowych oraz upowszechnienia wartości historycznych i kulturowych.  

Jako wskaźnik rezultatu strategicznego dla obszaru kultury wybrany został wskaźnik GUS: 

zwiedzający muzea i oddziały muzealne (ogółem) na 10000 ludności [osoby]. Jak widać 

na poniższym wykresie, między rokiem 2013 (rok bazowy) a rokiem 2019 (ostatnie dostępne 

dane), liczba zwiedzających muzea i oddziały muzealne (ogółem) na 10000 ludności w 

województwie śląskim wzrosła od 2 613 do 3 347 (czyli o 22%). Przekroczono już więc 

zakładaną docelową wartość wskaźnika na rok 2023, która wynosiła 2 822 osoby 

zwiedzające na 10000 ludności.  



46 

 

Wykres 10. Zwiedzający muzea i oddziały muzealne (ogółem) na 10000 ludności [osoby] w 
województwie śląskim w latach 2013-2020 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Oceniając wpływ badanej interwencji na osiągnięcie tak wyrażonego celu strategicznego 

należy sformułować kilka zastrzeżeń. Po pierwsze, jest to wskaźnik, którego wartość 

docelowa jest zależna od szeregu czynników zewnętrznych w stosunku do planowanej 

w RPO WSL interwencji. Potwierdzają, to wyniki badania mid-term RPO WSL, gdzie 

zwrócono uwagę na trudności z szacowaniem możliwości osiągnięcia docelowych wartości 

tego rodzaju wskaźników. Czynniki, które wpływają na osiągnięcie wartości docelowych tych 

wskaźników, to zdaniem ewaluatora: koniunktura gospodarcza, zmiany legislacyjne, wpływ 

interwencji finansowanych z innych niż RPO źródeł, postęp techniczny, zmiany społeczno-

demograficzne czy nawet środowiskowo-klimatyczne11. W obecnej sytuacji na wartość 

tego wskaźnika wpływać będzie sytuacja pandemii i związane z nią ograniczenia 

uczestnictwa w kulturze.  

Po drugie, biorąc pod uwagę moment, w którym przeprowadzana jest niniejsza ewaluacja 

oraz stan zaawansowania realizacji projektów (z których zakończono 23%), jest zbyt 

wcześnie by wiązać widoczny na powyższym wykresie wzrost z interwencją 

zaplanowaną w RPO WSL. Ewentualny wpływ interwencji RPO WSL ujawni się dopiero po 

zakończeniu realizacji projektów działaniu 5.3. Niemniej, aby mierzyć ten wpływ należałoby 

ograniczyć interwencję tylko do projektów realizowanych przez muzea i oddziały muzealne 

oraz do projektów dotyczących wsparcia takich instytucji kultury jak muzea i oddziały 

muzealne. Oznaczałoby to istotne zawężenie zaplanowanej interwencji, której alokacja i tak 

nie jest znacząca w kontekście całego programu (1,5% alokacji środków UE) czy wydatków 

na kulturę w województwie śląskim12. W efekcie, trudno wiązać realizowaną interwencję z 

obserwowanymi obecnie i w przyszłości zmianami w wartości tego wskaźnika. 

Równocześnie oznacza to, że wskaźnik ten nie oddaje w pełni rezultatów osiąganych w 

ramach badanej interwencji.  

                                                
11 Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WSL 2014-2020 oraz wkładu Programu w realizację unijnej strategii 
EU 2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata sp. j., 2019  
12 Budżet na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego samego samorządu województwa śląskiego wyniósł w roku 2018 roku 
154,1 mln zł. Informacja ze strony: https://www.slaskie.pl/content/mamy-budzet-na-rok-2018 
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W końcu przy interpretacji tego wskaźnika należy mieć na uwadze, że wzrost wartości tego 

wskaźnika oznacza przede wszystkim, że zwiększa się intensywność korzystania z kultury 

przez osoby, które już biorą udział w tej ofercie kulturalnej przy równocześnie umiarkowanym 

przyroście ogólnej liczby osób uczestniczących w kulturze13. Na zauważany wzrost wpływa 

najprawdopodobniej przede wszystkim poprawa sytuacji materialnej mieszkańców Polski, 

gdyż niskie dochody są jedną z głównych zidentyfikowanych barier uczestnictwa w kulturze 

(obok cech indywidualnych jak wiek, kompetencje i cech takich jak niepełnosprawność) 14. 

Jest to istotne zastrzeżenie przy interpretacji tego wskaźnika. 

Biorąc te wszystkie zastrzeżenia pod uwagę wskazać można, że to czy trend będzie się 

utrzymywał będzie zależało, jak już wskazano od wielu czynników, do których najważniejszy 

dotyczy koniunktury gospodarczej (w tym wpływu pandemii na nią). Niemniej, na moment 

realizacji niniejszego badania osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika rezultatu 

strategicznego nie jest zagrożone. 

3.3.3 OCENA STOPNIA ZASPOKOJENIA KLUCZOWYCH POTRZEB WOJEWÓDZTWA 

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” wymienia jako jedno z wyzwań 

na przyszłość rozwój infrastruktury kultury wysokiej i turystyki opartej na walorach 

środowiskowych i dziedzictwie kulturowym regionu. Wśród kierunków działań na okres 

2014-2020 znalazły się: 

 Realizacja długofalowych programów edukacji kulturalnej adresowanej do różnych 

grup odbiorców i zwiększających zainteresowanie uczestnictwem w kulturze (Cel 

operacyjny: B.2. Rozwój kompetencji, umiejętności i wzrost poziomu 

aktywności mieszkańców). 

 Podniesienie jakości i poprawa dostępu do oferty kultury, sportu i rekreacji 

oferujących możliwości rozwoju mieszkańców oraz atrakcyjnego spędzania wolnego 

czasu (Cel operacyjny: B.2. Rozwój kompetencji, umiejętności i wzrost 

poziomu aktywności mieszkańców).  

 Zwiększenie udziału mieszkańców w działaniach związanych z zachowaniem i 

eksponowaniem unikalności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego województwa 

oraz jego charakterystycznych obszarów (Cel operacyjny: B.3. Harmonia społeczna 

i wysoki kapitał zaufania oraz dogodne warunki życia mieszkańców).  

Działanie 5.3 RPO WSL realizuje cele Strategii poprzez zwiększanie dostępu do 

kultury, zwiększanie udziału mieszkańców w kulturze oraz wpływanie na zachowanie 

dziedzictwa kulturowego województwa. Interwencja zapisana w RPO WSL wpisuje się 

również w założenia Strategii rozwoju kultury w województwie śląskim na lata 2006-2020, w 

szczególności w cele dotyczące wzrostu poziomu uczestnictwa w kulturze oraz 

upowszechnianie i zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu (materialnego i 

niematerialnego) oraz jego lepsze wykorzystywanie do celów turystycznych15.  

                                                
13 Ośka M., Regulski A. (eds.), Ocena postępu wdrażania VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój 
zasobów kultury” POIiŚ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania, 
IMAPP Sp. z o.o., MKiDN, Warszawa 2019 
14 T. Kukołowicz, Dostępność kultury. Definicje i wskaźniki, w (red.) T Kukołowicz, Statystyka Kultury w Polsce i Europie. 
Aktualne Zagadnienia, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, 2015 r., s. 67. 
15 Strategia rozwoju kultury w województwie śląskim na lata 2006-2020, Katowice 2006, s. 76. 

I.8 W jakim stopniu osiągnięte efekty przyczynią się do zaspokojenia kluczowych potrzeb w skali województwa śląskiego? 
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Wyniki badania CAWI wskazują, że jeśli chodzi o dotychczasowe projekty, to zaspokajają 

one potrzeby danego obszaru czy rozwiązują problemy związane z ochroną 

dziedzictwa kulturowego na danym obszarze w niewystarczającym stopniu. 52% 

respondentów CAWI – beneficjentów działania 5.3 uważa, że po zakończeniu projektu 

większość potrzeb zostanie zaspokojona, ale będzie potrzeba podejmowania dalszych 

działań, jednak w mniejszej skali lub o mniejszym zakresie. 26% respondentów zauważa, że 

potrzeby zostaną zaspokojone połowicznie, a po zakończeniu projektu będzie potrzeba 

podejmowania dalszych działań o podobnej skali. Tylko 13% respondentów wskazało na 

pełne zaspokojenie potrzeb w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego na obszarze 

oddziaływania projektu (np. gminy, powiatu, województwa). 

Wykres 11. Zestawienie odpowiedzi beneficjentów działania 5.3 na pytanie „W jakim stopniu projekt 
zaspokaja potrzeby/rozwiązuje problemy w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego na obszarze 
oddziaływania projektu (np. gminy, powiatu, województwa)?” 

 
Źródło: CAWI, n=23 

Równocześnie duża konkurencja o środki RPO WSL w działaniu 5.3 - złożenie wniosków o 

dofinansowanie na kwotę znacznie przekraczającą alokację, wyczerpanie alokacji w 

pierwszym naborze (procedura konkursowa) mimo restrykcyjnych kryteriów wyboru, 

wskazują na wysokie zainteresowanie środkami unijnymi w obszarze kultury. Ponadto, 

respondenci badania CAWI zwracali uwagę na to, że bez dofinansowania unijnego nie 

udałoby się im zrealizować projektu ze względu na brak odpowiednich środków finansowych.  

Potrzebę dalszego finansowania obszaru kultury potwierdzają dane GUS za 2019 r. 

Pod względem liczby zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków na podstawie 

decyzji wojewódzkich konserwatorów zabytków, województwo śląskie z liczbą 4 335 plasuje 

się na 9 miejscu w kraju16. Jeśli chodzi o liczbę centrów kultury, domów kultury, ośrodków 

kultury, klubów i świetlic, to województwo śląskie plasuje się na drugim miejscu w kraju za 

województwem małopolskim, ale już w przypadku muzeów jest to 12 miejsce w kraju (razem 

z województwem świętokrzyskim).  

                                                
16 GUS, Kultura w 2019 r., Warszawa/Kraków 2020. 
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Mapa 1. Liczba centrów kultury, domów kultury, 
ośrodków kultury, klubów i świetlic na 
województwa 

 

 

Mapa 2. Liczba muzeów na województwo 

 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Pomimo dobrej dostępności kultury na tle innych województw (8 miejsce na 16) 

mierzonej dostępnością instytucji kultury (muzeów, kin, galerii, bibliotek, domów kultury, 

filharmonii), imprez masowych, Internetu i środków finansowych17 oraz rosnącego 

uczestnictwa w kulturze18 wydatki na kulturę w województwie nie są wysokie. Pod 

względem wydatków jednostek samorządu terytorialnego na kulturę i ochronę dziedzictwa 

narodowego w 2019 r. województwo śląskie jest jednym z trzech województw o 

najniższych wydatkach na kulturę na mieszkańca19. 

W badaniu realizowanym na zlecenie Krajowej Jednostki Ewaluacji pt. Efekty polityki 

spójności w obszarze kultury   Identyfikacja mechanizmów wpływu na rozwój społeczno-

gospodarczy, istotnych z punktu widzenia warunków wsparcia kultury w perspektywie PS 

2021-2027 respondenci badania CAWI z województwa śląskiego20 w pytaniu otwartym 

dotyczącym oczekiwań na przyszłość podkreślali z jednej strony konieczność zwiększenia 

dofinansowania na kulturę w kolejnej perspektywie finansowej, z drugiej strony na 

konieczność rozszerzenia możliwości finansowania o obiekty spoza listy zabytków, 

obiekty ruchome oraz o wyposażenie. 

Podsumowując, alokacja na kulturę w ramach RPO WSL jest zbyt niska, by zaspokajać 

potrzeby województwa w tym zakresie. W przyszłej perspektywie finansowej 

rekomenduje się dalsze wsparcie dla tego obszaru w rozszerzonym zakresie zarówno 

finansowym, jak i w zakresie wsparcia. Biorąc pod uwagę propozycje rozporządzeń 

                                                
17 M. Olechowski, M. Szostakowska, Obszary wymagające interwencji z funduszy strukturalnych EU w zakresie rozwoju 
infrastruktury publicznych szkół artystycznych, MKiDN, 2019 
18 W 2019 roku w województwie śląskim odbyło się najwięcej imprez masowych (873) i uczestniczyło w nich najwięcej osób w 
skali kraju (4,3 mln). Jeśli chodzi o zwiedzających muzea to województwo śląskie plasuje się na 5 miejscu kraju wg GUS 2019 r.  
19 GUS, Kultura w 2019 r., Warszawa/Kraków 2020. 
20 Dodatkowe analizy przeprowadzono na wynikach badania CAWI zrealizowanego na potrzeby ewaluacji Efekty polityki 
spójności w obszarze kultury   Identyfikacja mechanizmów wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy, istotnych z punktu 
widzenia warunków wsparcia kultury w perspektywie PS 2021-2027 za zgodą Krajowej Jednostki Ewaluacji.  
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unijnych na lata 2021-2027, w których kultura znalazła się w celu 421 i celu 522 polityki (oraz 

dotychczasowy brak rozstrzygnięć co do linii demarkacyjnej między interwencję krajową i 

regionalną), programując przyszłe wsparcie warto zwrócić uwagę na potencjał interwencji 

w obszarze kultury do generowania efektów społecznych i gospodarczych oraz jej 

wpływu na rozwój danych terytoriów (patrz kolejny rozdział).  

3.3.4 DODATKOWE EFEKTY INTERWENCJI 

Jak wykazano wcześniej, realizowane projekty przynoszą szereg efektów bezpośrednich 

dotyczących zachowania, ochrony, promowania i rozwoju dziedzictwa naturalnego i 

kulturowego. Analiza zakresu i opisu realizowanych projektów wskazuje również na 

dodatkowe efekty środowiskowe oraz społeczno-gospodarcze. Na efekty takie 

wskazywali również respondenci badania CAWI. 

Wykres 12. Zestawienie odpowiedzi beneficjentów działania 5.4 na pytanie: „Jakie efekty społeczne 

zaobserwowano/oczekują Państwo uzyskać w wyniku realizacji projektu?” 

 
Źródło: CAWI, n= 23 

Najczęściej wskazywanym efektem społecznym wsparcia przez beneficjentów działania 5.3 

jest poprawa jakości lub zwiększenie dostępu do obiektów zabytkowych i muzeów. 

Obejmuje to zapewnienie dostępu do obiektów zabytkowych (lub ich elementów) 

nieużytkowanych i niedostępnych dla zwiedzających lub zagrożonych zamknięciem ze 

względu na zły stan techniczny oraz poprawa dostępu dzięki wprowadzeniu nowych 

rozwiązań infrastrukturalnych (np. stworzenie ciągu pieszego służącego organizacji ruchu 

turystycznego), w tym dostępu dla osób niepełnosprawnych.  

                                                
21 Europa o silniejszym wymiarze społecznym dzięki wdrażaniu Europejskiego filaru praw socjalnych- poprzez (v) wzmacnianie 
roli kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych. 
22 Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i 
przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych” („CP 5”) – poprzez: (i) wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, 
gospodarczego i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego i bezpieczeństwa na obszarach miejskich; (ii) wspieranie 
zintegrowanego lokalnego rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego oraz 
bezpieczeństwa, w tym na obszarach wiejskich i przybrzeżnych, m.in. w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność. 
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Działanie 5.3 - efekty społeczne

I.3 Jakie są pozostałe efekty udzielonego wsparcia? Czy w wyniku realizacji projektów ujawniły się niezamierzone efekty 
(negatywne/pozytywne)? Jak można przeciwdziałać zidentyfikowanym efektom negatywnym a wzmacniać pozytywne? 



51 

 

W aspekcie społecznym szczególnie istotne jest zwiększenie dostępu do obiektów 

zabytkowych dla osób niepełnosprawnych. Analiza dokumentacji projektowej wskazuje, 

że dokonywane to było poprzez m. in. zakup i montaż wind, podnośników/platform 

przyschodowych/mobilnych kładek, stworzenie makiety budynku z brązu dla osób 

niewidomych, remont nawierzchni, zastosowanie bezprogowych wejść, odpowiednio 

dostosowanych toalet. Analiza wskaźników wskazuje, że w ramach dofinansowanych 

projektów zakładane jest dostosowanie 28 obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych (z 

tego 7 już dostosowano) oraz wprowadzenie racjonalnych usprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami w przypadku 10 projektów (4 już zrealizowano). 

Kolejnymi zidentyfikowanymi efektami społecznymi jest poprawa estetyki krajobrazu oraz 

poprawa jakości lub zwiększenie dostępu do terenów rekreacyjnych, przyrodniczych. 

Wynika to z jednej strony z wpływu podjętych prac konserwatorsko-restauratorskich na 

wygląd obiektów, z drugiej strony z dodatkowo przeprowadzanych prac związanych z 

zagospodarowaniem terenu wokół obiektu zabytkowego. W końcu również lokalizacja 

projektów na terenach objętych planami rewitalizacji, przyniosła efekty w postaci rewitalizacji 

otoczenia projektów.  

W wyniku realizacji projektów następować powinno również ograniczenie uciążliwości 

związanych z zanieczyszczeniem środowiska. W przypadku projektów z zakresu kultury 

wynikało to z zastosowania nowoczesnych energooszczędnych rozwiązań przy pracach 

budowlanych, zwiększających efektywność energetyczną budynków. Dotyczyło to 

zastosowania odpowiedniej termalnej izolacji budynków (np. energooszczędna stolarka 

okienna i drzwi), zastosowania energooszczędnego oświetlenia, ocieplenia ścian i dachów, 

wymiany instalacji c.o., czy zastosowania OZE. Przyczyniało się to do zmniejszenia 

zapotrzebowania i zużycia energii, a w konsekwencji do zmniejszenia kosztów utrzymania i 

eksploatacji budynków oraz zmniejszenia negatywnego wpływu eksploatacji budynków na 

środowisko i klimat.  

W końcu respondenci badania CAWI zwrócili również uwagę na poprawę bezpieczeństwa, 

co wiązać należy przede wszystkim z podejmowanymi pracami mającymi na celu 

zabezpieczenie obiektów kulturowych objętych wsparciem. Przekładać to się powinno, jak 

zauważają sami projektodawcy w opisach projektów, na zwiększenie bezpieczeństwa 

zwiedzających.  

Przeprowadzona analiza dokumentacji projektowej wskazuje, że zakładane efekty 

projektów wykraczają poza sferę kultury wywierając pozytywny wpływ na rozwój 

społeczny. Wśród zakładanych dodatkowych efektów o charakterze społecznym wymienić 

można: 

 efekty wizerunkowe – poprawa wizerunku miejscowości, w której dany projekt jest 

realizowany, co wpływa z kolei na budowanie więzi z miejscem zamieszkania i 

tożsamości lokalnej,  

 stworzenie warunków/przestrzeni do integracji społecznej poprzez tworzenie 

przestrzeni do spędzania wolnego czasu oraz wprowadzenie nowej oferty spędzania 

wolnego czasu, w szczególności skierowanej dla młodzieży, 

 przeciwdziałanie wykluczeniu kulturalnemu i społecznemu poprzez likwidację 

barier finansowych, społecznych, komunikacyjnych, infrastrukturalnych do 

uczestniczenia w kulturze oraz upowszechnianie kultury wśród grup 

zmarginalizowanych, 
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 pobudzenie aktywności społecznej środowiska lokalnego, w tym stymulowanie 

kreatywności i rozwój młodych talentów,  

 zwiększenie wykorzystania potencjału organizacji pozarządowych poprzez 

budowanie partnerstw i porozumień organizacji pozarządowych na rzecz 

generowania i obsługi ruchu turystycznego. 

W efekcie w perspektywie długofalowej realizowane projekty powinny przyczyniać się do 

wzrostu kompetencji społecznych mieszkańców, rozwoju społeczności lokalnej oraz 

poprawy jakości życia mieszkańców poprzez czynny udział społeczeństwa w kulturze.  

Wśród wymienionych w badaniu CAWI efektów gospodarczych, efekt, na który wskazali 

wszyscy beneficjanci działania 5.3 biorący udział w badaniu, to wzrost atrakcyjności 

turystycznej. Analiza dokumentacji projektowej wskazuje, że wzrost atrakcyjności 

turystycznej może dotyczyć samego obiektu lub szerzej miejscowości, w której on się 

znajduje lub nawet całego podregionu/regionu. Zwracano uwagę na to, że realizowane 

projekty przyczyniały się do tworzenia produktów turystycznych oraz wzmocnienia 

marki istniejących, co powinno wpływać na wzrost zainteresowania nową ofertą 

kulturalną oraz na zwiększenie zainteresowania turystów spędzaniem wolnego czasu 

w danej miejscowości. W konsekwencji przekładać się to powinno nie tylko na zwiększenie 

ruchu turystycznego w regionie, ale również na lokalny rozwój gospodarczy (korzystanie 

przez turystów z oferty gastronomiczno-noclegowej). Istotnym efektem realizowanych 

działań jest tutaj rozwój turystyki pielgrzymkowej, gdyż generuje on duży wzrost liczby 

odwiedzin w objętych wsparciem miejscach. 

Wykres 13. Zestawienie odpowiedzi beneficjentów działania 5.3 na pytanie: „Jakie efekty/wpływ 
gospodarczy zaobserwowano/oczekują Państwo uzyskać w wyniku realizacji projektu?” 

Źródło: CAWI, n= 23 

Kolejnym efektem gospodarczym, na który zwracali uwagę respondenci CAWI jest 

powstanie nowych miejsc pracy. Bezpośrednio dotyczy to zwiększenia potencjału 

instytucji objętych wsparciem, gdzie założono wzrost zatrudnienia o 74 etaty (EPC) (z 

czego 11 etatów już utworzono). Pośrednio dotyczy to potencjalnego wzrostu zatrudnienia w 

otoczeniu realizowanych projektów w wyniku wzmożonego popytu na usługi turystyczne. 

Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w kulturze, jak i zwiększenie ruchu turystycznego z 

kolei powinno przyczyniać do wzrostu potencjału rozwojowego gminy, w tym m.in. do 

wzrostu dochodów gminy, jak zauważyli respondenci badania CAWI. 
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Efektem powiązanym ze wzrostem atrakcyjności turystycznej jest poprawa ładu 

przestrzennego. Wynika to z działań nastawionych na poprawę estetyki obiektów objętych 

wsparciem, ale również z poprawy estetyki zabudowy w przestrzeni rewitalizowanej. W 

końcu respondenci badania CAWI zwracali uwagę na wzrost atrakcyjności osiedleńczej i 

inwestycyjnej w wyniku realizowanych przedsięwzięć w obszarze kultury. W dłuższej 

perspektywie czasowej powinno to przyczyniać się do zwiększenia konkurencyjności 

regionu. 

Respondenci badania CAWI wskazali jeszcze na inne dodatkowe (nieplanowane) efekty, 

zarówno pozytywne jak i negatywne, realizowanych projektów. Z jednej strony dotyczyły one 

negatywnego wpływu pandemii na osiągnięcie zaplanowanego wzrostu odwiedzin, z drugiej 

strony wskazywały na to, że wykorzystanie zrewitalizowanej infrastruktury do działań 

prowadzonych w Internecie doprowadziło do zwiększenia liczby odbiorców 

realizowanych działań kulturalnych. Jest to pewna wskazówka na przyszłość dotycząca 

sposobów niwelowania negatywnych skutków pandemii oraz jej wpływu na wskaźnik 

dotyczący wzrostu liczny odwiedzin w obiektach objętych wsparciem.  

Jako efekty dodatkowe wskazywano również rozszerzenie oferty kulturalnej, wzrost 

przychodów danej jednostki oraz zwiększone doświadczenie w pozyskiwaniu i 

rozliczaniu środków UE, jak i poprawę wizerunku gminy i większą integrację 

mieszkańców. W końcu do pozytywnych efektów środowiskowych zaliczyć należy obniżenie 

strat energii cieplnej w wyniku realizowanych prac projektowych, a w efekcie zmniejszenie 

kosztów eksploatacji, ale również poprawa komfortu cieplnego osób korzystających z 

obiektów objętych wsparciem.  

Powyższe wyniki dotyczące występowania efektów dodatkowych uzupełniają również wyniki 

badania Efekty polityki spójności w obszarze kultury   Identyfikacja mechanizmów wpływu na 

rozwój społeczno-gospodarczy, istotnych z punktu widzenia warunków wsparcia kultury w 

perspektywie PS 2021-2027, w ramach którego respondenci z województwa śląskiego 

biorący udział w CAWI wysoko ocenili wpływ realizowanych przez siebie projektów na 

występowanie następujących efektów pośrednich dotyczących odbiorców wsparcia i ich 

otoczenia (w kolejności ważności): wzrost uczestnictwa w kulturze mieszkańców 

gminy/powiatu/regionu /kraju; wzrost liczby wydarzeń kulturalnych; rewitalizacja przestrzeni 

w otoczeniu projektu; zwiększenie ruchu turystycznego w gminie/ powiecie/ regionie/ kraju; 

korzyści dla innych podmiotów z otoczenia projektu (np. innych współpracujących instytucji 

kultury, jednostek samorządowych) oraz poprawa stanu środowiska naturalnego (jeśli projekt 

uwzględniał takie elementy infrastrukturalne jak termomodernizacja, wykorzystanie OZE, 

zielony dach itp.). 

W dłuższej perspektywie (5-10 lat od momentu realizacji projektu) respondenci spodziewali 

się przede wszystkim wpływu projektu na (w kolejności ważności): poprawę ładu 

przestrzennego, wzrost atrakcyjności architektonicznej, poprawę wizerunku 

gmin/powiatu/regionu; budowanie i wzmacnianie lokalnej tożsamości oraz wzrost 

atrakcyjności turystycznej. 

Analizując różne typy interwencji i ich potencjał do osiągania efektów środowiskowych, 

społecznych i gospodarczych wskazać należy na nie do końca wykorzystany potencjał 

projektów pozakonkursowych (poddziałanie 5.3.2) do generowania szerszych niż 

zamierzone i rozliczane wskaźnikami efekty. W związku z tym, że są to projekty 

realizowane na obszarach strategicznej interwencji – na terenie miast i dzielnic miast 

wymagających rewitalizacji – czyli Bytomia (oraz powiązanego z nim funkcjonalnie miasta 

Radzionków). powinny one przyczyniać się do niwelowania negatywnych zjawisk społeczno-
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gospodarczych występujących na tym obszarze. Opisy realizowanych projektów w 

niewystarczającym stopniu zdają się uwzględniać ich potencjalny wpływ na rozwiązywanie 

problemów społeczno-gospodarczych obszaru, na którym są realizowane (choć, jak 

pokazano w rozdziale 3.3 dotyczącym rewitalizacji, występują w tym zakresie pozytywne 

przykłady). Warto być może w przyszłości zmienić kryteria wyboru projektów w przypadku 

procedury pozakonkursowej, tak aby taki wpływ podlegał dodatkowej ocenie wychodzącej 

poza wynikanie projektu z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO programu 

rewitalizacji.  

3.4 DZIAŁANIE 5.4 OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI  BIOLOGICZNEJ  

Do końca lipca 2020 r. w ramach działania 5.4 przeprowadzono 2 konkursowe nabory 

wniosków w poddziałaniu 5.4.1 (w 2015 i 2016 r.) oraz nabory pozakonkursowe w 

poddziałaniach 5.4.2 i 5.4.3. W ich efekcie zawarto 30 umów23 na projekty obejmujące 

ochronę siedlisk i gatunków, zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych, rozwój 

ośrodków edukacji ekologicznej i zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary 

przyrodniczo cenne. Łączna wartość dofinansowania UE dla zawartych umów wynosi 

128,1 mln zł, co odpowiada 83% alokacji środków UE przypisanej do PI 6d (153,65 mln zł24).  

Większość projektów znajduje się w realizacji, zakończono 11 z nich.  Przy uwzględnieniu 2 

dodatkowych projektów pozakonkursowych, zatwierdzonych do wsparcia w poddziałaniu 

5.4.3, łączna kwota dofinansowania UE wyniesie 149,87 mln zł, co odpowiada 98% alokacji 

środków UE na działanie 5.4. Tym samym można stwierdzić, że wsparcie było skuteczne w 

odniesieniu do wyznaczonego kwotą alokacji środków UE celu finansowego. 

3.4.1 OCENA STOPNIA REALIZACJI CELÓW WSKAŹNIKOWYCH NA POZIOMIE PROGRAMU 

W tabeli poniżej zestawiono osiągnięte (na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność) 

i prognozowane (na podstawie zawartych umów o dofinansowanie oraz na podstawie 

wszystkich zatwierdzonych do dofinansowania projektów) efekty projektów dofinasowanych 

w działaniu 5.4. Można oceniać, że wsparcie udzielone w działaniu 5.4 jest skuteczne w 

odniesieniu do realizacji celów określonych wartościami docelowymi wskaźników 

produktu i wskaźników rezultatu bezpośredniego. Po zakończeniu realizacji wszystkich 

dofinansowanych projektów zakładane na poziomie RPO cele wskaźnikowe powinny 

zostać osiągnięte, a dla większości wskaźników nawet znacznie przekroczone.   

                                                
23 Umowy obowiązujące (nierozwiązane) wg stanu na 31.07.2020. W poddziałaniu 5.4.3 ponadto zatwierdzono do wsparcia 2 
projekty pozakonkursowe na łączną kwotę dofinansowania UE 21,8 mln zł. 
24 Przeliczenie sum kwot alokacji na złotówki wg kursu INFOREURO z września 2020 (1 EUR = 4,3921 zł) 

I.1 Czy udzielone wsparcie było skuteczne, tzn. czy i w jakim stopniu przyczyniło się do osiągnięcia celów szczegółowych 
(ocena stopnia osiągnięcia celów powinna zostać przeprowadzona zarówno w aspekcie ilościowym, wyrażonym osiągnięciem 
założonych w Programie wartości wskaźników, jak i jakościowym, odwołującym się do właściwości poszczególnych celów 
Programu i założeń związanych z tymi właściwościami oraz samymi celami, a także odnoszącym się do zasięgu osiągniętego 
efektu) 

III.1 Jaka jest możliwość osiągnięcia założonych celów szczegółowych, wyrażonych przypisanymi wskaźnikami? Jakie są 
powody nieosiągnięcia lub przekroczenia wartości docelowych wskaźników? 
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Tabela 9. Efekty projektów dofinansowanych w działaniu 5.4 (PI6d) 

WSKAŹNIK 
JEDNOS

TKA 

ZAKŁADANA 

WARTOŚĆ 

DOCELOWA 

WG RPO LUB 

SZOOP 

WARTOŚĆ 

OSIĄGNIĘTA 
DO 

31.07.2020 

WARTOŚĆ PROGNOZOWANA 

PROGNOZOWANY 

POZIOM 

OSIĄGNIECIA 

WARTOŚCI 

DOCELOWEJ 

NA PODSTAWIE 

UMÓW 

ZAWARTYCH DO 

31.07.2020 

NA PODSTAWIE 

WSZYSTKICH 

PROJEKTÓW 

ZATWIERDZONYC

H DO 

DOFINANSOWANI

A25 

Wskaźniki produktu - RPO  

Powierzchnia siedlisk 
wspieranych w celu 
uzyskania lepszego 
statusu ochrony (CI 23) 

ha 175 107 174 179 102% 

Liczba wspartych form 
ochrony przyrody  

szt. 19 12 26 36 189% 

Łączna powierzchnia 
zrekultywowanych gruntów 
(CI 22) 

ha 72 142 234 244 339% 

Liczba ośrodków 
prowadzących działalność 
w zakresie edukacji 
ekologicznej objętych 
wsparciem 

szt. 15 5 19 21 140% 

Wskaźniki produktu - Załącznik nr 2 do SzOOP  

Liczba siedlisk/zbiorowisk 
roślinnych 
objętych projektem 

szt. 6 9 105 126 2 100% 

Liczba zakupionego 
sprzętu/wyposażenia 

szt. 120 250 308 1 263 1 053% 

Długość utworzonych 
szlaków turystycznych 

km 10 20 54 62 623% 

Długość odnowionych 
szlaków turystycznych 

[km] 5 8 9 12 249% 

Liczba utworzonych 
punktów informacji 
turystycznej i infokiosków 
zapewniających obsługę w 
min. 2 językach obcych 

szt. 6 0 0 0 0% 

Liczba przeprowadzonych 
kampanii reklamowych 
promujących walory 
turystyczne 

szt. 22 3 5 7 32% 

Liczba przeprowadzonych 
kampanii informacyjno-
edukacyjnych związanych 
z edukacją ekologiczną 

szt. 22 12 28 29 132% 

Wzrost oczekiwanej liczby 
odwiedzin w objętych 
wsparciem miejscach 
należących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego 
oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne 

odwied
ziny/rok 

9500 9 070 38 495 45 605 480% 

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego - Załącznik nr 2 do SzOOP  

Zasięg zrealizowanych 
przedsięwzięć edukacyjno-
promocyjnych oraz 
informacyjnych 

osoby 100 000 179 507 420 376 426 876 427% 

Powierzchnia obszarów/ 
siedlisk, dla których 
zatrzymano proces utraty 
bioróżnorodności 
biologicznej lub 
odtworzono i wzbogacono 
zasoby przyrody 

ha 87,5 102 159 162 186% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z LSI, stan na 31.07.2020 r. 

Oczekiwane przekroczenia wartości docelowych dla 3 z 4 wskaźników przejętych na 

poziomie RPO WSL wynikają z ograniczonych możliwości trafnego oszacowania 

                                                
25 Umowy zawarte do  31.07.2020 oraz 2 dodatkowe projekty zatwierdzone do dofinansowania w poddziałaniu 5.4.3 
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wartości docelowych na etapie programowania interwencji. Szacowanie to opierało się 

na historycznych kosztach jednostkowych danych z perspektywy finansowej 2007-2013, w 

ramach której w RPO WSL dofinansowano niewielką liczbę projektów z zakresu ochrony 

różnorodności biologicznej. Projekty tego typu mogą obejmować szereg bardzo 

różnorodnych działań, charakteryzujących się bardzo różnym poziomem nakładu środków na 

jednostkę wskaźnika - np. zupełnie inny będzie koszt kompleksowej rekultywacji zbiornika 

wodnego, a inny zabiegów ochronnych na siedlisku łąkowym (np. koszenie 2 razy w roku) 

czy usuwania inwazyjnych gatunków obcych. Realnie ponoszone koszty jednostkowe w 

projektach dofinansowanych w działaniu 5.4 RPO WSL 2014-2020 okazały się niższe niż 

szacowano na etapie programowania. W przypadku liczby wspartych ośrodków edukacji 

ekologicznej wpływ na to miał fakt, że projekty w większym stopniu niż w poprzedniej 

perspektywie finansowej obejmowały modernizację, adaptację lub doposażenie ośrodków, 

czy budowę „ośrodków mobilnych”, a nie budowę budynków od podstaw. W przypadku 

pozostałych wskaźników, które odnoszą się do działań stricte ochronnych, charakter działań 

realizowanych we wspartych projektach jest mniej złożony (obejmują głównie 

uporządkowanie terenów, prace pielęgnacyjne, dodatkowe nasadzenia) niż w projektach z 

perspektywy finansowej 2007-2013, które obejmowały skomplikowane i dostosowane do 

specyfiki obszaru działania ochronne na obszarach chronionych26.  

Cele wskaźnikowe z poziomu SzOOP zostaną również osiągnięte, w tym znacznie 

przekroczone, z wyjątkiem 2 wskaźników: Liczba utworzonych punktów informacji 

turystycznej i infokiosków zapewniających obsługę w min. 2 językach obcych oraz Liczba 

przeprowadzonych kampanii reklamowych promujących walory turystyczne. Odnoszą się 

one jednak do rozwoju turystyki, a nie ochrony różnorodności biologicznej, zatem ich 

niezrealizowanie nie powinno mieć wpływu na realizację celu interwencji, jakim jest 

wzmocnienie mechanizmów ochrony różnorodności biologicznej w regionie. Zasadniczo 

wsparcie infrastruktury turystycznej w PI6d powinno być uzasadnione jedynie w przypadku, 

gdy służy ona zmniejszaniu antropopresji, a nie stymulowaniu ruchu turystycznego. Tym 

samym na uwagę zasługują nie tyle niezrealizowane ww. wartości docelowe wskaźników 

dotyczących turystyki, a raczej sam fakt zastosowania na etapie programowania i 

monitorowania efektów realizacji projektów tak wielu wskaźników z tego obszaru, jak również 

znaczące przekroczenie wskaźników takich jak: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin (…), 

Długość utworzonych szlaków turystycznych czy Długość odnowionych szlaków 

turystycznych. Co prawda, w przeciwieństwie do wskaźników dedykowanych stricte 

działaniom ochronnym i edukacji ekologicznej, stanowiły one jedynie grupę wskaźników 

dodatkowych (nieobligatoryjnych), ale zgodnie z zapisami regulaminów naborów miały one w 

sposób najbardziej adekwatny oddawać rzeczywistą „specyfikę projektu oraz charakter 

wsparcia”. 

3.4.2 OCENA STOPNIA REALIZACJI CELÓW WSKAŹNIKOWYCH NA POZIOMIE ZIT 

W tabeli poniżej zestawiono osiągnięte (na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność) 

i oczekiwane (na podstawie zawartych umów o dofinansowanie) efekty projektów 

dofinasowanych w poddziałaniu 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej - ZIT w 

odniesieniu do celów zakładanych w ramach Porozumienia nr 12/RR/2015 w sprawie 

                                                
26 Na podstawie: Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013– Raport 
Końcowy, Agrotec Polska sp. z o.o. i WISE, 2014  

I.2 Czy projekty realizowane w ramach formuły ZIT/RIT charakteryzowały się skutecznością w rozumieniu realizacji 
założonych wartości wskaźników przypisanych do poszczególnych ZIT/RIT? 
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powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w 

ramach RPO WSL 2014–2020 z dnia w dniu 17 marca 2015. Po zakończeniu realizacji 

wszystkich projektów zakładane na poziomie Porozumienia cele wskaźnikowe powinny 

zostać osiągnięte, nawet na znacznie wyższym poziomie niż zakładano poziomie (co 

wynika z opisanych wcześniej ograniczonych możliwości trafnego oszacowania wartości 

docelowych). Osiągnięty zostanie również cel finansowy wyznaczony wysokością alokacji 

środków UE na poddziałanie 5.4.1.   

Tabela 10. Efekty projektów dofinansowanych w poddziałaniu 5.4.1 (ZIT) 

WSKAŹNIK JEDNOSTKA 

ZAKŁADANA 

WARTOŚĆ 

DOCELOWA 

WG 

POROZUMIENI

A ZIT 

WARTOŚĆ 

OSIĄGNIĘTA 
DO 

31.07.2020 

WARTOŚĆ 

PROGNOZOWANA 
NA PODSTAWIE 

UMÓW 

ZAWARTYCH DO 

31.07.2020 

PROGNOZOWANY 

POZIOM 

OSIĄGNIECIA 

WARTOŚCI 

DOCELOWEJ 

Powierzchnia siedlisk wspieranych 
w celu uzyskania lepszego statusu 
ochrony (CI 23) 

ha 11 8,96 24,96 227% 

Łączna powierzchnia 
zrekultywowanych gruntów (CI 22) 

ha 4,5 15,96 15,95 354% 

Alokacja środków UE EUR 2 230 595 1 585 30727 2 084 70928 93,5% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji 
instrumentu ZIT oraz danych z LSI, stan na 31.07.2020 r. 

3.4.3 OCENA WPŁYWU NA REALIZACJĘ CELÓW STRATEGICZNYCH 

Za cel szczegółowy dla PI 6d przyjęto wzmocnione mechanizmy ochrony różnorodności 

biologicznej w regionie. Planowanym rezultatem wsparcia miała być ochrona zasobów 

naturalnych regionu poprzez ochronę obszarów cennych przyrodniczo, służących ochronie 

różnorodności biologicznej, w tym także przywróceniu właściwego stanu siedlisk 

przyrodniczych i gatunków, wzrost udziału obszarów chronionych w powierzchni obszarów 

ogółem, a także zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych. Przeprowadzone 

analizy dokumentacji projektowej oraz badania terenowe wskazują, że zakładany cel 

powinien zostać pewnym stopniu osiągnięty (choć duża część projektów nie została jeszcze 

zakończona), jednakże projekty w większym niż zakładano zakresie skupiły się na 

rewitalizacji terenów zielonych w celu ich udostepnienia dla społeczeństwa, wraz z 

nadaniem im walorów rekreacyjnych i turystycznych, a także na zwiększaniu 

świadomości ekologicznej (pośrednio poprzez budowę, modernizację i doposażenie 

infrastruktury  edukacji ekologicznej oraz bezpośrednio dzięki działaniom edukacyjno-

informacyjnym), niż na samych działaniach ochronnych cennych gatunków i siedlisk.  

W tym ostatnim przypadku, pomimo premiowania działań na terenach chronionych w ramach 

kryteriów wyboru projektów, niewielka była finalnie skala działań realizowanych na terenie 

rezerwatów czy na obszarach Natura 2000, a należy mieć na uwadze, że wobec istniejącego 

podziału zakresu interwencji pomiędzy programem krajowym a regionalnymi, obszary te nie 

mogły uzyskać wsparcia w ramach POIiŚ 2014-2020.    

                                                
27 Przeliczenie kwoty 9 311 142,5 zł na EUR na podstawie algorytmu przeliczania środków, stanowiącego załącznik 4a do 
Kontraktu Terytorialnego, z którego wynika, że kurs obowiązujący w lipcu wynosi 1 EUR = 4,4664 zł. 
28 Jak wyżej. 

I.1 Czy udzielone wsparcie było skuteczne, tzn. czy i w jakim stopniu przyczyniło się do osiągnięcia celów szczegółowych 
(ocena stopnia osiągnięcia celów powinna zostać przeprowadzona zarówno w aspekcie ilościowym, wyrażonym osiągnięciem 
założonych w Programie wartości wskaźników, jak i jakościowym, odwołującym się do właściwości poszczególnych celów 
Programu i założeń związanych z tymi właściwościami oraz samymi celami, a także odnoszącym się do zasięgu osiągniętego 
efektu) 



58 

 

Za dobre przykłady wzmacniania mechanizmów ochrony różnorodności biologicznej w 

środowisku miejskim można wskazać kilka projektów dofinansowanych w poddziałaniach 

5.4.1 i 5.4.2, obejmujących działania nakierowane głównie na przywrócenie dobrego stanu 

terenów o wysokich walorach przyrodniczych na terenie dużych miast (Chorzów, 

Siemianowice Śląskie, Bytom, Pszczyna). Projekty obejmują oczyszczenie terenów, cięcia 

pielęgnacyjne, roboty zieleniarskie, nasadzenia, odtwarzanie siedlisk, eliminację gatunków 

inwazyjnych, montaż budek dla ptaków i nietoperzy, wyspy dla gniazdowania ptaków (Park 

Zwierzyniec w Pszczynie, Park Byrkowski w Siemianowicach Śląskich, Żabie Doły w 

Bytomiu), a także odnowienie, oczyszczenie, udrożnienie przepływów, uzupełnienie 

roślinności, przywrócenie funkcji biologicznych zbiorników wodnych (Stawy Brysiowe 

w Siemianowicach Śląskich, staw Amelung w Chorzowie, Żabie Doły w Bytomiu). 

Dobra praktyka – działanie 5.4.2 

Projekt „Uporządkowanie ruchu turystycznego na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Żabie 
Doły celem ochrony przyrody i bioróżnorodności oraz przystosowanie obszaru na cele edukacyjne i 
rekreacyjno-wypoczynkowe”, beneficjent: Miasto Bytom 

Projekt obejmował szereg działań na rzecz zachowania różnorodności biologicznej flory i fauny Żabich Dołów 
w Bytomiu, w tym wprowadzanie udogodnień i skanalizowanie ruchu turystycznego jako metody ochrony 
istniejących siedlisk, w tym: 

 remont i modernizacja istniejących ścieżek wraz z wykonaniem pieszych ścieżek spacerowo-
edukacyjnych; 

 ustawienie pojemników i koszy na śmieci oraz ławek i siedzisk; 

 wykonanie dwóch większych stanowisk edukacyjnych; 

 wykonanie elementów służących zwiększeniu bioróżnorodności (pływające wyspy dla gniazdowania 
ptaków wodnych, sadzawki dla rozrodu płazów, budki dla ptaków, usunięcie roślinności inwazyjnej, 
sadzenie pożądanych gatunków krzewów); 

 budowa miejsc obserwacji i fotografowania ptaków (pomosty obserwacyjne). 

Poza zestawem „standardowych” działań ochronnych i edukacyjnych podejmowanych w tego typu projektach, 
w projekcie wykorzystano również możliwości, jakie dają nowe technologie - powstała aplikacja, która 
umożliwia zapoznanie użytkowników z występującymi w Żabich Dołach gatunkami fauny i flory oraz wspiera 
zabawę w grę terenową „Żabie Doły”. Gra terenowa polega na zaliczaniu wirtualnych stanowisk (kart) na 
obszarze ZPK za pomocą aplikacji uruchomionej na urządzeniu mobilnym z dostępem do Internetu i włączoną 
lokalizacją GPS. Gra może odbywać się indywidualnie lub drużynowo. 

W 21 z 30 dofinansowanych projektów (a więc 70% łącznej liczby dofinansowanych 

projektów) zawarto komponent związany ze zwalczaniem rozprzestrzeniania się i 

eliminowaniem obcych gatunków inwazyjnych (m.in. barszcz Sosnowskiego, rdestowiec 

ostrokończysty, niecierpek gruczołowaty), co jest działaniem z pewnością służącym 

wzmocnieniu mechanizmów ochrony różnorodności biologicznej w regionie. Celowi temu 

służyć powinny także realizowane we wszystkich projektach działania informacyjno-

edukacyjne, których zasięg docelowo ma objąć 9,4% populacji województwa. 

Wśród wspartych w działaniu 5.4 projektów dominującą grupę stanowią takie, w których 

głównym celem i efektem jest rewitalizacja - nie tylko w wymiarze przyrodniczym, ale 

także przestrzennym i społecznym (tj. uporządkowanie i udostępnienie terenów 

przyrodniczych na cele wypoczynku i turystyki, przy jednoczesnym zadbaniu o ich walory 

przyrodnicze). Chodzi tu przede wszystkim o projekty pozakonkursowe realizowane w 

poddziałaniu 5.4.3 w ramach koncepcji „Zagłębiowskiego Parku Linearnego - rewitalizacji 

obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy” (subregion centralny, 6 projektów) 

oraz „Rewitalizacji przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych 

Subregionu Południowego” (docelowo 19 projektów). Omawiana grupa projektów dotyczy 

cennych przyrodniczo obszarów, w tym głównie dolin rzecznych będących naturalnymi 

korytarzami ekologicznymi, jednak skupia się na działaniach infrastrukturalnych – 
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uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenów, w tym wprowadzeniu elementów małej 

infrastruktury, placów zabaw, wiat, fontann, alejek, ścieżek, mostków, platform widokowych, 

ośrodków edukacji ekologicznej. Projekty obejmowały także działania stricte 

przyrodnicze, mające wpływ na wzmocnienie mechanizmów ochrony różnorodności 

biologicznej, w tym służące przywracaniu dobrego stanu i odtworzeniu siedlisk oraz 

poprawie warunków bytowania różnych gatunków zwierząt, również chronionych. Do działań 

tych należą: nasadzenia gatunków rodzimych, usuwanie gatunków obcych, montaż budek 

lęgowych dla ptaków, budek dla nietoperzy i ssaków prowadzących nadrzewny tryb życia, 

przejść dla płazów, hoteli dla pszczół samotnic, nasadzenia roślin miododajnych, itp. 

Analizując jednak pełne zakresy rzeczowe projektów trudno się oprzeć wrażeniu, że były to 

działania uzupełniające dla dominujących funkcji społecznych (rekreacja i turystyka) i 

przestrzennych (uporządkowanie i estetyka przestrzeni publicznej). W części projektów 

działania infrastrukturalne były uzasadnione rzeczywistą  potrzebą ograniczenia 

antropopresji na cenne siedliska i gatunki chronione (np. w projekcie Zagospodarowanie 

brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego wraz z 

terenami przyległymi wzdłuż Soły i Jeziora Żywieckiego, obejmującym teren dotknięty silną 

ekspansją ruchu turystycznego, na którym jednocześnie występują cenne siedliska 

przyrodnicze oraz gatunki wymienione w „czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w 

Polsce”, gatunki z załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz umieszczone w załączniku II 

Dyrektywy Siedliskowej). W dużej liczbie lokalizacji jednak efektem realizacji projektów 

może być zwiększenie (a nie ograniczenie) antropopresji. Jak opisano w rozdziale nt. 

efektów dodatkowych, aż 88% respondentów CAWI z działania 5.4 odnotowało lub oczekuje 

wzrostu atrakcyjności turystycznej w efekcie realizacji projektu (w niektórych zakończonych 

projektach nastąpił już efekt wzrostu ruchu turystycznego).  

Za istotną wartość dodaną interwencji należy uznać  „zazielenienie” koncepcji 

opracowanych w zamyśle jako rewitalizacyjne, w tym np. ograniczenie planowanej 

wycinki drzew, wprowadzenie elementów ochrony gatunków i siedlisk oraz edukacji 

ekologicznej (tablice i ścieżki edukacyjne, przyrodnicze elementy placów zabaw, ośrodki 

edukacji ekologicznej oraz działania informacyjno-edukacyjne, które były wymagane w 

każdym projekcie) do przedsięwzięć rewitalizacyjnych, co było związane z koniecznością 

spełnienia wymogów kwalifikujących do wsparcia w ramach działania 5.4. Z pewnością 

projekty te przyczyniają się do wyeksponowania walorów przyrodniczych 

województwa oraz podniesienia wiedzy nt. zasobów przyrody. Nie należy też oceniać 

ich negatywnie – w tak silnie zurbanizowanym regionie, jakim jest województwo 

śląskie, realne potrzeby społeczne mogą koncentrować się na poprawie dostępu 

społeczeństwa do zasobów przyrody. Jak wskazano w Strategii województwa śląskiego 

„Śląskie 2020+”: „(...) nagromadzenie infrastruktury miejskiej i koncentracja ludności 

przyczyniły się do wyzwolenia potrzeby zieleni i „powrotu do natury”. Zatem wraz z rozwojem 

miast rozwija się ich tzw. system przyrodniczy reprezentowany przez miejskie tereny zieleni, 

określane w planowaniu przestrzennym jako zielona infrastruktura”. Dofinansowane 

projekty są więc niewątpliwie cenne i bardzo potrzebne lokalnej społeczności i, co 

warte podkreślenia, realizują koncepcje spójne przestrzennie i funkcjonalnie. Omawiane 

koncepcje rewitalizacyjne zostały przygotowane w wieloletnim procesie konsultacji, w 

partnerstwie i ze wsparciem środków UE (Pomoc Techniczna 2007-2013) oraz środków 

Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014. Niemniej w ocenie zarówno ekspertów, 

jak i przedstawicieli IZ oraz członków zespołu badawczego, w niektórych aspektach 

faktycznie odbiegają od głównego celu interwencji. 
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Wpływ na opisany powyżej zakres i efekty interwencji miały niewątpliwie wdrożone w 

ramach działania 5.4. mechanizmy polityki regionalnej. Regionalne priorytety i potrzeby 

przysłoniły nieco cel ogólny priorytetu inwestycyjnego PI 6d, stając się głównym 

wyznacznikiem dla wyboru charakteru i zakresu dofinansowywanej interwencji. Na uwagę 

zasługuje fakt, że w efekcie przyjętego sposobu wdrażania dofinansowane w działaniu 5.4 

projekty realizowane są wyłącznie przez samorządy – brakuje takich typowych beneficjentów 

działań proekologicznych, jak organizacje pozarządowe czy parki krajobrazowe, które 

prawdopodobnie mogłyby się pojawić w przypadku ogłoszenia konkursu otwartego.  

Na poziomie RPO WSL dla PI 6d przyjęto, że Udział powierzchni obszarów chronionych w 

powierzchni ogółem29 wzrośnie z poziomu 22,2% w 2013 r. do poziomu 22,5%% w 2023 r. 

Wartość docelowa została oszacowana na podstawie modelu matematyczno-statystycznego. 

Wg danych GUS, w 2016 r. nastąpił spadek do 22,0%, a następnie 2019 r. wzrost do 22,1%. 

Trudno aktualnie mówić o jakimś wyraźnym trendzie, a na podstawie zebranych w toku 

badania danych nie jest możliwa ocena prawdopodobieństwa osiągnięcia zakładanego na 

2023 r. poziomu 22,5%.  

Wykres 13. Udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni ogółem [%] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (Strateg) 

Na podstawie dostępnych danych zastanych i informacji zebranych w toku badań 

terenowych nie można precyzyjnie wnioskować o potencjalnej skali wpływu interwencji RPO 

WSL na wartość wskaźnika. Pewnego oszacowania można dokonać w oparciu o wartość 

wskaźnika rezultatu Powierzchnia obszarów/siedlisk, dla których zatrzymano proces utraty 

bioróżnorodności biologicznej lub odtworzono i wzbogacono zasoby przyrody, którego 

definicja odnosi się (choć nie w pełni precyzyjnie) do obszarów chronionych. Wartość 

wskaźnika docelowo ma wynieść 162 ha i przyjmując, że reprezentuje ona wyłącznie 

obszary chronione, odpowiada 0,06% całkowitej powierzchni obszarów chronionych w 

województwie śląskim. Na takiej powierzchni podjęto dzięki interwencji RPO WSL działania, 

które powinny skutkować poprawą ich stanu, a tym samym zapobieganiem ich ewentualnej 

degradacji. Alternatywnie można przyjąć, że na skutek realizacji projektów na takiej 

                                                
29 Wskaźnik uwzględnia następujące obszary chronione: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary 
chronionego krajobrazu, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Nie uwzględnia 
obszarów sieci Natura 2000 (obejmuje tylko tą część obszarów sieci Natura 2000, która mieści się w granicach innych obszarów 
prawnie chronionych). 
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powierzchni (lub jej części) ustanowiona może zostać forma ochrony przyrody (domyślnie 

użytek ekologiczny i lub zespół przyrodniczo-krajobrazowy, ponieważ tego typu formy 

ochrony przyrody mogą być ustanawiane przez gminy)30, co oznaczałoby potencjalny wkład 

interwencji w przyrost wartości wskaźnika Udział powierzchni obszarów chronionych w 

powierzchni ogółem na poziomie do 0,01 punktu procentowego (co nie pozwoli na 

osiągnięcie zakładanej na 2023 r. wartości docelowej)31. Jednak w opinii eksperta 

dziedzinowego, aktualnie w województwie występuje raczej dążenie samorządów do 

zmniejszania powierzchni obszarów chronionych, ponieważ wszelkie prawne formy 

ochrony wpływają ograniczająco na rozwój gospodarczy oraz wiążą się z obowiązkami w 

zakresie utrzymania dobrego stanu form ochrony przyrody, co jest kosztowne. Ponadto 

tworzeniu nowych form ochrony nie sprzyja długotrwałość procesu ich tworzenia oraz szeroki 

zakres potrzebnych uzgodnień. W opinii eksperta, w związku z obserwowaną silną 

presją urbanizacyjną i turystyczną na obszary przyrodniczo cenne, nawet utrzymanie 

Udziału powierzchni obszarów chronionych w powierzchni ogółem na 

dotychczasowym poziomie będzie już niemałym wyzwaniem.  

3.4.4 OCENA WPŁYWU NA REALIZACJĘ DYREKTYW UNIJNYCH 

Projekty realizowane w ramach działania 5.4 w szerokim ujęciu przysłużyły się do wdrażania 

unijnej polityki i przepisów w dziedzinie przyrody i różnorodności biologicznej, przede 

wszystkim unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej32. Wśród działań, 

wskazanych w ww. strategii, w projektach przeprowadzono działania na rzecz: 

 zwalczania gatunków inwazyjnych (np. koszenie terenów zasiedlonych przez 

roślinność inwazyjną - naturalna odbudowa łąk); 

 rozwoju zielonej infrastruktury i poprawy dostępności usług ekosystemowych dla 

mieszkańców poprzez poprawę stanu przyrody w wymiarze ilościowym (np. 

nasadzenia sprzyjające płazom i ptakom; wprowadzenie budek lęgowych, 

wprowadzenie bezpiecznych wysp dla gniazdowania, budek dla nietoperzy) oraz 

jakościowym (właściwy dobór gatunków, kanalizacja ruchu turystycznego); 

 rekultywacji terenów zdegradowanych; 

 powstrzymania degradacji oraz odtwarzania i poprawy stanu siedlisk, na których 

występują gatunki objęte ochroną; 

 podnoszenia świadomości ekologicznej poprzez działania edukacyjno-informacyjne; 

 kształtowania środowiska przyrodniczego w miastach. 

Z uwagi na przyjęte założenia programowe w ramach ZIT i OSI (poddziałania 5.4.1 i 5.4.2), a 

także częściowo w poddziałaniu 5.4.3 (zwłaszcza projekty realizowane w ramach koncepcji 

                                                
30 Na podstawie przeprowadzonej na próbie projektów z działania 5.4 analizy wyników oceny punktowej w kryteriach 
merytorycznych, w ramach kryterium „Znaczenie przyrodnicze obszaru objętego projektem” większość projektów otrzymała 1 
pkt. (z max. 4 pkt. możliwych do uzyskania), co oznacza, że ”Projekt zlokalizowany poza obszarami chronionymi lub na terenie 
użytku ekologicznego/obszaru chronionego krajobrazu, lub na terenie obszaru wcześniej nie objętego ochroną, gdzie w skutek 
realizacji projektu ustanowiona zostanie forma ochrony”.  
31 Przy ocenie skali wpływu interwencji na wzrost powierzchni obszarów chronionych można uwzględnić także wskaźnik 
Powierzchnia siedlisk wspieranych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (definicja: powierzchnia odrestaurowanych 
lub utworzonych obszarów, mających na celu poprawę stanu ochrony zagrożonych gatunków), który docelowo wynieść ma 179 
ha (udział w całkowitej powierzchni województwa – 0,01%). 
32   COM (2011) 244 wersja końcowa – Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny: unijna strategia ochrony 
różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm 

I.4   W jakim stopniu wsparcie w ramach V osi priorytetowej pozwoliło na realizację dyrektyw unijnych w przedmiotowym 
obszarze? 
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„Zagłębiowski Park Linearny”), szczególnym wsparciem objęto obszary zurbanizowane, 

a tym samym, choć interwencja w V osi zakładała również wdrażanie postanowień dyrektyw 

ptasiej i siedliskowej33 na obszarach Natura 2000, skala wsparcia w tym zakresie jest finalnie 

dość ograniczona. Część przedsięwzięć dofinansowanych w ramach działania 5.4.3 w 

ramach koncepcji „Rewitalizacji przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników 

wodnych Subregionu Południowego” realizowana jest na terenie parków krajobrazowych. We 

wnioskach o dofinansowanie dla niektórych projektów nadmienia się o występowaniu na 

powierzchniach objętych działaniami projektowymi typów siedlisk z zał. I i II dyrektywy 

siedliskowej oraz gatunków z załącznika I dyrektywy ptasiej, a także gatunków wymienionych 

w czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce, lub też o występowaniu 

obszarów Natura 2000 na terenie gminy, w której realizowany jest projekt (brak jednak 

jasności do co tego, czy działania projektowe dotyczyły konkretnie tego obszaru). Analiza 

wyników punktowej oceny specyficznych kryteriów merytorycznych na próbie projektów 

dofinansowanych w działaniu 5.4 wskazuje także, że część projektów dotyczyła gatunków 

i/lub siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie w sieci Natura 2000, w tym 

gatunków i/lub siedlisk priorytetowych oraz gatunków roślin i zwierząt 

uwzględnionych na "czerwonych listach" gatunków zagrożonych wyginięciem34. Tym 

samym realizacja projektów powinna przyczynić się wdrażania postanowień dyrektyw 

ptasiej i siedliskowej, jednak ponieważ projekty zasadniczo nie koncentrowały się na 

wdrażaniu działań wynikających z dokumentów zarządczych dla obszarów chronionych 

(planów ochrony i planów zadań ochronnych), charakter wpływu należy ocenić jako w 

większości pośredni i średnio istotny.  

3.4.5 OCENA STOPNIA ZASPOKOJENIA KLUCZOWYCH POTRZEB WOJEWÓDZTWA 

Analiza zapisów dokumentów strategicznych na poziomie województwa oraz badania 

terenowe pozwalają wnioskować, że choć w obszarze ochrony środowiska zidentyfikowano 

pilniejsze niż ochrona różnorodności biologicznej potrzeby (przede wszystkim w zakresie 

ochrony powietrza, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami), to zakres interwencji RPO 

WSL w działaniu 5.4 wpisuje się w ustalone na poziomie strategicznym priorytetowe 

kierunki działań w zakresie zrównoważonego wykorzystania przestrzeni, w tym 

ochrony przyrody i rewitalizacji (podsumowanie w tabeli poniżej).  

Tabela 11. Cele i kierunki działań dokumentów strategicznych na poziomie województwa śląskiego, 
które realizowane są w ramach projektów dofinansowanych w działaniu 5.4 RPO WSL 2014-2020 

DOKUMENT 

STRATEGICZNY 
CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ, KTÓRE REALIZOWANE SĄ W PROJEKTACH Z DZIAŁANIA 5.4 

STRATEGIA 

ROZWOJU 

WOJEWÓDZTWA 

ŚLĄSKIEGO 

„ŚLĄSKIE 

2020+” 

Obszar priorytetowy: (C) PRZESTRZEŃ 
Cel operacyjny: C.1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska 
Kierunki działań: 

 Promowanie działań oraz wdrażanie technologii ograniczających antropopresję na środowisko 
przyrodnicze  

 Wspieranie działań zmierzających do zachowania i odtwarzania bio- i georóżnorodności. 

 Wspieranie edukacji ekologicznej i kształtowanie postaw prośrodowiskowych 

 Rekultywacja terenów zdegradowanych na cele środowiskowe 

 Przywrócenie zdegradowanych terenów zielonych właściwego funkcjonowania pod względem 
przyrodniczym 

Cel operacyjny: C.3. Wysoki poziom ładu przestrzennego i efektywne wykorzystanie przestrzeni 

                                                
33 Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony dzikiego ptactwa; Dyrektywa Rady 92/43/EWG 
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
34 Na podstawie wyników oceny punktowej w kryterium Wpływ projektu na poprawę jakości stanu gatunków i/lub siedlisk (na 
próbie projektów z działania 5.4) 

I.8 W jakim stopniu osiągnięte efekty przyczynią się do zaspokojenia kluczowych potrzeb w skali województwa śląskiego? 
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DOKUMENT 

STRATEGICZNY 
CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ, KTÓRE REALIZOWANE SĄ W PROJEKTACH Z DZIAŁANIA 5.4 

Kierunki działań: 

 Rewitalizacja terenów i obiektów, w tym poprzemysłowych i zdegradowanych na tereny/obiekty o 
funkcjach społeczno- gospodarczych oraz zapewnienie ich dostępności. 

 Poprawa jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznych, szczególnie centrów miast i centrów 
dzielnic oraz przestrzeni recepcyjnych. 

 Tworzenie i rewitalizacja obszarów zieleni urządzonej oraz terenów rekreacyjnych. 

PROGRAM 

OCHRONY 

ŚRODOWISKA 

DLA 

WOJEWÓDZTWA 

ŚLĄSKIEGO DO 

ROKU 2019 Z 

UWZGLĘDNIENIEM 

PERSPEKTYWY 

DO ROKU 2024 

Cel długoterminowy do roku 2024: ZACHOWANIE, ODTWORZENIE I ZRÓWNOWAŻONE 
UŻYTKOWANIE BIORÓŻNORODNOŚCI I GEORÓŻNORODNOŚCI ORAZ OCHRONA 
KRAJOBRAZU. 
Cel krótkoterminowy do roku 2019: OP1. Podejmowanie działań z zakresu pogłębiania i 
udostępniania wiedzy o zasobach przyrodniczych i walorach krajobrazowych województwa, w tym 
prowadzenie badań naukowych, inwentaryzacji przyrodniczej i monitoringu oraz działania z zakresu 
edukacji ekologicznej. 
Działania: 

 OP1.4 Rozwój bazy dydaktycznej edukacji przyrodniczej oraz realizacja działań z zakresu edukacji 
ekologicznej, w szczególności na temat przedmiotów ochrony na obszarach natura 2000 

Cel krótkoterminowy do roku 2019: OP3. Zachowanie lub przywrócenie właściwego stanu 
ekosystemów i gatunków oraz przeciwdziałanie zagrożeniom dla bioróżnorodności i georóżnorodności 
Działania: 

 OP3.1,2 Zachowanie lub odtwarzanie właściwego stanu siedlisk i gatunków poprzez realizację 
zadań ochronnych wyznaczonych dla obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody; planów ochrony 
parków krajobrazowych 

 OP3.8 Zachowanie i odtwarzanie właściwego stanu siedlisk, cennych gatunków, elementów 
przyrody nieożywionej oraz krajobrazu na terenie obszarów chronionego krajobrazu, użytków 
ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, a także 
poza terenem obszarów chronionych 

 OP.3.9 Usuwanie roślinności inwazyjnej 
Cel długoterminowy do roku 2024: PRZEKSZTAŁCENIE TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH I 
ZDEGRADOWANYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI 
EKOLOGICZNYMI ORAZ UWARUNKOWANIAMI SPOŁECZNO-EKONOMICZNYMI 
Cel krótkoterminowy do roku 2019: TP1. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych 
Działania: 

 TP1.2. Rewitalizacja i rekultywacja (w tym zagospodarowanie krajobrazowo - przyrodnicze, 
rekreacyjne oraz na cele inwestycyjne)  

STRATEGIA 

OCHRONY 

PRZYRODY 

WOJEWÓDZTWA 

ŚLĄSKIEGO DO 

ROKU 2030 

I cel strategiczny: ZACHOWANIE RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I GEORÓŻNORODNOŚCI W 
DOBRYM STANIE ORAZ UMOŻLIWIAJĄCYM KORZYSTANIE Z ICH ZASOBÓW OBECNYM I 
PRZYSZŁYM POKOLENIOM 
I.2. Kierunek działań: Poprawa stanu ekosystemów i stanu gatunków oraz odtwarzanie utraconych 
elementów różnorodności biologicznej 
Główne działania:  

 Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów nieleśnych, w tym ograniczanie przeznaczania 
gruntów cennych przyrodniczo na cele nierolnicze i pod zalesienie 

 Rewitalizacja i kształtowanie terenów zieleni w ekosystemach miejskich 

 Ochrona, wzmacnianie rewitalizacji i renaturalizacji cieków i potoków oraz zbiorników wodnych i ich 
otulin 

I.3. Kierunek działań: Przeciwdziałanie zagrożeniom dla różnorodności biologicznej i georóżnorodności 
Główne działania: 

 Opracowanie i wdrożenie programów zwalczania inwazyjnych gatunków roślin i zwierząt 
I.4. Kierunek działań: Zrównoważone użytkowanie zasobów przyrody 
Główne działania:  

 Wsparcie rozwoju i promocja zrównoważonej turystyki jako formy umiarkowanego użytkowania 
obszarów cennych przyrodniczo 

IV. Cel strategiczny: WYSOKI POZIOM ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ I HOLISTYCZNEJ 
WIEDZY O PRZYRODZIE I KRAJOBRAZIE ORAZ ZAANGAŻOWANIA MIESZKAŃCÓW 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ICH OCHRONĘ 
IV.1.Kierunek działań: Powszechny dostęp mieszkańców województwa do aktualnych informacji o 
zasobach, stanie, zagrożeniach oraz zasadach ochrony i wykorzystywania różnorodności biologicznej, 
georóżnorodności i krajobrazu oraz działaniach z zakresu edukacji ekologicznej 
Główne działania: 

 Popularyzacja wiedzy/informacji o przyrodniczo cennych obiektach i obszarach w województwie 
śląskim, będących jednocześnie atrakcyjnymi miejscami pod względem poznawczym, edukacyjnym, 
turystycznym, rekreacyjnym itp. 

 Wspieranie rozwoju i popularyzowanie rozwoju lokalnych i instytucjonalnych internetowych portali 
przyrodniczych oraz geoportali i serwisów geoinformacyjnych 

IV.3. Kierunek działań: Rozwój bazy dydaktycznej edukacji przyrodniczej 
Główne działania: 

 Wspieranie rozwoju, w tym zaplecza naukowo-technicznego, instytucji prowadzących edukację w 
zakresie zasobów przyrody i krajobrazu. 

 Wspieranie budowy ścieżek przyrodniczych i geologicznych oraz biotropów i geotropów oraz ich 
wykorzystania w edukacji na różnych poziomach kształcenia, z uwzględnieniem osób 
niepełnosprawnych 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów strategicznych 

Potrzeby województwa w obszarze ochrony różnorodności biologicznej nie zostały jednak 

skwantyfikowane, stąd trudność w ocenie stopnia zaspokojenia potrzeb. W opinii 

większości respondentów CAWI - beneficjentów działania 5.4 – realizowane projekty 

zaspokajają potrzeby w zakresie ochrony różnorodności biologicznej na obszarze 

oddziaływania projektu w wysokim stopniu (71%) lub w pełni (12%). Tylko 1 respondent 

wskazał na niewielki stopień zaspokojenia potrzeb oraz potrzebę realizacji projektów, których 

celem jest ochrona bioróżnorodności ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rodzimych. 

Większość respondentów nie realizuje lub nie ma wiedzy o realizacji innych niż 

dofinansowane w RPO WSL projektów służących zaspokojeniu potrzeb w zakresie ochrony 

różnorodności biologicznej, tylko 6 respondentów wskazało na realizację innych działań z 

zakresu edukacji ekologicznej, usuwania inwazyjnych gatunków obcych oraz rozwoju i 

pielęgnacji zieleni miejskiej. Projekty te współfinansowane są ze środków publicznych – 

przede wszystkim WFOŚiGW w Katowicach, a także NFOŚIGW, Interreg, MF EOG (w tym 

ostatnim przypadku – beneficjent dopiero ubiega się o wsparcie). Na podstawie zebranych 

informacji można oceniać, że interwencja RPO WSL miała istotny wpływ na 

zaspokojenie potrzeb śląskich samorządów w zakresie realizacji działań służących 

ochronie różnorodności biologicznej. 

Wykres 14. Zestawienie odpowiedzi beneficjentów działania 5.4 na pytanie „W jakim stopniu projekt 

zaspokaja potrzeby/rozwiązuje problemy w zakresie ochrony różnorodności biologicznej na obszarze 

oddziaływania projektu?” 

 
Źródło: CAWI, n= 17 

Interpretując wyniki ankiety CAWI należy mieć jednak na uwadze, że beneficjentami 

działania 5.4 są wyłącznie samorządy (które zasadniczo odpowiadają za tego typu formy 

ochrony, jak użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe), natomiast pozostałe 

podmioty zaangażowane w zarządzanie obszarami cennymi przyrodniczo, w tym w 

szczególności parkami krajobrazowymi, rezerwatami przyrody i obszarami Natura 2000, 

mają inne stanowisko w kwestii potrzeb i poziomu ich zaspokojenia. Z wywiadu 

indywidualnego z przedstawicielem jednego z takich podmiotów wynika, że istnieją duże i w 

wysokim stopniu niezaspokojone ze względu na brak środków finansowych potrzeby 

realizacji działań służących ochronie cennych gatunków i siedlisk na obszarach 

objętych wymienionymi formami ochrony, w tym zarówno działań inwentaryzacyjnych i 

planistycznych (plany ochrony dla parków krajobrazowych), jak i działań stricte 

12% 71% 6% 12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

W pełni (po zakończeniu projektu wszystkie potrzeby zostaną zaspokojone, nie będzie konieczności podejmowania dalszych
działań)
W wysokim stopniu (po zakończeniu projektu większość potrzeb zostanie zaspokojona - będzie potrzeba podejmowania dalszych
działań, jednak w mniejszej skali lub o mniejszym zakresie)
W niewielkim stopniu (po zakończeniu projektu tylko niewielka część potrzeb zostanie zaspokojona - będzie potrzeba
podejmowania dalszych działań, w większej skali lub o większym zakresie)
Trudno powiedzieć
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ochronnych czy związanych z kanalizacją ruchu turystycznego i udostępnianiem 

informacji o środowisku.  

Wpływ na opisywaną powyżej strukturę beneficjentów (wyłącznie samorządy) miały przyjęte 

w ramach działania 5.4 mechanizmy wdrażania, tj. przede wszystkim tryb pozakonkursowy 

zastosowany w podziałaniu 5.4.3 (32 mln EUR - 92% alokacji na działanie 5.4 zostało 

przypisane do poddziałania 5.4.3) dla subregionów centralnego i południowego. Na liście 

projektów zidentyfikowanych w subregiony uwzględniły wyłącznie realizowane przez 

samorządy projekty wpisujące się w szersze koncepcje rewitalizacyjne. Tryb konkursowy 

zastosowany został wyłącznie w poddziałaniu 5.4.1 (ZIT) przy bardzo ograniczonej alokacji 

środków UE (2 mln EUR - 6% alokacji na działanie 5.4) i kryterium dostępu: zgodność 

projektu z priorytetami/celami/działaniami wskazanymi w Strategii ZIT. W konkursach w 

poddziałaniu 5.4.1 pojawili się pojedynczy wnioskodawcy innego typu (Lasy Państwowe i 

fundacja), jednak ich projekty nie przeszły etapu oceny. Można więc podsumować, że w 

działaniu 5.4 faktyczna dostępność wsparcia dla podmiotów innych niż samorządy była 

bardzo ograniczona. 

W tabeli poniżej zestawiono zidentyfikowane inne niż RPO WSL 2014-2020 źródła 

finansowania publicznego dla działań służących ochronie różnorodności biologicznej w 

województwie śląskim. Biorąc pod uwagę kwotę zaangażowanych środków finansowych 

(aktualnie 128 mln zł, a docelowo nawet 150 mln zł w działaniu 5.4) RPO WSL należy uznać 

za kluczowy program finansujący działania nakierowane na ochronę różnorodności 

biologicznej w regionie w latach 2014-2020. W zestawieniu nie uwzględniono jednak 

wkładu działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020 ze względu na brak 

dostępu do danych na poziomie województwa śląskiego. W oparciu o wyniki badań 

ewaluacyjnych35 można jednak domniemywać, że PROW 2014-2020 stanowi istotne źródło 

finansowania działań dotyczących ochrony cennych siedlisk i zagrożonych gatunków ptaków 

na obszarach Natura 2000 oraz cennych siedlisk poza obszarami Natura 2000. 

Tabela 12. Inne zidentyfikowane źródła dofinansowania przedsięwziąć z zakresu ochrony 

różnorodności biologicznej w województwie śląskim  

PROGRAM LUB 

ŹRÓDŁO 

WSPARCIA 
PROJEKTY/ZAKRES DOFINANSOWANYCH DZIAŁAŃ DOFINANSOWANIE 

WFOŚIGW W 

KATOWICACH 

Dotacje na cele bieżące (oraz w ograniczonym zakresie dotacje na cele 
inwestycyjne) w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i edukacji 
ekologicznej 

W latach 2016-2019:  

18 274 000 zł,  

w tym 5 323 000 zł na 
ochronę różnorodności 
biologicznej  

i 12 951 000 zł na edukację 
ekologiczną 

LIFE/NFOŚIGW 
 LIFE12 NAT/PL/000081 - Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie 

Beskidzkich Parków Krajobrazowych, beneficjent: Zespół Parków 
Krajobrazowych Województwa Śląskiego, okres realizacji: 2013-2018 

 LIFE12 NAT/PL/000012 - Wykonanie zabiegów ochrony przyrody na 
terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 
„Szachownica”, beneficjent: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
w Katowicach, okres realizacji: 2014-2017 

 LIFE12 NAT/PL/000060 - Ochrona podkowca małego i innych 
gatunków nietoperzy w południowej Polsce, beneficjent: Polskie 
Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, okres realizacji: 2014-
2017 

 KE - 1 016 884 EUR; 
NFOŚiGW – 3 660 782 zł  
 

 KE - 1 290 028 EUR; 
NFOŚiGW - 4 515 098 zł 

 
 

 KE - 1 714 521 EUR; 
NFOŚiGW - 6 172 276 zł 

 
 

                                                
35 Na podstawie raportów z badań ewaluacyjnych: Ocena rezultatów wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 w latach 2014-2018”, Zadanie II –środowisko klimat, Raport Końcowy, IUNG-PIB i ITP-PIB na zlecenie MRiRW, 
Puławy 2019; Przeprowadzenie oceny ex-post Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, część II - OCENA 
WPŁYWU PROW 2007-2013 NA ŚRODOWISKO I KLIMAT - Raport Końcowy, Fundeko Korbel, Krok-Baściuk sp. j. na zlecenie 
MRiRW, Warszawa 2016) 
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PROGRAM LUB 

ŹRÓDŁO 

WSPARCIA 
PROJEKTY/ZAKRES DOFINANSOWANYCH DZIAŁAŃ DOFINANSOWANIE 

 LIFE11 NAT/PL/000432- Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk 
nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego 
Orlich Gniazd, beneficjent: Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Śląskiego, okres realizacji: 2012-2017 

 KE - 890 418 EUR; 
NFOŚiGW - 3 205 504 zł 
 
 

INTERES 

CENTRAL 

EUROPE 

SALUTE4CE – Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem 
mikro-skwerów w miejskich obszarach funkcjonalnych – zastosowanie 
idei miejskiej zielonej akupunktury, lider projektu: Instytut Ekologii 
Terenów Uprzemysłowionych (wśród partnerów: Miasto Chorzów, Śląski 
Ogród Botaniczny, Mikołów) 

1 803 062 EUR (EFRR) 

POIIŚ 2014-
202036 

 Planowanie partycypacyjne jako droga do integracji różnych grup 
zawodowych dla czynnej ochrony i zrównoważonego użytkowania 
przyrody polskich miast, beneficjent: Główny Instytut Górnictwa 

 Rewitalizacja nawierzchni ścieżek celem zmniejszenia presji ruchu 
turystycznego na siedliska przyrodnicze rezerwatu Łężczok, 
beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 
Nadleśnictwa Rudy Raciborskie 

 820 505 zł (FS) 
 
 

 428 894 zł (FS) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych dostępnych w domenie publicznej 

3.4.6 DODATKOWE EFEKTY INTERWENCJI 

Na podstawie badań terenowych i studiów przypadków można wskazać, że najważniejszymi 

efektami dodatkowymi, społeczno-ekonomicznymi, projektów dofinansowanych w ramach 

działania 5.4 będą: 

 wzrost świadomości ekologicznej, 

 poprawa jakości lub zwiększenie dostępu do terenów rekreacyjnych, 

przyrodniczych, 

 poprawa estetyki krajobrazu, 

 wzrost atrakcyjności turystycznej, 

 zapewnienie ładu przestrzennego. 

Wykres 15. Zestawienie odpowiedzi beneficjentów działania 5.4 na pytanie: „Jakie efekty społeczne 

zaobserwowano/oczekują Państwo uzyskać w wyniku realizacji projektu?” 

 
Źródło: CAWI, n= 17 

                                                
36 Wymieniono wyłącznie projekty realizowane na terenie województwa śląskiego; poza nimi w ramach POIiŚ 2014-2020 
dofinansowano szereg przedsięwzięć ogólnokrajowych, obejmujących swoim zasięgiem także województwo śląskie, wśród 
których najistotniejsze to realizowane przez GDOŚ: Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz 
Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód; a także przez DG LP: Kompleksowy projekt ochrony 
gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe. 
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Ograniczenie uciążliwości związanych z
zanieczyszczeniem środowiska

Poprawa jakości lub zwiększenie dostępu do obiektów
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Poprawa estetyki krajobrazu

Poprawa jakości lub zwiększenie dostępu do terenów
rekreacyjnych, przyrodniczych

Wzrost świadomości ekologicznej

Działanie 5.4 - efekty społeczne

I.3 Jakie są pozostałe efekty udzielonego wsparcia? Czy w wyniku realizacji projektów ujawniły się niezamierzone efekty 
(negatywne/pozytywne)? Jak można przeciwdziałać zidentyfikowanym efektom negatywnym a wzmacniać pozytywne? 
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Wykres 16. Zestawienie odpowiedzi beneficjentów działania 5.4 na pytanie „Jakie efekty/wpływ 

gospodarczy zaobserwowano/oczekują Państwo uzyskać w wyniku realizacji projektu?” 

 
Źródło: CAWI, n= 17 

Najważniejszym przewidywanym, a w przypadku niektórych zakończonych projektów - 

realnie już występującym – potencjalnie negatywnym efektem projektów jest wzrost ruchu 

turystycznego na terenach przyrodniczo cennych (potencjalny wzrost antropopresji na 

siedliska i gatunki). Należy przy tym podkreślić, że w zamyśle wielu inwestycji wzrost ruchu 

turystycznego był efektem planowanym i pożądanym, ocenianym jako pozytywny 

(sprzyjający rozwojowi społeczno-gospodarczemu), a powstała infrastruktura turystyczna 

miała służyć ograniczaniu antropopresji. W definicji przywoływanego wcześniej wskaźnika 

mierzącego to zjawisko:  Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem 

miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje 

turystyczne wskazano także, że „wskaźnik ma zastosowanie w przypadku projektów, których 

celem jest przyciągnięcie i przyjęcie gości korzystających z zasobu turystycznego w sposób 

zrównoważony”.  Na obecnym etapie wdrażania nie ma jednak możliwości oceny, czy ten 

warunek w dłuższej perspektywie czasu w praktyce będzie wypełniany oraz w jakim stopniu 

wzrost ruchu turystycznego przynosi rzeczywiście negatywne skutki dla różnorodności 

biologicznej na terenach objętych działaniami projektowymi. W celu ograniczenia 

potencjalnie negatywnych efektów, w przyszłości wsparcie dla kanalizacji ruchu 

turystycznego należałby ograniczyć wyłącznie do obszarów cennych przyrodniczo, na 

których presja ruchu turystycznego faktycznie występuje. Istotna przy tym byłaby dobra 

wstępna inwentaryzacja przyrodnicza (weryfikowana na etapie oceny projektu) oraz 

położenie nacisku na strefowanie (strefy dla przyrody i strefy dla ludzi).  

3.5 DZIAŁANIE 5.5 WZMOCNIENIE POTENCJAŁU SŁUŻB RATOWNICZYCH  

Do końca lipca 2020 r. w działaniu 5.5 przeprowadzono 2 konkursowe nabory wniosków (w 

2016 i 2017 r.), w wyniku których zawarto 60 umów37  na projekty obejmujące wyposażenie 

jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i 

usuwania skutków klęsk żywiołowych. Łączna wartość dofinansowania UE dla zawartych 

umów wynosi 16,36 mln zł, co odpowiada 93% alokacji środków UE przypisanej do PI 5b 

(17,57 mln zł). Zdecydowana większość projektów (57 umów) została już zakończona, 

                                                
37 Umowy obowiązujące (nierozwiązane) wg stanu na 31.07.2020 
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Działanie 5.4 - wpływ gospodarczy
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3 znajdują się w końcowej fazie realizacji lub na etapie rozliczania projektu. Nie są 

planowane kolejne nabory wniosków (kontraktacja została zakończona). 

3.5.1 OCENA STOPNIA REALIZACJI CELÓW WSKAŹNIKOWYCH 

W tabeli poniżej zestawiono osiągnięte (na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność) 

i prognozowane (na podstawie zawartych umów o dofinansowanie) efekty projektów 

dofinasowanych w działaniu 5.5. Można oceniać, że wsparcie udzielone w działaniu 5.5. 

było skuteczne w odniesieniu do realizacji celów wskaźnikowych.  Niepełne osiągnięcie 

celów dotyczących zasięgu oddziaływania inwestycji wynikać będzie z nie do końca trafnych 

założeń przyjętych na etapie szacowania wartości docelowych wskaźników, a nie z 

nieskuteczności czy nieadekwatności wsparcia (szersze wyjaśnienia poniżej tabeli). 

Tabela 13. Efekty projektów dofinansowanych w działaniu 5.5 (PI5b) 

WSKAŹNIK JEDNOSTKA 

ZAKŁADANA 

WARTOŚĆ 

DOCELOWA WG 

RPO LUB 

SZOOP 

WARTOŚĆ 

OSIĄGNIĘTA 
DO 

31.07.2020 

WARTOŚĆ 

PROGNOZOWANA 
NA PODSTAWIE UMÓW 

ZAWARTYCH DO 

31.07.2020 

PROGNOZOWANY 

POZIOM 

OSIĄGNIECIA 

WARTOŚCI 

DOCELOWEJ 

Wskaźniki produktu - RPO 

Liczba jednostek służb 
ratowniczych doposażonych w 
sprzęt do prowadzenia akcji 
ratowniczych i usuwania skutków 
katastrof 

szt. 75 72 76 101% 

Liczba ludności odnoszącej 
korzyści ze środków ochrony 
przeciwpowodziowej (CI 20) 

osoby 3 119 173 10 004 823 
2 357 54538  

(10 276 880)39 
76% 

(329%) 

Liczba ludności odnoszącej 
korzyści ze środków ochrony przed 
pożarami lasów (CI 21) 

osoby 3 119 173 9 610 141 
2 357 54540  

(9 794 474) 41 
76% 

(314%) 

Wskaźniki produktu - Załącznik nr 2 do SzOOP 

Liczba zakupionego 
sprzętu/wyposażenia 

szt. 20 346 
35542 
(339) 

1 695% 
(1 775%) 

Liczba zakupionych wozów 
pożarniczych wyposażonych w 
sprzęt do prowadzenia akcji 
ratowniczych i usuwania skutków 
katastrof 

szt. 18 48 51 283% 

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego - Załącznik nr 2 do SzOOP 

Liczba miast, w których podjęto 
działania związane z 
zabezpieczeniem przed 
niekorzystnymi zjawiskami 
pogodowymi 

szt. 11 78 90 818% 

                                                
38 Rzeczywista liczba ludności zamieszkująca powiaty objęte wsparciem wg danych GUS za 2019 r. 
39 W nawiasie podano prostą agregację wartości wskaźników z bazy LSI, która ponad dwukrotnie przekracza liczbę 
mieszkańców województwa śląskiego (projekty realizowało po kilka gmin z danego powiatu, podając każdorazowo liczbę 
ludności powiatu).   
40 Rzeczywista liczba ludności zamieszkująca powiaty objęte wsparciem wg danych GUS za 2019 r. 
41 W nawiasie podano prostą agregację wartości wskaźników z bazy LSI, która ponad dwukrotnie przekracza liczbę 
mieszkańców województwa śląskiego (projekty realizowało po kilka gmin z danego powiatu, podając każdorazowo liczbę 
ludności powiatu).   
42 W nawiasie podano agregat wartości z bazy LSI tj. 339 szt., natomiast ponieważ w projekcie  RPSL.05.05.00-24-04AA/17 
wartość już osiągnięta jest wyższa od docelowej wynikającej z umowy (54 szt. w miejsce 38 szt.), po rozliczeniu wszystkich 
umów wartość wskaźnika powinna wynieść 355 szt..  

I.1 Czy udzielone wsparcie było skuteczne, tzn. czy i w jakim stopniu przyczyniło się do osiągnięcia celów szczegółowych 
(ocena stopnia osiągnięcia celów powinna zostać przeprowadzona zarówno w aspekcie ilościowym, wyrażonym osiągnięciem 
założonych w Programie wartości wskaźników, jak i jakościowym, odwołującym się do właściwości poszczególnych celów 
Programu i założeń związanych z tymi właściwościami oraz samymi celami, a także odnoszącym się do zasięgu osiągniętego 
efektu) 

III.1 Jaka jest możliwość osiągnięcia założonych celów szczegółowych, wyrażonych przypisanymi wskaźnikami? Jakie są 
powody nieosiągnięcia lub przekroczenia wartości docelowych wskaźników? 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z LSI, stan na 31.07.2020 r. 

Pierwotnie zakładano, że liczba doposażonych jednostek OSP wyniesie 9 szt., natomiast 

w związku ze znacznie przekraczającą wstępne szacunki skalą zainteresowania oferowanym 

wsparciem43 zwiększono dwukrotnie alokację środków UE na działanie 5.5 (z 2 do 4 mln 

EUR) oraz pozyskano dodatkowe środki z WFOŚiGW w Katowicach, budżetu województwa i 

budżetu państwa, co umożliwiło dofinansowanie znacznie większej liczby projektów. 

Dodatkowo zakresy poszczególnych projektów okazały się mniejsze niż pierwotnie 

zakładano, co pozwoliło na dofinansowanie znacznie większej niż planowano liczby 

jednostek OSP. Ostatecznie wartość docelowa wskaźnika dotyczącego liczby doposażonych 

jednostek została zwiększona do 75 szt. i ta urealniona wartość powinna zostać osiągnięta 

na poziomie 101 %.  

Wartości docelowe wskaźników odnoszących się do zasięgu oddziaływania wspartych 

oddziałów OSP (tj. Liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony 

przeciwpowodziowej/przed pożarami lasów) zostały oszacowane w oparciu o liczbę 

powiatów, na terenie których dofinansowano projekty (19 powiatów) oraz średniej gęstości 

zaludnienia na poziomie 164 167 os./powiat (tj. 19*164 167=3 119 173). Tymczasem realnie 

średnia liczba mieszkańców we wspartych powiatach wyniosła 124 081 os., a całkowita - 2 

357 545 os. Niepełne osiągnięcie celów dotyczących zasięgu oddziaływania inwestycji 

wynikać będzie więc z nie do końca trafnych założeń przyjętych na etapie szacowania 

wartości docelowych tych wskaźników.  

Znaczne przekroczenie wartości docelowych wskaźników z poziomu SzOOP (Liczba 

zakupionego sprzętu, Liczba zakupionych wozów pożarniczych) związane jest ze 

wspomnianymi wcześniej: niższymi niż zakładano kosztami zakupu wozów, mniej 

kosztownymi elementami wyposażenia (co pozwoliło na zakup większej ilości wozów i 

wyposażenia) oraz zwiększeniem alokacji środków.  

Wskaźnik rezultatu Liczba miast, w których podjęto działania związane z 

zabezpieczeniem przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi został osiągnięty już 

obecnie na poziomie przewyższającym liczbę miast w województwie Śląskim (71 miast, 

podczas gdy osiągnięta na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność liczba wynosi już 

78, a docelowo z umów wynika, że będzie ich 90). Na podstawie dostępnych danych nie była 

możliwa korekta agregatu wskaźnika (np. wyeliminowanie powtarzających się miast, 

weryfikacja, czy dotyczy on także miast zlokalizowanych poza terenem województwa). 

Gdyby wskaźnik miał charakter produktu, możliwa byłaby korekta do realnej liczby miast 

zlokalizowanych na terenie powiatów objętych wsparciem (tj. 54 miasta).  

3.5.2 OCENA WPŁYWU NA REALIZACJĘ CELÓW STRATEGICZNYCH 

Celem szczegółowym PI 5b było lepsze wyposażenie służb ratowniczych i na podstawie 

przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że cel ten został osiągnięty.  

Podstawową formacją powołaną do walki ze skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych 

jest straż pożarna, w skład której wchodzi straż zawodowa (PSP) oraz ochotnicza (OSP). 

                                                
43 W ramach pierwszego konkursu w działaniu 5.5 kwota wnioskowanego dofinansowania UE na wnioskach poprawnych 
formalnie przekroczyła budżet naboru ponad jedenastokrotnie 

I.1 Czy udzielone wsparcie było skuteczne, tzn. czy i w jakim stopniu przyczyniło się do osiągnięcia celów szczegółowych 
(ocena stopnia osiągnięcia celów powinna zostać przeprowadzona zarówno w aspekcie ilościowym, wyrażonym osiągnięciem 
założonych w Programie wartości wskaźników, jak i jakościowym, odwołującym się do właściwości poszczególnych celów 
Programu i założeń związanych z tymi właściwościami oraz samymi celami, a także odnoszącym się do zasięgu osiągniętego 
efektu) 
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Jednostki OSP są finansowane przez lokalne samorządy, które zwykle są w stanie pokryć 

tylko bieżące wydatki, głównie w zakresie uzupełnienia niezbędnego drobnego wyposażenia. 

Przed realizacją projektów jednostki OSP posiadały bardzo stare, awaryjne samochody 

wyprodukowane w latach 70tych i 80tych ubiegłego stulecia (m.in. Jelcze i Stary) i braki 

podstawowego wyposażenia, w tym nawet odzieży ochronnej.  

W efekcie realizacji projektów dofinansowanych w działaniu 5.5, 76 jednostek OSP (21% 

liczby jednostek OSP włączonych do KSRG na terenie województwa śląskiego w 2015 r., tj.  

36644), zlokalizowanych na terenie 53 gmin45 (tj. 32% gmin województwa śląskiego) 

należących do 16 powiatów (z 17 istniejących46) oraz 3 miast na prawach powiatu, tj. 

Częstochowa, Mysłowice, Rybnik (3 spośród z 19 istniejących na terenie województwa) 

zostało doposażonych w: 

 51 wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych 

i usuwania skutków katastrof (głównie średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, w 

wybrany projektach samochody ciężkie, lekkie, wozy bojowe, samochody specjalne, 

w części projektów samochody terenowe lub uterenowione);  

 339 szt. sprzętu lub wyposażenia, w tym m.in.: zestawy hydrauliczne, agregaty 

pompowe, pilarki i przecinarki, pompy elektryczne i pływające, nawigacja GPS, 

radiotelefony, sprzęt ratowniczy, odzież i obuwie ochronne (w tym m.in. odzież do 

pracy w wodzie), łodzie płaskodenne, silnik i przyczepa do pontony, quad z 

przyczepą, skuter śnieżny z przyczepą, cysterny na wodę pitną. 

W efekcie realizacji projektów co najmniej 52% mieszkańców województwa (2,36 mln 

osób) odniesie korzyści z lepszego wyposażenia jednostek OSP w sprzęt niezbędny do 

przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. Realne oddziaływanie projektów 

można ocenić jako większe – jednostki niejednokrotnie biorą udział w akcjach na terenie 

sąsiednich powiatów, a nawet województw ościennych, np. województwa opolskiego (patrz 

Studium przypadku dla projektu pn. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych na terenie 

gmin Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą poprzez doposażenie OSP w sprzęt i 

samochody ratowniczo-gaśnicze). Większość doposażonych jednostek należy do KSRG, 

natomiast w kilku przypadkach (m.in. OSP Chwostek, Tanina, Kotulina) wsparcie pozwoliło 

na dostosowanie jednostki do wymagań KSRG i ubieganie się o włączenie do systemu.  

Zakupione wyposażenie dostosowane jest do specyfiki regionu (w tym terenów górskich) 

oraz do specyfiki zagrożeń związanych ze zmianami klimatu (w tym. podtopienia, 

wichury, pożary). Zwiększenie potencjału technicznego służb ratowniczych włączonych do 

KSRG wpływa bezpośrednio na zwiększenie ich gotowości do działania i mobilności, w 

tym szybkości dotarcia na miejsce zdarzenia (dzięki bezawaryjnemu sprzętowi), co 

przekłada się na wzrost liczby akcji ratunkowych, w których uczestniczą doposażone 

jednostki. W efekcie interwencja będzie miała wpływ na poprawę bezpieczeństwa 

regionu, w tym jego mieszkańców i podmiotów gospodarczych oraz ich mienia, a także 

zasobów przyrodniczych i kulturowych.   

                                                
44 Na podstawie: Realizacja zadań Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w województwie śląskim w 2015 roku, 
Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach, 2016 r.  
45 W 7 gminach zrealizowano po 2 projekty (miasto Częstochowa, gmina Górzyce, Hażlach, Siewierz, Pszów, miasto Rybnik, 
Zbrosławice), wyposażając w sprzęt różne oddziały OSP funkcjonujące na ich terenie. Z kolei w ramach 7 projektów 
doposażono w sprzęt więcej niż jeden odział OSP funkcjonujący na terenie danej gminy.  
46 Poza powiatem rybnickim 
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Dobra praktyka – działanie 5.5 

Projekt „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych na terenie gmin Parku Krajobrazowego Lasy nad 
Górną Liswartą poprzez doposażenie OSP w sprzęt i samochody ratowniczo-gaśnicze”, beneficjent: 
Gmina Herby 

Projekt obejmował wyposażenie 7 jednostek OSP w gminach Herby i Kochanowice w sprzęt i pojazdy 
niezbędne do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. W efekcie 6 OSP (w tym 4 należące do 
KSRG) z Gminy Herby i 1 OSP (należąca do KSRG) z Kochanowic zwiększyły swój potencjał i możliwości 
działania w przypadku sytuacji kryzysowych w obrębie województw śląskiego i opolskiego. Projekt realizowany 
był w porozumieniu gmin Herby i Kochanowice, które dzięki sąsiedztwu i lokalizacji w obrębie Parku 
Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą wspólnie chronią tereny cenne przyrodniczo i kulturowo oraz 
przeciwdziałają i usuwają skutki klęsk żywiołowych. 

Należy podkreślić, że w ostatnich 4 latach niemalże dwukrotnie wzrosła liczba interwencji jednostek OSP w 
gminie Herby - z 52 w 2013 r. do 107 w 2016 (dane gminy). Widoczny jest wzrost w liczbie interwencji 
wynikających z pożarów, jednak największy, bo ponad 2-krotny jest wzrost interwencji wynikający z 
miejscowego zagrożenia tj. powodzie, podtopienia, huragany i silne wiatry, kolizje i wypadki drogowe czy 
awarie zakładów przemysłowych (25- 2013, 71-2016).  

Zakupione wyposażenie zostało dobrane do specyfiki działania jednostek OSP, stanu ich wyposażenia i 
potrzeb. W efekcie realizacji jednostki OSP uzupełniły wyposażenie ratunkowo – gaśnicze o 2 wozy pożarnicze 
oraz 113 sztuk sprzętu, w tym m.in. łódź pneumatyczną typu "Orka 2", silnik zaburtowy do pontonu, przyczepę 
pod ponton, namiot ratunkowy, zestaw sprzętów i ubrania do pracy w wodzie (sprzęt niezbędny przy usuwaniu 
skutków powodzi i podtopień). Zwiększyła się gotowość do działania i mobilność jednostek. Doposażenie 
umożliwiło jednostkom częstsze wyjazdy do akcji. Zakup wyposażenia umożliwił także 2 jednostek OSP (OSP 
Chwostek i OSP Tanina) dostosowanie się do wymagań KSRG i ubieganie się o włączenie do tego systemu. 

Przewidywane dodatkowe pozytywne efekty realizacji obejmują: 

 zwiększenie prestiżu służenia w OSP, które zapewnia w pełni wystarczające wyposażenie ratunkowo-
gaśnicze, dostosowane do specyfiki prowadzonych akcji; 

 zmniejszenie kosztów wynikających z napraw, zakupów części, dodatkowych ubezpieczeń; 

 wzrost zainteresowania ludności służeniem w OSP przejawiający się we wzroście liczby członków 
zwyczajnych; 

 wzrost bezpieczeństwa w gminach dzięki szybko reagującym jednostkom OSP; 

 rozwój ruchu rowerowego w powiecie lublinieckim oraz wzrost bezpieczeństwa transportu 
samochodowego i rowerowego, w szczególności na drodze krajowej DK 46, dzięki funkcjonowaniu tam 
dobrze wyposażonych jednostek OSP odpowiedzialnych min. za usuwanie potrąconej zwierzyny, 
połamanych drzew, plam oleju, szybko reagujących na zdarzenia na drogach. 

Na poziomie RPO WSL dla PI 5b przyjęto, że Udział interwencji, w których czas przybycia 

pierwszego podmiotu ratowniczego od zgłoszenia do przybycia na miejsce zdarzenia nie 

przekroczył 5 minut w liczbie zdarzeń ogółem wzrośnie z poziomu 28,13% w 2012 r. do 

poziomu 39% w 2023 r. Wartość docelowa została oszacowana na podstawie modelu 

matematyczno-statystycznego. Wg danych KG PSP, w latach 2012-2018, wartość 

wskaźnika wykazywała jednak tendencję spadkową i w przypadku kontynuacji trendu w 

2023 r. osiągnęłaby poziom 15%, a nie pożądany 39%. 
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Wykres 17. Udział interwencji, w których czas przybycia pierwszego podmiotu ratowniczego od 
zgłoszenia do przybycia na miejsce zdarzenia nie przekroczył 5 minut w liczbie zdarzeń ogółem w 
województwie śląskim [%] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KG PSP (dostępnych na GUS Strateg) 

Obserwowany trend spadkowy wynika przede wszystkim ze wzrostu liczby interwencji, 

spowodowanego przede wszystkim nasilaniem się z ekstremalnych zjawisk 

pogodowych (nawalne deszcze i burze - powodzie i podtopienia; huragany i silne wiatry; 

susze, fale upałów – pożary) oraz ze wzrostu ruchu na drogach (wydłużenie czasu dojazdu). 

W analizowanym w ramach Studiu Przypadku projekcie RPSL.05.05.00-24-051D/17, liczba 

interwencji jednostek OSP w gminie Herby wzrosła z 52 w 2013 r. do 107 w 2016 r. (dane 

gminy). Na wykresie poniżej przedstawiono dane nt. wzrostu liczby interwencji jednostek 

KSRG w województwie śląskim w latach 2012-2019. Jednocześnie także udział interwencji, 

w których uczestniczą jednostki OSP, w ogólnej liczbie interwencji, wzrósł z około 

39,9% w 2015 r. do 42,5% w 2019 r., co może być wynikiem wzmocnienia ich potencjału 

sprzętowego oraz zwiększenia liczby jednostek OSP funkcjonujących w KSRG, m.in. dzięki 

interwencji RPO WSL 2014-2020. Poza wsparciem udzielonym w działaniu 5.5, wg danych 

publikowanych przez KW PSP w Katowicach, w latach 2016-2019: 

 w ramach dotacji celowej budżetu państwa na zapewnienie gotowości bojowej 

jednostek OSP funkcjonujących w ramach KSRG zakupiono 69 samochodów 

ratowniczo-gaśniczych oraz liczne elementy sprzętu i wyposażenia (łączna kwota 

dotacji na cele inwestycyjne wyniosła blisko 21 mln zł w latach 2016-2019);  

 w ramach dotacji celowej MSWiA na wydatki inwestycyjne dla jednostek OSP poza 

KSRG zakupiono 46 samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz sprzęt i wyposażenie 

(łączna kwota dotacji na cele inwestycyjne wyniosła ponad 7,9 mln zł w latach 2016-

2019); 

 w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”, 

finansowanego ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Katowicach zakupiono 75 

samochodów ratowniczo-gaśniczych (łączna kwota dotacji wyniosła ponad 15,3 mln 

zł w latach 2018-2019); 

tj. łącznie m.in. 190 samochodów ratowniczo gaśniczych (wobec 51 dofinansowanych w 

działaniu 5.5 RPO WSL), a także sprzęt i wyposażenie. Respondenci CAWI wskazywali 

także na inne źródła dofinansowania, w tym: Fundusz Sprawiedliwości (zakup sprzętu), 

PROW 2014 – 2020 (szkolenia dla strażaków z OSP) oraz sponsorzy prywatni. Środki RPO 

28,0 28,1 27,2 28,3
24,2

22,0 21,0

39,0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

%

Udział interwencji, w których czas przybycia pierwszego podmiotu ratowniczego od zgłoszenia do przybycia na miejsce zdarzenia
nie przekroczył 5 minut w liczbie zdarzeń ogółem

Wartośc docelowa na 2023 r.
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zdarzenia nie przekroczył 5 minut w liczbie zdarzeń ogółem)
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WSL były więc istotnym, jednak nie jedynym źródłem finansowania inwestycji w 

zakresie wyposażenia jednostek OSP, w tym należących lub pretendujących do KSRG. 

Wykres 18. Liczba interwencji jednostek KSRG województwa śląskiego w latach 2012-2019  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KW PSP w Katowicach 

Warto zauważyć, że wsparte w RPO WSL jednostki OSP, ze względu na swoją 

charakterystykę, nie są jednostkami bardzo szybkiego reagowania (w tym oczekiwanego 

czasu interwencji do 5 min od zgłoszenia). W Programie Ratownictwa i Ochrony Ludności na 

lata 2014 –202047 wyznaczono jako cel dotarcie do 80% populacji w czasie poniżej 15 

minut i interwencja RPO WSL w większym stopniu przyczyni się do tego właśnie celu 

poprzez doposażanie jednostek OSP i zwiększanie liczby jednostek OSP należących 

do KSRG. Natomiast dominujący wpływ na wartość wskaźnika Udział interwencji, w których 

czas przybycia pierwszego podmiotu ratowniczego od zgłoszenia do przybycia na miejsce 

zdarzenia nie przekroczył 5 minut w liczbie zdarzeń ogółem będą miały zmiany zachodzące 

w zawodowych jednostkach ratowniczych, tj. głównie PSP, a osiągnięcie zakładanego 

poziomu docelowego 39% będzie wymagało intensyfikacji wysiłków, nie tylko w zakresie 

rozwoju bazy sprzętowej, ale także całego systemu organizacji służb ratowniczych. W 

tym kontekście większy wpływ na zmianę omawianego wskaźnika mogą mieć projekty 

ogólnopolskie realizowane przez KG PSP, obejmujące doposażenie jednostek PSP na 

terenie całego kraju, w tym w województwie śląskim, tj. „Zwiększenie skuteczności 

prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”, „Usprawnienie systemu ratownictwa w 

transporcie kolejowym”, „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach”. 

Podsumowując można stwierdzić, że wsparcie udzielone w działaniu 5.5 było skuteczne, 

tj. przyczyniło się w wysokim stopniu do realizacji celu szczegółowego PI 5b, tj. do 

lepszego wyposażenia służb ratowniczych. Wpływ interwencji na wartość wskaźnika 

rezultatu Udział interwencji, w których czas przybycia pierwszego podmiotu ratowniczego od 

zgłoszenia do przybycia na miejsce zdarzenia nie przekroczył 5 minut w liczbie zdarzeń 

ogółem należy jednak ocenić jako ograniczony.  

  

                                                
47 Uchwała nr 59/2014 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ratownictwa i Ochrony 
Ludności na lata 2014–2020 
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3.5.3 OCENA STOPNIA ZASPOKOJENIA KLUCZOWYCH POTRZEB WOJEWÓDZTWA 

W Strategii rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2020+” oraz Programie Ochrony 

Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do 

roku 2024 (POŚ) doposażenie służb ratowniczych nie zostało wymienione wśród 

kluczowych potrzeb lub kierunków działań dla województwa48. Co więcej, na poziomie 

Strategii wskazano najlepiej rozwinięty w kraju system ratownictwa (w tym medycznego) jako 

mocną stronę w analizie SWOT. Na poziomie krajowym, w Strategicznym planie adaptacji 

dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (SPA 2020), w ramach 

kierunku działań: 4.1 Monitoring stanu środowiska i systemy wczesnego ostrzegania i 

reagowania w kontekście zmian klimatu (miasta i obszary wiejskie), ujęto natomiast działanie 

4.1.2 Zapobieganie i ograniczanie skutków katastrof oraz zwiększenie skuteczności 

reagowania. 

Potrzeby województwa śląskiego w zakresie doposażenia jednostek ochotniczej straży 

pożarnej nie zostały skwantyfikowane. W ujęciu jakościowym, potrzeby i plany określone 

przez KW PSP w Katowicach na początku okresu wdrażania RPO WSL, tj. w latach 2015-

201649, obejmowały m.in.: rozwój sieci jednostek KSRG w celu poprawy parametrów 

dojazdu jednostek ochrony ppoż. do zdarzeń w czasie do 15 minut (dążenie do objęcia 80% 

populacji czasem dojazdu do 15 minut); działania związane z osiągnięciem i utrzymaniem 

przez wszystkie jednostki OSP z KSRG podstawowego standardu sprzętowego (min. 4 

aparaty powietrzne nadciśnieniowe, min. lekki zestaw hydrauliczny, zestaw ratownictwa 

medycznego o standardzie PSP R1, min. 1 pompa szlamowa i agregat prądotwórczy o mocy 

min. 2,2 kW) oraz standardu sprzętowego wymaganego dla jednostek OSP 

realizujących działania z zakresu ratownictwa specjalistycznego na poziomie 

podstawowym; aktualizację dokumentacji z zakresu planowania operacyjnego; dostosowanie 

do wytycznych KG PSP, map zasięgów jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do 

KSRG w poszczególnych dziedzinach ratownictwa. Zakres wsparcia udzielonego w RPO 

WSL wpisywał się więc w potrzeby województwa w zakresie wzmocnienia potencjału 

służb ratowniczych, jednak program nie był jedynym źródłem wsparcia dla doposażenia 

jednostek OSP w latach 2016-2019 (równie istotnymi źródłami były dotacje celowe z budżetu 

państwa oraz MSWiA, a także środki NFOŚiGW i WFOŚiGW – co opisano bardziej 

szczegółowo w poprzednim rozdziale). 

Pomimo znacznej skali inwestycji poczynionych w ostatnich latach, z ankiety CAWI, Studium 

Przypadku oraz analizy dokumentów publikowanych przez KW PSP w Katowicach wynika, 

że na poziomie poszczególnych gmin czy powiatów potrzeby sprzętowe OSP nie zostały 

jeszcze w pełni zaspokojone. Respondenci CAWI wskazywali m.in. dalsze potrzeby 

zakupu sprzętu ratowniczego, który będzie nowoczesny, spełniający coraz to nowe normy 

techniczne oraz technologiczne, a także kolejnych samochodów strażackich.  

  

                                                
48 W POŚ jest mowa o doposażeniu służb ratowniczych wyłącznie w kontekście przeciwdziałania poważnym awariom 
przemysłowym. 

49 Na podstawie: Realizacja zadań Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w województwie śląskim w 2015 r., 2016 r., 
Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach 

I.8 W jakim stopniu osiągnięte efekty przyczynią się do zaspokojenia kluczowych potrzeb w skali województwa śląskiego? 
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Wykres 19. Zestawienie odpowiedzi beneficjentów działania 5.5 na pytanie „W jakim stopniu projekt 
zaspokaja potrzeby/rozwiązuje problemy w zakresie wzmocnienia potencjału służb ratowniczych na 
obszarze oddziaływania projektu?” 

 
Źródło: CAWI, n= 35 

Z publikacji KW PSP w Katowicach wynika, że na kolejne lata planowane jest dalszy 

rozwój sieci jednostek KSRG (poprzez włączenie do systemu kolejnych jednostek 

OSP), kontynuacja procesu wymiany samochodów dla jednostek OSP, realizacja 

działań związanych z utrzymaniem przez wszystkie jednostki OSP z KSRG 

podstawowego standardu sprzętowego oraz osiągnięciem standardu sprzętowego 

wymaganego dla jednostek OSP realizujących działania z zakresu ratownictwa 

specjalistycznego na poziomie podstawowym oraz aktualizacja dokumentacji z zakresu 

planowania operacyjnego (w tym: Analiza zabezpieczenia operacyjnego woj. śląskiego, Plan 

Ratowniczy dla woj. śląskiego i Analiza gotowości operacyjnej). Jednocześnie z badań 

terenowych wynika, że lokalne samorządy, odpowiedzialne za finansowanie działalności 

OSP, są w stanie pokryć tylko bieżące wydatki, głównie w zakresie uzupełnienia 

niezbędnego drobnego wyposażenia, natomiast wydatki inwestycyjne, w szczególności na 

większe elementy wyposażenia, w tym samochody, wymagają zasilenia środkami 

zewnętrznymi, w tym z budżetu państwa, MSWiA czy programów pomocowych, takich jak 

RPO.  

Z badań terenowych wynika także, że nie tylko OSP, ale także śląskie jednostki Państwowej 

Straży Pożarnej (PSP) mają duże potrzeby sprzętowe, których zaspokojenie w oparciu o 

dostępne źródła finansowania, w tym POIiŚ, nie jest możliwe. Specyficzne uwarunkowania 

województwa śląskiego (wysoka gęstość zaludnienia, ukształtowanie terenu, wysoki udział 

zakładów przemysłowych wysokiego ryzyka) mogłyby uzasadniać zaangażowanie środków 

RPO WSL w doposażenie jednostek PSP w przyszłej perspektywie finansowej (o ile będzie 

to możliwe przy przyjętej demarkacji między RPO a POIiŚ).  

3.5.4 DODATKOWE EFEKTY INTERWENCJI 

Na podstawie badań terenowych i studiów przypadków można wskazać, że najważniejszymi 

efektami dodatkowymi projektów będą efekty społeczne:  

 zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w zakresie dotyczącym katastrof 

naturalnych;  

 redukcja zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi.  

Do bardzo istotnych odnotowanych efektów dodatkowych należą także: 

23% 54% 23%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

W pełni (po zakończeniu projektu wszystkie potrzeby zostaną zaspokojone, nie będzie konieczności podejmowania
dalszych działań)
W wysokim stopniu (po zakończeniu projektu większość potrzeb zostanie zaspokojona - będzie potrzeba
podejmowania dalszych działań, jednak w mniejszej skali lub o mniejszym zakresie)
Połowicznie  (po zakończeniu projektu część potrzeb zostanie zaspokojona - będzie potrzeba podejmowania dalszych
działań o podobnej skali)

I.3 Jakie są pozostałe efekty udzielonego wsparcia? Czy w wyniku realizacji projektów ujawniły się niezamierzone efekty 
(negatywne/pozytywne)? Jak można przeciwdziałać zidentyfikowanym efektom negatywnym a wzmacniać pozytywne? 
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 poprawa poziomu bezpieczeństwa pracy członków doposażonych jednostek; 

 wzrost zainteresowania ludności, w tym młodzieży, służeniem w OSP, przejawiający 

się napływem nowych członków do OSP; 

 poprawa prestiżu doposażonych jednostek OSP wśród społeczności lokalnych. 

Beneficjenci wskazują także na wystąpienie dodatkowych efektów ekologicznych, jakimi są 

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza i gleb oraz emisji CO2 dzięki wymianie 

starego taboru samochodowego na nowy (zmniejszenie zużycia paliwa, ograniczenie 

wycieków paliwa i olejów, silniki spełniające aktualne normy dot. emisji spalin). Interwencja 

nie będzie skutkować istotnym wpływem na rozwój gospodarczy – tylko nieliczni beneficjenci 

w ankiecie CAWI wskazywali na możliwość wpływu projektów na wzrost atrakcyjności 

turystycznej, inwestycyjnej i osiedleńczej oraz zapewnienie ładu przestrzennego. Istotnym 

aspektem dla samych beneficjentów będzie natomiast obniżenie kosztów funkcjonowania 

jednostek OSP poprzez zmniejszenie wydatków na paliwo i ograniczenie kosztów 

napraw wozów (w wyniku zakupu nowego pojazdu).  

Wykres 20. Zestawienie odpowiedzi beneficjentów działania 5.5 na pytanie: „Jakie efekty społeczne 
zaobserwowano/oczekują Państwo uzyskać w wyniku realizacji projektu?” 

 
Źródło: CAWI, n= 35 
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Wykres 21. Zestawienie odpowiedzi beneficjentów działania 5.5 na pytanie: „Jakie efekty/wpływ 
gospodarczy zaobserwowano/oczekują Państwo uzyskać w wyniku realizacji projektu?” 

 
Źródło: CAWI, n= 35 

Nie zidentyfikowano potencjalnych ani faktycznych efektów negatywnych, a także czynników 

mogących wzmacniać pozytywne efekty. 

3.6 CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW  NA REALIZACJĘ CELÓW  

Wyniki badań terenowych oraz analiza postępów we wdrażaniu wskazują, że zakres oraz 

warunki wsparcia były zasadniczo dobrze dostosowane do potrzeb beneficjentów 

(głównie samorządów).  

Wykres 22. Zestawienie odpowiedzi beneficjentów Osi priorytetowej V na pytanie „Czy zakres działań, 

na które można było uzyskać dofinansowanie dobrze odpowiadał Państwa potrzebom?” 

 
Źródło: CAWI, N=138 

Pojedyncze wyrażone w CAWI uwagi do zakresu lub warunków wsparcia dotyczyły: 

 w działaniu 5.2 - zbyt dużo kosztów niekwalifikowanych; możliwość przeznaczania 

środków wyłącznie na zdjęcie i unieszkodliwienie azbestu, a w ograniczonej formie 

na docieplenie ścian po zdjęciu azbestu (z uwagi na pomoc de minimis) - środki na 
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I.8   Jakie czynniki w istotny sposób przyczyniły się do realizacji założonych celów interwencji, a jakie w istotny sposób 
utrudniły ich realizację - zarówno czynniki zewnętrzne (np. otoczenie prawne, zmiany społeczno-gospodarcze, wyzwania 
środowiskowe), jak i wewnętrzne (poszczególne elementy systemu zarządzania i wdrażania RPO WSL 2014-2020, dostępna 
alokacja, zasady określone w konkursach o dofinansowanie)? Czy prowadzono działania naprawcze w odniesieniu do 
wdrażania interwencji w ramach priorytetu V? Czy przyczyniły się one do usprawnienia procesu wdrażania? 
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docieplenie ścian w pozostałych budynkach musiały być uzyskane z innego źródła w 

formie pożyczek; 

 w działaniu 5.3 - ograniczenie robót do obiektów zabytkowych, wykorzystywanych na 

cele kultury, podczas gdy potrzeby obejmują również obiekty zabytkowe 

przeznaczone na cele edukacyjne; 

 w działaniu 5.5 - ograniczeniem konkursowym był wymóg zakupu wyłącznie środków 

trwałych, a potrzebą zdiagnozowaną oraz zadeklarowaną przez OSP był zakup 

elementów wyposażenia niejednokrotnie podstawowego, którego wartość 

jednostkowa nie przekraczała wartości środków trwałych; ograniczaniem 

zewnętrznym były przepisy PZP - powodowały brak możliwości zakupu 

kompatybilnego z już posiadanym – tj. sprzętu o określonej nazwie (np. producenta), 

o określonych parametrach. 

78% respondentów CAWI zadeklarowała, że bez dofinansowania nie byłaby w stanie 

zrealizować projektów. Największy odsetek tego typu odpowiedzi odnotowano dla działania 

5.4 (88%), a najniższy – choć nadal wysoki - dla działania 5.5 (71%). 40% respondentów 

wskazało także na pozytywne doświadczenia w zakresie korzystania ze wsparcia RPO WSL 

w perspektywie finansowej 2007-2013. 

Wykres 23. Zestawienie odpowiedzi beneficjentów Osi priorytetowej V na pytanie „Dlaczego 

zdecydowali się Państwo na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w RPO WSL 2014-2020?” 

 
Źródło: CAWI, N=138 

Ocenę wpływu zastosowanych kryteriów oceny na realizację celów programu opisano 

szczegółowo w rozdziale 3.4.  

Do najczęstszych problemów odnotowanych na etapie wdrażania projektów należą te 

związane z opóźnieniami w realizacji (30% ogólnej liczby respondentów, w tym największy 

odsetek wśród beneficjentów działania 5.4 – 47%) oraz przekroczeniem zakładanego 

budżetu (24% ogólnej liczby respondentów, w tym największy odsetek również wśród 

beneficjentów działania 5.4 – 41%). Część respondentów CAWI miała także problemy z 

wyłonieniem wykonawcy (16% ogólnej liczby respondentów, w tym największy odsetek 

wśród beneficjentów działań 5.1 i 5.3 – po 17%). Niektórzy respondenci zgłaszali problemy 

związane uwarunkowaniami programowymi. Dotyczyły one w szczególności długotrwałości 

procedur poprzedzających wypłatę środków (z przedłożonych wniosków o płatności 

pośrednie i końcowe) oraz opóźnienia ze strony IZ w podpisywaniu aneksów (co również 

wpływało na terminy płatności). Wśród czynników zewnętrznych respondenci wskazywali 
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na wpływ pandemii COVID-19 na przebieg realizacji projektu (w tym wpływ na osiągnięcie 

wskaźników rezultatu oraz wpływ na obniżenie przychodów beneficjenta, skutkujący 

problemami z pokryciem wkładu własnego) oraz problemy ze stosowaniem PZP.  

Wykres 24. Zestawienie odpowiedzi beneficjentów Osi priorytetowej V na pytanie „Czy na etapie 
realizacji projektu wystąpiły lub występują następujące problemy?” 

 
Źródło: CAWI, N=138 

Jednocześnie respondenci CAWI zasadniczo pozytywnie oceniają pomoc i współpracę z 

IZ przy rozwiązywaniu problemów. Działania zaradcze ze strony IZ obejmowały przede 

wszystkim wydłużenie okresu realizacji projektu, akceptację niezbędnych zmian w 

zakresie rzeczowym projektu, zwiększenie kwoty dofinansowania, wydłużenie terminu 

na osiągnięcie wskaźników rezultatu, wyjaśnienie wątpliwości odnośnie 

kwalifikowalności wydatków czy sposobu rozliczenia dofinansowania. Wśród pożądanych 

dodatkowo działań zaradczych ze strony IZ respondenci CAWI wskazywali przede wszystkim 

na potrzebę ułatwienia i przyspieszenia procesu rozpatrywania wniosków o płatność i 

wniosków o aneksowanie umów (np. poprzez zwiększenie obsady kadrowej w IZ). 

Dodatkowo pożądane przez beneficjentów byłyby także: przyspieszenie reakcji ze strony IZ 

na zgłoszenia wpływające od beneficjentów, uruchomienie rezerw finansowych na 

zwiększenie dofinansowania (ze względu na istotny wzrost kosztów), zwiększenie 

elastyczności w odniesieniu do terminów i innych aspektów   realizacji projektów, w tym ich 

rozliczania, zwiększenie liczby szkoleń/spotkań informacyjnych przed ogłoszeniem naborów i 

w ich trakcie, bardziej aktywny kontakt opiekunów projektów z beneficjentami. 

Pomimo występowania powyższych problemów, 80% respondentów CAWI uważa, że 

zakładane efekty zostaną w pełni osiągnięte, a kolejne 4% - że zostaną przekroczone. 

14% respondentów nie umiało odpowiedzieć na to pytanie (prawdopodobnie ze względu na 

wczesny etap realizacji inwestycji), a tylko 2 respondentów zgłosiło obawę o niepełne 

osiągnięcie zakładanych efektów, czego przyczyną jest niechęć lub opór 

mieszkańców/ostatecznych odbiorców (respondent z działania 5.1) oraz klęska żywiołowa 

(epidemia COVID-19 – respondent z działania 5.1 i respondent z działania 5.4).  

Z punktu widzenia przedstawicieli IZ, czynnikami mającymi wpływ na wdrażanie oraz 

realizację celów OP V RPO WSL były: 
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 opóźnienia związane z aktualizacjami KPOŚK (rzutującymi na kwalifikowalność 

poszczególnych projektów do wsparcia w działaniu 5.1) – działania zaradcze podjęte 

głównie na poziomie ZIT i RIT, które podjęły się bezpośrednich rozmów i uzgodnień z 

beneficjentami, co pozwoliło na realizację zakładanych wartości wskaźników z ram 

wykonania; 

 problemy z absorpcją środków w działaniu 5.2 – działaniem zaradczym było 

wprowadzenie dodatkowego typu projektu dotyczącego PSZOK, co powinno pozwolić 

na wykorzystanie alokacji (nabory w trakcie oceny); 

 problemy z dużym rozdrobnieniem, a także opóźnieniami i wykruszaniem się 

projektów zaplanowanych do wsparcia w trybie pozakonkursowym w działaniu 

5.4.3 – działania zaradcze podjęte przez IZ w formie intensywnego dialogu z 

subregionami i ostatecznymi beneficjentami, co pozwoliło na zakontraktowanie 

środków; 

 zbyt mała alokacja na działanie 5.5 – działaniem zaradczym było zwiększenie 

alokacji środków UE oraz wypracowanie mechanizmu współfinansowania projektów 

ze środków WFOŚiGW w Katowicach, budżetu województwa i budżetu państwa, 

dzięki czemu możliwe było objęcie wsparciem znacznie większej liczby jednostek 

OSP.  

W tabeli poniżej podsumowano najważniejsze wnioski z badania dotyczące czynników 

mających wpływ na realizację celów OP V.  

Tabela 14. Czynniki mające wpływ na realizację celów V osi priorytetowej RPO WSL 

DZIAŁANIE 
CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE REALIZACJI 

CELÓW 
CZYNNIKI UTRUDNIAJĄCE 

REALIZACJĘ CELÓW 
DZIAŁANIA ZARADCZE 

5.1 Programowe:  

 dobre dostosowanie zakresu, 
typu oraz formy wsparcia do 
potrzeb w zakresie gospodarki 
wodno-ściekowej 

 możliwość realizacji projektów 
polegających na budowie i 
modernizacji sieci 
wodociągowej na obszarach, 
na których planowani do 
podłączenia odbiorcy są 
podłączeni do istniejącej sieci 
kanalizacji sanitarnej 

 możliwość uzyskania wyższego 
wsparcia dla projektów 
wynikających z planów 
rewitalizacji; 
 

Zewnętrzne: wysoki kurs EUR, 
dzięki czemu alokacja w zł jest 
większa niż pierwotnie zakładano 

Programowe: nie zidentyfikowano 
 
Zewnętrzne: 

 zmiany w prawie - w trakcie 
wdrażania nastąpiła aktualizacja 
KPOŚK z IV na V AKPOŚK, co 
spowodowało spore utrudnienia 
oraz opóźnienia w wyborze 
wniosków do dofinansowania; 

 wzrost kosztów realizacji umów, 
unieważnienia przetargów lub 
problemy ze znalezieniem 
wykonawcy 

Czynniki stanowiące zagrożenie 
dla realizacji wskaźników: Liczba 
dodatkowych osób korzystających 
z ulepszonego oczyszczania 
ścieków oraz Liczba dodatkowych 
osób korzystających z 
ulepszonego zaopatrzenia w wodę 

 obawy mieszkańców przed 
wysokimi kosztami odbioru 
ścieków 

 niski poziom wiedzy oraz 
świadomości ekologicznej 

 niechęć do podłączenia do sieci 
kanalizacyjnej 

 utrzymujący się stan zagrożenia 
epidemiologicznego 

Podjęte:  

 podjęcie działań przez 
przedstawicieli RIT oraz ZIT w 
celu rozwiązania problemów 
wynikających z aktualizacji 
KPOŚK; 

 wydłużanie przez IZ czasu na 
osiągnięcie zakładanych wartości 
wskaźników rezultatu. 

Ze strony beneficjentów w zakresie 
wskaźników dot. liczby 
dodatkowych osób (…): 

 bezpłatne lub relatywnie niskie 
koszty przyłączenia nowych 
odbiorców i korzystania z 
kanalizacji 

 działania informacyjno-
promocyjne, podnoszące 
świadomość korzyści 
środowiskowych 

 
Rekomendowane na przyszłość:  
Kontynuacja przez IZ i 
beneficjentów dotychczasowych 
działań dotyczących wskaźników 
rezultatu.  

5.2 Programowe: 

 możliwość uzyskania wyższego 
wsparcia dla projektów 
wynikających z planów 
rewitalizacji; 

 dobre dostosowanie zakresu i 
formy wsparcia do potrzeb 
województwa 

 

Programowe: 

 zapis odnośnie warunkowości 
ex-ante, związany z wymogiem 
wpisania wspieranych inwestycji 
do planu inwestycyjnego 
WPGO WSL 

 brak możliwości finansowania 
PSZOK w początkowej fazie 
realizacji RPO WSL oraz 

Podjęte:  

 dodanie PSZOK do listy 
możliwych do realizacji typów 
projektów; 

 rozpoczęcie naborów dot. 
usuwania azbestu przed 
uchwaleniem WPGO 
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DZIAŁANIE 
CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE REALIZACJI 

CELÓW 
CZYNNIKI UTRUDNIAJĄCE 

REALIZACJĘ CELÓW 
DZIAŁANIA ZARADCZE 

Zewnętrzne: nie zidentyfikowano organicznie zasięgu instalacji 
do 20 000 mieszkańców.  

Zewnętrzne:  

 czas przyjęcia (2017) i zapisy 
zawarte w WPGO WSL  

 częste i istotne zmiany w 
krajowym prawie odpadowym w 
okresie 2014-2020, które mogły 
być przyczyną małej ilości 
wniosków dotyczących ZZO 
(w okresie 2014-2020 został 
przemodelowany cały system 
gospodarowania odpadami, w 
tym w 2019 r. zlikwidowano 
regionalizację dot. RIPOK 

Rekomendowane na przyszłość: 
nie zidentyfikowano 

5.3 Programowe: dobre 
dostosowanie zakresu i formy 
wsparcia do potrzeb, pozwalające 
na objęcie wsparciem obiektów o 
największych potrzebach 
 
Zewnętrzne: nie zidentyfikowano  

Programowe: zbyt niska alokacja 
na działanie 5.3. w odniesieniu do 
potrzeb 
 
Zewnętrzne: wymóg 
rozporządzeń unijnych i UP 
dotyczący realizacji projektów w 
małej skali (maks. wartość 
projektów nieprzekraczająca 5 mln 
kosztów całkowitych) – utrudniał 
realizację projektów oraz skłaniał 
do podziału inwestycji na części 

Podjęte: określenie restrykcyjnych 
warunków uzyskania 
dofinansowania, skutkujące 
wyborem projektów 
charakteryzujących się dość 
wysoką efektywnością - 
realizujących szereg celów 
zarówno kulturalnych, jak i 
społeczno-ekonomicznych oraz 
środowiskowych 
 
Rekomendowane na przyszłość: 
nie zidentyfikowano 

5.4 Programowe: zakres i zasady 
wsparcia odpowiadające 
potrzebom regionu; obowiązek 
prowadzenia działań informacyjno-
edukacyjnych we wszystkich 
typach projektów. 
 
Zewnętrzne: nie zidentyfikowano 

Programowe:  

 podporządkowanie wsparcia 
polityce regionalnej (dominacja 
celów regionalnych nad celami 
PI) 

 pozakonkursowa ścieżka 
wyboru projektów w 
poddziałaniu 5.4.3 

 dopuszczenie dużej skali 
działań i wydatków na 
infrastrukturę turystyczną i 
rekreacyjną w projektach. 

 
Zewnętrzne:  

 epidemia COVID – utrudnienie 
w realizacji działań edukacyjno-
informacyjnych (w tym celów 
wskaźnikowych w tym zakresie) 
oraz problemy z realnym 
stopniem wykorzystania 
infrastruktury edukacji 
ekologicznej (potencjalnie 
zmniejszenie skali wpływu na 
wzrost świadomości 
ekologicznej) 

 wzrost cen na rynku usług 
remontowo-budowlanych z 
(przekroczenie zakładanych 
budżetów inwestycji) 

Podjęte: intensywna komunikacja 
między IZ a beneficjentami - 
skuteczna mobilizacja 
beneficjentów do uzyskania 
gotowości realizacji projektów 
pozakonkursowych oraz takiej 
modyfikacji ich zakresu, by 
kwalifikowały się do wsparcia w 
działaniu 5.4. 
 
Rekomendowane na przyszłość:  

 zastosowanie w szerszym 
zakresie procedury konkursowej  

 koncentracja na ochronie 
gatunków i siedlisk na terenach 
chronionych (parki 
krajobrazowe, rezerwaty, 
obszary Natura 2000); elementy 
małej infrastruktury turystycznej 
z limitem budżetu (np. do 20% 
na tego rodzaju działania) 

 ograniczenie wsparcia dla 
kanalizacji ruchu turystycznego 
do obszarów chronionych, na 
których presja ruchu 
turystycznego faktycznie 
występuje 

 ograniczenie wsparcia na 
rozwój ośrodków edukacji 
ekologicznej (ze względu na 
intensywny rozwój w latach 
2007-13 oraz 2014-20). 

5.5 Programowe: dobre 
dostosowanie zakresu i formy 
wsparcia do potrzeb w zakresie 
doposażenia służb ratowniczych 
 
Zewnętrzne: nie zidentyfikowano 

Programowe: zbyt mała alokacja 
środków UE na działanie 5.5 w 
odniesieniu do potrzeb; 
ograniczenie wsparcia wyłącznie 
do środków trwałych. 
 
Zewnętrzne:  

 przepisy PZP (ograniczenie 
możliwości zakupu sprzętu 
kompatybilnego z posiadanym 
– tj.np. konkretnej marki) 

Podjęte: dwukrotne zwiększenie 
alokacji środków UE oraz 
mobilizacja dodatkowych środków 
z WFOŚiGW, budżetu 
województwa i budżetu państwa – 
skuteczne zwiększenie skali 
wsparcia i uzyskanych efektów 
oraz ich zasięgu. 
 
Rekomendowane na przyszłość: 
nie zidentyfikowano 
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DZIAŁANIE 
CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE REALIZACJI 

CELÓW 
CZYNNIKI UTRUDNIAJĄCE 

REALIZACJĘ CELÓW 
DZIAŁANIA ZARADCZE 

 wzrost liczby zdarzeń 
wymagających interwencji służb 
ratunkowych (problem z 
realizacją celu wyznaczonego 
wskaźnikiem rezultatu Udział 
interwencji, w których czas 
przybycia pierwszego podmiotu 
ratowniczego …) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy danych zastanych, badań terenowych (IDI, CAWI), studiów 
przypadku i analizy porównawczej 

3.7 OCENA TRWAŁOŚCI EFEKTÓW 

W toku badania nie zidentyfikowano istotnego zagrożenia trwałości efektów uzyskanych 

w wyniku realizacji projektów w V osi priorytetowej RPO WSL. W oparciu o wyniki ankiety 

CAWI, studiów przypadku i wywiadów indywidualnych, realny i prognozowany stopień 

wykorzystania powstałej infrastruktury należny ocenić jako wysoki (poza obiektami 

wspartymi w działaniu 5.3, dla których należy go określić jako średni), jednak w związku z 

epidemią COVID-19 w części projektów (dotyczy to w szczególności projektów  z działań 5.3 

i 5.4)  występują już lub mogą wystąpić w przyszłości problemy lub opóźnienia w 

osiąganiu celów związanych z zasięgiem czy poziomem wykorzystania infrastruktury 

(np. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin… w działaniu 5.3, Zasięg zrealizowanych 

przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych… w działaniu 5.4).  

Wykres 25. Zestawienie odpowiedzi beneficjentów Osi priorytetowej V na pytanie „Czy 

uzyskane/prognozowane efekty projektu oceniają Państwo jako trwałe?” 

 
Źródło: CAWI, N=138 

Ocena ekspercka, bazująca na doświadczeniach z innych programów finansujących 

działania na rzecz ochrony przyrody, wskazuje, że pewne zagrożenie trwałości może 

wystąpić w działaniu 5.4 w przypadku efektów stricte przyrodniczych, których 

utrzymanie wymaga cyklicznych zabiegów pielęgnacyjnych (np. koszenia łąk, likwidacji 

gatunków inwazyjnych, pielęgnacji krzewów), co – jak pokazują doświadczenia z innych 

programów finansujących działania z zakresu ochrony przyrody50 - może okazać się 

problemem, szczególnie po zakończeniu obowiązkowego 5-latniego okresu trwałości. 

Jeden z respondentów CAWI z działania 5.4 wyraził także obawę o to, czy uda się zapewnić 

wystarczające środki na utrzymanie powstałego obiektu i jego zagospodarowanie. Ponadto 

badania terenowe wskazują, że w działaniu 5.3 utrzymujący się stan zagrożenia 

epidemiologicznego stanowi zagrożenie w zakresie efektów związanych z uczestnictwem 

                                                
50 m.in. POIiŚ 2007-2013 

55% 42% 3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Zdecydowanie tak Raczej tak Trudno powiedzieć

I.7 Jak ocenia się przewidywaną trwałość oferowanego wsparcia? Jakie czynniki mogą wpłynąć na trwałość wsparcia? Czy 
któreś z nich są zagrożeniem dla realizacji celów Programu? Czy istnieją działania, które mogą wpłynąć pozytywnie na 
trwałość projektu lub przeciwdziałać negatywnym zjawiskom? Jeśli tak to jakie 
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w kulturze oraz dla utrzymania efektów związanych z utrzymaniem etatów (ograniczone 

przychody instytucji kultury). 

Podsumowanie wyników badań terenowych, a także analiz przeprowadzonych w ramach 

studiów przypadku, badania dokumentacji konkursowej i projektowej oraz oceny eksperckiej 

członków zespołu badawczego w zakresie oceny trwałości wsparcia przedstawiono w tabeli 

poniżej. Wskazano w niej m.in. zidentyfikowane czynniki stanowiące potencjalne zagrożenie 

dla trwałości efektów oraz działania sprzyjające utrzymaniu trwałości.  

Tabela 15. Ocena trwałości efektów wsparcia w V osi priorytetowej RPO WSL 

DZIAŁ

ANIE 
 

RYZYKO 

WYSTĄPIENIA 

PROBLEMÓW Z 

TRWAŁOŚCIĄ 

EFEKTÓW 

CZYNNIKI STANOWIĄCE 

POTENCJALNE ZAGROŻENIE DLA 

TRWAŁOŚCI EFEKTÓW 

DZIAŁANIA SPRZYJAJĄCE 

UTRZYMANIU TRWAŁOŚCI 

EFEKTÓW 

OCENA STOPNIA 

WYKORZYSTANIA 

INFRASTRUKTURY LUB 

SPRZĘTU 

5.1 Niskie  Utrzymujący się stan zagrożenia 
epidemiologicznego stanowi 
zagrożenie w zakresie 
osiągnięcia efektów związanych 
z podłączaniem nowych 
użytkowników do sieci 
kanalizacyjnej.  

 zagwarantowanie w budżetach 
beneficjentów (jst) środków na 
utrzymanie infrastruktury 

 wybór optymalnych rozwiązań 
technicznych (ograniczenie 
awaryjności) 

 dalsza modernizacja i 
rozbudowa oczyszczalni i sieci 
kanalizacyjnej 

Wysoki (na podstawie SP i 
CAWI) 

5.2  Niskie Częste nowelizacje prawa 
zmieniające warunki 
funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami. W 
2018 i 2019 roku wprowadzono 
zmiany, które mogą wykluczyć 
lub zmienić rentowność 
funkcjonowania istniejących 
instalacji zagospodarowania 
odpadów, a nawet mieć wpływ 
na strumień odpadów w ZZO51. 
Koniunktura oraz zmienne 
warunki gospodarcze, które 
mają istotny wpływ rentowność 
zakładów i PSZOK-ów np. 
poprzez zmiany cen surowców 

 konieczność wypełnienia 
wymogów Dyrektywy 
odpadowej; 

 coraz większa świadomość 
ekologiczna mieszkańców, 

 

Wysoki (na podstawie SP i 
CAWI) 

5.3 Średnie Utrzymujący się stan zagrożenia 
epidemiologicznego stanowi 
zagrożenie w zakresie efektów 
związanych z uczestnictwem w 
kulturze oraz dla utrzymania 
efektów związanych z 
utrzymaniem etatów 
(ograniczone przychody 
instytucji kultury). 

 zapewnienie wysokiej jakości 
wykonania inwestycji 
(spełnienie odpowiednich 
norm i kryteriów, zakup 
urządzeń i materiałów z 
certyfikatami bezpieczeństwa) 

 zapewnienie nadzoru 
konserwatorskiego i 
budowlanego nad pracami 

 zlecenie prac 
konserwatorskich firmom z 
doświadczeniem w dziedzinie 
renowacji zabytków 

 zabezpieczenie w budżetach 
beneficjentów środków na 
utrzymanie obiektów 

 ubezpieczenie powstałego 
majątku 

 działania informacyjno-
promocyjne 

 kontynuowanie działań 
podjętych w projekcie (dalsze 
inwestycje) 

Średni – obecnie 
występują ograniczenia w 
korzystaniu z 
infrastruktury w związku z 
sytuacją epidemiologiczną  

                                                
51 Nowelizacja ustawy o odpadach z dnia 20 lipca 2018 r. zobowiązała wszystkich przedsiębiorców z branży odpadowej do 
zaktualizowania swoich pozwoleń o operat przeciwpożarowy, który jest dokumentem określającym warunki ochrony 
przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów. Ponadto ustawa z dnia 19 
lipca 2019 roku zmieniła organizację systemów gospodarowania odpadami komunalnymi w regionach - w miejsce istniejących 
dotychczas RIPOK wprowadzono instalacje komunalne. 
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DZIAŁ

ANIE 
 

RYZYKO 

WYSTĄPIENIA 

PROBLEMÓW Z 

TRWAŁOŚCIĄ 

EFEKTÓW 

CZYNNIKI STANOWIĄCE 

POTENCJALNE ZAGROŻENIE DLA 

TRWAŁOŚCI EFEKTÓW 

DZIAŁANIA SPRZYJAJĄCE 

UTRZYMANIU TRWAŁOŚCI 

EFEKTÓW 

OCENA STOPNIA 

WYKORZYSTANIA 

INFRASTRUKTURY LUB 

SPRZĘTU 

5.4  Średnie  Celowe akty wandalizmu ze 
strony użytkowników małej 
infrastruktury, nieumyślne 
zniszczenia powodowane 
przez nieuważne 
wykorzystywanie 
infrastruktury przez ludzi oraz 
pozostawiane bez opieki 
zwierzęta. 

 Konieczność cyklicznego 
powtarzania zabiegów 
pielęgnacyjnych na 
roślinności (koszenie, 
oczyszczanie z gatunków 
inwazyjnych)  

 Problemy z zapewnieniem w 
budżecie gminy środków 
wystarczających na 
utrzymanie infrastruktury i 
powtarzanie zabiegów 
przyrodniczych 

 Wykonanie infrastruktury z 
wysokiej jakości, trwałych 
materiałów 

 Zabezpieczenie w budżecie 
gminy środków na okresowe 
naprawy i konserwację 
wytworzonej infrastruktury i 
elementów małej architektury 

 utrzymanie pielęgnacji i 
możliwe cykliczne 
powtarzanie takich czynności 
jak: nasadzenia oraz 
likwidacji inwazyjnych 
gatunków obcych (także po 
okresie trwałości) 

 kontynuacja działań 
promujących efekty po 
zakończeniu projektów (w 
celu zapewnienia 
odpowiedniego stopnia 
wykorzystania powstałe 
infrastruktury, np. ośrodków 
edukacji) 

Wysoki w projektach 
zakończonych, 
przewidywany wysoki w 
projektach trwających 
(CAWI, SP) 

5.5 Niskie Nie zidentyfikowano  Zakup wysokiej jakości 
pojazdów i wyposażenia 
(wpływ na utrzymanie 
trwałości technicznej); 

 Ubezpieczenie sprzętu - w 
przypadku zniszczenia lub 
uszkodzenia będzie mógł 
zostać naprawiony lub 
ponownie zakupiony; 

 Odpowiednie szkolenie 
członków OSP w zakresie 
obsługi sprzętu; 

 Przeglądy okresowe stanu 
technicznego zakupionego 
sprzętu; 

 Zabezpieczenie w budżetach 
samorządów środków na 
pokrycie kosztów utrzymania, 
serwisowania, eksploatacji 
pojazdów i urządzeń52. 

Wysoki (na podstawie SP i 
CAWI) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy danych zastanych, badań terenowych (IDI, CAWI), studiów 
przypadku i analizy eksperckiej 

3.8 OCENA SYSTEMU WSKAŹNIKÓW 

Zasadniczo przyjęty w V osi priorytetowej system wskaźników produktu i rezultatu 

należy ocenić jako prawidłowy. W toku badań terenowych przedstawiciele instytucji 

odpowiedzialnych za wdrażanie RPO WSL oraz beneficjenci V osi priorytetowej RPO WSL 

nie zgłosili istotnych zastrzeżeń co do funkcjonującego systemu wskaźników, w tym trafności 

odzwierciedlenia efektów, prawidłowości definicji i pomiaru czy przydatności do oceny 

wpływu. Najwięcej uwag, zarówno przedstawicieli instytucji, jak i beneficjentów, pojawiło się 

w odniesieniu do klasyfikacji wskaźnika jako produkt lub rezultat (w szczególności dotyczy to 

wskaźnika Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach 

                                                
52 Zgodnie z art. 32 ust.2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej: „koszty wyposażenia, utrzymania, 
wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina” 

I.5   Czy funkcjonujący system wskaźników w trafny sposób odzwierciedla efekty wygenerowane przez wsparcie w ramach 
osi V? Jakie zagadnienia (biorąc pod uwagę definicję wskaźników, sposób pomiaru, trafność wskaźników) należy wziąć pod 
uwagę przy programowaniu systemu monitorowania przedmiotowego wsparcia w perspektywie 2021-2027? 
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należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje 

turystyczne w działaniu 5.3). 

Wykres 26. Zestawienie odpowiedzi beneficjentów Osi priorytetowej V na pytania dotyczące 

wskaźników stosowanych w projektach 

A. Ocena katalogu wskaźników 

 

B. Ocena definicji wskaźników 

 

C. Ocena sposobu pomiaru wskaźników 

 
Źródło: CAWI, N=138 

Podsumowanie wyników badań terenowych, a także analiz przeprowadzonych w ramach 

studiów przypadku, badania dokumentacji konkursowej i projektowej oraz oceny eksperckiej 

członków zespołu badawczego przedstawiono w tabeli poniżej. Sformułowano w niej m.in. 

kierunkowe propozycje modyfikacji zestawów wskaźników w poszczególnych działaniach, 

7% 74% 5% 2% 12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Czy w Państwa ocenie katalog wskaźników  wymaganych w projekcie jest dobrze 
dobrany do charakteru realizowanego przedsięwzięcia?

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć

9% 78% 4% 9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Czy w Państwa ocenie definicje wskaźników wymaganych w projekcie są zrozumiałe i 
precyzyjne?

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Trudno powiedzieć

9% 74% 2%

1%

14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Czy w Państwa ocenie sposób pomiaru wskaźników wymaganych w projekcie jest 
prawidłowy?

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć
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przy czym możliwość ich wdrożenia zależeć będzie w dużej mierze od ostatecznego kształtu 

uregulowań UE w zakresie systemu wskaźników dla EFRR. Niezależnie od ostatecznych 

rozstrzygnięć, z obecnego badania wynika potrzeba dążenia do jak najbardziej 

precyzyjnego definiowania wskaźników, w miarę możliwości odwoływania się w 

definicjach do konkretnych przykładów, a także podawania klarownych wskazówek nt. 

sposobu pomiaru/weryfikacji osiągnięcia wskaźników (w szczególności dotyczy to 

wskaźników rezultatu). Pożądane byłoby także wzmocnienie procesu weryfikacji katalogów 

wskaźników wybranych przez beneficjentów na etapie oceny projektów.   

Tabela 16. Ocena systemu wskaźników przyjętego w V osi priorytetowej RPO WSL 
DZIAŁ

ANIE 
WSKAŹNIK PRODUKT 

(P) 
/REZULTA

T (R) 

TRAFNOŚĆ 

ODZWIERCI

EDLENIA 

EFEKTÓW 

PRAWIDŁO

WOŚĆ 

DEFINICJI 

PRZYDATN

OŚĆ DO 

OCENY 

WPŁYWU 

UWAGI 

5.1 Liczba wspartych 
oczyszczalni ścieków 
komunalnych 

P +++ +++ +++  

Długość sieci kanalizacji 
sanitarnej 

P +++ +++ +++  

Długość sieci wodociągowej P +++ +++ +++  

Liczba wspartych stacji 
uzdatniania wody 

P +++ +++ +++  

Liczba dodatkowych osób 
korzystających z 
ulepszonego zaopatrzenia w 
wodę 

R +++ +++ +++  

Liczba dodatkowych osób 
korzystających z 
ulepszonego oczyszczania 
ścieków 

R +++ +++ +++  

Wielkość ładunku ścieków 
poddanych ulepszonemu 
oczyszczaniu 

R +++ +++ + W pierwszych naborach 
brakowało jednostki, 
wartości docelowej oraz 
definicji wskaźnika, co 
spowodowało, iż wskaźnik 
był używany sporadycznie i 
nie przyniósł wartości 
analitycznej.  
 

Podsumowanie – działanie 5.1:  Zastosowany katalog wskaźników dla działania 5.1 był kompletny i adekwatnie 
odzwierciedlał efekty dofinansowanych typów projektów. Na przyszłość należałoby rozważyć następujące 
modyfikacje: 

1. Wprowadzenie wzorem POIiŚ dodatkowego wskaźnika specyficznego: Liczba nowych użytkowników 
sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu [RLM], który umożliwiłby 
bardziej precyzyjną ocenę wpływu interwencji na wartość wskaźnika strategicznego: Odsetek ludności 
korzystającej z oczyszczalni ścieków. Aktualnie liczba osób przyłączonych do kanalizacji jest ujęta we 
wskaźniku Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków, jednak 
wskaźnik ten obejmuje zarówno osoby nowo podłączone do kanalizacji w efekcie realizacji projektu, jak i 
osoby, które były wcześniej podłączone do kanalizacji, a których ścieki w wyniku realizacji projektu są 
transportowane do oczyszczalni ścieków za pośrednictwem sieci przesyłowej w wyniku zwiększonej 
pojemności przerobowej/transportowej wód ściekowych. Wskazane byłoby również doprecyzowanie 
sposobu pomiaru wskaźnika Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania 
ścieków (beneficjenci sygnalizowali problemy w tym zakresie). 

2. Ograniczenie liczby wskaźników z załącznika 2 SZOOP - beneficjenci mają do wyboru bardzo zbliżone 
wskaźniki obejmujące remont lub modernizację sieci wod./sieci kan./oczyszczalni – rozróżnienie to nie 
jest do końca klarowne i nie jest użyteczne w kontekście oceny wpływu interwencji.  

Wg aneksu 1 do projektu rozporządzenia nt. EFRR i FS na perspektywę 2021-2027, wskaźnikami rezultatu 
adekwatnymi do omawianego typu interwencji będą w przyszłości prawdopodobnie: RCR 41 –Ludność przyłączona 
do zmodernizowanych instalacji wodociągowych; RCR 42 –Ludność przyłączona do instalacji oczyszczania 
ścieków co najmniej II stopnia; RCR 43 –Straty wody; RCR 44 –Ścieki prawidłowo oczyszczane. Katalog 
wskaźników produktu miałby natomiast obejmować: RCO 30 –Długość nowych lub zmodernizowanych linii 
wodociągowych dla gospodarstw domowych; RCO 31 –Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych linii 
kanalizacyjnych; RCO 32 –Zdolność nowo wybudowanych lub zmodernizowanych instalacji oczyszczania ścieków. 

5.2 Liczba wspartych zakładów 
zagospodarowania odpadów 

P +++ +++ +++  

Masa wycofanych z 
użytkowania i 
unieszkodliwionych wyrobów 
zawierających azbest 

P +++ +++ +++  
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Dodatkowe możliwości 
przerobowe w zakresie 
recyklingu odpadów 

P +++ +++ +++  

Liczba wspartych Punktów 
Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych  
 

P +++ +++ +++  

Moc przerobowa zakładu 
zagospodarowania odpadów 

R +++ +++ + Brak jednolitego podejścia 
do zastosowania tego 
wskaźnika w projektach 

Liczba osób objętych 
selektywnym zbieraniem 
odpadów 

R +++ +++ +++  

Liczba osób objętych 
systemem 
zagospodarowania odpadów 

R +++ +++ ++ Brak jednolitego podejścia 
do zastosowania tego 
wskaźnika w projektach 

Masa unieszkodliwionych 
odpadów niebezpiecznych 

R + +++ + Wskaźnik błędnie używany 
przez wnioskodawców, 
pojawił się przy kilku 
projektach związanych z 
azbestem. Nie wnosi 
wartości merytorycznej. 
Zaleca się usunięcie 
wskaźnika. 

Podsumowanie – działanie 5.2:  Co do zasady zastosowany katalog wskaźników jest kompletny i prawidłowy.  
W projektach zidentyfikowano jednak różne podejście do interpretacji 3 wskaźników: 

 Masa unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych - wskaźnik używany przez część Beneficjentów 
równolegle ze wskaźnikiem Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających 
azbest. W zależności od interpretacji IZ, wskazane jest uspójnienie stosowania wskaźnika przez beneficjentów 
(decyzja, czy wartość wskaźnika powinna wynosić „0”, czy też powinna być zgodna z masą wyrobów 
zawierających azbest, który jest odpadem niebezpiecznym). Zgodnie z definicją z WLWK, przez odpady 
niebezpieczne rozumie się odpady wykazujące co najmniej jedną z właściwości określonych w Zał. 3 do 
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). Unieszkodliwianie polega na 
składowaniu odpadów bądź biodegradacji, obróbce fizyko-chemicznej innych procesach zwiększających 
bezpieczeństwo przechowywania. 

 Moc przerobowa zakładu zagospodarowania odpadów – wskaźnik powiązany ze wskaźnikiem Liczba 
wspartych zakładów zagospodarowania odpadów, stosowany w projektach niejednolicie, przez co jego 
zagregowana wartość może być niepełna. Zaleca się weryfikację wartości wskaźnika w projektach. 

 Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów (osoby) - wskaźnik stosowany w projektach 
niejednolicie, przez co jego zagregowana wartość może być niepełna. Zaleca się weryfikację wartości 
wskaźnika w projektach. 

Wg aneksu 1 do projektu rozporządzenia nt. EFRR i FS na perspektywę 2021-2027, wskaźnikami rezultatu 
adekwatnymi do omawianego typu interwencji będą w przyszłości prawdopodobnie: RCR 46 –Ludność 
obsługiwana przez instalacje recyklingu odpadów i małe systemy gospodarowania odpadami, RCR 47 –Odpady 
poddane recyklingowi, RCR 48 –Odpady poddane recyklingowi wykorzystywane jako surowce, RCR 49 –Odpady 
odzyskane, natomiast wskaźnikiem produktu RCO 34 –Dodatkowe zdolności w zakresie recyklingu odpadów. 
Wskaźnik produktu pozostanie więc taki sam jak w obecnej perspektywie finansowej, natomiast katalog 
wskaźników rezultatu został ukierunkowany na recykling odpadów, co wyraźnie świadczy o pożądanym 
przemodelowaniu w tym kierunku zakresu całej interwencji. Dla nowego katalogu wskaźników rezultatu potrzebne 
będzie precyzyjne definiowanie i weryfikacja katalogów wskaźników wybranych przez beneficjentów do 
monitorowania projektów w celu uniknięcia niespójności. 

5.3 Wzrost oczekiwanej liczby 
odwiedzin w objętych 
wsparciem miejscach 
należących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego 
oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne 

P +++ ++ ++ Wskaźnik powinien być 
wskaźnikiem rezultatu nie 
produktu, pozwałaby to na 
ocenę efektów interwencji 
po jej zakończeniu. 
Ponadto, dowolność 
szacowania wartości 
wskaźnika i sposobu jego 
monitorowania przez 
projektodawców sprawia, że 
występowanie związku 
przyczynowo - skutkowego 
między liczbą odwiedzin a 
realizowanym projektem jest 
pod znakiem zapytania. 
Pozostawia to swobodę 
interpretacji, ale również 
niepewność beneficjentów, 
co do poprawności sposobu 
dokonywania obliczeń. 
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Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem 

P +++ +++ +++ Brak 

Liczba instytucji kultury 
objętych wsparciem 

P +++ +++ +++ Brak 

      

Podsumowanie – działanie 5.3:  Proponuje się w przyszłości zmiany w przypisaniu wskaźnika Wzrost 
oczekiwanej liczby odwiedzin... do wskaźników rezultatu (nie produktu) i określenie metodologii szacowania 
wartości tego wskaźnika, jak i sposobu jego monitorowania. Wg propozycji zawartej w aneksie 1 do projektu 
rozporządzenia nt. EFRR i FS na perspektywę 2021-2027 wyznaczono dwa wskaźniki rezultatu odnoszące się do 
liczby odwiedzin, które po przyjęciu rozporządzeń mogłyby zastąpić wskaźnik Wzrost oczekiwanej liczby 
odwiedzin... prowadząc do rezygnacji z jego stosowania. Dotyczy to propozycji wskaźników: RCR 77 – Turyści 
odwiedzający wspierane obiekty* RCR 78 – Użytkownicy korzystający z obiektów kulturalnych objętych wsparciem.  
Wskazana byłaby także rezygnacja w przyszłości (2021-2027) ze wskaźnika rezultatu strategicznego: Zwiedzający 
muzea i oddziały muzealne (ogółem) na 10000 ludności [osoby] ze względu na jego niską użyteczność w ocenie 
wpływu interwencji w obszarze kultury w województwie.  

5.4 Powierzchnia siedlisk 
wspieranych w celu 
uzyskania lepszego statusu 
ochrony (CI 23) [ha] 
(obligatoryjny) 

P +++ ++ +++ Pomimo obligatoryjności 
tego wskaźnika, w części 
projektów obejmujących typ 
1 brak jest jego wartości. 
Potrzeba doprecyzowania 
definicji w celu wyraźnego 
rozróżnienia od wskaźnika 
Powierzchnia obszarów, dla 
których zatrzymano proces 
utraty …53 

Łączna powierzchnia 
zrekultywowanych gruntów 
(CI 22) [ha] (obligatoryjny) 

P +++ ++ +++ Potrzeba doprecyzowania 
definicji, w szczególności: 
czym jest rekultywacja i 
jakiego typu obszary jej 
podlegają (w projektach 
beneficjenci różnie 
podchodzili do tej kwestii – 
w niektórych przypadkach 
teren oczyszczony ze śmieci 
był klasyfikowany jako 
zrekultywowany, w innych 
grunt poprzemysłowy objęty 
działaniami projektowymi 
nie był klasyfikowany jako 
zrekultywowany). 

Liczba wspartych form 
ochrony przyrody [szt.] 
(obligatoryjny) 

P ++ +++ ++ Nieco ograniczona 
przydatność do oceny pływu 
ze względu na brak wiedzy 
nt. charakteru wspartych 
form ochrony przyrody, np. 
czy jest to ochrona 
gatunkowa czy 
powierzchniowa (np. park, 
rezerwat) czy punktowa 
(pomnik przyrody) forma 
ochrony przyrody. 

Liczba ośrodków 
prowadzących działalność w 
zakresie edukacji 
ekologicznej objętych 
wsparciem [szt.] 
(obligatoryjny) 

P +++ +++ +++  

Liczba siedlisk/zbiorowisk 
roślinnych objętych projektem  

P +++ +++ +++  

                                                
53 Przykładowo definicja stosowana w działaniu 2.4 POIiŚ 2014-2020wydaje się być bardziej klarowna i precyzyjna: 
Powierzchnia obszarów przyrodniczych, na których realizowano działania związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk, 
dla których beneficjent poprzez czynności projektowe przyczynił się do poprawy stanu ochrony obszaru, ochrony różnorodności 
biologicznej lub wzmacniał usługi ekosystemowe. (…) W zależności od projektu wartość może obejmować powierzchnię 
siedliska przyrodniczego, jak też powierzchnię objętą działaniami służącymi poprawie stanu gatunku. Powierzchnia obszaru 
obejmującego wielokrotne wsparcie powinna być liczona tylko raz. (…) Nie należy tu podawać całej powierzchni obszarów 
Natura 2000 lub całej powierzchni parku narodowego, jeśli faktyczne działania nie będą prowadzone na całej powierzchni 
wskazanych obszarów (https://www.ckps.lasy.gov.pl/komunikaty1/-/asset_publisher/7Rxs/content/wskazniki-w-projektach-2-
4/pop_up?_101_INSTANCE_7Rxs_viewMode=print) 
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Liczba zakupionego 
sprzętu/wyposażenia [szt.] 

P +++ +++ ++ Ograniczona przydatność 
do oceny wpływu informacji 
nt. liczby sztuk sprzętu, bez 
specyfikacji rodzaju sprzętu. 

Długość utworzonych 
/odnowionych szlaków 
turystycznych [km] 

P +++ +++ +++  

Liczba utworzonych punktów 
informacji turystycznej i 
infokiosków zapewniających 
obsługę w min. 2 językach 
obcych [szt.] 

P + +++ + Wątpliwości budzi trafność 
zastosowania tego typu 
wskaźników w działaniu 
nakierowanym na ochronę 
różnorodności biologicznej. 
Wskaźniki dotyczą rozwoju 
infrastruktury turystycznej i 
wzrostu ruchu 
turystycznego. Mają one 
niską użyteczność do oceny 
wpływu na wzmocnienie 
mechanizmów ochrony 
różnorodności biologicznej 
w regionie. 

Liczba przeprowadzonych 
kampanii reklamowych 
promujących walory 
turystyczne [szt.] 

P + +++ + 

Wzrost oczekiwanej liczby 
odwiedzin w objętych 
wsparciem miejscach 
należących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego 
oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne [osoby/rok] 

P + +++ + 

Liczba przeprowadzonych 
kampanii informacyjno-
edukacyjnych związanych z 
edukacją ekologiczną [szt.] 

P +++ +++ ++ Wskaźniki interpretowane 
łącznie dają odpowiednią 
informację o efektach 
interwencji, przy czym 
bardziej przydatny do oceny 
wpływu jest wskaźnik 
dotyczący zasięgu 
kampanii.  

Zasięg zrealizowanych 
przedsięwzięć edukacyjno-
promocyjnych oraz 
informacyjnych [osoby] 

R +++ +++ +++ 

Powierzchnia obszarów/ 
siedlisk, dla których 
zatrzymano proces utraty 
bioróżnorodności biologicznej 
lub odtworzono i wzbogacono 
zasoby przyrody [ha] 

R ++ ++ ++ Potrzeba doprecyzowania 
definicji (lub/i nazwy 
wskaźnika) w celu 
wyraźnego rozróżnienia od 
wskaźnika Powierzchnia 
siedlisk wspieranych w celu 
uzyskania lepszego statusu 
ochrony. Wskaźnik mógłby 
obejmować wyłącznie 
obszary posiadające prawny 
status ochronny (aktualnie 
definicja wskazuje, że 
obszar chroniony może być 
„uznany przez społeczność 
lokalną” i niekoniecznie 
poprzez środki prawne, ale 
także „inne efektywne 
środki”, ponadto może 
obejmować także „walory 
kulturowe”)54. Pomimo 
zaszeregowania wskaźnika 
jako Rezultat, w 
regulaminach konkursu 
„Dopuszcza się zmianę 
sposobu zaszeregowania 
wskaźników (…)”.  
Niejednoznaczność 
definicji/sposobu pomiaru do 
pewnego stopnia ogranicza 
możliwość interpretacji 
wskaźnika, w tym ocenę 
trafności odzwierciedlenia 
efektów oraz przydatności 
do oceny wpływu.  

                                                
54 Należałby odnieść się do definicji prawnej z ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:  formami ochrony przyrody w 
Polsce są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska 
dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (oraz ochrona gatunkowa roślin, zwierząt, grzybów – 
jednak w celu umożliwienia wykorzystania wskaźnika do oceny wpływu, należałoby nie kwalifikować do wskaźnika powierzchni 
nieobjętej statusem ochronnym, na której tylko występuje jakiś gatunek chroniony).   
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Podsumowanie – działanie 5.4: Zastosowany katalog wskaźników był kompletny i adekwatnie odzwierciedlał 
efekty dofinansowanych typów projektów. Wątpliwości budzi jednak zastosowanie wskaźników typowo 
„turystycznych” dla analizowanego typu interwencji. W projektach zidentyfikowano także różne podejście do 
interpretacji 3 wskaźników odnoszących się do powierzchni, co wskazuje na potrzebę doprecyzowania definicji, 
wzajemnych zależności oraz ew. sposobu pomiaru.  
1. Wskazane byłoby doprecyzowanie, jaki rodzaj zanieczyszczenia/degradacji terenu kwalifikuje go do ujęcia we 

wskaźniku Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów (wg projektu rozporządzenia nt. EFRR i FS na 
perspektywę 2021-2027: wskaźnik produktu RCO 38 – Powierzchnia wspieranych zrekultywowanych gruntów 
oraz wskaźnik rezultatu RCR 52 – Tereny zrekultywowane wykorzystywane jako tereny zielone, pod budowę 
mieszkań socjalnych lub pod działalność gospodarczą lub społeczną).  

2. Istotne jest też doprecyzowanie wzajemnych zależności pomiędzy wskaźnikami Powierzchnia siedlisk 
wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony oraz Powierzchnia obszarów/ siedlisk, dla których 
zatrzymano proces... Logiczne byłoby, gdyby pierwszy wskaźnik (produktu) odnosił się do całkowitej 
powierzchni, na której realizowano działania ochronne, a drugi obszaru, na który realnie oddziałuje projekt i 
można to wykazać w okresie trwałości (rezultat). Aktualnie taki podział nie wynika z przyjętych w projektach 
wartości wskaźników - zdarza się, że w danym projekcie wartość wskaźnika Powierzchnia siedlisk wspieranych 
w celu uzyskania lepszego statusu ochrony  jest mniejsza niż wartość wskaźnika Powierzchnia obszarów/ 
siedlisk, dla których zatrzymano proces utraty bioróżnorodności…., lub zastosowano wyłącznie wskaźnik 
Powierzchnia obszarów/ siedlisk, dla których zatrzymano proces utraty bioróżnorodności… (co istotne - 
pomimo, iż wskaźnik Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony  był 
obligatoryjny).  Opcjonalnie można byłoby przyjąć kaskadowy charakter zależności: a. całkowita powierzchnia, 
na której podejmowano działania (bez względu na status ochrony) b. powierzchnia obszarów prawnie 
chronionych, na których podejmowano działania ochronne dotyczące tych obszarów lub gatunków (o ile oba 
wskaźniki miałby charakter produktu).  
Naprzeciw tym problemom wychodzą w pewnym stopniu zapisy aneksu 1 do projektu rozporządzenia nt. EFRR 
i FS na perspektywę 2021-2027, wg których wskaźnikami produktu adekwatnymi do omawianego typu 
interwencji mają być: RCO 37 – Powierzchnia obszarów Natura 2000 objętych środkami ochrony i odtworzenia 
zgodnie z priorytetowymi ramami działania; RCO 99 – Powierzchnia poza obszarami Natura 2000 objęta 
środkami ochrony i odtworzenia. Przyjęto tu nie kaskadowy, a rozłączny charakter 2 wskaźników, obu o 
charakterze produktu, nie wskazano także odpowiadającego im wskaźnika rezultatu. W przypadku przyjęcia 
powierzchniowego wskaźnika rezultatu na poziomie RPO należy wyraźnie w jego definicji wskazać zależność 
wobec powierzchniowych wskaźników produktu oraz jasno sprecyzować rekomendowany sposób pomiaru 
osiągniecia zakładanego rezultatu (np. zatrzymania procesu utraty bioróżnorodności) 

3. W PI nakierowanym na wzmocnienie mechanizmów ochrony różnorodności biologicznej należałby w przyszłości 
unikać stosowania wskaźników związanych ze wzrostem ruchu turystycznego, czy kampaniami promującymi 
turystykę oraz małą infrastrukturą turystyczną, ponieważ mogą one sugerować wnioskodawcom błędny kierunek 
i cel działań, stojący niejednokrotnie w sprzeczności z celami, które powinny realizować projekty (w tym 
ograniczenie antropopresji).  

5.5 Liczba ludności odnoszącej 
korzyści ze środków ochrony 
przeciwpowodziowej (CI20) 
[osoby] (obligatoryjny) 

P +++ +++ +++ Potrzeba urealnienia 
agregatu wartości 
wskaźników na poziomie 
działania na podstawie 
realnego zasięgu 
geograficznego wsparcia 
(eliminacja powtórzeń). 

Liczba ludności odnoszącej 
korzyści ze środków ochrony 
przed pożarami lasów (CI21) 
[osoby] (obligatoryjny) 

P +++ +++ +++ 

Liczba jednostek służb 
ratowniczych doposażonych 
w sprzęt do prowadzenia 
akcji ratowniczych i usuwania 
skutków katastrof [szt.] 
(obligatoryjny) 

P +++ +++ +++  

Liczba zakupionego 
sprzętu/wyposażenia [szt.] 

P +++ +++ +++  

Liczba zakupionych wozów 
pożarniczych wyposażonych 
w sprzęt do prowadzenia 
akcji ratowniczych i usuwania 
skutków katastrof [szt.] 

P +++ +++ +++  

Liczba miast, w których 
podjęto działania związane z 
zabezpieczeniem przed 
niekorzystnymi zjawiskami 
pogodowymi [szt.] 

R ++ +++ ++ Dla jednostek należących 
do KSRG obszarem 
oddziaływania jest powiat, 
liczba miast nie do końca 
trafnie charakteryzuje efekty 
interwencji. Ponadto 
decyzję o interwencji OSP 
w danym mieście podejmuje 
Centrum Kierowania PSP, 
pozostaje ona więc poza 
wpływem beneficjenta.  
Wskaźnik prawdopodobnie 
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DZIAŁ

ANIE 
WSKAŹNIK PRODUKT 

(P) 
/REZULTA

T (R) 

TRAFNOŚĆ 

ODZWIERCI

EDLENIA 

EFEKTÓW 

PRAWIDŁO

WOŚĆ 

DEFINICJI 

PRZYDATN

OŚĆ DO 

OCENY 

WPŁYWU 

UWAGI 

powinien mieć charakter 
produktu (potencjał – np. 
liczba miast na terenie 
powiatu).  
Potrzeba urealnienia 
agregatu wartości 
wskaźnika na poziomie 
działania (eliminacja 
powtórzeń). 

Podsumowanie – działanie 5.5:  Część wskaźników (liczba ludności, liczba miast) wymaga korekt agregatu na 
poziomie działania w celu wyeliminowania powtórzeń. Do rozważenia byłaby zmiana klasyfikacji wskaźnika Liczba 
miast na wskaźnik produktu lub rezygnacja z niego.  
Wg aneksu 1 do projektu rozporządzenia nt. EFRR i FS na perspektywę 2021-2027, wskaźnikami rezultatu 
adekwatnymi do omawianego typu interwencji mogłyby być: ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony: 
przeciwpowodziowej, przed pożarami lasów, przed klęskami żywiołowymi związanymi z klimatem, przed ryzykiem 
naturalnym niezwiązanym z klimatem oraz ryzykiem związanym z działalnością człowieka (RCR 35, 36, 37, 96), a 
także Szacowany średni czas reakcji na klęskę żywiołową (RCR 38).  Wskaźnikami produktu miałby być natomiast: 
Nowe lub zmodernizowane systemy monitorowania, gotowości, ostrzegania i reagowania w kontekście klęsk 
żywiołowych (RCO 24) oraz Obszary objęte środkami ochrony przed pożarami lasów (RCO 28). Oznacza to pewną 
zmianę filozofii przyporządkowania wskaźników do grupy produktu i rezultatu i wskazywać może na potrzebę 
modyfikacji podejścia do sposobu pomiaru wskaźników odnoszących się do liczby ludności. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy danych zastanych, badań terenowych (IDI, CAWI), studiów 
przypadku i analizy eksperckiej 

3.9 OCENA EFEKTYWNOŚCI DOFINANSOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ 

Aspekt efektywności wsparcia można rozpatrywać w różnych wymiarach. W wąskim ujęciu 

pojęcie efektywności odnosi się do relacji nakładów finansowych do kluczowych efektów 

interwencji reprezentowanych przez wskaźniki produktu i rezultatu. W szerszym ujęciu 

pojęcie efektywności odnosi się całego spektrum efektów społeczno-ekonomicznych 

(zarówno mierzalnych, jak i niemierzalnych) oraz nakładów i środków (finansowych, 

organizacyjnych, czasowych, technicznych), ponoszonych na poziomie poszczególnych 

projektów oraz ogółu dofinansowanych przedsięwzięć. W najszerszym ujęciu aspekt 

efektywności można rozpatrywać w wymiarze całej interwencji, uwzględniając zarówno 

poziom dofinansowanych przedsięwzięć, jak i aspekty związane z wdrażaniem interwencji 

(rozwiązania systemowe). 

W niniejszym rozdziale skupiono się na ocenie relacji nakładów finansowych do kluczowych 

efektów interwencji, generowanych przez dofinansowane projekty. Przedmiotem 

zainteresowania były również kryteria bezpośrednio odnoszące się do efektywności 

dofinansowanych przedsięwzięć, tj. relacji efektów społeczno-ekonomicznych oraz nakładów 

i środków na poziomie zbioru dofinansowanych projektów. Aspekty związane z możliwym 

zwiększeniem efektywności na poziomie całej interwencji, z uwzględnieniem rozwiązań 

systemowych, były zostały omówione w rozdziale 4, dotyczącym systemu wdrażania, a także 

w rozdziale 5, dotyczącym potencjalnych przyszłych kierunków wsparcia. W rozdziałach tych 

zaproponowano szereg propozycji dotyczących rozwiązań systemowych, które można 

wdrożyć, żeby zwiększyć efektywność interwencji w analizowanych obszarach, zarówno w 

aspekcie technicznym (zakres interwencji), organizacyjnym i zarządczym (organizacja 

naboru, oceny oraz realizacji projektów), jak i finansowym (podział i wykorzystanie alokacji).  

Punktem wyjścia była analiza wybranych danych wskaźnikowych i finansowych na poziomie 

projektów i poszczególnych działań. W tym celu z całego zbioru dofinansowanych projektów 

I.6    Jak należy ocenić efektywność wsparcia w ramach Osi Priorytetowej/ Działań? Czy i jakie działania należy podjąć, aby 
zwiększyć efektywność wdrażanych interwencji? 
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wyselekcjonowano projekty jednorodne pod względem charakteru podejmowanych działań 

oraz rodzaju generowanych efektów (np. projekty dotyczące wyłącznie budowy nowych 

odcinków kanalizacji sanitarnej55). Następnie obliczono relację nakładu środków UE oraz 

całkowitych kosztów kwalifikowalnych na jednostkę kluczowych efektów (wybranych 

wskaźników produktu i rezultatu) oraz zakres zmienności tych relacji w obrębie 

poszczególnych typów projektów (wartość średnia, minimalna i maksymalna). Uzyskane 

wyniki potwierdzają, że relacja nakładów do efektów w obszarze środowiska jest 

bardzo zróżnicowana, a w przypadku niektórych typów działań zupełnie 

niemiarodajna. Uzyskane wyniki potwierdzają również, że relacja nakładów do efektów 

nie może być traktowana jako jedyna, czy nawet kluczowa miara efektywności 

interwencji. Dlatego analiza ilościowa została uzupełniona analizą jakościową, która 

koncentrowała się na procedurach związanych z wyborem i realizacją projektów, przede 

wszystkim kryteriach wyboru, które powinny być podstawowym narzędziem weryfikacji 

efektywności projektów w szerokim spektrum rozumienia tego pojęcia. 

3.9.1 OCENA RELACJI NAKŁADÓW FINANSOWYCH ORAZ KLUCZOWYCH EFEKTÓW INTERWENCJI 

W poniższej tabeli zestawiono wartości (średnie, minimalne i maksymalne) wskaźników 

chrakteryzujących relacji nakład (wydatki kwalifikowane/środki UE) oraz efektów (wybrane 

wskaźniki). 

Tabela 17. Relacja nakładów oraz wybranych efektów w OP V RPO WSL 2014-2020  

WARTOŚĆ 
LICZBA PROJEKTÓW 

OBJĘTYCH ANALIZĄ (N) 

WYDATKI KWALIFIKOWALNE 

[ZŁ/JEDNOSTKĘ EFEKTU] 

WKŁAD UE [ZŁ/JEDNOSTKĘ 

EFEKTU] 

Działanie 5.1 

Wskaźnik: Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej (km) 

średnia 29 665 571 zł/km 498 096 zł/km 

minimalna 270 834 zł/km 203 180 zł/km 

maksymalna 1 298 762 zł/km 1 103 947 zł/km 

Wskaźnik: Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (RLM) 

średnia 29 9 692 zł/RLM 6 940 zł/RLM 

minimalna 103 zł/RLM 87 zł/RLM 

maksymalna 72 820 zł/RLM 44 191 zł/RLM 

Działanie 5.2 

Wskaźnik: Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (szt.) 

średnia 6 991 651 zł/obiekt 842 903 zł/obiekt 

minimalna 247 941 zł/obiekt 210 750 zł/obiekt 

maksymalna 2 167 917 zł/obiekt 1 842 729 zł/obiekt 

Wskaźnik: Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest (Mg) 

średnia 6 25 752 zł/Mg 20 048 zł/Mg 

minimalna 4 872 zł/Mg 4 141 zł/Mg 

maksymalna 88 515 zł/Mg 75 238 zł/Mg 

Działanie 5.3 

Wskaźnik: Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem (szt.) 

średnia 47 6 106 208 zł/szt. 4 696 419 zł/szt. 

minimalna 364 948 zł/szt. 270 609 zł/szt. 

maksymalna 49 323 503 zł/szt. 19 043 804 zł/szt. 

Wskaźnik: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa 

kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (odwiedziny/rok) 

średnia 47 3 676 zł/odwiedziny/rok 3 097 zł/odwiedziny/rok 

minimalna 16 zł/odwiedziny/rok 13 zł/odwiedziny/rok 

maksymalna 55 244 zł/odwiedziny/rok 46 957 zł/odwiedziny/rok 

                                                
55 Z analizy wykluczono projekty, które zawierały również inne komponenty niż budowa kanalizacji, np. działania związane z 
rozwojem sieci wodociągowej, czy budową oczyszczalni ścieków. 
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WARTOŚĆ 
LICZBA PROJEKTÓW 

OBJĘTYCH ANALIZĄ (N) 

WYDATKI KWALIFIKOWALNE 

[ZŁ/JEDNOSTKĘ EFEKTU] 

WKŁAD UE [ZŁ/JEDNOSTKĘ 

EFEKTU] 

Działanie 5.4 

Wskaźnik: Powierzchnia obszarów / siedlisk, dla których zatrzymano proces utraty bioróżnorodności 

biologicznej lub odtworzono i wzbogacono zasoby przyrody (ha) 

średnia 22 8 355 912 zł/ha 6 994 265 zł/ha 

minimalna 131 427 zł/ha 100 500 zł/ha 

maksymalna 85 278 467 zł/ha 72 486 697 zł/ha 

Wskaźnik: Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony (ha) 

średnia 17 11 234 579 zł/ha 9 142 335 zł/ha 

minimalna 163 449 zł/ha 138 932 zł/ha 

maksymalna 85 278 467 zł/ha 72 486 697 zł/ha 

Działanie 5.5 

Wskaźnik: Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji 

ratowniczych i usuwania skutków katastrof (szt.) 

średnia 39 755 210 zł/szt. 228 922 zł/szt. 

minimalna 170 000 zł/szt. 19 597 zł/szt. 

maksymalna 1 050 000 zł/szt. 689 424 zł/szt. 

Wskaźnik: Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej (osoby) 

średnia 39 12,0 zł/osobę 5,8 zł/osobę 

minimalna 0,5 zł/osobę 0,1 zł/osobę 

maksymalna 182,1 zł/osobę 154,8 zł/osobę 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z LSI, stan na 31.07.2020 

W działaniu 5.1 wyselekcjonowano projekty, których zakres obejmował przede wszystkim 

komponenty związane z budową kanalizacji sanitarnej. Następnie obliczono relację 

nakładów do efektów dla dwóch wskaźników Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej 

(km) oraz Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 

(RLM)56. Dla pierwszego wskaźnika nakłady jednostkowe mieszczą się w przedziale od około 

270 do 1 300 tys. zł, przy średniej 665 tys. zł na km nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej 

dla wydatków kwalifikowalnych oraz od 203 do 1 104 tys. zł, przy średniej 498 tys. zł na km 

nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej dla wkładu UE57. Dla drugiego wskaźnika nakłady 

jednostkowe mieszczą się w przedziale od 103 do 72 820 zł, przy średniej 9 692 zł na 

dodatkową osobę korzystającą z ulepszonego oczyszczania ścieków dla wydatków 

kwalifikowalnych oraz od 87 do 44 191 zł, przy średniej 6 940 zł na dodatkową osobę 

korzystającą z ulepszonego oczyszczania ścieków dla wkładu UE. Wielkości pierwszego 

wskaźnika nie odbiegają od wartości identyfikowanych w innych badaniach. W przypadku 

drugiego wskaźnika wartość średnią również można uznać za mieszczącą się w normie.  

Odpowiadając na pytanie, z czego wynika identyfikowana zmienność nakładów 

jednostkowych, należy mieć na uwadze, że projekty wodno-ściekowe w województwie 

śląskim są realizowane w bardzo zróżnicowanych warunkach gruntowo-terenowo-

przestrzennych. Najwyższe koszty są notowane w lokalizacjach, gdzie występują trudne 

warunki gruntowe (np. wysoki poziom wód gruntowych), duże zróżnicowanie ukształtowania 

terenu (co wiąże się z koniecznością stosowania dodatkowej infrastruktury wspomagającej, 

np. przepompowni), jak również w przypadku konieczności prac w zwartej tkance miejskiej, 

uzbrojonej w inną infrastrukturę (m.in. drogową i teletechniczną). Nie ma podstaw do 

twierdzenia, że tego rodzaju projekty są mniej efektywne. Wszystkie realizowane działania 

                                                
56 Liczba jednorodnych projektów, które dotyczyły innych działań inwestycyjnych w zakresie oczyszczalni ścieków i zaopatrzenia 
w wodę, była na tyle małoliczna (nie więcej niż 5 projektów), że nie było możliwości wyliczenia podobnych charakterystyk dla 
innych wskaźników. 
57 W dalszej części analizy skoncentrowano się na kwocie wydatków kwalifikowalnych, gdyż na poziomie zbioru projektów jest 
to wielkość bardziej miarodajna (zmienność efektywności kosztowej liczonej w odniesieniu do kwoty dofinansowania UE zależy 
od przyjętego w projektach poziomu dofinansowania). 
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dotyczą kluczowych potrzeb inwestycyjnych określonych w KPOŚK, a wyższe nakłady 

jednostkowe są wypadkową specyficznych uwarunkowań. Warto zaznaczyć, że w projekcie, 

w którym zidentyfikowano najwyższy poziom nakładów na km nowo wybudowanej sieci 

kanalizacyjnej, wartość nakładów jednostkowych dla drugiego z analizowanych wskaźników 

(Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków), jest 

zbliżona do średniej. Wynika to z relatywnie wysokiej liczby nowo przyłączonych osób 

przypadających na km budowanej sieci. Trzeba także podkreślić, że dla projektów 

dotyczących budowy sieci kanalizacyjnej, czynnikiem decydującym o efektywności 

inwestycji, w szerokim rozumieniu, jest ten właśnie parametr, zwany wskaźnikiem 

koncentracji. Nie powinien on być niższy niż 120 osób/km sieci (w określonych warunkach 

nie niższy niż 90 osób/km sieci). Tymczasem w połowie analizowanych projektów wskaźnik 

ten jest niższy od 90 osób/km sieci, a jedynie w co czwartym projekcie jest wyższy od 120 

osób/km sieci. Zakładając, że w projektach koncentrujących się na budowie sieci 

kanalizacyjnej wskaźnik Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego 

oczyszczania ścieków, jest tożsamy z liczbą osób planowanych do podłączenia, nie jest to 

stan optymalny. Może wynikać z ostrożnościowego szacowania wartości wskaźnika Liczba 

dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków, ale również z 

błędnego wyznaczenia granic aglomeracji. Dla projektów dotyczących budowy kanalizacji 

sanitarnej podstawowym wyznacznikiem efektywności, który powinien być weryfikowany na 

etapie oceny, powinna być docelowa liczba osób planowanych do podłączenia 

przypadających na km nowobudowanej sieci.  

W działaniu 5.2 do analizy wyselekcjonowano projekty, których zakres obejmował usuwanie 

azbestu oraz budowę i modernizację PSZOK. Następnie obliczono relację nakładów do 

efektów dla dwóch wskaźników: Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (szt.) oraz Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych 

wyrobów zawierających azbest (Mg). W przypadku pierwszego wskaźnika nakłady 

jednostkowe mieszczą się w przedziale od około 250 do 2 170 tys. zł, przy średniej około 

990 tys. zł na jeden wsparty punkt dla wydatków kwalifikowalnych. Dwa projekty dotyczą 

budowy nowych, a cztery modernizacji, rozbudowy i przebudowy istniejących PSZOK. 

Nakłady w tych dwóch grupach są zbliżone (wyższe w pierwszej, niższe w drugiej), co 

wynika z różnego zakresu realizowanych prac. Z tego względu wymienione grupy powinny 

być rozpatrywane odrębnie (zróżnicowane pod względem wartości wskaźniki porównawcze). 

W przypadku wskaźnika Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów 

zawierających azbest nakłady jednostkowe mieszczą się w przedziale od około 4 870 do 88 

515 zł, przy średniej 25 752 zł na jedną tonę wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych 

wyrobów zawierających azbest dla wydatków kwalifikowalnych. Wartość wskaźnika w 

większości projektów mieści się w przedziale od 15 do 35 tys. zł. Zmienność nakładów 

jednostkowych wynika przede wszystkim z uwarunkowań technicznych oraz zakresu 

realizowanych prac. W części projektów, które charakteryzuje wyższy poziom nakładów 

jednostkowych, przedmiotem finansowania było również odtworzenie elewacji. Biorąc pod 

uwagę bardzo dużą skalę potrzeb, zarówno w obszarze wspomagania selektywnej zbiórki 

odpadów, jak i unieszkodliwiania azbestu, oba omawiane wskaźniki można uznać za istotny 

miernik efektywności projektów. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku innych typów 

inwestycji (zakłady zagospodarowania odpadów, recykling) przydatność tego rodzaju 

wskaźników w ocenie efektywności przedsięwzięć jest mniejsza. Biorąc pod uwagę bardzo 

dużą skalę potrzeb, wskaźniki dotyczące relacji nakładów i efektów dla projektów 

dotyczących: a. budowy PSZOK, b. rozbudowy, przebudowy i modernizacji PSZOK, c. 
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unieszkodliwiania azbestu, powinny być istotnym punktem odniesienia przy ocenie 

efektywności tego rodzaju przedsięwzięć. 

W działaniu 5.3 analizą objęto wszystkie projekty, w których zdefiniowano wartość wskaźnika 

Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem (szt.). Następnie obliczono relację 

nakładów do efektów dla wymienionego wskaźnika oraz dodatkowo dla wskaźnika Wzrost 

oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa 

kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (odwiedziny/rok). Z kolei w 

działaniu 5.4 analizą objęto wszystkie projekty, w których zdefiniowano wartość wskaźników 

Powierzchnia obszarów/siedlisk, dla których zatrzymano proces utraty bioróżnorodności 

biologicznej lub odtworzono i wzbogacono zasoby przyrody (ha) oraz Powierzchnia siedlisk 

wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony (ha). Tu również obliczono relację 

nakładów do efektów dla wymienionych wskaźników. 

W działaniach 5.3 i 5.4 wartość diagnostyczna wskaźnika dotyczącego relacji 

nakładów i efektów dla oceny efektywności przedsięwzięć jest znikoma. Wartości 

nakładów jednostkowych wykazują bardzo duży poziom zróżnicowania, który nie jest 

powiązany z efektywnością – wynika ze specyficznych, indywidualnych uwarunkowań 

oraz potrzeb. Dla projektów dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego oraz 

ochrony różnorodności biologicznej nie jest wskazane stosowanie wskaźników 

odnoszących się do relacji nakładów i efektów w ocenie ich efektywności. W ocenie 

można posiłkować się jedynie kosztami jednostkowymi standardowych robót budowalnych 

lub zabiegów ochronnych. 

W działaniu 5.5 wyselekcjonowano projekty, których zakres obejmował wyłącznie zakup 

samochodów ratowniczo-gaśniczych. Następnie obliczono relację nakładów do efektów dla 

dwóch wskaźników Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do 

prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof (szt.) oraz Liczba ludności 

odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej (osoby). Dla pierwszego 

wskaźnika nakłady jednostkowe mieszczą się w przedziale od 170 do 1 050 tys. zł, przy 

średniej około 755 tys. zł na jeden zakupiony wóz pożarniczy kosztów kwalifikowanych. Dla 

drugiego wskaźnika nakłady jednostkowe mieszczą się w przedziale od około 0,5 do 182 zł, 

przy średniej 12 zł na jedną osobę odnoszącą korzyści z zakupu sprzętu dla wydatków 

kwalifikowalnych. Wartość pierwszego wskaźnika w większości projektów mieści się w 

przedziale od 500 do 900 tys. zł.  Zmienność nakładów jednostkowych wynika przede 

wszystkim z rodzaju zakupionego sprzętu. Oba wskaźniki można uznać za miernik 

wspomagający ocenę efektywności projektów.  

Podsumowując powyższą analizę należy stwierdzić, że wskaźniki dotyczące efektywności 

kosztowej mogą być wykorzystywane pomocniczo w ocenie efektywności projektów w 

części obszarów (gospodarka wodno-ściekowa, odpady, zakup sprzętu ratowniczo-

gaśniczego). Konieczna jest jednak równoległa ocena wielu aspektów58.  

3.9.2 OCENA MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH EFEKTYWNOŚĆ INTERWENCJI 

Kryteria i proces oceny projektów w V osi priorytetowej RPO WSL 2014-2020 odpowiadają 

poczynionym powyżej obserwacjom. Weryfikacja efektywności prowadzona jest na 

etapie oceny merytorycznej w oparciu o kryteria ogólne. Ocena efektywności kosztowej 

sensu stricte prowadzona jest w oparciu o kryterium Wpływ na wskaźniki RPO w zakresie 

                                                
58 Wyższe nakłady jednostkowe pojedynczych wskaźników w analizowanych projektach nie są bezpośrednio powiązane z 
użytecznością budowanej infrastruktury oraz nie są głównym wyznacznikiem efektywności rozumianej w szerszym, społeczno-
ekonomicznym ujęciu. 
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EFRR. Ekspert weryfikuje relację wartości kosztu jednostkowego wskaźnika określoną dla 

projektu do wartości przyjętej przy wyznaczeniu oczekiwanej wartości docelowej wskaźnika 

dla RPO WSL 2014-2020. Waga kryterium została dobrana w taki sposób, że nie jest to 

kryterium dyskwalifikujące. Projekt, który uzyskał niską ocenę w ramach tego kryterium, ma 

szansę uzyskać dofinansowanie, jeżeli zostanie wysoko oceniony w pozostałych kryteriach 

odnoszących się do efektywności. Ocena efektywności ma charakter kaskadowy, co przez 

większość ekspertów biorących udział w wywiadach zostało uznane za skuteczny, 

wyważony mechanizm weryfikacji projektu. W ramach kryterium Poprawność oszacowania 

założeń projektu ekspert weryfikuje, czy wydatki zostały zaplanowane z uwzględnieniem 

niezbędności i adekwatności do zaplanowanych rezultatów, uzyskiwania najlepszych 

efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu 

założonych celów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, jak również w 

wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kolejny krok 

dotyczy relacji nakładów do kluczowych efektów RPO (kryterium: Wpływ na wskaźniki RPO 

w zakresie EFRR). W następnym kryterium (Efektywność projektu), ekspert weryfikuje, czy 

planowane efekty są proporcjonalne do planowanych do poniesienia lub zaangażowania 

nakładów inwestycyjnych, zasobów infrastrukturalnych, ludzkich, etc. Co istotne, ocenie 

podlegają nie tylko kwestie ilościowe dotyczące efektów projektu, ale również aspekty 

jakościowe otrzymanych produktów i rezultatów (w tym m.in.: dodatkowy efekt projektu, 

wartość merytoryczna projektu, efektywność wydatków projektu przy zachowaniu 

odpowiedniej jakości). Opisana powyżej sekwencja umożliwia szeroką i wieloaspektową 

ocenę efektywności projektów.  

Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych badań terenowych, w tym opinie ekspertów 

oceniających wnioski, przyjęty w OP V schemat oceny efektywności projektów należy 

uznać za optymalny. Pewien niepokój budzi jedynie niewielka selektywność kryteriów 

Poprawność oszacowania założeń projektu oraz Efektywność projektu. Większość projektów 

uzyskuje ocenę maksymalną, co może wynikać z ich wysokiej jakości, ale również złożonego 

charakteru oceny, trudności z właściwym uzasadnieniem niższej oceny. Wskazane byłoby w 

przyszłości doprecyzowanie opisu kryterium lub przygotowanie dodatkowych, szczegółowych 

interpretacji odnoszących się do sposobu oceny - ogólnych lub zindywidualizowanych, tj. 

dostosowanych do specyfiki różnych typów projektów.  

Beneficjanci uczestniczący w wywiadach przeprowadzanych w ramach Studiów przypadku 

zwracali uwagę, że wpływ na ogólne koszty realizacji projektów mają również 

rozbudowane wymogi dotyczące etapu realizacji i rozliczenia projektu, które wymagają 

zaangażowania dodatkowych zasobów ludzkich i finansowych, zarówno po stronie 

beneficjentów, jak i instytucji wdrażających program. Ścieżką do zwiększenia efektywności 

wdrażanych interwencji byłoby więc uproszczenie procedur związanych z 

aplikowaniem, realizacją oraz rozliczeniem projektów, w szczególności w przypadku 

projektów o mniejszej wartości. W ocenie zespołu badawczego, w przyszłej perspektywie 

finansowej należy rozważyć możliwość zróżnicowania wymogów związanych z 

aplikowaniem i rozliczeniem projektów o różnej skali oraz wartości. Dla projektów o 

niewielkiej wartości, pożądane byłoby wprowadzenie uproszczeń na etapie aplikowania 

(m.in. ograniczony zakres informacji w dokumentacji aplikacyjnej, uproszczona analiza 

finansowa, udostępnianie większej liczby gotowych narzędzi wspomagających 

przygotowanie wniosku), jak również realizacji i rozliczenia projektów (m.in. rozliczenie 

części kosztów w formie ryczałtu, uelastycznienie zasad modyfikacji projektów, np. poprzez 

opracowanie katalogów zmian nieistotnych, uproszczenie wniosku o płatność pośrednią w 

części sprawozdawczej).  
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4. OCENA PRZYJĘTYCH MECHANIZMÓW WDRAŻANIA W  OSI 
PRIORYTETOWEJ V 

4.1 OCENA REALIZACJI ZASAD HORYZONTALNYCH 

4.1.1 ZASADY HORYZONTALNE – UWARUNKOWANIA PRAWNE I PROGRAMOWE 

Zasada zrównoważonego rozwoju wynika bezpośrednio z zapisów głównej strategii UE 

Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu, wymogów traktatowych (art. 11 TFUE) oraz z przepisów 

rozporządzeń unijnych dotyczących polityki spójności. Obligują one państwa członkowskie 

do promowania w trakcie przygotowania i wdrażania programów wymogów: ochrony 

środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami, dostosowania do zmian klimatu i 

łagodzenia jej skutków, różnorodności biologicznej, odporności na klęski żywiołowe oraz 

zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem59. Zgodnie z zapisami RPO WSL, zasada ta jest 

realizowana poprzez poszukiwanie konsensusu pomiędzy dążeniem do maksymalizacji 

efektu ekonomicznego, zwiększeniem zasady wykorzystania zasobów oraz minimalizowania 

presji oddziaływania na środowisko. Oś Priorytetowa V z kolei jest traktowana jako ważny 

element RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie realizacji tej zasady. 

Zasada równości szans i niedyskryminacji oraz zasada równości szans kobiet i 

mężczyzn zakotwiczona jest w przepisach traktatowych UE (art. 8, 10 i 19 TFUE), w 

przepisach rozporządzeń dotyczących polityki spójności60 oraz w unijnych dokumentach 

strategicznych61.  Obligują one KE i państwa członkowskie do zwalczania wszelkiej 

dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, 

wyznawaną religię lub światopogląd lub orientację seksualną przy określaniu i realizacji 

polityk unijnych, w tym przy tworzeniu i wdrażaniu programów współfinansowanych z 

funduszy europejskich. Zobowiązują również państwa członkowskie do promowania 

równości szans kobiet i mężczyzn oraz uwzględnienia perspektywy płci w procesie 

przygotowywania i wdrażania poszczególnych programów, w tym na etapie monitorowania, 

sprawozdawczości i ewaluacji.  

Przy realizacji polityki spójności na poziomie krajowym zastosowanie znajduje Agenda 

działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020, 

przygotowana przez MIiR w 2015 r., oraz Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-202062. Zgodnie 

z tymi Wytycznymi, wszystkie PO powinny zapewniać zgodność z koncepcją uniwersalnego 

                                                
59 Art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające 
wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFMiR oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
60 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne 
przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFMiR oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
61 . Komisja Europejska, Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020: Odnowione zobowiązanie do 
budowania Europy bez barier, Bruksela 2010, KOM (2010) 636 wersja ostateczna 
62 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-
szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/ 

II.1     Czy projekty realizowane w ramach RPO WSL 2014-2020 przyczyniają się do realizacji zasad horyzontalnych? Które 
projekty w największym stopniu realizują zasady horyzontalne? 
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projektowania, co oznacza co najmniej zastosowanie standardów dostępności dla polityki 

spójności na lata 2014-202063. 

RPO WSL zakłada wdrażanie zasady równości szans i niedyskryminacji na każdym etapie 

realizacji programu, a jej szczególnym elementem ma być aktywizacja osób 

z niepełnosprawnościami. RPO WSL przyjmuje, że urzeczywistnienie zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn służy trzem celom: równej niezależności ekonomicznej kobiet i 

mężczyzn, eliminacji stereotypów związanych z płcią oraz godzeniu życia zawodowego i 

prywatnego dla pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym64. 

Realizacja zasad horyzontalnych w projektach z Osi Priorytetowej V RPO WSL 2014-2020 

uwarunkowana była wymogami dokumentacji konkursowej (kryteriami oceniającymi 

zgodność projektu z zasadami horyzontalnymi). W ramach oceny projektów 

współfinansowanych z RPO WSL zgodność z zasadami horyzontalnymi podlegała ocenie 

formalnej. W przypadku zasady niedyskryminacji, zakładano, że projektodawcy powinny 

wykazać pozytywny wpływ projektu na realizację tej zasady, w tym oceniano, czy wszystkie 

produkty projektów są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami oraz czy projekty są 

realizowane z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania.  

4.1.2 ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

Analiza dokumentacji projektowej, pogłębiona w ramach studiów przypadku, wskazuje na 

pozytywny wpływ realizowanych projektów na wypełnianie zasady zrównoważonego 

rozwoju. W 87% projektów na etapie wnioskowania wpływ na realizację tej zasady został 

przez beneficjentów oceniony pozytywnie. Neutralny wpływ (13%) dotyczył w największym 

stopniu projektów z poddziałania 5.3.1 (dziedzictwo kulturowe) oraz działania 5.5 

(wyposażenie służb ratowniczych). I w tych przypadkach jednak podkreślano, że realizacja 

projektów nie narusza równowagi środowiskowej oraz nie wywiera zwiększonego 

oddziaływania na środowisko naturalne. 

W działaniu 5.1 zasada zrównoważonego rozwoju realizowana jest przez inwestycje z 

zakresu gospodarki wodno-ściekowej, które wpływają na poprawę stanu środowiska w 

drodze ograniczania zanieczyszczeń emitowanych do środowiska wodnego. Dofinansowane 

projekty minimalizują oddziaływanie działalności człowieka na środowisko poprzez efektywne 

i racjonalne gospodarowanie zasobami (ograniczanie strat w poborze wody), w tym eliminują 

zagrożenie zanieczyszczenia wód i gleby ściekami komunalnymi oraz przyspieszają proces 

przywracania środowiska do właściwego stanu. W konsekwencji przyczyniają się one do 

ochrony różnorodności biologicznej oraz do poprawy jakości stanu wód powierzchniowych i 

podziemnych oraz gleb.  

Projekty realizowane w ramach działania 5.2 Gospodarka odpadami przyczyniają się do 

realizacji zasady zrównoważonego rozwoju poprzez działania zmierzające z jednej strony do 

zmniejszenia antropopresji poprzez zmniejszenie ilości odpadów deponowanych w 

środowisku oraz zmniejszenie wykorzystywanych zasobów poprzez recykling odpadów oraz 

utylizację odpadów niebezpiecznych tj. azbestu. Przyczyniają się tym samym do 

ograniczenia zanieczyszczenia gleb i powietrza, a także do ograniczenia emisji CO2.   

                                                
63Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020, Załącznik nr 2. do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości 
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn 
w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.  
64 Regionalny Program Operacyjny województwa śląskiego na lata 2014-2020, Katowice 2020, s. 461. 
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Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe przyczynia się do realizacji zasady zrównoważonego 

rozwoju poprzez pozytywny wpływ projektów na zachowanie dziedzictwa kulturowego dla 

przyszłych pokoleń. Ponadto część prac renowacyjno-modernizacyjnych podjętych w 

projektach zakłada wykorzystanie nowoczesnych technologii przyjaznych dla środowiska 

oraz zwiększanie efektywności energetycznej obiektów objętych wsparciem. Część 

projektów zakłada również przyczynianie się do zachowania dziedzictwa przyrodniczego (w 

otoczeniu obiektów objętych wsparciem) także w kontekście następnych pokoleń. Projekty w 

obszarze kultury łączą cele kulturalne i przyrodnicze z celami gospodarczymi (np. rozwój 

lokalnego rynku pracy-powstanie nowych miejsc pracy związanych z obsługą ruchu 

turystycznego) i społecznymi (np. zwiększenie tożsamości lokalnej).  

Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej wpływa na realizację zasady 

zrównoważonego rozwoju poprzez projekty mające na celu ochronę i rozwój 

bioróżnorodności oraz przywrócenie równowagi przyrodniczej, jak i działania edukacyjne 

podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa. Wpływają one na utrzymanie 

tożsamości przyrodniczej danego obszaru i zachowanie zasobów naturalnych dla obecnych i 

przyszłych pokoleń poprzez podejmowanie działań ukierunkowanych na racjonalne 

gospodarowanie zasobami przyrody.  

W działaniu 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych zwracano uwagę na to, że 

projekty te mają pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju poprzez 

zwiększenie potencjału służb ratowniczych do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk 

żywiołowych. Tym samym realizowane projekty przyczyniają się do zwiększenia odporności 

na klęski żywiołowe dzięki szybkiemu przywracaniu środowiska do stanu równowagi 

przyrodniczej. Podejmowane działania usprawnią również zarządzanie ryzykiem i pozwolą 

na dostosowanie do zmian klimatu i łagodzenie skutków zmian klimatu. Ponadto, jednostki 

OSP wyposażone zostały w nowoczesne samochody spełniające najnowsze normy emisyjne 

i charakteryzujące się niższym zużyciem paliwa niż samochody zastępowane (wycofywane z 

użytku), co również wpływa pozytywnie na realizację zasady zrównoważonego rozwoju.  

4.1.3 ZASADA RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI 

Analiza zapisów wniosków projektowych wskazuje, że projekty realizowane w ramach osi 

V wpływały pozytywnie na realizację zasady równości szans i niedyskryminacji. 

Planowany pozytywny wpływ na realizację tej zasady zauważono w przypadku wszystkich 

analizowanych działań i poddziałań osi V. W większości analizowanych projektów zauważa 

się, że projekty te są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania oraz zapewniają 

niedyskryminacyjny dostęp do produktów projektów dla wszystkich 

zainteresowanych, bez względu na ich płeć, rasę i narodowość. Projektodawcy zakładali 

zastosowanie w projektach standardów dostępności, w tym w szczególności standardów 

architektonicznych, tak by niwelować bariery dla osób z niepełnosprawnościami. 

Analiza wartości wskaźników w projektach z OP V wskazuje, że w ramach poddziałań 5.3.1, 

5.3.2 i 5.4.3 planowane jest dostosowanie łącznie 45 obiektów do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Równocześnie w 11 projektach (poddziałania 5.3.1 i 5.4.3) 

zaplanowano sfinansowanie kosztów racjonalnych usprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami (patrz poniższa tabela). Katalog tych usprawnień obejmuje m.in.: 

instalacje tablic w języku Braille’a, specyficzne nagłośnienie dla osób niedosłyszących, 

skierowanie jednej z nowo zatrudnionych dzięki projektowi osób na kurs języka migowego, 

wykonanie makiety kościoła dla osób niewidomych, czy wprowadzenie do oferty kulturalnej 

beneficjenta kącika z książką mówioną oraz usługi "książka na telefon". Jako ciekawe 
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rozwiązanie wskazać można obniżenie cen biletów dla osób niepełnosprawnych w ramach 

realizacji projektu celem poszerzenia inicjatywy "Spektakle bez barier", w ramach której 

przedstawienia Teatru Polskiego w Bielsku-Białej są tłumaczone na język migowy oraz 

wyposażone w audiodeskrypcję. 

Tabela 18. Wartości docelowe wskaźników dotyczących dostosowania obiektów do potrzeb i 

wprowadzenia usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

WSKAŹNIKI W PODZIALE NA PODDZIAŁANIA  WARTOŚĆ 

05.04.03 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.) 17 

05.03.01 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.) 26 

05.03.02 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.) 2 

SUMA 45 

05.04.03 Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami (szt.) 
1 

05.03.01 Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami (szt.) 
10 

SUMA 11 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z LSI, stan na 31.07-2020 

Zastosowanie znalazły również standardy cyfrowy i informacyjno-promocyjny w 

stosunku do informacji publikowanych na stronach internetowych (np. powiększanie czcionki, 

większy kontrast, stosowanie prostego języka przekazu). W niektórych przypadkach do 

publikacji dokumentacji przetargowej czy informacji o projekcie wykorzystywane są publiczne 

serwisy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz spełniające 

odpowiednie kryteria WCAG 2.0. Projektodawcy zakładali również takie prowadzenie prac 

projektowych, które nie ograniczają poruszania się osób z niepełnosprawnościami w 

budynkach i ich otoczeniu (np. nieblokowanie miejsc parkingowych dla osób z 

niepełnosprawnościami, organizowanie tymczasowych przejść dla pieszych bez barier 

architektonicznych).  

Przeprowadzone w ramach badania analizy pozwoliły wyłonić projekt, który można traktować 

jako dobrą praktykę dotyczącą stosowania zasad równości szans i niedyskryminacji, w 

tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.  

Tabela 19. Dobra praktyka w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE Poddziałanie 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT 

TYP PROJEKTU Budowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w 

zakresie edukacji ekologicznej lub ochrony różnorodności biologicznej. 

TYTUŁ/KRÓTKI OPIS 

PROJEKTU/BENEFICJENT 

Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach – Murckach 

Projekt realizowany przez Miasto Katowice miał na celu wspieranie ochrony 

różnorodności biologicznej poprzez prowadzenie działań edukacyjnych i 

podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w utworzonym w ramach 

projektu Centrum Edukacji Ekologicznej (CEE) w Zespole Szkół nr 2 im. J. 

Iwaszkiewicza w Katowicach-Murckach. W CEE są prowadzone m. in. działania 

edukacyjne na rzecz ochrony zasobów naturalnych Śląska, w tym zajęcia dla dzieci 

i młodzieży, pozwalające na zapoznanie się z różnorodnością biologiczną, a także 

ze sposobami jej ochrony, takimi jak np.  zwalczanie rozprzestrzeniania się 

gatunków inwazyjnych. 



101 

 

DOBRA PRAKTYKA – WDRAŻANE ROZWIĄZANIA 

Za dobrą praktykę można uznać wyjście poza ustawowe minimum w zakresie dostępności (obiektów i 

działań) dla osób z niepełnosprawnościami. Stworzona w ramach projektu infrastruktura dotycząca ogrodu 

sensorycznego jest dedykowana osobom potrzebujących nie tylko działań edukacyjnych. ale i 

terapeutycznych, w szczególności osobom niewidomym lub z zaburzeniami psychofizycznymi. 

Wybrana do nasadzenia w ogrodzie sensorycznym roślinność charakteryzuje się określonymi cechami tj.: 

kształt, rodzaj powierzchni, barwa, wydawany zapach, dźwięk, tak aby oddziaływać terapeutycznie i 

relaksacyjnie na osoby przebywające na terenie ogrodu. W ten sposób ogród oddziałuje na osoby z 

niepełnosprawnościami w zakresie narządów zmysłów np. węchu poprzez specjalnie dobrane rośliny 

wydzielające określone zapachy czy dotyku poprzez różne struktury roślin, które zapewniają zróżnicowane 

doznania dotykowe. Ponadto, projekt realizuje w praktyce zasadę dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami ruchowymi poprzez specjalnie zaprojektowane alejki, podjazdy, itd. W konsekwencji 

wszystkich tych działań osoby posiadające ograniczenia ruchowe, słuchowe, wzrokowe oraz inne mają 

możliwość korzystania z udogodnień wprowadzonych w Centrum Edukacji Ekologicznej oraz poddania się 

terapeutycznemu działaniu ogrodu sensorycznego. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji projektowej 

4.1.4 ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN 

Analiza zapisów wniosków projektowych wskazuje, że projekty realizowane w ramach OP V 

nie wpływały znacząco na realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn - tylko w 

22% przypadków wpływ projektów na realizację tej zasady był oceniany pozytywnie, 

w większości projektów był on jednak oceniany jako neutralny. W tym przypadku 

podkreślano, że choć celem projektów nie są działania przyczyniające się do zwiększenia 

trwałego udziału kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu i rozwoju ich kariery, to projekty będą 

realizowane z poszanowaniem tej zasady. Oznaczało to zapewnianie równego dla kobiet i 

mężczyzn dostępu do produktów projektów, nie tylko do infrastruktury, ale również do 

tworzonej oferty (kulturalnej, edukacyjnej). Ponadto, deklarowano przygotowywanie 

niestereotypowych komunikatów dotyczących realizacji projektu i jego efektów, tak aby nie 

preferowały one żadnej płci ich odbiorców. W badanych projektach deklarowano również 

stosunkowo często angażowanie do działań związanych z realizacją projektów osób 

wybranych w oparciu o ich kwalifikacje i doświadczenie bez względu na ich płeć oraz 

informowanie osób zaangażowanych w realizację projektu o obowiązku przestrzegania 

zasady równości szans kobiet i mężczyzn.  

Wnioski z przeprowadzonej analizy wskazują, że odpowiednie uwzględnienie zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn w projektach, jak i dostrzeżenie ich wpływu na realizację 

tej zasady, jest często kwestią przyjęcia odpowiedniej perspektywy i refleksji 

projektodawców nad szerszymi niż bezpośrednie efektami projektu. Dla przykładu: tylko 

jeden z wnioskodawców z działania 5.1 dotyczącego gospodarki wodno-ściekowej (projekt 

pt. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nierada etap I) zauważył, że zmniejszenie 

ilości azotanów w wodzie wpłynąć powinno pozytywnie na mniejszą zachorowalność 

noworodków i dzieci, a co za tym idzie na niższą absencję rodziców (przede wszystkim 

kobiet) w pracy wyrównując ich szanse zawodowe. Inny przykład dotyczy zakupu 

wyposażenia dla OSP w działaniu 5.5. I tu również jeden z projektodawców zauważył, że 

sprzęt zakupiony w ramach projektu poprzez nowoczesność rozwiązań technicznych: 

likwiduje bariery udziału kobiet w drużynach pożarniczych i akcjach ratowniczych oraz 

przyczynia się do eliminacji stereotypowego postrzegania zawodu strażaka jako wyłącznie 

“męskiego.” Przyczynia się to w konsekwencji do zmiany niekorzystnych z puntu widzenia 

wdrażania tej zasady statystyk (znikomy udział kobiet w OSP – 4% według danych MSWiA 

za 2014 r.). 
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Warto zauważyć, że w poddziałaniu 5.3.1 założono w przypadku kilku projektów 

zastosowanie mechanizmów umożliwiających godzenie życia zawodowego personelu 

projektu z osobistym (czyli elastycznych form zatrudnienia - elastyczne godziny pracy, praca 

zdalna/mobilne stanowisko pracy., czy grafik dostosowany do możliwości pracowników). 

Wśród tych projektów, w których wpływ został oceniony pozytywnie, wybrano na podstawie 

opisów z dokumentacji projektowej oraz wyników CAWI, jeden przykład, który można 

traktować jako dobrą praktykę dotyczącą stosowania zasad równości płci (patrz tabela 

poniżej).  

Tabela 20. Dobry przykład realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn  

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe - konkurs 

TYP PROJEKTU Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów wpisanych 

do rejestru zabytków prowadzonego przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków; Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów 

przynależnych do Szlaku Zabytków Techniki. 

TYTUŁ/KRÓTKI OPIS 

PROJEKTU/BENEFICJENT 

Centrum Nieelitarnej Sztuki Multimedialnej - Stara Warzelnia  

Projekt realizowany jest przez Tyską Fundację Promocji Kultury i Turystyki Browar 

Obywatelski na terenie zabytkowego Browaru Obywatelskiego, należącego do 

Szlaku Zabytków Techniki. Celem projektu jest przebudowa i adaptacja zabudowy 

dawnej warzelni ze smolarnią, kotłownią i maszynownią na potrzeby galerii sztuki 

multimedialnej i nieelitarnej z największą kolekcją zbiorów sztuki naiwnej w kraju. 

DOBRA PRAKTYKA – WDRAŻANE ROZWIĄZANIA 

W ramach projektu założono wyznaczenie w ramach pomieszczeń socjalnych pokoju do zabaw wraz z 

miejscem na przewijak, dostosowanie aranżacji obiektu do potrzeb matek karmiących oraz utworzenie 

wózkowni. Tym samym wprowadzono standardy przyjazne opiekunom dzieci, nie tylko odwiedzającym, ale 

także personelowi. Działania w ramach projektu miały objąć wykończenie pomieszczenia socjalnego z 

odpowiednim oznaczeniem oraz oznakowanie miejsca na wózki. Ponadto, założono unikanie elementów w 

wystroju, które mogłyby stanowić zagrożenie dla dzieci.  

Podobne działania, choć o nieco mniejszym zakresie, przewidziano w projekcie „Zagłębiowski Park Linearny - 

rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych: 1. 

Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium, 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego” 

(działanie 5.4.3), gdzie w ramach Centrum zaprojektowano pokój dla matki z dzieckiem wyposażony w 

przewijaki. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji projektowej 

4.2 OCENA FORMUŁ ZIT,  RIT I OSI  ORAZ TRYBU KONKURSOWEGO I 

POZAKONKURSOWEGO  

Zgodnie z zapisami dokumentów programowych w ramach osi priorytetowej V zastosowano 

różnorodne formuły wyboru projektów. Znaczna część analizowanych działań/poddziałań 

realizowanych było w ramach instrumentów terytorialnych, takich jak Zintegrowane 

Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz Regionalne Inwestycje Terytorialne RIT), a część z nich w 

ramach Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI). W poddziałaniach 5.3.1, 5.3.3 oraz 

działaniu 5.5 projektami realizowane były poza instrumentami terytorialnymi. Ponadto w 

programie dopuszczono 2 tryby wyboru projektów, tj. konkursowy i pozakonkursowy. 

II.2 Jak należy ocenić stosowane w ramach osi V różnorodne formuły wyboru projektów (ścieżka ZIT, RIT, OSI, tryb 
pozakonkursowy i konkursowy): czy wyodrębnienie różnych ścieżek wyboru projektów skutkowało bardziej sprawnym i 
skuteczniejszym wdrażaniem Programu? Jakie trudności wystąpiły w poszczególnych formułach? 
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Zestawienie analizowanych działań/poddziałań wraz z przypisaniem do analizowanych 

formuł zawiera poniższa tabela. 

Tabela 21. Zestawienie analizowanych działań/poddziałań wraz ze stosowanymi formułami 

DZIAŁANIE / 
PODDZIAŁANIE 

ZIT RIT OSI POZA IT KONKURSOWY 
POZAKONKUR

SOWY 

5.1.1 X    X  

5.1.2  X   X  

5.2.1 X    X  

5.2.2  X   X  

5.3.1    X X  

5.3.2   X    X 

5.3.3    X  X 

5.4.1 X    X  

5.4.2   X   X 

5.4.3    X  X 

5.5.    X X  

Źródło: opracowanie własne na podstawie SZOOP 

4.2.1 FORMUŁA ZIT/RIT 

Do końca lipca 2020 r. w ramach dedykowanych ZIT podziałań 5.1.1, 5.2.1 oraz 5.4.1 

przeprowadzono 17 konkursowych naborów wniosków. W ich efekcie zawarto 93 umowy65 

na projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami oraz 

ochrony różnorodności biologicznej. Łączna wartość dofinansowania UE dla zawartych 

umów wynosi 215 mln zł, co odpowiada w przybliżeniu 76% alokacji środków UE przypisanej 

do PI realizujących instrument ZIT (283,1 mln zł66).  Ponad połowa projektów znajduje się w 

realizacji, zakończono 41 z nich. 

W ramach poddziałań OP V realizowanych w ramach instrumentu RIT (5.1.2 oraz 5.2.2) 

przeprowadzono 19 naborów konkursowych, w wyniku których podpisano 63 umowy na 

projekty związane z gospodarką wodno-ściekową i gospodarką odpadami. Łączna 

wartość dofinansowania UE dla zawartych umów wynosi 174,6 mln zł, co odpowiada w 

przybliżeniu 76% alokacji środków UE przypisanej do instrumentu RIT (229,9 mln zł67).  

Ponad połowa projektów została już zakończona i rozliczona. W trakcie realizacji jest 27 

projektów. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz, można oceniać, że projekty realizowane w 

formule ZIT/RIT są skuteczne w odniesieniu do realizacji celów wskaźnikowych (patrz 

rozdziały: 3.1.2, 3.2.2 i 3.4.2). Po zakończeniu realizacji projektów w formułach ZIT/RIT 

zakładane w strategiach dla poszczególnych instrumentów terytorialnych cele 

wskaźnikowe powinny zostać osiągnięte, a dla większości wskaźników nawet znacznie 

przekroczone68. Znajduje to potwierdzenie w wypowiedziach przedstawicieli poszczególnych 

                                                
65 Umowy obowiązujące (nierozwiązane) wg stanu na 31.07.2020. 
66 Łączna alokacja środków UE na PI6a, 6b, 6d. Przeliczenie sum kwot alokacji na złotówki wg kursu INFOREURO z września 
2020 (1 EUR = 4,3921 zł) 

67 Łączna alokacja środków UE na PI6a, 6b. Przeliczenie sum kwot alokacji na złotówki wg kursu INFOREURO z września 2020 
(1 EUR = 4,3921 zł) 

68 Wyjątek stanowi obszar gospodarki odpadami i wskaźniki dotyczące selektywnej zbiórki odpadów, których specyficzne 
uwarunkowania omówiono w rozdziale 3.2 
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subregionów, którzy co do zasady wskazywali na dosyć zaawansowany postęp rzeczowy 

współzarządzanych przez siebie poddziałań.  

Wątpliwości odnośnie skuteczności wdrażania nie budzi także analiza postępu finansowego 

dla ZIT i RIT. Wg stanu na koniec lipca br., wartość docelowa wskaźnika finansowego Ram 

Wykonania już na chwilę obecną nie jest zagrożona w przypadku RIT Subregionu 

Północnego i wynosi ponad 85% (za „bezpieczny” próg, który świadczy o osiągnięciu 

wskaźnika przyjęto 75%). Dla pozostałych RIT oraz ZIT wartości te są obecnie niższe, 

natomiast prognozy wykazują, że przy uwzględnieniu wartości wydatków kwalifikowanych z 

umów zawartych do 31.07.2020 oraz nierozstrzygniętych naborów, wartości docelowe na 

2023 powinny zostać osiągnięte, a nawet przekroczone. 

Tabela 22. Stopień osiągania wskaźnika finansowego Ram Wykonania w ramach ZIT/RIT wraz z 

prognozą69 

WSKAŹNIK ZIT RIT PD RIT PN RIT ZACH SUMA 

Wartość docelowa na 2023 r. wskaźnika 
finansowego Ram Wykonania (całkowita 
kwota certyfikowanych wydatków 
kwalifikowanych) [EUR] 

78 898 345 13 623 882 27 132 346 20 824 940 140 479 513 

Wydatki kwalifikowane - wartość osiągnięta 
na podstawie wniosków o płatność 
zatwierdzonych do 31.07.2020 [zł] 

155 281 346 37 678 947 103 407 233 53 039 408 349 406 935 

Wydatki kwalifikowane - wartość osiągnięta 
na podstawie wniosków o płatność 
zatwierdzonych do 31.07.2020 [EUR]* 

34 766 556 8 436 089 23 152 255 11 875 203 78 230 104 

% wartości docelowej na 2023 r. w 
oparciu o wartość wydatków 
kwalifikowanych osiągniętych na 
podstawie wniosków o płatność 
zatwierdzonych do 31.07.2020 

44,1% 61,9% 85,3% 57,0% 55,7% 

Wydatki kwalifikowane - wartość oczekiwana 
na podstawie umów zawartych do 
31.07.2020 [zł] 

266 634 780 46 327 443 122 396 034 67 605 632 502 963 889 

Wydatki kwalifikowane - wartość oczekiwana 
na podstawie umów zawartych do 
31.07.2020 [EUR]* 

59 697 918 10 372 435 27 403 733 15 136 493 112 610 579 

% wartości docelowej na 2023 r. w 
oparciu o wartość wydatków 
kwalifikowanych oczekiwaną na 
podstawie umów zawartych do 
31.07.2020 

75,7% 76,1% 101,0% 72,7% 80,2% 

Wydatki kwalifikowane - wartość 
prognozowana na podstawie umów 
zawartych do 31.07.2020 oraz 
nierozstrzygniętych naborów [zł] 

629 119 329 62 073 281 140 786 735 95 713 733 927 693 078 

Wydatki kwalifikowane – wartość 
prognozowana na podstawie umów 
zawartych do 31.07.2020 oraz 
nierozstrzygniętych naborów [EUR] 

140 856 020 13 897 833 31 521 300 21 429 727 207 704 881 

% wartości docelowej na 2023 r. w 
oparciu o wartość wydatków 
kwalifikowanych prognozowaną na 
podstawie umów zawartych do 
31.07.2020 oraz nierozstrzygniętych 
naborów 

178,5% 102,0% 116,2% 102,9% 147,9% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Porozumień w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji 
instrumentu ZIT/RIT oraz danych z systemu LSI, stan na 31.07.2020, aktualizacja na 14.09.2020 

Ogólna konkluzja z oceny funkcjonowania ścieżki ZIT/RIT jest pozytywna. Formuła ta 

sprawdziła się przede wszystkim, jeśli chodzi o partnerskie podejście do realizacji projektów i 

zrównoważone wspieranie obszarów. Wśród zalet podejścia ZIT/RIT można wskazać dobrą 

                                                
69 Przeliczenie ze zł na EUR na podstawie algorytmu przeliczania środków, stanowiącego załącznik 4a do Kontraktu 
Terytorialnego. Z powyższego wynika, że kurs obowiązujący w lipcu wynosi 1 EUR = 4,4664 zł. 
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znajomość potrzeb obszaru, a co za tym idzie lepsze dopasowanie interwencji. Dzięki 

możliwości wspólnego ustalania celów, są one w pełni adekwatne do potrzeb obszarów 

funkcjonalnych. Wynika to nie jednak tylko ze współpracy w obecnej perspektywie, ale i z 

doświadczeń poprzedniego okresu programowania, wynikających z wdrażania programów 

rozwoju subregionów. Dobrym rozwiązaniem wydaje się być tworzenie wiązek projektów w 

poszczególnych obszarach tematycznych. Składając wniosek w trybie konkursowym 

wnioskodawca musiał wykazać, czy jego projekt jest powiązany ze wskazaną wiązką 

projektów. Takie powiązania były wskazywane w większości analizowanych projektów osi V. 

W ZIT/RIT rozwija się współpraca pomiędzy gminami, często takimi które dotychczas 

wykazywały postawę pasywną wobec sięgania po środki. Działalność w ramach subregionu 

powoduje, że zwłaszcza małe gminy wiejskie nie muszą konkurować o środki RPO z 

większymi miastami. Widać to dobrze na przykładzie inwestycji w gospodarkę wodno-

ściekową, gdzie w przypadku każdego z subregionów potrzeby są w dalszym ciągu 

niezaspokojone. W konkursach realizowanych na zasadach ogólnych małe gminy nie 

miałyby szans z dużymi gminami, mającymi bardziej rozbudowane struktury, większe 

doświadczenie w sięganiu po środki i większy potencjał kadrowy. W tym kontekście warto 

podkreślić wagę realizowanych przez biura ZIT/RIT działań wspierających, obejmujących 

m.in. szkolenia i transfer wiedzy, które przyczyniają się do budowania potencjału 

instytucjonalnego jst. 

Z drugiej jednak strony w rozmowach z przedstawicielami subregionów pojawiała się 

refleksja, że pomimo iż projekty małych gmin są odpowiedzią na zidentyfikowane wspólnie 

wyzwania rozwojowe, ich charakter jest mało zintegrowany, co w pewnym sensie jest 

zaprzeczeniem idei przyświecającej realizacji mechanizmu ZIT/RIT. Do tego w przypadku 

ZIT dochodzi problem dużej ilości poddziałań realizowanych w tej formule, co również miało 

przełożenie na rozproszenie wsparcia.  

W tym kontekście w przyszłości warto rozważyć położenie większego nacisku na 

koncentrację wsparcia na kilku wybranych obszarach tematycznych (ZIT) oraz na 

realizację dużych, kompleksowych przedsięwzięć, o istotnym wpływie dla 

województwa, nie zapominając jednak o potrzebach subregionów (RIT). Z powyższym 

łączy się kwestia konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów. 

4.2.2 TRYB KONKURSOWY I POZAKONKURSOWY 

Punktem wyjścia do ilościowej oceny skuteczności trybów konkursowego i 

pozakonkursowego była analiza stopnia wykorzystania środków dostępnych w ramach OP V 

z udziałem każdego z trybów. Analiza zestawienia naborów w ramach OP V, złożonych w 

nich wniosków o dofinansowanie i podpisanych umów70 wskazuje, że wg stanu na 31 lipca 

2020 r. wartość wkładu UE na umowach obowiązujących (nierozwiązanych) wyniosła 744,3 

mln zł, co odpowiada 82,4% alokacji środków UE na OP V (205,7 mln EUR). Spośród dwóch 

stosowanych w ramach RPO WSL trybów wyboru projektów, większą kwotę dofinansowania 

przyznano projektom konkursowym, które uzyskały dofinansowanie w kwocie 588,4 mln zł 

odpowiadającej około 65% całości alokacji na oś priorytetową. Projekty wyłonione w trybie 

pozakonkursowym w tym samym okresie otrzymały natomiast wsparcie ze środków UE w 

wysokości 155,8 mln zł, odpowiadającej 17% alokacji na OP V. Biorąc pod uwagę powyższe 

dane można więc przyjąć, że projekty realizowane w trybie konkursowym w większym 

stopniu przyczyniają się do skutecznej realizacji RPO WSL (pojmowanej tu w ujęciu 

                                                
70 Wg stanu na 07.08.2020 r. 
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finansowym). Ocena trybu pozakonkursowego wypada natomiast lepiej, jeśli przyjrzymy się 

w jakim stopniu budżety przeznaczane na poszczególne nabory były wykorzystywane w 

ramach poszczególnych trybów wyboru projektów. W przypadku naborów realizowanych w 

trybie konkursowym, wartość podpisanych umów wyczerpywała ok. 73% alokacji na nabory 

organizowane w tym trybie, natomiast w odniesieniu do projektów pozakonkursowych wynik 

ten sięgał ok. 88%. 

Powyższe należy jednak zestawić z wynikami badań jakościowych, które każą zróżnicować 

ocenę obu trybów w zależności od kontekstu wdrażania. Trudno bowiem jednoznacznie 

uznać, czy któryś z trybów pozwolił na bardziej sprawne i skuteczne wdrażanie interwencji 

RPO WSL. Gdyby opierać się na analizie skuteczności przez pryzmat zaspokajania potrzeb 

rozwojowych71, można uznać, że tryb konkursowy okazał się mało skuteczny w obszarze 

gospodarki wodno-ściekowej, o czym świadczą wyniki CAWI opisane w podrozdziale 3.1.5. 

Skuteczność ta wypada o wiele lepiej w odniesieniu do obszaru gospodarki odpadami, co 

pokazują wnioski opisane w podrozdziale 3.2.5. Tryb konkursowy pozwolił też zaspokoić 

potrzeby w zakresie wzmacniania potencjału służb ratowniczych. 

Uzupełnieniem powyższych rozważań powinny być wnioski z wywiadów indywidualnych z 

przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie projektów. Wynika 

z nich, że tryb konkursowy w większym stopniu mobilizował beneficjentów do 

przygotowania lepszych wniosków i składania ich w terminie, co nie było tak 

oczywiste w trybie pozakonkursowym. Przykładem przytoczonym w jednym z wywiadów 

był obszar bioróżnorodności, w ramach którego projekty były realizowane w obu formułach. 

Ilustrację powyższego problemu obrazuje cytat z wywiadu: „(…) wnioskodawcy jakby są już 

nieco przekonani, że oni już te pieniądze mają, a jeżeli je mają to oznacza, że nie bardzo się 

muszą starać” (respondent IDI). Opisywana sytuacja skutkowała tym, że wnioskodawcy nie 

dotrzymywali terminów określonych w wezwaniach do złożenia wniosku o dofinansowanie w 

trybie pozakonkursowym, które otrzymywali z IZ.  

Porównując ścieżkę konkursową i pozakonkursową podkreślano również, że wnioski w 

pierwszym ze wskazanych trybów co do zasady były przygotowane lepiej. Według 

wypowiedzi jednego z respondentów wywiadów indywidualnych, wnioskodawcy starali się, 

by ich wnioski były wysokiej jakości, często walcząc wręcz o części punktów. Tryb 

pozakonkursowy w większym stopniu ogranicza też możliwość identyfikacji 

ciekawych projektów na późniejszym etapie realizacji programu. Oprócz tego zdarzały 

się sytuacje, że beneficjent, którego projekt znajdywał się na liście projektów do realizacji w 

ramach trybu pozakonkursowego wycofywał się z jego realizacji.  

Z drugiej jednak strony tryb konkursowy może generować znaczne obciążenie 

instytucjonalne oraz niekiedy sytuacje, w których projekty przygotowane przez 

profesjonalne firmy doradcze, które niekoniecznie niosą za sobą wartość dodaną, wygrywają 

z ciekawymi inicjatywami opracowanymi własnymi siłami przez mniej doświadczonych 

wnioskodawców. W konkursach na zasadach ogólnych małe gminy wiejskie nie miałyby 

szans z dużymi gminami z rozbudowaną strukturą i większym potencjałem kadrowym. Dla 

niektórych projektów rywalizacja, która towarzyszy trybowi konkursowemu 

niekoniecznie sprzyja współpracy jst oraz osiąganiu zintegrowanych efektów. Ten 

argument przemawia za stosowaniem trybu pozakonkursowego. Wskazuje również na inną 

wadę trybu konkursowego, który przy szerokim zakresie wsparcia możliwego do uzyskania, 

prowadzi do realizacji projektów rozproszonych. Mają one wpływ na osiąganie celów 

                                                
71 Analizując tu jednak działania, w których realizowano wyłącznie projekty w formule konkursowej. 
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zapisanych w Strategii ZIT/RIT, ale nie wykazują one podejścia zintegrowanego, a ono 

leżało u podstaw tworzenia ZIT, wg. pierwszych dokumentów regulujących zasady 

funkcjonowania tego instrumentu, które były opracowywane w ministerstwie właściwym ds. 

rozwoju regionalnego. Analizując dane nt. naborów, zrealizowanych w osi V widać też 

wyraźnie, że czas trwania naboru w trybie pozakonkursowym był znacznie krótszy niż w 

trybie konkursowym, 

Mając na uwadze powyższe argumenty, w kolejnej perspektywie warto próbować 

wypracować podejście pośrednie, w którym część projektów kompleksowych, 

zintegrowanych, o strategicznym znaczeniu dla całego obszaru funkcjonalnego, 

obejmujących swoim oddziaływaniem więcej niż jedną gminę, lub realizowanych we 

współpracy kilku gmin będzie wybierana w drodze pozakonkursowej, a część na zasadach 

ogólnych.  

4.2.3 FORMUŁA OSI 

Zgodnie z zapisami RPO WSL, dla miasta Bytom przewidziano specjalną pulę środków na 

procedurę pozakonkursową - OSI dla miast i dzielnic miast wymagających rewitalizacji. 

Wynika to z kumulacji w tym mieście negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych o 

ogromnej skali. W odniesieniu do OSI w ramach osi V zorganizowano 2 nabory 

pozakonkursowe w poddziałaniach 5.3.2 i 5.4.2, obejmujących działania związane z 

ochroną dziedzictwa kulturowego oraz ochroną bioróżnorodności. W ramach ww. 

poddziałań realizowanych jest obecnie 5 projektów, a 3 zostały już zakończone. Łączna 

wartość dofinansowania UE dla zawartych umów wynosi ok. 20 mln zł, co odpowiada w 

przybliżeniu 81% alokacji środków UE na OSI (24,7 mln zł72). Biorąc pod uwagę liczbę nadal 

realizowanych projektów, ww. poziom wykorzystania można uznać za zadowalający.    

W przypadku oceny mechanizmu OSI w odniesieniu do OP V nie zidentyfikowano żadnych 

przesłanek, które mogłyby świadczyć o nieskuteczności realizowanych działań. Bytom jest 

wskazywany w różnych dokumentach strategicznych poziomu krajowego i regionalnego, jako 

miasto w dużym stopniu dotknięte negatywnie procesami transformacji społeczno-

gospodarczej. Dlatego przewidzenie na OSI Bytom dodatkowego wsparcia wydaje się 

uzasadnione i trafne.  

Patrząc na skuteczność przedsięwzięć realizowanych w formule OSI, jako wkład projektów w 

realizację założonych w programie wskaźników dla PI 6c to w przypadku wskaźnika Wzrost 

oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa 

kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne jego wartość w 

poddziałaniu 5.3.2 dla projektów OSI została osiągnięta na poziomie 16%, natomiast dla 

wskaźnika Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem wynosi obecnie niecałe 43%. 

Należy wziąć poprawkę, że w ramach tego poddziałania nadal realizowanych jest 5 

projektów. Jednocześnie w rozmowach z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za 

zarządzanie programem nie zostały sformułowane obawy o zagrożenie dla osiągnięcia tego 

wskaźnika.  Poziom realizacji wskaźników w przypadku projektu pozakonkursowego w 

ramach OSI w poddziałaniu 5.4.2 również nie budzi zastrzeżeń. Jedyna kwestia 

problematyczna w odniesieniu do OSI, która pojawiła się w ramach wywiadu indywidualnego, 

dotyczyła nie zawsze pełnej gotowości projektów zgłaszanych do realizacji w obszarze 

dziedzictwa kulturowego. 

                                                
72 Łączna alokacja środków UE na PI6c i 6d. Przeliczenie sum kwot alokacji na złotówki wg kursu INFOREURO z września 2020 
(1 EUR = 4,3921 zł) 
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4.2.4 PODSUMOWANIE 

Każda z analizowanych w niniejszym rozdziale formuł wyboru ma swoje mocne i słabe 

strony, które są silniej eksponowane w zależności od tego, jakiego obszaru dotyczy 

interwencja - zarówno geograficznego jak i tematycznego.  

W poniższej tabeli zebrano informacje w odniesieniu do poszczególnych formuł wyboru 

projektów. Określają one czynniki, mające wpływ na bardziej sprawne i skuteczniejsze 

wdrażanie Programu (zarówno pozytywne, jak i negatywne) w odniesieniu do doświadczeń z 

wdrażania OP V, a także trudności występujące na etapie przygotowania, wyboru oraz 

realizacji projektów, związane z zastosowaną formułą wyboru, które pojawiały się w 

rozmowach z przedstawicielami instytucji włączonych we wdrażanie RPO WSL na różnych 

etapach. 

Tabela 23. Analiza czynników i trudności dla poszczególnych trybów wyboru projektów 

FORMUŁA WYBORU 

PROJEKTÓW 
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WDRAŻANIE NAPOTYKANE TRUDNOŚCI 

ZIT/RIT + doświadczenie z realizacji programów rozwoju 
subregionów 
+ wsparcie ze strony IZ i dobry kontakt 
+ partnerskie ustalanie celów/przedsięwzięć 
+ możliwość dobrego rozpoznania sytuacji wyjściowej na 
danym obszarze 
 
- duża ilość realizowanych poddziałań - rozproszenie 
wsparcia i obciążanie dla instytucji (IZ/IP) 

Przeszacowanie niektórych 
wskaźników, utrudniające ich 
osiąganie 

Tryb konkursowy + większa mobilizacja beneficjentów do przygotowania 
dobrych wniosków 
 
- projekty szykowane przez profesjonalne firmy, nie zawsze 
niosące oczekiwaną zmianę 

Przy dużej liczbie wniosków - 
obciążenie dla instytucji 
  
 

Tryb 
pozakonkursowy 

+ mniejszy nacisk na rywalizację, a większy na współpracę 
 
- utrudnienie identyfikacji ciekawych projektów na 
późniejszym etapie realizacji programu 

Wycofywanie się beneficjentów z 
realizacji projektów wpisanych w 
wykaz73 

OSI + dodatkowe wsparcie dla obszarów w najbardziej 
niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej 

Na obecnym etapie nie 
stwierdzono74 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych 

4.3 OCENA REALIZACJI ZAŁOŻEŃ DOTYCZĄCYCH WSPARCIA PROCESU REWITALIZACJI 

Dla województwa śląskiego rewitalizacja stanowi ważny obszar rozwoju. Wiąże się to z 

faktem, że gminy znajdujące się na terenie województwa szczególnie doświadczyły przemian 

społeczno-gospodarczych, które doprowadziły do degradacji infrastruktury oraz przyczyniły 

się do występowania problemów społeczno-gospodarczych i środowiskowych. Powyższe 

znajduje potwierdzenie w zapisach Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 

2020+”, które wskazują tereny wymagające rewitalizacji jako jeden z obszarów 

strategicznej interwencji w ujęciu regionalnym.  

                                                
73 Procentowo udział umów rozwiązanych w liczbie umów podpisanych ogółem nie jest zdecydowanie większy niż w trybie 
konkursowym (odpowiednio to 10 i 8%), fakt ten wydaje się jednak stać nieco w sprzeczności z założeniem strategiczności, 
kompleksowości podejścia w takich projektach oraz założenia, że racji ich wcześniejszego uzgodnienia powinny być one lepiej 
przygotowane. 
74 Proponujemy, by w trakcie opiniowania wstępnej wersji raportu końcowego zespół badawczy przeprowadził uzupełniający 
wywiad telefoniczny z przedstawicielem miasta Bytomia (OSI), który jest zaangażowany w realizację projektów z RPO WSL  

II.3 Czy projekty w ramach osi V realizowały założenia związane ze wsparciem procesu rewitalizacji w ramach RPO WSL? 
Czy projekty w ramach osi V wspierają realizację kompleksowych działań rewitalizacyjnych?  Czy projekty wspierające 
działania rewitalizacyjne charakteryzują się dodatkowymi efektami? 
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Dokumentem, który wskazuje rewitalizację przestrzeni miast oraz uzdrowienie relacji 

społecznych jako poważne wyzwania rozwojowe regionu, jest także RPO WSL. Na poziomie 

SzOOP wskazano alokacje środków UE przewidziane na wsparcie procesu rewitalizacji w 

poszczególnych działaniach OP V, a także preferencje zastosowane w ramach 

poszczególnych poddziałań (w przypadku 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2 oraz 5.3.1 przewidziano 

dedykowane kryteria wyboru projektów oraz możliwość uzyskania wsparcia z budżetu 

państwa na wkład własny - tzw. „premię rewitalizacyjną”, natomiast dla 5.3.2, 5.4.1, 5.4.2 i 

5.4.3 - dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym oraz również możliwość 

uzyskania „premii” na wkład własny)75. 

Kluczowy dla dalszych rozważań jest fakt, że Zasady (…) jako główny instrument wsparcia 

dla procesów rewitalizacji wskazują priorytet inwestycyjny 9b Wspieranie rewitalizacji 

fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i 

wiejskich, realizowany w RPO WSL w ramach działań 10.3 oraz 10.4. Istotny w tym zakresie 

jest także zapis, zgodnie z którym środki RPO wspierają przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

wynikające z programów rewitalizacji, które zostały pozytywnie ocenione przez IZ RPO. 

Zasady (…) podkreślają też znaczenie aspektu społecznego rewitalizacji stanowiąc, że 

projekty w ramach działań 10.3 i 10.4 mają wspierać działania społeczne realizowane w 

ramach EFS.  

Wybrane poddziałania OP V RPO WSL zostały natomiast wskazane jako mające 

znaczenie dla szeroko pojętej rewitalizacji. Stały się one przedmiotem dalszych analiz w 

ramach niniejszego rozdziału. W pierwszej kolejności przeanalizowano te projekty, które 

zostały wskazane w dokumentacji jako wynikające z programów rewitalizacji. Takich 

projektów było łącznie 39, z czego najwięcej dotyczyło zagadnień związanych z 

dziedzictwem kulturowym. Liczbę projektów wynikających z programów rewitalizacji 

przypadających na poszczególne poddziałania przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 24. Liczba projektów wynikających z programów rewitalizacji w ramach poszczególnych 

poddziałań osi V. 

PODDZIAŁANIE LICZBA PROJEKTÓW WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMÓW REWITALIZACJI 

5.1.1 1 

5.1.2 2 

5.2.1 7 

5.2.2 1 

5.3.1 10 

5.3.2 7 

5.4.2 1 

5.4.3 10 

Razem 39 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z LSI, stan na 31.07.2020 

Z kolei w tabeli przedstawionej poniżej zestawiono alokację planowaną na projekty 

rewitalizacyjne w ramach poszczególnych działań OP V wraz z wartością wkładu UE 

dofinansowywanych projektów. Na tej podstawie można stwierdzić, że projekty 

rewitalizacyjne w ramach osi V nie zostały zrealizowane w planowanej skali. 

                                                
75 Z punktu widzenia wsparcia procesów rewitalizacji, rozwinięciem zapisów SZOOP są przyjęte Zasady wsparcia rewitalizacji 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, stanowiące Załącznik do 
Uchwały nr 1656 / 272 / V / 2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 17 lipca 2018 r.  
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Tabela 25. Wykorzystania alokacji na projekty rewitalizacyjne przez w ramach OP V 

DZIAŁANIE 
INDYKATYWNA 

ALOKACJA ŚRODKÓW 

UE (EUR) 

INDYKATYWNA 

ALOKACJA ŚRODKÓW 

UE (ZŁ) 

WKŁAD UE W DOFINANSOWANYCH 

PROJEKTACH, WYNIKAJĄCYCH Z 

PROGRAMU REWITALIZACJI [ZŁ] 

% 

INDYKATYWNEJ 

ALOKACJI 

5.1 43 229 646 189 868 928 8 925 575 4,70% 

5.2 1 535 885 6 745 761 3 067 197 45,47% 

5.3 28 059 375 123 239 581 81 562 737 66,18% 

5.4 35 868 095 157 536 260 71 731 697 45,53% 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z LSI, stan na 31.07.2020 oraz SzOOP 

W ramach analizy przyjrzano się szczególnie zakresowi projektów (jakiego rodzaju działania 

obejmował, jaka była jego geneza, diagnoza, cele oraz sposób ich realizacji itp.) oraz 

zapisom dotyczącym komplementarności oraz powiązań z innymi projektami. Przedmiotem 

zainteresowań zespołu badawczego był też wpływ na realizację zasady partnerstwa. 

Rewitalizacja stawia bowiem na działania całościowe, powiązane z różnymi 

przedsięwzięciami społeczno-gospodarczo-przestrzennymi, nie tylko skierowanymi do 

społeczności lokalnej, ale też angażującymi tę społeczność. Pewną wiedzę na temat ew. 

udziału społeczności lokalnej oraz jej roli w projekcie dały nam też informacje na temat 

wpływu projektów na zapobieganie dyskryminacji. Przez pryzmat tych kryteriów oceniono, 

czy projekty w ramach osi V realizowały założenia związane ze wsparciem procesu 

rewitalizacji przyjęte w RPO WSL. 

Wnioski, jakie nasuwają się z ww. analizy są następujące. W OP V pewne typy projektów nie 

wpisują się w założenia rewitalizacji zapisane w RPO – głównie chodzi o przedsięwzięcia 

realizowane w działaniach 5.1 i 5.2. Analiza projektów realizowanych w OP V wykazała, że 

nie wpisywały się one wprost w opisane powyżej założenia związane ze wsparciem procesu 

rewitalizacji w ramach programu regionalnego.   

Wynika to przede wszystkim ze specyfiki działań przewidzianych w OP V. Wskazane 

powyżej działania są nastawione stricte na inwestycje związane z gospodarką wodno-

ściekową i gospodarką odpadami i analizowane projekty właśnie taki zakres obejmowały – 

dotyczyły budowy kanalizacji, wodociągu oraz w głównej mierze usuwania azbestu, a więc 

ograniczające się do tworzenia infrastruktury. Domyślnie były skierowane na poprawę jakości 

życia lokalnej społeczności, ale bez wyraźnego nawiązania do aspektu społecznego, w tym 

aspektu współpracy: z 11 analizowanych projektów, w 7 wskazano neutralny wpływ na 

realizację zasady partnerstwa. Ponieważ wszystkie te projekty dotyczyły formuły ZIT/RIT, 

kwestie skonsultowano również z przedstawicielami subregionów, których dotyczyły projekty. 

Jednogłośnie uznali oni, że w przypadku tego typu projektów powiązania z założeniami 

rewitalizacji zapisanymi w RPO nie występują. 

Znacznie lepiej w założenia rewitalizacji wpisują się natomiast projekty realizowane w 

ramach działania 5.3. W trakcie realizacji badania udało się zidentyfikować przykłady 

przedsięwzięć, które swoim zakresem wykraczają poza sam fakt bycia wpisanym w program 

rewitalizacji. 
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Tabela 26. Przykłady projektów dofinansowanych w działaniu 5.3.1, które realizowały założenia 

związane ze wsparciem procesu rewitalizacji w RPO WSL76 

TYTUŁ PROJEKTU 
MIEJSCE 

REALIZACJI 
SPOSÓB WSPIERANIA PROCESÓW REWITALIZACYJNYCH  

Zwiększenie 

atrakcyjności kulturalnej 

kościoła Św. Jacka w 

Bytomiu 

Miasto Bytom Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych 

prac konserwatorskich, restauratorskich i remontowych 

zabytkowego kościoła św. Jacka w Bytomiu. Realizacja 

projektu ma umożliwić jego wykorzystanie do rozszerzonej 

działalności kulturalnej i społecznej. Temu z kolei służą 

przedsięwzięcia komplementarne z EFS, tj. np. projekt „Klub 

Integracji Społecznej na Rozbarku”, który z kolei obejmuje 

realizację usług aktywnej integracji społecznej i zawodowej na 

podstawie kontraktu socjalnego w ramach Klubu Integracji 

Społecznej. Do realizacji ww. działalności wykorzystywana 

będzie przestrzeń zaadaptowana w ramach projektu EFRR-

owego. 

Postindustrialne 

Centrum Dziedzictwa 

Górnictwa Węglowego w 

Zagłębiu wraz z 

zagospodarowaniem 

terenu 

 

Miasto 

Czeladź 

Projekt polegał na przebudowie i adaptacji obiektów dawnej 

kopalni węgla kamiennego Saturn, z przeznaczeniem na 

Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w 

Zagłębiu. Oprócz działań związanych stricte z rewitalizacją 

fizyczną przewidziano stworzenie oferty kulturalnej kierowanej 

do grup społecznych zidentyfikowanych w GPR Miasta Czeladź 

jak kluczowe (seniorzy i osoby młode). Do tego projekty 

wybrane komplementarne wskazane w dokumentacji prowadzą 

do aktywizacji lokalnej społeczności. Miasto Czeladź 

przeprowadziło też konsultacje społeczne dot. Projektu, dbając 

o transparentność tego procesu. 

Rewitalizacja i 

przystosowanie dla 

celów kulturalnych 

budynku wentylatora 

Szybu Maciej na 

obszarze dawnej kopalni 

Concordia w Zabrzu 

 

Miasto Zabrze Projekt zakłada prace renowacyjne w obiekcie, dzięki którym 

zyska on nowe funkcje kulturalne - w tym w zakresie wystawy 

"Dziedzictwo dawnej techniki górniczej - Ekspozycja 

przewietrzania kopalni Concordia", która będzie przybliżać 

istotną dla etosu regionu myśl kulturową. Mamy więc 

ukorzenienie w potencjale lokalnym miejsca. Oprócz tego 

zakres był konsultowany ze społecznością lokalną, w tym z 

reprezentantami społeczeństwa obywatelskiego - Spółdzielnią 

Fajna. 

Renowacja fragmentu 

murów obronnych w 

Żorach i przeznaczenie 

go na cele kulturalne. 

 

Miasto Żory Głównym przedmiotem projektu jest renowacja murów 

obronnych oraz elementów towarzyszących. Jednakże jest on 

ściśle powiązany z projektem współfinansowanym z EFS - 

„Dotacje na START - rewitalizacja społeczna poprzez 

aktywizację zawodową mieszkańców Żor” realizowanym w 

poddziałaniu 7.3.2. W ramach realizacji projektu planowane jest 

wsparcie dla osób bezrobotnych planujących założenie własnej 

działalności gospodarczej w tym dla osoby prowadzącej 

kawiarenkę. Zakłada się, że po zakończeniu finansowania z 

EFS osoba objęta projektem będzie w stanie samodzielnie 

prowadzić działalność. Osobie biorącej udział w projekcie 

współfinansowanym z EFS zostanie nieodpłatnie lub za 

symboliczną złotówkę udostępniona na prowadzenie 

działalności, przestrzeń przeznaczona na prowadzenie 

                                                
76 Poniższe zestawienie nie ma na celu identyfikacji dobrych praktyk w zakresie rewitalizacji. Powinno służyć jako punkt wyjścia 
do ew. dalszego poszukiwania przykładów przedsięwzięć z osi V, wpisujących się w założenia rewitalizacji.  
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TYTUŁ PROJEKTU 
MIEJSCE 

REALIZACJI 
SPOSÓB WSPIERANIA PROCESÓW REWITALIZACYJNYCH  

kawiarenki, która powstanie w wyniku realizacji analizowanego 

projektu. 

Remont zabytkowego 

budynku ratusza w 

Pyskowicach mający na 

celu poszerzenie oferty 

kulturalnej 

 

Miasto 

Pyskowice 

Projekt przyczynił się do stworzenia nowej przestrzeni w 

gmachu dawnego ratusza w Pyskowicach, w której 

społeczność lokalna może uczestniczyć w wydarzeniach 

kulturalnych. Odpowiada to na zidentyfikowane w Lokalnym 

Programie Rewitalizacji deficyty w zakresie możliwości udziału 

społeczności Pyskowic w życiu kulturalnym. Projekt jest 

powiązany z innym projektem wymienionym w LPR Miasta 

Pyskowice do roku 2023, pn.: „Miejsce do życia”. Projekt będzie 

realizowany przez Stowarzyszenie Ludzie Miasta. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji projektowej 

Oprócz powiązań wskazanych powyżej, za wpływem projektów na działania rewitalizacyjne 

mogą stać czynniki wymienione przez autorów kompleksowego opracowania dotyczącego 

rewitalizacji w Polsce77. Wskazują oni, że działania z zakresu kultury mogą mieć istotny 

wpływ na ograniczenie przestępczości, zwłaszcza aktów wandalizmu wśród osób młodych 

(…).  Pozbawiona pozytywnych wzorców i opieki młodzież często wkracza na drogę rozboju, 

wandalizmu a projekty pozwalające zagospodarować ich czas, nauczenia ich spędzania 

kreatywnie i wartościowo swojego wolnego czasu pomagają im przerwać tę spirale 

zależności. 

Kwestia realizowania założeń dotyczących rewitalizacji w ramach ostatniego z 

analizowanych działań, tj. 5.4, została przedstawiona w rozdziale 3.4.3. 

4.4 OCENA SYSTEMU KRYTERIÓW 

Ocena kryteriów może być prowadzona w bardzo wielu wymiarach. W niniejszej analizie 

skupiono się na jednym z możliwych aspektów, a mianowicie wpływie kryteriów na 

realizację celów osi priorytetowej oraz zasad horyzontalnych. Analiza i ocena odnosiła 

się zasadniczo do zestawu kryteriów, z uwzględnieniem wzajemnych zależności oraz 

znaczenia (wag) poszczególnych kryteriów. Przedmiotem oceny były również poszczególne 

kryteria, przede wszystkim ich selektywność, rozumiana jak stopień zróżnicowania ocen78 

(szczegółowe tabelaryczne zestawienie oceny selektywności kryteriów znajduje się w 

Załączniku 3 do Raportu), jak również relacja z celami osi priorytetowej, jednak wyniki 

szczegółowych analiz były ściśle skorelowane z oceną zestawu kryteriów, która stanowiła 

punkt wyjścia do tej oceny. 

Kierując się zasadą triangulacji w ocenie uwzględniono różne źródła danych, w tym wyniki 

analiz ilościowych (analiza przyznanej punktacji na etapie oceny merytorycznej79) oraz 

jakościowych (wywiady z ekspertami oceniającymi wnioski, jak również przedstawicielami 

                                                
77 Jadach-Sepioło A. (red.), Badanie systemu zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce. Raport końcowy, Zespół 
Instytutu Rozwoju Miast i Regionów i ECORYS Sp. z o.o. 
78 W tym przypadku definiowana jako udział ocen, w której przyznano liczbę punktów mniejszą od maksymalnej. Niewielka 
selektywność wskazuje na tendencję do przyznawania maksymalnej liczby punktów, która może wynikać ze zbyt łagodnego 
ustalenia zasad oceny (większość projektów uzyskuje maksymalną liczbę punktów, przez co kryterium nie jest różnicujące) lub 
zbyt ogólnego sposobu zdefiniowania kryterium. 
79 Ocena prowadzona na próbie projektów. 

II.4 Czy przyjęte kryteria wyboru projektów zapewniają wybór projektów w najwyższym stopniu przyczyniających się do 
realizacji celów osi priorytetowej oraz zasad horyzontalnych?   
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instytucji zaangażowanych we wdrażanie, analiza porównawcza z innymi programami, 

analiza ekspercka). W ocenie wzięto pod uwagę nie tylko cele szczegółowe poszczególnych 

PI, ale również cele operacyjne (finansowane typy projektów, wskaźniki rezultatu 

strategicznego) oraz dodatkowe założenia przyjęte w SzOOP, dotyczące pożądanych cech 

projektów (np. odporność na wezbrania wód powierzchniowych).  

Kryteria są narzędziem służącym do wyboru projektów wpisujących się w założone cele 

programu, dlatego analiza nie może być prowadzona w oderwaniu od projektów faktycznie 

wybranych do dofinansowania. W analizie uwzględniono również ten aspekt, a mianowicie 

ogólną strukturę, charakter oraz zakres projektów wybranych do dofinasowania.  

Podobnie jak w przypadku innych programów, ocena projektów w V osi priorytetowej RPO 

WSL204-2020 składa się z dwóch zasadniczych etapów – oceny formalnej oraz oceny 

merytorycznej, przy czym ta ostatnia zawiera elementy oceny zero-jedynkowej, która jest 

charakterystyczna dla oceny formalnej lub oceny techniczno-ekonomicznej. Ponadto etap 

oceny merytorycznej został podzielony na kilka części: a. ocenę w oparciu o kryteria ogólne 

(wspólne dla wszystkich typów projektów), b. ocenę w oparciu o kryteria specyficzne 

(przypisane do działania lub typu przedsięwzięcia), c. ocenę w oparciu o kryteria 

merytoryczne dodatkowe, d. ocenę w oparciu o kryteria zgodności ze Strategią ZIT/RIT. 

4.4.1 WPŁYW KRYTERIÓW NA REALIZACJĘ ZASAD HORYZONTALNYCH 

W kontekście oceny wpływu kryteriów na realizację zasad horyzontalnych kluczowe 

znaczenie mają kryteria formalne: Zgodność projektu z zasadą równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, Zgodność projektu z 

zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, Zgodność projektu z zasadą partnerstwa, 

Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju,  jak również Zgodność projektu z 

zasadą zachowania polityki przestrzennej, Zgodność projektu z zasadą deinstytucjonalizacji. 

Przyjęte podejście dostępowe oznacza, że każdy projekt w stopniu podstawowym 

musi wpisywać się w kluczowe zasady horyzontalne. Takie podejście do oceny 

aspektów horyzontalnych wydaje się optymalne w przypadku większości typów 

finansowanych przedsięwzięć. Potencjalnie, w przypadku części typów projektów, istnieje 

możliwość pogłębionej oceny niektórych zagadnień horyzontalnych na etapie oceny 

merytorycznej, w oparciu o kryteria punktowe. Takie podejście stosowano w innych 

programach wdrażanych w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020 w odniesieniu do 

zgodności z zasadą zrównoważonego rozwoju (zwykle poza obszarem ochrony środowiska) 

oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych (w przypadku infrastruktury użyteczności 

publicznej). Uwzględnienie tego rodzaju aspektów na etapie oceny merytorycznej 

stymuluje beneficjentów do ujęcia w projektach rozwiązań, które wykraczają poza 

podstawowe wymogi prawa. Przykładem rozwinięcia aspektu związanego z zasadą 

zrównoważonego rozwoju jest kryterium Ocena efektów mnożnikowych w działaniu 5.3 RPO 

WSL 2014-2020, w którym przedmiotem oceny jest m.in. zastosowanie w projektach 

rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną. Natomiast rozszerzone kryterium 

dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych było stosowane na poziomie kryteriów 

merytorycznych w niektórych programach w działaniach dotyczących modernizacji 

infrastruktury publicznej. 

W przeprowadzonych analiz wynika, że w celu maksymalizacji wpływu kryteriów na 

realizację zasad horyzontalnych w przyszłości warto byłoby rozważyć: 
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 dla projektów dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego: wydzielenie 

i uszczegółowienie na etapie oceny merytorycznej kryterium dotyczącego 

efektywności energetycznej oraz zastosowania OZE; 

 dla projektów dotyczących budowy i modernizacji ośrodków edukacji 

ekologicznej, małej infrastruktury turystycznej, tworzenia i renowacji obszarów 

zieleni na obszarach miejskich: wprowadzenie  na etap oceny merytorycznej 

kryterium dotyczącego efektywności energetycznej oraz zastosowania OZE, jak 

również zastosowania rozwiązań adaptujących do zmian klimatu (elementy 

niebiesko-zielonej infrastruktury, np. białe i zielone dachy oraz ściany, rozwiązania 

związane z retencją i wykorzystaniem wód deszczowych, ogrody deszczowe, łąki 

kwietne); 

 dla projektów dotyczących budowy i modernizacji ośrodków edukacji 

ekologicznej, małej infrastruktury turystycznej, tworzenia i renowacji obszarów 

zieleni na obszarach miejskich: wprowadzenie na etap oceny merytorycznej 

kryterium dotyczącego stopnia dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych 

(np. stopnia dostępności infrastruktury lub zastosowania zaawansowanych rozwiązań 

ułatwiających korzystanie przez osoby niepełnosprawne). 

W opinii ekspertów oceniających wnioski oraz beneficjentów uczestniczących w wywiadach 

rozwiązania, do których odnoszą się powyższe rekomendacje, były stosowane w 

dofinansowanych projektach, jednak w zróżnicowanym zakresie. Zgłaszano również problem 

częściowej dostępności dla osób niepełnosprawnych budowanej lub modernizowanej 

infrastruktury, mimo zastosowania podstawowych rozwiązań wynikających z wymogów 

prawa. 

4.4.2 WPŁYW PROJEKTÓW NA REALIZACJĘ CELÓW OP V 

W kontekście oceny wpływu kryteriów na realizację celów V osi priorytetowej RPO WSL 

2014-2020 kluczowe znaczenie mają kryteria specyficzne oraz kryteria ogólne. Mimo, że 

te ostatnie nie odnoszą się bezpośrednio do aspektów ujętych w celach, należy je uznać za 

istotny element umożliwiający wybór najbardziej adekwatnych projektów.  

W programach objętych analizą porównawczą (RPO, POIiŚ, LIFE) można zidentyfikować 

różne podejścia do oceny merytorycznej w oparciu o kryteria punktowe: 

 W programie LIFE ocena ma przede wszystkim charakter ekspercki. Opis kryteriów 

jest dość ogólny i nie zawiera precyzyjnych wskazań dotyczących sposobu 

przyznania określonej liczby punktów. Takie podejście ma zarówno zalety, jaki i 

wady. Z jednej strony ogranicza ryzyko wyboru do dofinansowania projektów słabych 

merytorycznie, jednak dobrze napisanych. Z drugiej strony zwiększa ryzyko zarzutów 

o subiektywny charakter oceny, a co za tym idzie - ryzyko dużej liczby postępowań 

odwoławczych80.   

 W POIiŚ 2014-2020, w działaniu 2.3 (gospodarka wodno-ściekowa) ocena 

merytoryczna podzielona jest na dwie części. Ocena merytoryczna I stopnia, która 

decyduje o pozycji projektu na liście rankingowej, prowadzona jest na podstawie 

obiektywnych kryteriów punktowych. Takie podejście ma również zarówno zalety, jak 

i wady: zmniejsza ryzyko dużej liczby postępowań odwoławczych, ale także zwiększa 

                                                
80 W LIFE zastosowanie takiego podejścia jest możliwe dzięki ograniczeniu możliwości odwołania od wyników oceny. LIFE jest 
wdrażany na poziomie KE w odmiennych uwarunkowaniach proceduralnych niż programy krajowe (RPO, POIiŚ).  
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ryzyko wyboru do dofinansowania projektów słabych merytorycznie, jednak dobrze 

napisanych (pod kryteria), niekiedy zawierających elementy zbędne, wprowadzone 

do projektu jedynie w celu uzyskania dodatkowych punktów. Na tym etapie znaczenie 

oceny eksperckiej jest mocno ograniczone. Przyjęte podejście wydłuża również 

proces oceny, gdyż projekty znajdujące się na liście rankingowej po ocenie 

merytorycznej I stopnia muszą zostać poddane ocenie merytorycznej II stopnia, która 

ma charakter techniczno-ekonomiczny (zero-jedynkowy). 

Podejście zastosowane w RPO WSL 2014-2020 wydaje się optymalne, gdyż obejmuje 

zarówno ocenę ekspercką (kryteria ogólne: Poprawność oszacowania założeń projektu, 

Efektywność projektu), jak i obiektywne porównanie zgłoszonych projektów (pozostałe 

kryteria ogólne punktowe oraz kryteria specyficzne). W opinii większości ekspertów 

biorących udział w wywiadach, kryteria zastosowane w RPO WSL 2014-2020 z jednej strony 

umożliwiają eliminację projektów słabych merytorycznie, napisanych pod kryteria, z drugiej 

strony dają możliwość premiowania projektów istotnych z punktu widzenia celów OP V, które 

ze względu na specyficzny charakter (np. brak kompleksowości, wynikający z braku innych 

potrzeb inwestycyjnych) w niewielkim stopniu wpisują się w kryteria specyficzne. 

Dobrym rozwiązaniem jest również włączenie do katalogu kryteriów merytorycznych 

kryteriów zero-jedynkowych. Oceniane aspekty (np. Realność wskaźników, Zgodność 

projektu z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych i MasterPlanem) 

wymagają weryfikacji przez eksperta, dlatego nie kwalifikują się na etap oceny formalnej. 

Ocena zerojedynkowa rodzi jednak ryzyko odrzucenia wartościowych projektów wpisujących 

się w cele OP V, zawierających jednak niewielkie uchybienia, które można poprawić bez 

ingerencji w zasadniczy kształt projektu. W programie LIFE oraz w działaniu 2.4 POIiŚ 2014-

2020 istnieje możliwość niewielkiej modyfikacji projektu w oparciu o rekomendacje zgłoszone 

przez eksperta (ocena warunkowa). W ocenie zespołu badawczego w przyszłej perspektywie 

finansowej w obszarze środowiska warto byłoby rozważyć wprowadzenie mechanizmu 

rekomendacji oraz oceny warunkowej na etapie oceny merytorycznej. Możliwość 

zgłoszenia rekomendacji powinna dotyczyć aspektów ocenianych zerojedynkowo i dotyczyć 

projektów posiadających niewielkie uchybienia, których modyfikacja nie wpływa na 

zasadniczy kształt projektu. 

Większość kryteriów ogólnych charakteryzuje się dużym stopniem selektywności 

(duży udział ocen innych niż maksymalna)81. Dwa kryteria: Poprawność oszacowania 

założeń projektu (wcześniej: Poprawność oszacowania budżetu inwestycyjnego projektu) 

oraz Efektywność projektu charakteryzują się jednak dość niską selektywnością (większość 

ocen to oceny maksymalne) we wszystkich analizowanych działaniach OP V. Są to 

jednocześnie kryteria eksperckie, kluczowe z punktu widzenia wyboru najbardziej 

wartościowych projektów. Niska selektywność może wynikać z wysokiej jakości 

ocenianych projektów, ale również złożonego charakteru oceny, trudności z właściwym 

uzasadnieniem niższej oceny. Należałoby w związku z tym zweryfikować, czy kryteria: 

Poprawność oszacowania założeń projektu oraz Efektywność projektu charakteryzują się 

niską selektywnością również w innych osiach priorytetowych RPO WSL 2014-2020. W 

przypadku identyfikacji tego rodzaju tendencji, wymienione kryteria powinny być nadal 

elementem katalogu kryteriów ogólnych, a ocena powinna odbywać się w skali 

wielostopniowej, wskazane jest jednak doprecyzowanie opisu kryterium lub przygotowanie 

                                                
81 Szczegóły w załączniku 3 do Raportu 
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dodatkowych, szczegółowych interpretacji odnoszących się do sposobu oceny - ogólnych lub 

zindywidualizowanych, tj. dostosowanych do specyfiki różnych typów projektów.  

Niskim stopniem zróżnicowania ocen charakteryzuje się kryterium Zasięg oddziaływania 

projektu. Potencjalnie obecność tego kryterium w katalogu może mieć negatywny wpływ na 

realizację celów OP V. W działaniu 5.1 wszystkie projekty objęte analizą uzyskały ocenę 

minimalną – o czym decydował charakter finansowanych w tym działaniu przedsięwzięć 

(lokalny zasięg oddziaływania chrakteryzujący ten typ inwestycji). Nie miało to wpływu na 

ranking projektów, jednak mogło potencjalnie prowadzić do eliminacji wartościowych 

projektów, przyczyniających się do realizacji celów, z powodu nieuzyskania minimalnej liczby 

punktów. Do rozważenia byłaby więc rezygnacja z kryterium ogólnego Zasięg oddziaływania 

projektu lub przeniesienie do katalogu kryteriów specyficznych, jednak jedynie dla tych typów 

przedsięwzięć, w których zasięg oddziaływania może być zróżnicowany oraz jest 

wyznacznikiem jakości projektu.  

Kryteria formalne i merytoryczne można uznać za czytelne i jednoznaczne. Zarówno 

eksperci oceniający wnioski, jak i respondenci uczestniczący w ankiecie CAWI potwierdzili, 

że podczas przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej do projektu nie mieli istnych 

problemów ze zrozumieniem lub spełnieniem kryteriów oceny merytorycznej (od 76% do 

97%82 respondentów CAWI udzieliło odpowiedzi „raczej nie” lub „zdecydowanie nie”). 

Podobnie wysoki odsetek odpowiedzi negatywnych dotyczył kryteriów formalnych. 

Eksperci oceniający wnioski bardzo wysoko oceniali sposób organizacji procesu 

oceny, sposób opisu kryteriów, jak również zaangażowanie osób uczestniczących w 

procesie organizacji konkursów. W początkowym okresie występowały problemy z 

interpretacją niektórych kryteriów, jednak w przypadku zgłoszenia tego rodzaju problemów 

opisy były dość szybko korygowane. Wysoko oceniono również jakość szkoleń dla 

ekspertów. Pozytywną tendencją są również zmiany kryteriów oraz wag, co świadczy o 

bieżącym monitorowaniu funkcjonalności kryteriów. Pozytywnym aspektem jest m.in. 

rezygnacja z kryterium premiującego zmniejszenie poziomu dofinansowania, które 

faworyzowało gminy znajdujące się w lepszej sytuacji finansowej.  

4.4.3 OCENA KRYTERIÓW SPECYFICZNYCH DLA DZIAŁANIA 5.1 

Kluczowym celem działania 5.1 jest zwiększenie odsetka ludności, korzystającej z 

systemu oczyszczania ścieków. Cele operacyjne są jednak szersze i obejmują: 

1. Budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz budowę 

i modernizację sieci kanalizacji deszczowej. 

2. Budowę i modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych. 

3. Budowę instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych. 

4. Budowę i modernizację systemów zaopatrzenia w wodę. 

Dla działania zdefiniowano trzy wskaźniki rezultatu: Wielkość ładunku ścieków poddanych 

ulepszonemu oczyszczaniu83, Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego 

oczyszczania ścieków, Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego 

zaopatrzenia w wodę. 

                                                
82 w zależności od działania 
83 W WLWK nie wskazano jednostki wskaźnika, w związku z czym nie określono jego wartości 
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Można więc założyć, że projekty wybrane do dofinansowania powinny koncentrować się na 

wyposażeniu aglomeracji od 2 000 RLM do 10 000 RLM w sieci kanalizacyjne i 

oczyszczalnie ścieków, umożliwiające spełnienie warunków określonych w KPOŚK oraz 

MasterPlanie dla wdrażania dyrektywy ściekowej. Uzupełniającym elementem powinny być 

działania inwestycyjne dotyczące zaopatrzenia w wodę oraz zagospodarowania osadów 

ściekowych. 

Ogólna analiza zakresu dofinansowanych w działaniu 5.1 projektów oraz struktury 

założonych wskaźników wskazuje, że kryteria spełniły podstawową funkcję – umożliwiły 

wybór projektów, które odpowiadają celowi głównemu oraz celom operacyjnym 

określonym dla analizowanego działania. Kryteria oraz dobór wag preferują projekty 

dotyczące oczyszczania ścieków, umożliwiają jednak wybór projektów, które zawierają 

komponenty związane z zaopatrzeniem w wodę oraz zagospodarowaniem osadów 

ściekowych. Wszystkie kryteria charakteryzuje selektywność. W opinii ekspertów, wśród 

dofinansowanych przedsięwzięć nie znalazły się projekty, których realizacja nie jest 

uzasadniona. Po części jest to związane z charakterem finansowanych przedsięwzięć, które 

dotyczą zaspokojenia kluczowych potrzeb cywilizacyjnych, wynikających z ogólnopolskiego 

programu inwestycyjnego (KPOŚK). 

Większość ocenianych projektów w obszarze gospodarki wodno-ściekowej można uznać za 

zgodne z celami, a czynnikami różnicującymi jest ich skala, poziom kosztów jednostkowych, 

potencjalny wpływ na stopień skanalizowania lub zwodociągowania gminy, potencjalny 

wpływ na realizację założeń KPOŚK, jak również stopień kompleksowości realizowanych 

działań. Kryteria odnosiły się do wszystkich z wymienionych elementów, jednak największą 

liczbę punktów mogły uzyskać projekty kompleksowe, obejmujące różne typy działań 

inwestycyjnych. Można zadać pytanie: czy w przypadku tego obszaru kompleksowość 

projektu jest najbardziej pożądaną cechą? W opinii jednego z ekspertów oceniających 

wnioski, wyraźna preferencja dla projektów kompleksowych jest wynikiem ujęcia w jednym 

katalogu kryteriów odnoszących się do różnych typów przedsięwzięć dotyczących 

oczyszczania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę. W przyszłej perspektywie finansowej 

należałoby rozważyć możliwość opracowania odrębnych katalogów kryteriów dla 

projektów dotyczących oczyszczania ścieków na obszarze aglomeracji84 oraz 

zaopatrzenia w wodę poza aglomeracjami85. Przedsięwzięcia te różnią się znacząco 

charakterem i nie powinny być oceniane za pomocą tego samego katalogu kryteriów. 

Biorąc pod uwagę przebieg aktualnej dyskusji nad kierunkami finansowania w Polityce 

Spójności, uzasadnione jest wydzielenie projektów związanych z zaopatrzeniem w wodę, 

które zyskały na znaczeniu jako działania związane z adaptacją do zmian klimatycznych i 

opracowanie dla tej grupy odrębnego katalogu kryteriów86. 

Odpowiedź na pytanie jak należy ukształtować kryteria dotyczące oczyszczania ścieków na 

obszarze aglomeracji po wyłączeniu komponentu zaopatrzenia w wodę, nie jest 

jednoznaczna. Zależy od priorytetów i szczegółowych celów, które zostaną określone dla 

tego obszaru w kolejnej perspektywie finansowej. Jeżeli szczegółowym celem będzie 

zwiększenie w skali całego regionu odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania 

                                                
84 Finansowanie działań związanych z budową sieci wodociągowych w ramach tego rodzaju projektów powinno być 
dopuszczalne, jednak powiązane z budową sieci kanalizacyjnej. 
85 Projekty tego rodzaju powinny obejmować rozwiązania umożliwiające oczyszczanie ścieków, przy czym preferowane powinny 
być systemy lokalne lub indywidulane (lokalne lub przydomowe oczyszczalnie ścieków). 
86 Osoby korzystające z indywidulanych ujęć wody są grupą szczególnie narażoną na deficyty opadów, których konsekwencją 
są m.in. wahania poziomu płytkich wód podpowierzchniowych. 
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ścieków (spełniającego wymogi wynikające z KPOŚK), wskazana jest koncentracja na 

kryteriach odnoszących się wprost do wartości względnych (liczba nowych osób 

podłączonych do sieci kanalizacyjnej87, wielkość ładunku ścieków poddanego ulepszonemu 

oczyszczaniu). Jeżeli szczegółowym celem będzie zwiększenie liczby aglomeracji, które 

spełniają wymogi wynikające z dyrektywy Rady 91/271/EWG, wskazana jest koncentracja na 

kryteriach odnoszących się do stopnia realizacji założeń wynikających z dyrektywy ściekowej 

oraz ustanowienie na poziomie kryteriów priorytetu dla przedsięwzięć kluczowych z punktu 

widzenia realizacji założeń wynikających z tej dyrektywy (budowa sieci kanalizacyjnych, 

budowa nowych oczyszczalni ścieków, modernizacja oczyszczalni w kierunku jakości 

odprowadzanych ścieków oraz przepustowości)88. Szczególnie istotny jest ten ostatni aspekt. 

W POIiŚ 2014-2020 widoczna jest tendencja do stopniowego zwiększania udziału w 

projektach działań związanych z modernizacją infrastruktury związanej z odprowadzaniem i 

oczyszczaniem ścieków komunalnych. Są to działania, które przyczyniają się do 

podniesienia efektywności procesu, jednak nie mają bezpośredniego związku ze spełnieniem 

wymogów wynikających z dyrektywy ściekowej. Wydatkowanie środków na tego rodzaju 

działania wydaje się nieuzasadnione w sytuacji, gdy wiele aglomeracji ma problemy ze 

spełnieniem podstawowych wymogów wynikających z tej dyrektywy. W perspektywie 2021-

2027 ta tendencja może się pogłębić i wystąpić również w mniejszych aglomeracjach. 

Pozytywnym aspektem jest ujęcie w kryteriach zagrożeń związanych ze zmianami 

klimatu. W ramach kryterium Odporność na zmiany klimatu, przedmiotem oceny jest jednak 

tylko jeden aspekt – zagrożenia inwestycji liniowych przecinających obszary szczególnego 

zagrożenia powodzią. Wskazane byłoby w przyszłości rozszerzenie zakresu oceny kryterium 

Odporność na zmiany klimatu o odniesienie również do rozwiązań, które zabezpieczają 

infrastrukturę oczyszczalni ścieków, jak również przeciwdziałają zrzutom nieoczyszczonych 

ścieków w sytuacji gwałtownych opadów (np. rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej, 

budowa awaryjnych zbiorników retencyjnych). 

W kontekście adaptacji do zmian klimatu oraz efektywnego wykorzystania zasobów 

pozytywnie należy ocenić także ujęcie w katalogu kryterium dotyczącego Efektywnego 

zarządzania systemem kanalizacyjnym/wodociągowym. Kryterium premiuje projekty 

obejmujące wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi 

lub/i systemów zapewniających oszczędność wody. 

4.4.4 OCENA KRYTERIÓW SPECYFICZNYCH DLA DZIAŁANIA 5.2 

Kluczowym celem działania 5.2 jest zmniejszenie ilości odpadów zagrażających 

mieszkańcom regionu oraz środowisku. Cele operacyjne obejmują: 

1. Budowę/rozwój/modernizację zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

2. Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. 

3. Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). 

Dla działania zdefiniowano pięć wskaźników rezultatu: Moc przerobowa zakładu 

zagospodarowania odpadów; Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów; 

                                                
87 Wzorcem może być kryterium stosowane w działaniu 2.3 POIiŚ 2014-2020: Budowa kanalizacji sanitarnej – RLM, która w 
wyniku realizacji projektu zostanie przyłączona do wybudowanej / zmodernizowanej kanalizacji (jedynie nowo przyłączona RLM) 
88 Wzorcem mogą być kryteria stosowane w działaniu 2.3 POIiŚ 2014-2020: Wypełnienie przez aglomerację wymogów 
dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie jakości oczyszczania ścieków 
komunalnych, Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków 
komunalnych w zakresie wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych. 
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Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów; Dodatkowe możliwości 

przerobowe w zakresie recyklingu odpadów; Masa unieszkodliwionych odpadów 

niebezpiecznych. 

Ponadto w opisie priorytetu podkreślono potrzebę zapewnienia kompleksowej gospodarki 

odpadami, zaplanowanej zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. 

W działaniu 5.2 opracowano odrębne kryteria dla trzech głównych typów 

przedsięwzięć. Wybór projektów prowadzony był w ramach odrębnych naborów - 

kryteria nie miały więc wpływu na strukturę dofinansowanych projektów. W opinii 

ekspertów oceniających wnioski, kryteria spełniły podstawową funkcję – umożliwiły wybór 

projektów, które odpowiadają celowi głównemu oraz celom operacyjnym określonym dla 

analizowanego działania. W przypadku typu 1 i 3, kryteria oraz dobór wag preferuje 

procesy umiejscowione najwyżej w hierarchii sposobów postępowania z odpadami 

(zapobieganie, w tym edukacja, przygotowanie do ponownego użycia, recykling), jak również 

projekty zapewniające kompleksowe zagospodarowanie różnych frakcji odpadów 

komunalnych. Dla typu 3, w kryteriach wyraźnie premiowany jest również aspekt 

zwiększenia dostępności PSZOK, co ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia 

funkcjonalności tego rodzaju obiektów oraz zwiększenia udziału odpadów zbieranych 

selektywnie. Dla typu 2, wyraźnie premiowane są projekty o dużej skali oddziaływania89. 

Preferowane są również projekty realizowane na obszarach, na których występuje 

szczególnie zagrożenie związane z negatywnym oddziaływaniem na zdrowie wyrobów 

zawierających azbest, ze względu na ich dużą koncentrację. 

Większość kryteriów specyficznych charakteryzuje wysoka selektywność90. W opinii 

ekspertów, wśród dofinansowanych przedsięwzięć nie znalazły się projekty, których 

realizacja nie jest uzasadniona. Po części jest to związane z charakterem finansowanych 

przedsięwzięć, które dotyczą zaspokojenia kluczowych potrzeb wynikających z WPGO, jak 

również potrzeb związanych z usunięciem azbestu, stanowiącego zagrożenie dla życia i 

zdrowia mieszkańców. Uczestniczący w wywiadach eksperci oceniający wnioski wysoko 

ocenili przyjęte zestawy kryteriów. Analiza porównawcza dotycząca projektów typu 

PSZOK, dofinansowanych w różnych programach, również nie wskazuje na 

konieczność zasadniczej modyfikacji kryteriów. Wynika z niej, że jedynie w części 

dofinansowanych projektów przewidziano działania wspierające procesy umiejscowione 

najwyżej w hierarchii sposobów postępowania z odpadami (zapobieganie powstawaniu 

odpadów i przygotowanie do ponownego użycia). Kryteria były jednym z czynników 

zachęcających do ujęcia tego rodzaju działań w projektach, jednak nie był to czynnik 

kluczowy. O włączeniu tego rodzaju rozwiązań do projektów zdecydowała głównie 

znajomość podobnych dobrych praktyk z innych gmin oraz oczekiwania ze strony 

mieszkańców. W projekcie realizowanym w województwie pomorskim dobrą praktyką jest 

również rozbudowany komponent edukacyjny, który jest kluczowy zarówno w kontekście 

właściwej segregacji opadów przez mieszkańców, jak i zapobiegania powstawaniu odpadów. 

W projekcie, poza działaniami miękkimi przewidziano również utworzenie na terenie PSZOK 

sali edukacyjnej, w której prowadzone będą zajęcia tematyczne dotyczące właściwego 

                                                
89 W kryterium Ilość unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest (waga 3) najwyższą ocenę uzyskują projekty, w których 
udział unieszkodliwionych w ramach projektu odpadów azbestowych w stosunku w ogólnej ilości odpadów azbestowych 
zdiagnozowanej w gminie/mieście/powiecie przekracza 75%. 

90 Wyjątkiem jest kryterium Ilość unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest, jednak rezygnacja lub modyfikacja tego 
kryterium nie jest wskazana, gdyż zachęca beneficjentów do realizacji działań o dużej skali oddziaływania. W przypadku 
projektów typu 1, ze względu na niewielką liczbę realizowanych projektów, nie można stwierdzić stopnia selektywności kryteriów 
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postępowania z odpadami, skierowane zarówno do młodzieży szkolnej, jak i osób 

dorosłych91. W przyszłości dla projektów typu PSZOK można rozważyć zwiększenie wagi 

kryteriów odwołujących się do procesów umiejscowionych najwyżej w hierarchii sposobów 

postępowania z odpadami (zapobieganie powstawaniu odpadów, w tym edukacja i 

przygotowanie do ponownego użycia), a także rozbudowanie zakresu kryterium Wpływ 

projektu na zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zapobiegania powstawaniu 

odpadów. Wskazane jest premiowanie projektów, które poza działaniami miękkimi 

przewidują również komponenty inwestycyjne związane z edukacją w obszarze gospodarki 

odpadami (np. sale edukacyjne przy PSZOK wraz z programem działań edukacyjnych; 

ścieżki edukacyjne; systemy recyklomatów w szkołach oraz w miejscach użyteczności 

publicznej wraz z systemem premii dla mieszkańców aktywnie korzystających z 

recyklomatów). 

Pozytywnie ocenić należy ujęcie w katalogu kryteriów dla typu 2 kryterium dotyczącego 

Sposobu unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, gdyż jest przejawem myślenia 

długofalowego, obejmującego zarówno etap usunięcia, jak i unieszkodliwienia odpadów 

azbestowych. W opinii jednego z ekspertów oceniających wnioski, kryterium to powinno 

zostać zmodyfikowane lub doprecyzowane, gdyż odwołuje się do sposobów 

unieszkodliwiania nie stosowanych w Polsce w wymiarze profesjonalnym (składowanie na 

terenie składowiska podziemnego, przetwarzanie i ponowne wykorzystanie).  

Jeden z ekspertów zwrócił również uwagę na dodatkowe kryterium, które stosowane było w 

innym województwie w przypadku projektów dotyczących usuwania azbestu. W ramach 

kryterium premiowane były projekty realizowane w gminach uzdrowiskowych oraz 

gminach o wysokich walorach turystycznych. Tym samym kryteria odwoływały się nie 

tylko do zagrożeń obejmujących mieszańców, ale również pensjonariuszy uzdrowisk i 

turystów, jak również do aspektu poprawy warunków dla rozwoju gospodarczego.  

4.4.5 OCENA KRYTERIÓW SPECYFICZNYCH DLA DZIAŁANIA 5.3 

Kluczowym celem działania 5.3 jest poprawa stanu obiektów zabytkowych, które są 

przeznaczone na cele kulturalne92. Cele operacyjne obejmują dwa kierunki wsparcia: 

1. Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów wpisanych do 

rejestru zabytków prowadzonego przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. 

2. Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów 

przynależnych do Szlaku Zabytków Techniki. 

W ramach działania nie przewidziano zastosowania wskaźników rezultatu bezpośredniego. 

Biorąc pod uwagę dodatkowe warunki określone w SzOOP, projekty powinny dotyczyć 

części nieruchomych zabytków, jak również wzmacniać funkcje społeczne, w 

szczególności kulturalne. Jest to obszar specyficzny, gdyż dotyczy zamkniętej listy 

obiektów wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez Śląskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków lub przynależnych do Szlaku Zabytków Techniki. Potencjalnie 

                                                
91 Impulsem do ujęcia rodzaju rozbudowanych działań były m.in. kryteria, które premiowały projekty, w których zaplanowano 
wyróżniające się na tle innych projektów, innowacyjne działania dotyczące tworzenia warunków dla wysokiej aktywności 
mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami. Sposobu sformułowania kryterium odnoszącego się do tego aspektu nie można 
jednak uznać za dobrą praktykę, gdyż w opisie kryterium nie wskazano preferowanych rozwiązań, co wydaje się bardzo istotne, 
gdyż wiedza nt. efektywnych metod edukacji w obszarze gospodarki odpadami jest nadal niewielka.  

92 Przy czym cel w takiej formie nie został bezpośrednio wyartykułowany w opisie działania w SzOOP RPO WSL 2014-2020 
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wszystkie projekty spełniające powyższy warunek, które wymagają przeprowadzenia 

prac konserwatorsko-renowatorskich, należy uznać za zgodne z celami działania. 

Istotne znaczenie mają tu kryteria ogólne, w szczególności dotyczące aspektów finansowo-

ekonomicznych oraz aspektów technicznych. Kryteria specyficzne mają charakter 

pomocniczy - umożliwią wybór projektów, które mają największy potencjał w zakresie 

wzmocnienia funkcji społeczno-kulturalnych, w tym wzrostu liczby osób odwiedzających lub 

odbiorców, przywrócenia lub zapewnienia długotrwałego użytkowania, tworzenia miejsc 

pracy, rozszerzenia oferty kulturalnej, jak również dostępności. Z drugiej strony w katalogu 

znajduje się kryterium oceniające Efektywność wykorzystania potencjału infrastruktury, które 

niejako równoważy kryteria dotyczące wzrostu liczby osób odwiedzających, rozszerzenia 

oferty kulturalnej, kładąc nacisk na adekwatność założeń do faktycznych uwarunkowań, jak 

również wysoką jakość przekazywanych standardów kulturalnych. 

Ogólna analiza zakresu dofinansowanych w działaniu 5.3 projektów oraz struktury 

założonych wskaźników wskazuje, że kryteria spełniły podstawową funkcję – umożliwiły 

wybór projektów, które odpowiadają celowi głównemu oraz celom operacyjnym określonym 

dla analizowanego działania. W opinii ekspertów wśród dofinansowanych przedsięwzięć nie 

znalazły się projekty, których realizacja nie jest uzasadniona. Kryteria zostały ocenione jako 

wyważone i adekwatne, umożliwiające rzetelną ocenę. W opinii ekspertów mocną stroną 

była duża liczba różnorodnych kryteriów, dzięki czemu była możliwość wieloaspektowej 

oceny zgłoszonych projektu. Analiza ilościowa ocen przyznanych w poszczególnych 

projektach potwierdza dużą selektywność wszystkich kryteriów specyficznych 

zdefiniowanych dla działania 5.3. Nie zidentyfikowano potrzeby modyfikacji kryteriów oraz 

ich wag. 

4.4.6 OCENA KRYTERIÓW SPECYFICZNYCH DLA DZIAŁANIA 5.4 

Kluczowym celem działania 5.4 jest z jednej strony wzmocnienie mechanizmów ochrony 

różnorodności biologicznej w regionie. Cele operacyjne są jednak szersze i obejmują: 

1. Wsparcie kompleksowych projektów z zakresu ochrony, poprawy i odtwarzania stanu 

siedlisk przyrodniczych i populacji gatunków. 

2. Zwalczanie rozprzestrzeniania się i eliminowanie obcych gatunków inwazyjnych. 

3. Budowę, modernizację i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w 

zakresie edukacji ekologicznej lub ochrony różnorodności biologicznej. 

4. Ochronę przyrody poprzez zmniejszenie presji ruchu turystycznego za pomocą 

budowy infrastruktury użytku publicznego. 

Dla działania zdefiniowano dwa wskaźniki rezultatu bezpośredniego: Powierzchnia 

obszarów/ siedlisk, dla których zatrzymano proces utraty bioróżnorodności biologicznej lub 

odtworzono i wzbogacono zasoby przyrody, Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć 

edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych. 

Na wstępie należy zaznaczyć, że cele operacyjne (tj. typy dofinansowanych projektów) 

są mocno zróżnicowane. Reprezentują różne pod względem charakteru działania, które w 

innych programach, np. POIiŚ 2014-2020, są oceniane za pomocą odmiennych zestawów 

kryteriów, dostosowanych do specyfiki różnych typów przedsięwzięć związanych z ochroną 

różnorodności biologicznej i edukacją ekologiczną. W opinii zespołu realizującego 

badanie, jak również eksperta oceniającego wnioski, kryteria stosowane w działaniu 

5.4 są właściwe do oceny projektów dotyczących czynnej ochrony zagrożonych 
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gatunków i siedlisk występujących na obszarach chronionych. Nie są dostosowane do 

oceny przedsięwzięć dotyczących zwalczania obcych gatunków inwazyjnych (typ 2), rozwoju 

ośrodków edukacji ekologicznej (typ 3), zmniejszania presji ruchu turystycznego (typ 4), jak 

również kształtowania zieleni i ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich, 

które można uznać za jedną z form ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych (jeden z 

możliwych wariantów przedsięwzięcia w ramach typu 1). Wymienione typy przedsięwzięć 

stanowią jednak główny nurt dofinansowanych w działaniu 5.4 projektów. Są to wartościowe 

projekty z punktu widzenia ochrony różnorodności biologicznej w środowisku miejskim, 

kształtowania świadomości ekologicznej oraz rozwoju turystyki w formie bezpiecznej dla 

zasobów przyrodniczych, jednak powinny być one oceniane zupełnie innymi zestawami 

kryteriów, gdyż czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk, w szczególności 

występujących na obszarach chronionych, jest uzupełniającym elementem dofinansowanych 

projektów zarówno na poziomie celów, jak i kosztów podejmowanych działań. Biorąc pod 

uwagę zakres przedkładanych przez beneficjentów projektów funkcjonalność zestawu 

kryteriów dla działania 5.4 jest ograniczona. W przyszłej perspektywie finansowej 

wskazane jest opracowanie odrębnych katalogów kryteriów dla projektów dotyczących: 

a. czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, b. zwalczania 

inwazyjnych gatunków obcych, c. ochrony różnorodności biologicznej na obszarach 

miejskich, d. rozwoju infrastruktury związanej z edukacją ekologiczną, e. rozwoju 

bezpiecznej dla przyrody infrastruktury turystycznej na obszarach cennych przyrodniczo. 

Jest to zasadnicza rekomendacja dotycząca zestawu kryteriów dla tego działania. Obecnie 

stosowany katalog kryteriów może być stosowany do pierwszego z wymienionych w 

rekomendacjach typów projektów (pod warunkiem, że beneficjenci z województwa śląskiego 

będą zdolni do wygenerowania dojrzałych projektów w tym obszarze). 

Odpowiedź na pytanie jak należy ukształtować kryteria dla pozostałych typów projektów, jest 

zależna od szczegółowych celów i założeń, które zostaną przyjęte. Biorąc pod uwagę 

doświadczenia z innych programów, przede wszystkim MF EOG oraz POIiŚ, należałby wziąć 

pod uwagę: 

 dla wszystkich typów przedsięwzięć: bardzo istotne znaczenie powinna mieć 

ekspercka ocena jakości diagnozy zagrożeń lub potrzeb, w szczególności 

jakości i wiarygodności źródeł danych (analiz, inwentaryzacji, planów ochrony) 

oraz adekwatność i trafność zaplanowanych zadań i metod ich realizacji93; 

 dla przedsięwzięć dotyczących zwalczania inwazyjnych gatunków obcych: 

elementem oceny powinien być stopień zagrożenia oraz rozprzestrzenienie gatunków 

objętych projektem - preferowane powinny być projekty, które dotyczą przede 

wszystkim gatunków stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi i 

równocześnie charakteryzują się dużą zdolnością do rozprzestrzeniania; 

 dla przedsięwzięć dotyczących ochrony różnorodności biologicznej na obszarach 

miejskich: elementem oceny powinien być stopień kompleksowości projektu, jak 

również zastosowanie różnorodnych rozwiązań wzmacniających różnorodność 

                                                
93 Punktem odniesienia może być podejście stosowane w działaniu 2.4 POIiŚ 2014-2020, typ projektu: Ochrona in-situ lub ex-
situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Przywołane podejście dotyczy projektów dotyczących czynnej ochrony, 
jest jednak adekwatne również w przypadku pozostałych typów projektów wymienionych w rekomendacji. 
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biologiczną, w szczególności dojrzałych rozwiązań dotyczących rozwoju 

zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarach miejskich94; 

 dla przedsięwzięć dotyczących rozwoju infrastruktury związanej z edukacją 

ekologiczną: elementem oceny powinien być stopień zróżnicowania oraz 

atrakcyjność planowanej oferty edukacyjnej oraz przewidywany zasięg 

oddziaływania planowanych działań edukacyjnych95; 

 dla przedsięwzięć dotyczących rozwoju bezpiecznej dla przyrody infrastruktury 

turystycznej na obszarach cennych przyrodniczo: elementem oceny powinna być 

przede wszystkim skala zagrożeń wynikających z antropopresji, stopień 

dostosowania planowanych działań do faktycznych zagrożeń, jak również ich 

potencjalny wpływ na cenne gatunki przyrodnicze, uwzględniający ryzyko 

zwiększenia liczby osób odwiedzających dany obszar po zakończeniu projektu. 

Celem tego rodzaju projektów nie powinno być wyeliminowanie presji ruchu 

turystycznego na obszary i gatunki chronione, ale tworzenie warunków dla 

bezpiecznego współistnienia człowieka i przyrody, np. poprzez strefowanie i 

odpowiednie wytyczenie szlaków turystycznych – miejsc koncentracji turystów96. 

Należy jednak podkreślić, że modyfikacja kryteriów nie będzie działaniem wystarczającym, 

żeby zwiększyć udział dojrzałych projektów dotyczących ochrony różnorodności biologicznej, 

w tym czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarach cennych przyrodniczo. 

Dodatkowe rekomendacje w tym obszarze sformułowano w rozdziale 4.5, podsumowującym 

analizę porównawczą. 

4.4.7 OCENA KRYTERIÓW SPECYFICZNYCH DLA DZIAŁANIA 5.5 

Kluczowym celem działania 5.5 jest lepsze wyposażenie służb ratowniczych, co powinno 

skutkować zwiększeniem gotowości oraz wzmocnieniem potencjału służb ratowniczych 

do niesienia pomocy poszkodowanym w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk, 

jak również wzrostem skuteczności ograniczania skutków klęsk żywiołowych. Celem 

operacyjnym jest wyposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt niezbędny do 

przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. W ramach działania przewidziano 

jeden wskaźnik rezultatu bezpośredniego: Liczba miast, w których podjęto działania 

związane z zabezpieczeniem przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi. 

Biorąc pod uwagę założenia przyjęte w SzOOP, działania podejmowane w projektach 

powinny w możliwie największym stopniu przyczyniać się do zwiększenia sprawności 

jednostek OSP na jak największym obszarze, jak również w stosunku do jak 

największej liczby ludności. Realizowane projekty są dość jednorodne i dotyczą zakupu 

specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz innego sprzętu 

wykorzystywanego w akcjach prowadzonych przez OSP. Wszystkie dofinansowane projekty, 

biorąc pod uwagę charakter podejmowanych działań, wpisują się w cel zdefiniowany dla 

                                                
94 Punktem odniesienia może być podejście stosowane w MF EOG 2014-2021, obszar: Łagodzenie zmian klimatu i 
ograniczenie narażenia na tego typu zmiany, typ projektu: Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w 
miastach, jak również w działaniu 2.5 POIiŚ 2014-2020, typ projektu: Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach 
funkcjonalnych. 
95 Punktem odniesienia może być podejście stosowane w działaniu 2.4 POIiŚ 2014-2020, typ projektu: Rozwój bazy ośrodków 
prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej. 
96 Szereg rozwiązań, które można uznać za dobrą praktykę w tym zakresie, wypracowano w projekcie dofinansowanym 
działaniu 5.4 RPO WSL 2014-2020: Uporządkowanie ruchu turystycznego na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego 
Żabie Doły celem ochrony przyrody i bioróżnorodności oraz przystosowanie obszaru na cele edukacyjne i rekreacyjno-
wypoczynkowe. 
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działania 5.5. Podobnie jak w działaniu 5.3, istotne znaczenie mają kryteria ogólne, w 

szczególności dotyczące aspektów finansowo-ekonomicznych oraz aspektów 

technicznych. Kryteria specyficzne mają charakter pomocniczy, umożliwią wybór projektów, 

które mają największy potencjał w zakresie poprawy bezpieczeństwa, w tym zabezpieczenia 

obszarów o bardzo dużym stopniu zagrożenia, na których kluczową rolę w akcjach 

ratowniczych pełnią jednostki OSP, dysponujące przestarzałym sprzętem, jak również 

zabezpieczenia obszarów, na których występują obiekty cenne przyrodniczo i kulturowo.  

Ogólna analiza zakresu dofinansowanych w działaniu 5.5 projektów oraz struktury 

założonych wskaźników wskazuje, że kryteria spełniły podstawową funkcję – umożliwiły 

wybór projektów, które odpowiadają celom określonym dla analizowanego działania. 

W opinii eksperta oceniającego wnioski wśród dofinansowanych przedsięwzięć nie znalazły 

się projekty, których realizacja nie jest uzasadniona. Kryteria zostały ocenione jako 

adekwatne, umożliwiały rzetelną ocenę. Analiza ilościowa ocen przyznanych w 

poszczególnych projektach potwierdza dużą selektywność wszystkich kryteriów 

specyficznych zdefiniowanych dla działania 5.5. Nie zidentyfikowano potrzeby istotnej 

modyfikacji katalogu kryteriów. Zdaniem eksperta uczestniczącego w wywiadzie 

przedmiotem oceny powinien być również stan osobowy jednostek aplikujących o zakup 

nowego sprzętu. Potencjalnie większe potrzeby w zakresie doposażenia w sprzęt mają 

jednostki chrakteryzujące się większą obsadą. W przypadku takich jednostek zakup 

dodatkowego sprzętu wpływa w większym stopniu na wzmocnienie skali prowadzonych akcji 

ratowniczych. 

4.4.8 OCENA SYSTEMU KRYTERIÓW PRZEZ BENEFICJENTÓW OP V 

Ocena beneficjentów wyrażona w ankiecie CAWI w odniesieniu do zastosowanego systemu 

kryteriów jest ogólnie pozytywna – w zdecydowanej większości respondenci nie mieli 

problemu ze zrozumieniem lub spełnieniem kryteriów oceny formalnej i merytorycznej. 

Pojedyncze wyrażone w CAWI trudności beneficjentów z kryteriami oceny dotyczyły pomocy 

publicznej, generowania dochodu i UOIG oraz ustanowienia formy ochrony przyrody 

(działanie 5.4), a także niepełnego dostosowania kryteriów do specyfiki uwarunkowań i 

potrzeb lokalnych czy zastosowania kryteriów odnoszących się do czynników niezależnych 

od beneficjenta (kryterium „udział jednostek OSP w zdarzeniach” w działaniu 5.5). W opinii 

większości respondentów szansę na zdobycie największej liczby punktów w oparciu o 

przyjęte kryteria wyboru miały najlepsze projekty (w zależności od działania - od 57% do 

74% respondentów udzieliło odpowiedzi raczej tak lub zdecydowanie tak, przy dość wysokim 

udziale odpowiedzi trudno powiedzieć - od 24% do 34%).  

20% respondentów CAWI wskazało, że zapisy regulaminów konkursów, w tym w 

szczególności kryteriów oceny, miały wpływ na zastosowane w projekcie rozwiązania 

technologiczne i organizacyjne, a 22% - na kompleksowość projektu. Zazwyczaj wpływ ten 

polegał na optymalizacji projektu pod kątem maksymalizacji wyników oceny 

punktowej. Przykładami pozytywnego wpływu są: powstanie przy PSZOK punktu napraw 

przygotowującego odpady do ponownego użycia (działanie 5.2), dodanie do projektu z 

zakresu kanalizacji także elementów przebudowy istniejącej sieci wodociągowej (działanie 

5.1), uzupełnienie projektu o działania informacyjno-edukacyjne (działanie 5.4). Przykładem 

negatywnego wpływu uwarunkowań programowych na zakres projektu jest ograniczenie 

działań podejmowanych w projekcie do nieruchomości, bez możliwości dofinansowania 

remontu historycznych organów i zabytkowych rzeźb w kościele, podczas gdy prace 

restauracyjne takich elementów są bardzo kosztochłonne, a stanowią one największą 
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wartość historyczną (działanie 5.3). Większość respondentów CAWI nie odnotowała 

problemów na etapie oceny (70%) lub nie pamięta, by takie problemy wystąpiły (3%). 

Tylko 4 respondentów zgłosiło występowanie problemów i dotyczyły one: rozbudowanego 

katalogu dokumentów wymaganych na etapie wnioskowania, błędu systemu 

informatycznego w dniu składania wniosku skutkującego niewpłynięciem wniosku w terminie 

(przy braku możliwości złożenia go w wersji papierowej), zbyt krótkiego czasu naboru i 

odmowy wydłużenia terminu na złożenie wniosku.  

4.5  WPŁYW INNYCH ROZWIĄZAŃ PROGRAMOWYCH NA SKUTECZNOŚĆ,  UŻYTECZNOŚĆ  I 

EFEKTYWNOŚĆ INTERWENCJI,  W TYM REALIZACJĘ ZASAD HORYZONTALNYCH  

W niniejszym rozdziale skupiono się na identyfikacji rozwiązań programowych (dobrych 

praktyk), które mają korzystny wpływ na skuteczność, użyteczność, i efektywność 

projektów, w tym realizację zasad horyzontalnych, które potencjalnie powinny zostać 

utrzymane lub mogą zostać zastosowane w RPO WSL w perspektywie finansowej 2021-

2026. Tworząc rekomendacje kierowano się nie tylko rozwiązaniami z innych RPO oraz 

POIiŚ i LIFE, ale również z MF EOG. Rozdział stanowi podsumowanie analizy 

porównawczej, która dotyczyła trzech obszarów: ochrony przyrody, gospodarki odpadami 

komunalnymi i gospodarki wodno-ściekowej, jednak część rekomendacji, w szczególności 

dotyczących uproszczeń, można zastosować także w innych obszarach. Z analizy wyłączono 

aspekty dotyczące kryteriów oceny, które zostały uwzględnione w poprzednim rozdziale. 

W poniższej tabeli zestawiono programy i projekty objęte analizą. 

Tabela 27. Projekty i programy objęte analizą porównawczą 

OBSZAR TYTUŁ PROJEKTU BENEFICJENT PROGRAM  

Ochrona 

różnorodności 

biologicznej 

Uporządkowanie ruchu turystycznego na terenie Zespołu 

Przyrodniczo-Krajobrazowego Żabie Doły celem ochrony 

przyrody i bioróżnorodności oraz przystosowanie obszaru na 

cele edukacyjne i rekreacyjno-wypoczynkowe 

Bytom - Miasto Na 

Prawach Powiatu 

RPO WSL 

2014-2020 

Ochrona 

różnorodności 

biologicznej 

Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego 

oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu 

turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga - etap II 

Gmina 

Dobiegniew 

POIiŚ 2014-

2020 

Ochrona 

różnorodności 

biologicznej 

Renaturalizacja śródlądowej delty Nidy Zespół 

Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich 

Parków 

Krajobrazowych w 

Kielcach 

LIFE 

Gospodarka 

odpadami 

komunalnymi 

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 

Ciasnej 

Gmina Ciasna RPO WSL 

2014-2020 

Gospodarka 

odpadami 

komunalnymi 

Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych na terenie Gminy Kartuzy 

Gmina Kartuzy RPO WP 

2014-2020 

Gospodarka 

wodno-ściekowa 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Lubomia wraz z 

kolektorem przesyłowym do miasta Racibórz 

Gmina Lubomia POIiŚ 2014-

2020 

Gospodarka 

wodno-ściekowa 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia wraz z 

rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków - etap II 

Gmina Lubomia RPO WSL 

2014-2020 

I.6    Jak należy ocenić efektywność wsparcia w ramach Osi Priorytetowej/ Działań? Czy i jakie działania należy podjąć, aby 
zwiększyć efektywność wdrażanych interwencji? 

I.8   Jakie czynniki w istotny sposób przyczyniły się do realizacji założonych celów interwencji, a jakie w istotny sposób 
utrudniły ich realizację - zarówno czynniki zewnętrzne (np. otoczenie prawne, zmiany społeczno-gospodarcze, wyzwania 
środowiskowe), jak i wewnętrzne (poszczególne elementy systemu zarządzania i wdrażania RPO WSL 2014-2020, dostępna 
alokacja, zasady określone w konkursach o dofinansowanie)? Czy prowadzono działania naprawcze w odniesieniu do 
wdrażania interwencji w ramach priorytetu V? Czy przyczyniły się one do usprawnienia procesu wdrażania? 

II.1     Czy projekty realizowane w ramach RPO WSL 2014-2020 przyczyniają się do realizacji zasad horyzontalnych? Które 
projekty w największym stopniu realizują zasady horyzontalne? 
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4.5.1 DZIAŁANIA DOTYCZĄCE OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ 

Porównywane programy obejmują finansowanie różnych działań związanych z ochroną 

różnorodności biologicznej i edukacją ekologiczną (RPO WSL 2014-2020, POIiŚ 2014-

2020, LIFE), dopuszczają również finansowanie projektów zawierających komponenty 

związane z rozwojem małej infrastruktury turystycznej. Dobór projektów do analizy nie był 

przypadkowy – wszystkie projekty obejmują komponenty związane z czynną ochroną 

zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz rozwojem infrastruktury turystycznej. 

Czynnikiem różnicującym jest status obszarów, na których prowadzone są działania (co w 

głównej mierze wynika z demarkacji), charakter i proporcje działań związanych z czynną 

ochroną oraz rozwojem małej infrastruktury turystycznej, jak również funkcje, którym 

podporządkowana jest realizacji projektu: 

 w analizowanym projekcie LIFE dominującą grupą są działania związane z 

ochroną różnorodności biologicznej, elementem uzupełniającym są działania 

dotyczące kanalizacji ruchu turystycznego - te ostatnie traktowane są jako jedno z 

narzędzi ochrony różnorodności biologicznej i są ściśle podporządkowane funkcjom 

ochronnym; 

 w analizowanym projekcie POIiŚ dominującą grupą są działania związane z 

rozwojem infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, a elementem uzupełniającym 

są działania dotyczące ochrony różnorodności biologicznej. Projekt jest przykładem 

równoważenia celów i funkcji ochronnych oraz społecznych, jednak z naciskiem na 

funkcje przyrodnicze. Działania dotyczące kanalizacji ruchu turystycznego są 

narzędziem ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze cennym 

przyrodniczo (park narodowy, Natura 2000), realizacja tych celów odbywa się jednak 

poprzez wygenerowanie atrakcji turystycznej poza obszarem chronionym, na którym 

występuje problem nadmiernej antropopresji; 

 w analizowanym projekcie RPO dominującą grupą są działania związane z 

rozwojem infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, elementem uzupełniającym są 

działania dotyczące ochrony różnorodności biologicznej, projekt jest przykładem 

równoważenia celów i funkcji ochronnych oraz społecznych. Można założyć, że dzięki 

przyjętym rozwiązaniom (np. strefowanie, ograniczenie dostępu do obszaru przez 

pojazdy mechaniczne, częściowe ograniczenie intensywnych praktyk rolniczych, 

odpowiednie rozlokowanie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej) obszar będzie 

mógł pełnić równolegle funkcje przyrodnicze (miejsce występowania zagrożonych 

gatunków i siedlisk przyrodniczych) i społeczne (turystyka, rekreacja, edukacja), 

mimo możliwego zwiększenia liczby osób odwiedzających obszar. 

Należy podkreślić, że powyższych projektów nie można wartościować. Każdy z nich można 

uznać za przykład dobrej praktyki. Zakres projektów, opisane proporcje oraz funkcje są 

pochodną specyfiki obszarów oraz oczekiwań dotyczących pełnionych przez nie funkcji. 

Warto jednak podkreślić, że opisany projekt RPO wyróżnia się na tle innych projektów 

finansowanych w działaniu 5.4 RPO WSL 2014-2020. Pomimo określenia celu nadrzędnego 

jako „wzmacniania różnorodności biologicznej”, znaczna część projektów jedynie pośrednio 

wpływa na poprawę różnorodności biologicznej, a realizowane prace często mają wymiar 

bardziej turystyczno-rekreacyjny niż przyrodniczo-ochronny, tak też są postrzegane przez 

odbiorców (społeczeństwo). W przypadku większości projektów można mówić o dominacji 

funkcji społecznych. 
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Warto zastanowić się z czego to wynika i co zrobić, żeby w przyszłości zwiększyć udział 

dojrzałych projektów, które koncentrują się na ochronie różnorodności biologicznej, 

lub równoważą funkcje przyrodnicze i społeczne. Biorąc pod uwagę strukturę 

zgłoszonych projektów, która odzwierciedla faktyczne potrzeby potencjalnych beneficjentów, 

jak również obowiązujące zasady demarkacji, które prawdopodobnie zostaną utrzymane w 

przyszłej perspektywie finansowej, zasadniczym celem powinno być równoważenie funkcji 

przyrodniczych i społecznych. Niemniej jednak należy również podjąć działania, które 

zwiększą udział projektów koncentrujących się stricte na ochronie różnorodności 

biologicznej. 

Na wstępie należy jednak podkreślić, do czego nawiązano już we wcześniejszym rozdziale, 

że typy projektów finansowane potencjalnie i faktycznie w działaniu 5.4 RPO WSL 2014-

2020, nie powinny być oceniane jedną miarą, gdyż różnią się znacząco pod względem 

specyfiki i charakteru. Obecnie w programie brakuje mechanizmów, które symulują 

beneficjentów do generowania dojrzałych projektów, które koncentrują się na 

ochronie różnorodności biologicznej, lub równoważą funkcje przyrodnicze i 

społeczne. Biorąc pod uwagę uwarunkowania występujące w województwie śląskim, 

wskazane byłoby wydzielenie i przyjęcie zróżnicowanego podejścia do oceny i 

wdrażania dla projektów dotyczących:  

a. czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach 

przyrodniczo cennych, w szczególności w Parkach Krajobrazowych, rezerwatach 

przyrody i na obszarach natura 2000,  

b. zwalczania inwazyjnych gatunków obcych,  

c. ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich oraz zastosowania 

rozwiązań adaptacyjnych opartych na naturze, tj. zielonej i błękitnej infrastruktury,  

d. rozwoju infrastruktury związanej z edukacją ekologiczną (o ile dalsze wsparcie tego 

kierunku zostanie ocenione jako zasadne – w opinii zespołu badawczego znaczne 

efekty wsparcia RPO WSL w perspektywach 2007-2013 oraz 2014-2020 w zakresie 

budowy i wyposażenia bazy ośrodków edukacji ekologicznej mogą wskazywać na 

możliwość znacznego ograniczenia wsparcia na ten typ projektu97),  

e. rozwoju bezpiecznej dla przyrody infrastruktury turystycznej na obszarach cennych 

przyrodniczo (wyłącznie tam, gdzie realna presja występuje). 

Dla każdego z powyższych typów projektów (lub grup typów projektów) powinna być 

przypisana odrębna alokacja, należałoby również rozważyć zróżnicowanie poziomu 

dofinansowania różnych grup projektów. 

W ocenie zespołu ewaluacyjnego brak w RPO WSL 2014-2020 projektów, które koncentrują 

się na ochronie różnorodności biologicznej wynika przede wszystkim z przyjętego modelu 

finansowania (w tym: tryb pozakonkursowy, podporzadkowanie polityce terytorialnej) oraz 

ograniczonych możliwości pozyskania dodatkowych środków na współfinansowanie 

projektów. Tego rodzaju projekty mają charakter niedochodowy. Są realizowane niejako 

w zastępstwie administracji rządowej i samorządowej, która jest zobowiązana do 

podejmowania działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej na obszarach 

chronionych. Czynnikiem ograniczającym mogą być również złożone procedury związane z 

aplikowaniem o środki i realizacją projektów, które stanowią barierę dla mniejszych 

organizacji i beneficjentów z mniejszym doświadczeniem. Wzorem POIiŚ i LIFE, należałby 

                                                
97 Jednym z argumentów mogą być wysokie koszty utrzymania i realnego dalszego wykorzystania powstałej infrastruktury, za 
których pokrycie odpowiadają samorządy 
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rozważyć zwiększenie poziomu dofinansowania projektów ukierunkowanych stricte na 

ochronę różnorodności biologicznej lub podjąć działania umożliwiające pozyskanie 

dodatkowych środków na współfinansowanie projektów (WFOŚiGW, środki 

samorządowe). Wzorem LIFE i MF EOG należałby także dążyć do zwiększenia 

dostępności środków, np. poprzez: a. wprowadzenie procedury dwustopniowej aplikowania 

(wstępna selekcja w oparciu o uproszczoną fiszkę projektową, zakończona decyzją 

kierunkową dotyczącą możliwości dofinansowania projektu), drugi etap selekcji w oparciu o 

pełna dokumentację)98, b. stworzenie mechanizmu finansowania małych projektów 

dotyczących ochrony różnorodności biologicznej lub projektów parasolowych 

koncentrujących się na finansowaniu małych lub mikro projektów związanych z ochroną 

różnorodności biologicznej, w tym rozwojem zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarach 

zurbanizowanych, c. wprowadzenie uproszczeń na etapie aplikowania i rozliczenia dla 

projektów o niskiej wartości (poniżej 100 tys. euro). 

Powyższe aspekty, obok tych dotyczących kryteriów oceny, można uznać za 

najistotniejsze. Niemniej jednak można rozważyć wprowadzenie innych usprawnień, 

kierując się rozwiązaniami z POIiŚ i LIFE, które mogą mieć korzystny wpływ na skuteczność, 

użyteczność, i efektywność projektów, w tym:  

 dla projektów ukierunkowanych na ochronę różnorodności biologicznej: wskazane 

jest ustanowienie limitów dotyczących finansowania małej infrastruktury 

turystyczno-rekreacyjnej (np. do 20% kosztów całkowitych projektu); 

 wprowadzenie większej elastyczności w zakresie wprowadzania zmian na etapie 

realizacji projektu, jeżeli zmiany nie mają negatywnego wpływu lub służą realizacji 

celów oraz kluczowych rezultatów projektów, jak również wykorzystania oszczędności 

wygenerowanych w ramach projektu na realizację dodatkowych działań wpisujących 

się w cele projektu lub wzmacniających jego efekty; 

 wprowadzenie możliwości angażowania podmiotów zewnętrznych w realizację 

zadań ochronnych (właścicieli gruntów, lokalnych organizacji społecznych); 

 promocja najbardziej pożądanych rozwiązań (najlepszych praktyk projektowych), 

w formie podręczników najlepszych praktyk lub jako element prezentacji podczas 

szkoleń dla beneficjentów. 

4.5.2 DZIAŁANIA DOTYCZĄCE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ 

Porównywane programy (RPO WSL 2014-2020, POIiŚ 2014-2020) dotyczą finansowania 

podobnych pod względem charakteru przedsięwzięć, różniących się wielkością aglomeracji, 

w których podejmowane są działania związane z uporządkowaniem gospodarki wodno-

ściekowej ujęte w KPOŚK. W RPO finansowane są działania w aglomeracjach od 2 do 10 

tys. RLM, natomiast w POIiŚ - powyżej 10 tys. RLM. W RPO dopuszcza się finansowanie 

projektów, które obejmują wyłączne zaopatrzenie w wodę, natomiast w POIiŚ nie jest to 

możliwe – działania tego typu mogą być jedynie elementem projektu. 

Gmina Lubomia jest jedyną gminą w województwie Śląskim, w której w perspektywie 2014-

2020 realizowane były projekty wodno-ściekowe dofinansowane zarówno w POIiŚ, jak i w 

RPO. Teren gminy przyporządkowany został do dwóch aglomeracji o różnej wielkości: od 2 

                                                
98 Przygotowanie pełnego wniosku o dofinansowania wiąże się z koniecznością zaangażowania znacznych zasobów czasowych 
i finansowych (relatywnie wysokich, biorąc pod uwagę możliwości i zasoby jakimi dysponują potencjalni projektodawcy w 
obszarze ochrony przyrody). Wpływa to na ograniczenie liczby podmiotów, które mogą sobie pozwolić na przygotowanie i 
złożenie wniosku. W przypadku LIFE wprowadzenie procedury dwustopniowej przełożyło się na zwiększenie liczby 
przedkładanych projektów. Projekty przedkładane są również przez szerszą grupę wnioskodawców. 
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do 10 tys. RLM oraz powyżej 10 tys. RLM (część obszarów gminy przynależy do aglomeracji 

Racibórz, której zasadnicza części zlokalizowana jest w sąsiedniej gminie). W opinii 

beneficjenta projekty nie różnią się znacząco – stanowią realizację kluczowych potrzeb 

inwestycyjnych wynikających z KPOŚK. Różnica dotyczy zakresu i skali działań, jednak 

zmienność ta nie wynika z czynników programowych, ale z faktycznych potrzeb zapisanych 

w KPOŚK. Różnica dotyczy modelu zarządzania projektami, jednak zróżnicowanie wynika z 

decyzji beneficjenta, nie zaś z uwarunkowań programowych.  

W obszarze gospodarki wodno-ściekowej kryteria oceny są zasadniczo najsilniejszym 

czynnikiem różnicującym RPO i POIiŚ, który może mieć wpływ na skuteczność, 

użyteczność, i efektywność projektów. Pozostałe aspekty mają mniejsze, w zasadzie 

marginalne znaczenie, gdyż aspekty związane z wdrażaniem były kształtowane w oparciu o 

te same dokumenty ramowe dla Polityki Spójności. Przedstawiciel beneficjenta przytoczył 

przykłady różnic w innych obszarach niż kryteria, jednak mają one marginalny związek ze 

skutecznością, użytecznością, i efektywnością projektów. Najistotniejsze różnice dotyczą: a. 

procedowania zmian w trakcie realizacji projektów (w POIiŚ 2014-2020 procedowania zmian 

przebiega sprawniej - wpływ na to może mieć zdefiniowanie zmian, które powodują istotną 

modyfikację projektu i tylko te zmiany wymagają aneksowania umowy), b. funkcjonalność 

systemów informatycznych (system informatyczny POIiŚ 2014-2020 jest w opinii 

beneficjenta dużo bardziej funkcjonalny, intuicyjny i przyjazny dla użytkownika niż LSI w 

RPO WSL).  

4.5.3 DZIAŁANIA DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Porównywane programy (RPO WSL 2014-2020, RPO WP 2014-2020) dotyczą finansowania 

podobnych pod względem charakteru przedsięwzięć, przy czym w RPO WP występuje 

koncentracja na zagospodarowaniu odpadów komunalnych i jednocześnie katalog 

możliwych do finansowania działań jest dużo bardziej rozbudowany, natomiast w RPO WSL 

katalog działań dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych jest węższy, jednak 

dodatkowo przedmiotem finansowania są działania dotyczące usuwania azbestu. 

Zakres porównywanych projektów jest podobny – dotyczy rozbudowy infrastruktury PSZOK. 

Oba projekty zawierają komponenty umiejscowione najwyżej w hierarchii postępowania z 

odpadami, związane z zapobieganiem powstawania odpadów oraz przygotowaniem 

odpadów do ponownego użycia (punkty wymiany oraz punkty napraw). W obu projektach 

przewidziane są komponenty informacyjno-edukacyjne, przy czym w projekcie RPO WP 

dodatkowo przewidziano utworzenie odpowiednio wyposażonej sali edukacyjnej przy 

PSZOK, w której prowadzone będą zajęcia dla szkół i mieszkańców gminy. Poza 

wymienionym elementem projekty nie różnią się znacząco – stanowią realizację kluczowych 

potrzeb inwestycyjnych wynikających z WPGO.  

Najsilniejszym czynnikiem różnicującym RPO WSL i RPO WP są kryteria, które mogą 

mieć wpływ na skuteczność, użyteczność, i efektywność projektów. Pozostałe aspekty 

mają mniejsze, w zasadzie marginalne znaczenie, gdyż aspekty związane z wdrażaniem 

były kształtowane w oparciu o te same dokumenty ramowe dla Polityki Spójności. Należy 

jednak mieć na uwadze, że w opinii beneficjenta kryteria nie miały wpływu na kształtowanie 

zakresu projektów, kluczowe znaczenie dla ujęcia pożądanych działań związanych z 

zapobieganiem powstawania odpadów oraz przygotowaniem odpadów do ponownego 

użycia miała znajomość podobnych, efektywnych rozwiązań z innych gmin. Mając to 

na uwadze można wnioskować, że w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi, 

szczególnie w zakresie PSZOK, wskazana jest promocja najbardziej pożądanych 
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rozwiązań (najlepszych praktyk projektowych). Promocja taka może być prowadzona 

poprzez wydanie podręczników najlepszych praktyk lub w formie prezentacji podczas 

szkoleń dla wnioskodawców. Należy zwrócić szczególną uwagę na efektywne rozwiązania 

związane z zapobieganiem powstawaniu odpadów, przygotowaniem odpadów do 

ponownego użycia, zagospodarowaniem bioodpadów oraz edukacją.  

Poza kryteriami oceny, zasadnicza różnica dotyczy sposobu opisu zakresu interwencji w 

SzOOP RPO WSL i SzOOP RPO WP. W RPO WP 2014-2020 opis finansowanych działań, 

który jest pochodną opisu działania w SzOOP był bardziej szczegółowy. Wskazywał m.in. 

preferowane elementy projektów dotyczących PSZOK, które jednak nie miały bezpośredniej 

reprezentacji w kryteriach (wyposażenie w segment napraw i ponownego wykorzystania oraz 

punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z 

gospodarstw domowych). W obu programach w opisie zwrócono uwagę na konieczność 

prowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych. W RPO WP dodatkowo podkreślono 

znaczenie działań dotyczących zagospodarowania bioodpadów.   
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5. ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I 
EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ZASOBÓW MOŻLIWE DO 
REALIZACJI W PERSPEKTYWIE 2021-2027 

Wyniki badania wskazują na to, że interwencja OP V RPO WSL została dobrze 

zaplanowana. Zakres wsparcia odpowiadał na kluczowe potrzeby województwa, a 

przyjęte mechanizmy wdrażania sprzyjały skutecznej i efektywnej realizacji 

założonych celów. Zastosowane rozwiązania instytucjonalne i organizacyjne powinny być w 

podobnej, lub nieznacznie zmodyfikowanej formie kontynuowane w przyszłej perspektywie 

finansowej. Pewne zastrzeżenia sformułowano jedynie w odniesieniu do mechanizmów 

wdrażania w obszarze ochrony różnorodności biologicznej i we wcześniejszych rozdziałach 

sformułowano szereg wskazówek, które mogą pomóc odpowiednio ukształtować przyszłe 

zasady wsparcia projektów w tym obszarze (m.in. modyfikacja systemu kryteriów, 

zastosowanie w większej skali konkursowego trybu wyboru projektów). Obecny rozdział 

koncentrować się będzie głównie na kierunkach i zakresie przyszłej interwencji. 

Przedstawione wnioski i rekomendacje bazują na wynikach całego badania, w szczególności 

na wynikach oceny stopnia zaspokojenia kluczowych potrzeb województwa oraz oceny 

wpływu interwencji na realizację celów strategicznych. Pod uwagę wzięto także aktualne 

kierunki polityki Unii Europejskiej oraz krajowe i wojewódzkie priorytety i wyzwania 

rozwojowe. 

W perspektywach finansowych UE 2007-2013 i 2014-2020 w obszarze ochrony 

środowiska największy nacisk, a co za tym idzie – największy strumień środków skierowany 

został na dostosowanie aglomeracji do wymogów dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 

1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Dzięki środkom UE przekazanym w 

ramach RPO i POIiŚ znaczna część potrzeb infrastrukturalnych wymienionych w KPOŚK 

zostanie zaspokojona w perspektywie roku 2023. Jednocześnie z dużą siłą uwidoczniły się 

potrzeby wzmocnienia działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu, w szczególności, ze 

względu na uwarunkowania geograficzne województwa - przeciwdziałania skutkom powodzi, 

ale także suszy. Zgodnie z obecną polityką UE, istotnego znaczenia nabrały także kwestie 

wprowadzenia w życie idei gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). W ramach krajowych 

priorytetów środowiskowych na pierwszy plan wysunęły się natomiast kwestie związane z 

poprawą jakości powietrza. Także priorytety wojewódzkie, ujęte w przyjętej w październiku 

2020 r. nowej Strategii rozwoju województwa „Śląskie 2030” – Zielone Śląskie w większym 

niż dotąd stopniu uwypuklają kwestie czystego, wysokiej jakości środowiska oraz potrzeby 

adaptacji do zmian klimatu.  

W perspektywie finansowanej 2021-2027 nastąpi więc istotne przemodelowanie hierarchii 

priorytetów w obszarze środowiska, co zostało już ujęte w projektach rozporządzeń dla 

polityki spójności na perspektywę 2021-2027- ogólnego i dotyczącego EFRR i FS. Kwestie 

środowiskowe ujęte zostały w ramach celu szczegółowego 2: Bardziej przyjazna dla 

środowiska niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji 

energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, 

przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem” 

(„CP2”), który ma być realizowany poprzez: 

IV.1   Czy sformułowane w Programie cele są nadal aktualne w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej? Które z 
interwencji wdrażanych w RPO WSL w zakresie OP V oraz w jakim kształcie (tryb wyboru, sposób finansowania, preferencje 
i warunki realizacji projektów) należy kontynuować w RPO WSL po 2021 roku, z uwzględnieniem zmieniającego się 
kontekstu warunków zewnętrznych (w tym zmieniających się uwarunkowań prawnych, społecznych, ekonomicznych, 
środowiskowych)? 

IV.2 Czy istnieją nowe obszary, które wymagają objęcia wsparciem Programu w perspektywie 2021+ i jak należałoby je 
ewentualnie ukierunkować (preferencje, tryb wyboru, sposób finansowania, warunki realizacji)? 
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(i) promowanie środków na rzecz efektywności energetycznej; 

(ii) promowanie odnawialnych źródeł energii;  

(iii) rozwój inteligentnych systemów i sieci energetycznych oraz systemów 

magazynowania na szczeblu lokalnym; 

(iv) wspieranie działań w zakresie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania 

ryzyku i odporności na klęski żywiołowe; 

(v) wspieranie zrównoważonej gospodarki wodnej; 

(vi) wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym; 

(vii) sprzyjanie bioróżnorodności i rozwojowi zielonej infrastruktury w środowisku 

miejskim oraz zmniejszanie zanieczyszczenia. 

Interwencje wdrażane w ramach celów (i)-(iii) realizować będą cele energetyczno-

klimatyczne UE, a jednocześnie przyczyniać się powinny po zmniejszania emisji 

zanieczyszczeń powietrza. Cele (iv)-(vii) dotyczą interwencji w obszarze środowiska. Poniżej 

opisano rekomendowane w oparciu o wyniki badania kierunki wsparcia w ramach 

poszczególnych celów. 

(IV) WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO ZMIANY KLIMATU, ZAPOBIEGANIA 

RYZYKU I ODPORNOŚCI NA KLĘSKI ŻYWIOŁOWE 

Jak wskazano w Strategii „Śląskie 2030”, zmiany klimatu, prognozowane na podstawie 

scenariuszy klimatycznych do 2050 roku, będą skutkowały zwiększeniem liczby dni upalnych 

i natężeniem fal upałów oraz wzrostem liczby dni z wysokimi opadami. Obserwowany wzrost 

średniej rocznej temperatury powietrza sprzyja zwiększeniu intensywności i częstotliwości 

niekorzystnych dla człowieka i środowiska zjawisk pogodowych. W ciągu ostatnich czterech 

lat poziom występowania miejscowych zagrożeń w województwie śląskim dotyczył w 

największym stopniu huraganów, silnych wiatrów i tornad oraz gwałtownych opadów 

atmosferycznych. Skutki zmian klimatu mogą mieć poważny wpływ na infrastrukturę i 

powiązane z nią systemy (energetyczne, transportowe, kanalizacyjne, dostaw żywności itp.), 

dlatego istotne jest wprowadzanie na obszarze regionu błękitno-zielonej infrastruktury, 

rozumianej jako rozwiązania oparte na przyrodzie, których przeznaczeniem jest łagodzenie i 

adaptacja do zmian klimatu. W Strategii „Śląskie 2030” podkreślono także związane ze 

zmianami klimatu zagrożenie suszą (szczególnie istotne na obszarach wiejskich i 

zalesionych) oraz skutkami intensywnych i długotrwałych opadów – w tym osuwisk i powodzi 

(województwo śląskie jest jednym z pięciu województw najbardziej zagrożonych 

występowaniem powodzi w skali kraju). Skutki zmian klimatu widoczne są szczególnie na 

obszarach zurbanizowanych, gdzie charakter i intensywność zabudowy oraz uszczelnienie 

podłoża zwiększają zagrożenia klimatyczne lub powodują nowe zjawiska specyficzne dla 

miast. Z uwagi na wysoki poziom urbanizacji, województwo śląskie będzie szczególnie 

narażone na wskazane powyżej niekorzystne zjawiska.  

Biorąc pod uwagę opisane powyżej uwarunkowania w przyszłej perspektywie finansowej 

pożądane jest silne ukierunkowanie wsparcia na realizację działań służących adaptacji 

do zmian klimatu. Inwestycje o regionalnej skali oddziaływania (przeciwpowodziowe i 

retencyjne, a optymalnie łączące obie te funkcje, np. w formie polderów zalewowych), 

realizowane będą prawdopodobnie na poziomie krajowym w ramach POIiŚ 2021-2027. W 

ramach RPO WSL 2021-2027 wsparcie powinno zostać ukierunkowane na: 
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 realizację działań ujętych w miejskich planach adaptacji do zmian klimatu99, 

ewentualnie także na opracowanie planów adaptacji miast do zmian klimatu (dotyczy 

miast poniżej 100 tys. mieszkańców oraz poniżej 1000 osób/km2)100, w tym w 

szczególności na modernizację i rozbudowę zrównoważonych systemów 

gospodarowania wodami opadowymi w miastach oraz rozwój błękitno-zielonej 

infrastruktury w miastach; 

 inwestycje w zakresie małej retencji, w tym retencji naturalnej (np. renaturyzacja 

przekształconych cieków wodnych oraz obszarów zalewowych); 

 dalsze doposażenie służb ratowniczych101.  

W odniesieniu do modernizacji i rozbudowy systemów kanalizacji deszczowej/systemów 

gospodarowania wodami opadowymi w miastach, wsparcie powinno zostać skierowane na 

inwestycje wynikające z planów adaptacji do zmian klimatu lub innych dokumentów 

strategicznych podobnej rangi. W ocenie zespołu badawczego oraz eksperta dziedzinowego, 

do  wsparcia powinny się kwalifikować wyłącznie takie inwestycje, w wyniku których wody 

opadowe są: a. zatrzymywane i retencjonowane w miejscu ich powstania (opóźnienie 

odpływu poprzez budowę np. zbiorników retencyjnych podziemnych i powierzchniowych, 

szczelnych i chłonnych, drenaży rozsączających, nawierzchni chłonnych, zielonych tarasów, 

likwidację uszczelnienia lub zasklepienia gruntu itp.); b. zagospodarowane (wykorzystywane) 

na miejscu (np. do podlewania terenów zielonych, zasilania zbiorników przeciwpożarowych, 

szaletów, chłodzenia lub zmywania powierzchni utwardzonych, w tym ulic). Projekty powinny 

opierać się także na rzetelnych wyliczeniach, w tym na wynikach numerycznych modeli 

opadowych. Szczególnie preferowane powinny być rozwiązania oparte na naturze lub semi-

naturalne (np. wykorzystujące naturalną zdolność retencji, zagospodarowania, 

samooczyszczania oraz odprowadzania wód opadowych danego terenu /środowiska, w tym 

rowy odwadniające w terenie podmokłym, muldy, zbiorniki odparowujące i sedymentacyjne, 

dopuszczalne w tym zakresie są również rozwiązania). Dobry wzór zestawu kryteriów oceny 

i uszczegółowienia zakresu wsparcia dla tego typu inwestycji przyjęto w działaniu 2.1.5 

POIiŚ 2014-2020 i wskazane byłoby czerpanie z tego wzorca przy planowaniu wsparcia w 

ramach RPO WSL 2021-2027.  

Przy formułowaniu zasad wsparcia dla błękitno-zielonej infrastruktury należałoby uwzględnić 

doświadczenia z dotychczasowych konkursów przeprowadzonych w tym zakresie w 

ramach Funduszy Norweskich (MF EOG i NMF) oraz przez Ministerstwo Klimatu 

(„Miasto z klimatem”), m.in. zdefiniowanie zamkniętego katalogu działań, na które można 

uzyskać dofinansowanie102 (w celu uniknięcia sytuacji, w której nasadzenia drzew i krzewów 

w parkach będą – jak w obecnej perspektywie finansowej – jedynymi pojawiającymi się w 

projektach elementami zielonej infrastruktury).  

Z przeprowadzonych badań terenowych i analiz wynika, że o ile w dużych ośrodkach 

miejskich świadomość samorządów nt. potrzeb i możliwości w zakresie rozwoju zielonej i 

błękitnej infrastruktury jest już w pewnym stopniu rozwinięta, o tyle w mniejszych 

                                                
99 W efekcie realizacji dofinansowanego w POIiŚ 2014-2020 projektu pn. Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w 
miastach powyżej 100 tys. mieszkańców powstały plany adaptacji dla 16 największych miast województwa śląskiego. 
100 Wg informacji uzyskanych w toku badań terenowych, plany adaptacji do zmian klimatu dla miast poniżej 100 tys. 
mieszkańców i powyżej 1000 osób/km2 będą prawdopodobnie finansowane w ramach POIiŚ  
101 Z badań terenowych wynika także, że nie tylko OSP, ale także śląskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej (PSP) mają 
duże potrzeby sprzętowe, których zaspokojenie w oparciu o dostępne źródła finansowania, w tym POIiŚ, nie jest możliwe. 
Specyficzne uwarunkowania województwa śląskiego (wysoka gęstość zaludnienia, ukształtowanie terenu, wysoki udział 
zakładów przemysłowych wysokiego ryzyka) mogłyby uzasadniać zaangażowanie środków RPO WSL w doposażenie jednostek 
PSP w przyszłej perspektywie finansowej (o ile będzie to możliwe przy przyjętej demarkacji między RPO a POIiŚ). 
102 Na przykład na podstawie publikacji: Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w miastach – katalog 
techniczny, Ecologic Institute i Fundacja Sendzimira, Kraków 2019 
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miejscowościach i gminach temat ten jest nowy, brakuje doświadczeń i wiedzy. Istotną 

barierą w rozwoju tego typu infrastruktury jest również brak wiedzy i kwalifikacji wśród 

projektantów oraz potrzeba nawiązywania partnerstw i współpracy wielu podmiotów dla 

realizacji tego typu inwestycji. W opinii eksperta dziedzinowego, samo zaoferowanie 

wsparcia może nie być działaniem wystarczająco stymulującym realizację 

wartościowych projektów z zakresu zielonej i błękitnej infrastruktury. Niezbędne jest 

uprzednie przeprowadzenie działań szkoleniowych, edukacyjnych, skierowanych do 

różnych grup odbiorców (w tym zarządów zieleni miejskiej, zarządów dróg, biur 

planowania przestrzennego, inżynierów i projektantów). Pewnym pomysłem mogłoby być 

zaplanowanie projektu grantowego, do którego rekrutowane byłyby zainteresowane 

samorządy i inne podmioty, które w pierwszej kolejności odbędą cykl szkoleń i wymiany 

doświadczeń, a następnie otrzymają wsparcie merytoryczne w przygotowaniu projektów 

grantowych (wybieranych w trybie konkursowym).  

Biorąc pod uwagę zakres, charakter i skalę oddziaływania rekomendowanych do wsparcia 

przedsięwzięć, wskazaną formą ich dofinansowania powinna być dotacja, a trybem wyboru – 

tryb konkursowy (z wyjątkiem ewentualnego projektu grantowego, który mógłby mieć 

charakter pozakonkursowy, jednak przy udzielaniu grantów – konkursowy).  

(V) WSPIERANIE ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI WODNEJ 

Pomimo znacznych postępów w zakresie dostosowania aglomeracji do wymogów dyrektywy 

91/271/EWG, wyniki ankiety CAWI, Studium Przypadku oraz analizy V AKPOŚK wskazują, 

że na poziomie poszczególnych gmin województwa śląskiego potrzeby w zakresie 

gospodarki wodno-ściekowej nie zostały jeszcze w pełni zaspokojone. Również w 

Strategii rozwoju województwa „Śląskie 2030” – Zielone Śląskie, poprawę jakości wód jako 

jeden z kierunków działań w ramach celu operacyjnego C1. Wysoka jakość środowiska.   

Mając na uwadze wyniki badania należałby (w mniejszej niż dotąd skali) zaplanować dalsze 

wsparcie dla wsparcie dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej oraz modernizacji i rozbudowy 

oczyszczalni w celu osiągnięcia i utrzymania odpowiednich standardów oczyszczania 

ścieków zgodnych z dyrektywą Rady 91/271/EWG, a także optymalizacji gospodarki 

osadami ściekowymi oraz wdrożenia systemów zarządzania sieciami wodno-

kanalizacyjnymi. Dodatkowo, należałby rozważyć możliwość skierowania wsparcia na 

rozwój przydomowych oczyszczalni ścieków (np. w formule grantowej lub parasolowej) 

lub lokalnych, autonomicznych systemów oczyszczania ścieków dla mieszkańców 

obszarów chronionych (parki krajobrazowe, obszary Natura 2000), w szczególności 

takich, na których występuje zabudowa rozproszona (niski wskaźnik koncentracji).  

Samorządy sygnalizują również potrzebę modernizacji i budowy infrastruktury służącej 

zaopatrzeniu w wodę oraz zapewnieniu odpowiedniej jakości dostarczanej wody. 

Inwestycje tego rodzaju zyskują na znaczeniu w kontekście postępujących zmian klimatu, 

których konsekwencją będą m.in. deficyty wody i powinny być postrzegane jako jedna z 

form działań adaptacyjnych. W przypadku podjęcia decyzji o wspieraniu tego kierunku 

działań należałoby wprowadzić wymóg zastosowania w projektach inteligentnych 

systemów zarządzania siecią wodociągową, zapewniających funkcjonalności pozwalające 

na analizowanie i sterowanie parametrami pracy sieci i pozwalających w konsekwencji na 

ograniczenie strat wody.  
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Biorąc pod uwagę zakres, charakter i skalę oddziaływania rekomendowanych do wsparcia 

przedsięwzięć, wskazaną formą ich dofinansowania powinna pozostać dotacja, a trybem 

wyboru – tryb konkursowy.  

(VI) WSPIERANIE PRZECHODZENIA NA GOSPODARKĘ O OBIEGU ZAMKNIĘTYM 

Interwencja RPO WSL 2014-2020 w obszarze gospodarki odpadami nakierowana była 

przede wszystkim na usuwanie odpadów niebezpiecznych (azbest), modernizację zakładów 

przetwarzania odpadów komunalnych oraz wsparcie systemu selektywnej zbiórki odpadów 

(PSZOK). Inwestycje koncentrowały się więc przede wszystkim na zbiórce i segregacji 

odpadów, nie zaś na działaniach związanych z recyklingiem. W kolejnej perspektywie 

większy nacisk powinien zostać położony na realizację idei gospodarki obiegu 

zamkniętego (GOZ).  Kierunki działań na przyszłą perspektywę wyznaczają Dyrektywy PE i 

Rady (UE) 2018/850 i 2018/851, które zakładają następujące cele: 

 przygotowanie do ponownego użycia i recykling odpadów komunalnych (do2025 r.-

55% (50%), do 2030r.-60% (55%), do 2035 r. -65% (60%)103; 

 ograniczenie składowania wytwarzanych odpadów komunalnych do 10% (25%) do 

2035 r.; 

 najpóźniej od 1 grudnia 2023 r. bioodpady powinny być segregowane i poddawane 

recyklingowi u źródła lub selektywnie zbierane i niemieszane z innymi rodzajami 

odpadów. 

 od 1 stycznia 2025 r. wprowadzenie selektywnej zbiórki tekstyliów. 

W kolejnych latach istotne będą też zapisy Dyrektywy PE i Rady 2019/904 w sprawie 

ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. 

Z zakresu wskazanych powyżej celów wynika, że dominującym kierunkiem wsparcia w 

perspektywie finansowej 2021-2027 powinny być inwestycje umiejscowione najwyżej w 

hierarchii postępowania z odpadami, tj. zapobieganie powstawaniu odpadów, tworzenie 

warunków do selektywnego zbierania odpadów, przygotowania ich do odzysku (w tym 

recyklingu) poprzez doczyszczanie zebranych selektywnie frakcji, a następnie przetwarzania 

na drodze odzysku (w tym recyklingu), dzięki czemu potrzeby w zakresie unieszkodliwiania 

odpadów zostaną zminimalizowane. Jak wynika z opinii eksperta, w Polsce brakuje 

nowoczesnych instalacji do tzw. recyklingu końcowego oraz recyklerów, którzy będą 

wytwarzać produkt, a przynajmniej wsad do procesu produkcyjnego. Wyselekcjonowane w 

ramach selektywnej zbiórki czy sortowania frakcje, takie jak baterie czy elektroodpady, 

trafiają obecnie do instalacji zagranicznych, gdzie wytwarza z nich się np. metal, granulat, 

półfabrykaty do produktów. Inwestycje w nowoczesne instalacje recyklingu końcowego, w 

tym przekształcanie zakładów posiadających instalacje MBP w regionalne centra recyklingu 

byłyby pożądane w kontekście przejścia na model GOZ, jednak realizacja takich projektów 

wymaga rozszerzenia typów beneficjentów o przedsiębiorstwa (co stawia pytanie o 

możliwość dofinansowania takich inwestycji zgodną z zasadami pomocy publicznej). 

Należy także rozważyć stworzenie instrumentu wspierającego przedsiębiorców w 

przechodzeniu na model gospodarki obiegu zamkniętego. Instrument powinien 

stymulować pożądane procesy w przedsiębiorstwach, np. działania ukierunkowane na 

ograniczenie ilości odpadów powstających w procesach produkcyjnych, 

                                                
103 Możliwość przesunięcia maks. o 5 lat ww. terminów dot. Państw UE, które w 2013 r. przygotowały do ponownego użycia i 
poddały recyklingowi mniej niż 20% swoich odpadów komunalnych lub poddały składowaniu ponad 60% swoich odpadów 
komunalnych. 
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wykorzystanie odpadów oraz surowców pochodzących z recyklingu w procesach 

produkcyjnych, projektowanie dla recyklingu, działania ukierunkowane ograniczenie 

oddziaływania na środowiskowa w całym cyklu życia produktów. Instrument powinien 

obejmować zarówno profesjonalne wsparcie doradczo-szkoleniowe, wsparcie działań 

inwestycyjnych związanych z wdrożeniem modelu GOZ w przedsiębiorstwach (etap 

projektowania produktów oraz niezbędnych zmian w procesach produkcyjnych), jak również 

promocję dobrych praktyk104. 

Analiza stopnia zaspokojenia potrzeb województwa wskazuje na dalsze bardzo duże 

potrzeby w zakresie usuwania azbestu oraz wciąż nie w pełni zaspokojone potrzeby 

związane z budową i modernizacją PSZOK, dlatego należałoby rozważyć możliwość 

kontynuacji wsparcia w tych kierunkach. W przypadku kontynuacji wsparcia dla PSZOK 

należy w przyszłości położyć jeszcze silniejszy nacisk na procesy stojące najwyżej w 

hierarchii sposobów postępowania z odpadami (wdrożenie działań dotyczących 

zapobiegania powstawaniu odpadów oraz przygotowania odpadów do ponownego użycia). 

Zgodnie z danymi w województwie śląskim selektywnie zbieranych jest 49% odpadów, 

jednak tylko 46% masy zebranej selektywnie poddawanych jest recyklingowi, a za taki 

stan rzeczy odpowiada niska jakość odpadów zebranych selektywnie. Pewnym 

rozwiązaniem jest dodatkowe ręczne „dosegregowywanie” odpadów w PSZOK-ach, jak 

również promocja tworzenia warunków do trwałej edukacji poprzez organizację ścieżek 

edukacyjnych i sal edukacyjnych przy PSZOK, organizacji punktów wymiany rzeczy 

używanych oraz punktów napraw (w szczególności wdrożenie rozwiązań zachęcających 

mieszkańców do korzystania z usług punktów). Wskazane jest również zwrócenie 

szczególnej uwagi na zagospodarowanie bioodpadów. 

Dla przedsięwzięć dotyczących systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

(PSZOK) oraz edukacji, formą dofinansowania powinna być dotacja, a trybem wyboru – tryb 

konkursowy (przy czym dla PSZOK można zaplanować projekt grantowy) w ramach 

instrumentów terytorialnych (ZIT/RIT/OSI). W zakresie wsparcia przedsiębiorstw w 

przechodzeniu na model gospodarki obiegu zamkniętego oraz wsparcia dla instalacji 

recyklingu rekomendowane jest przeanalizowanie w ramach oceny ex-ante możliwości 

zastosowania instrumentu finansowego (pożyczki preferencyjnej z możliwością 

częściowego umorzenia spłaty w przypadku osiągniecia założonych efektów 

ekologicznych)105.  

(VII) SPRZYJANIE BIORÓŻNORODNOŚCI I ROZWOJOWI ZIELONEJ INFRASTRUKTURY W ŚRODOWISKU 

MIEJSKIM ORAZ ZMNIEJSZANIE ZANIECZYSZCZENIA. 

                                                
104 Można także rozważyć zaplanowanie tego typu instrumentu w ramach Celu Polityki 1– Bardziej inteligentna Europa (CP1) 
105 Choć w obecnej perspektywie finansowej w ramach programów operacyjnych możliwe było wsparcie dotacyjne dla instalacji 
recyklingu, faktyczna skala tego typu inwestycji dofinansowanych ze środków UE była bardzo niewielka, pomimo istnienia 
ogromnych potrzeb. Wynika to w dużym stopniu z ograniczenia faktycznej dostępności do wsparcia dla przedsiębiorców. Nawet 
jeśli w katalogu beneficjentów, np. w POIiŚ, uwzględniono przedsiębiorstwa, to wyłącznie te wykonujące w imieniu jst usługi 
komunalne (czyli tzw. przedsiębiorstwa komunalne), natomiast przedsiębiorcy wykonujący recykling np. ZSEIE, papieru, 
odpadów niebezpiecznych, olejów itd. nie mogli ubiegać się o dofinansowanie. Ponadto doświadczenia z POIiŚ 2007-2013 
wskazują, że przedsiębiorstwa niechętnie korzystały ze wsparcia dotacyjnego w obszarze gospodarki odpadami ze względu 
jego warunki, w szczególności mało atrakcyjny możliwy do uzyskania poziom dofinansowania zgodny z przepisami o pomocy 
publicznej, przy jednoczesnych dużych obciążeniach administracyjnych związanych z realizacją projektu dofinansowanego ze 
środków UE oraz konieczności utrzymania trwałości (przy zmieniających się często uwarunkowaniach prawnych, implikujących 
wprowadzanie zmian technologicznych w  instalacjach). Odpowiedzą na te problemy mogłoby być zastosowanie instrumentu 
finansowego w postaci pożyczki preferencyjnej. 
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W obecnej perspektywie finansowej wsparcie w tym obszarze koncentrowało się w dużej 

mierze na rewitalizacji obszarów przyrodniczych (głównie na terenach zurbanizowanych) 

poprzez udostępnienie ich społeczeństwu na cele turystyki i rekreacji, a także rozbudowie 

bazy ośrodków edukacji ekologicznej. Choć bardzo potrzebne ze społecznego i 

gospodarczego (rozwój turystyki) punktu widzenia, przedsięwzięcia te nie mogły w znaczący 

sposób oddziaływać na wzmocnienie mechanizmów ochrony różnorodności biologicznej w 

regionie.  

Jednocześnie w toku badań terenowych i gabinetowych zidentyfikowano z jednej strony 

silną presję urbanizacyjną i turystyczną na obszary chronione (skutkująca 

przekształceniami krajobrazu, likwidacją i fragmentacją siedlisk)106, z drugiej duże i w 

wysokim stopniu niezaspokojone ze względu na brak środków finansowych potrzeby 

realizacji działań służących ochronie zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarach 

objętych formami ochrony, w szczególności w parkach krajobrazowych, rezerwatach 

przyrody i na obszarach Natura 2000. Potrzeby dotyczą zarówno działań 

inwentaryzacyjnych, jak i planistycznych (plany ochrony dla parków krajobrazowych), a także 

działań stricte ochronnych czy związanych z kanalizacją ruchu turystycznego i 

udostępnianiem informacji o środowisku. W miejsce kolejnych inwestycji 

infrastrukturalnych w obszarze edukacji ekologicznej należałoby obecnie - idąc z 

duchem czasu - większy nacisk położyć na metody edukacji zdalnej (bazy wiedzy, 

aplikacje, programy edukacyjne, wirtualne przewodniki). Warto także podkreślić istotność 

kwestii działań inwentaryzacyjnych i planistycznych, które umożliwią generowanie 

wartościowych projektów i aplikowanie o wsparcie do programu LIFE, NFOŚiGW, POIiŚ czy 

RPO.  

Mając na uwadze powyższe należy zarekomendować, by w przyszłej perspektywie 

finansowej wsparcie w znacznie większym niż w RPO WSL 2014-2020 stopniu 

skierowane było właśnie na działania realizowane na obszarach chronionych (przede 

wszystkim w parkach krajobrazowych i rezerwatach przyrody, a także – o ile demarkacja 

między POIiŚ a RPO na to pozwoli - na obszarach Natura 2000107). Warto przy tym 

podkreślić, że analizy przeprowadzone na etapie opracowania Strategii „Śląskie 2030” 

wskazują, iż położenie obszarów najwyższej wartości przyrodniczej wyraźnie pokrywa 

się z lokalizacją parków krajobrazowych występujących w regionie. 

Wsparcie to powinno obejmować następujące typy działań: 

a. inwentaryzacja i monitoring zasobów przyrody na obszarach chronionych; 

b. opracowanie planów ochrony (dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody); 

c. działania w zakresie czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk 

przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk zagrożonych skutkami 

zmian klimatu (np. bagienno-torfowych);   

d. zwalczanie inwazyjnych i ekspansywnych gatunków obcych;  

e. rozwój bezpiecznej dla przyrody infrastruktury turystycznej na obszarach chronionych 

(jednak wyłącznie tam, gdzie występuje realna presja) – jako element projektów 

służących innym celom, w szczególności ochronie czynnej, przy ograniczeniu udziału 

tego typu wydatków np. do 20 lub 30% całkowitych kosztów; 

                                                
106 Między innymi w Strategii rozwoju województwa „Śląskie 2030” – Zielone Śląskie wskazano na „ubożenie bioróżnorodności i 
georóżnorodności spowodowane zmianami klimatu, presją urbanizacyjną i nadmierną eksploatacją zasobów” jako jeden z 
kluczowych prognozowanych trendów, kształtujących procesy rozwojowe regionu.   
107 Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że w województwie śląskim wiele obszarów Natura 2000 znajduje się w obrębie 
parków krajobrazowych. Wyłączenie Natury 2000 ze wsparcia w ramach RPO mogłoby ograniczyć możliwości prowadzenia 
skutecznych działań ochronnych w parkach krajobrazowych. 
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f. edukacja ekologiczna i udostępnianie informacji o środowisku w formie elektronicznej 

(np. bazy danych, aplikacje dot. zasobów przyrodniczych, szlaków turystycznych i 

atrakcji na obszarach chronionych); 

g. w ograniczonym zakresie – modernizacja budynków i doposażenia ośrodków 

edukacji ekologicznej na obszarach chronionych 

h. działania nakierowane na komunikację z mieszkańcami terenów chronionych (w celu 

uzyskania akceptacji i zrozumienia potrzeb ochrony oraz kształtowania rozwoju przy 

zrównoważonym wykorzystaniu zasobów naturalnych).  

Na realizację powyższych działań powinna zostać wydzielona odrębna pula środków. 

Przedsięwzięcia tego typu projekty powinny wspierane poza instrumentami terytorialnymi 

(ZIT/RIT/OSI) i wybierane w trybie konkursowym, z ewentualnym wyłączeniem projektów o 

charakterze strategicznym, takich jak np. opracowanie planów ochrony dla parków 

krajobrazowych, dla których możliwe byłoby zastosowanie trybu pozakonkursowego. Przy 

planowaniu wsparcia w obszarze ochrony różnorodności biologicznej na obszarach 

chronionych należałoby, uwzględniając sytuację finansową jednostek zarządzających tymi 

obszarami oraz całkowicie niedochodowy charakter działań, zaplanować dotacyjną formę 

wsparcia i dążyć do maksymalizacji poziomu dofinansowania projektów 

ukierunkowanych stricte na ochronę różnorodności biologicznej lub podjąć działania 

umożliwiające pozyskanie dodatkowych środków na współfinansowanie projektów 

(WFOŚiGW, środki samorządowe).  

W drugiej kolejności i w mniejszej skali finansowej wsparcie powinno zostać skierowane na 

rozwój zielonej infrastruktury w środowisku miejskim. W obecnej perspektywie 

finansowej projekty z zakresu ochrony przyrody w miastach skupiały się w dużej mierze na 

zagospodarowaniu i rewitalizacji (parków i obszarów o wysokich walorach przyrodniczych). 

Można przypuszczać, że dopiero zabezpieczenie podstawowych potrzeb mieszkańców w 

odniesieniu do zwiększenia powierzchni oraz poprawy jakości miejskich obszarów zielonych 

pozwoli na przejście „na wyższy poziom” i realizację w kolejnej perspektywie finansowej 

szerszego katalogu inicjatyw służących ochronie różnorodności biologicznej i adaptacji do 

zmian klimatu tj. np. zielone ściany, zielone dachy, łąki kwietne czy ogrody deszczowe. 

Środki powinny być zatem skierowanie stricte na rozwój niewielkich powierzchniowo 

obszarów zielonych (tj. skwery do 0,5 ha, „parki kieszonkowe”) oraz tworzenie zielonej i 

błękitnej infrastruktury, w tym przy wykorzystaniu obszarów uprzednio uchronionych przed 

degradacją, ale również przestrzeni nietypowych dla standardowej zieleni miejskiej (dachy i 

pionowe powierzchnie, filary mostów, ekrany przyuliczne, wiaty przystankowe, betonowe 

zabezpieczenia skarp i nadbrzeży). Kluczowe jest przy tym nie tylko zamieszczenie 

stosownych zapisów w dokumentach programowych, ale „zmuszenie” przyszłych 

beneficjentów do wyjścia poza sferę deklaracji przy pomocy odpowiednio skonstruowanych 

wymogów aplikacyjnych (zamknięty katalog typów działań kwalifikujących się do wsparcia, 

regulamin, kryteria o odpowiedniej wadze dla oceny końcowej lub kryteria dyskwalifikujące, 

zapisy w dokumentach nadrzędnych- strategiach regionalnych i lokalnych, mających realne 

przełożenie na działania). 

Biorąc pod uwagę zakres, charakter i skalę oddziaływania rekomendowanych do wsparcia 

przedsięwzięć z drugiej grupy, rekomendowaną formą ich wsparcia jest dotacja, a trybem 

wyboru – tryb konkursowy. W zawiązku z pożądanym powiązaniem z regionalnymi i 

lokalnymi dokumentami strategicznymi wskazane byłoby włączenie tego zakresu interwencji 

w instrumenty polityki terytorialnej (ZOT/RIT/OSI).   
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DZIEDZICTWO KULTUROWE 

Wyniki badania wskazują, że potrzeby województwa w zakresie ochrony dziedzictwa 

kulturowego nie zostały zaspokojone. Na konieczność dalszego wsparcia dla rozwoju 

kultury po 2020 roku wskazuje również Strategia rozwoju województwa „Śląskie 2030” - 

Zielone Śląskie, przyjęta 19 października 2020 roku. Wyznacza ona szereg kierunków 

działań w obszarze kultury108 oraz wskazuje przedsięwzięcie „Kulturalne Śląskie” jako jedno 

z zadań służących operacjonalizacji Strategii. 

W przyszłej perspektywie finansowej rekomenduje się dalsze wsparcie dla obszaru 

kultury w rozszerzonym zakresie zarówno finansowym, jak i w zakresie wsparcia. 

W aspekcie sposobu finansowania kultury w latach 2021-2027 proponuje się kontynuację 

wsparcia dotacyjnego przy równoczesnym zwiększeniu alokacji na ten obszar.  

Biorąc pod uwagę propozycje rozporządzeń unijnych na lata 2021-2027, w których kultura 

znalazła się w celu 4109 i celu 5110 polityki (oraz dotychczasowy brak rozstrzygnięć co do linii 

demarkacyjnej między interwencję krajową i regionalną), programując wsparcie warto 

zwrócić uwagę na potencjał interwencji w obszarze kultury do generowania efektów 

społecznych i gospodarczych oraz jej wpływu na rozwój danych terytoriów.  

W konsekwencji, biorąc pod uwagę uwarunkowania prawne oraz ograniczoną dostępność 

środków unijnych przeznaczonych na kulturę, kluczowe dla powodzenia interwencji w nowym 

okresie programowania jest wzięcie pod uwagę czynników zwiększających efektywność 

projektów, w szczególności pod względem wpływu interwencji na rozwój społeczno-

gospodarczy i terytorialny. Jednym z nich jest wynikanie projektów z szerszej koncepcji 

rozwoju i rewitalizacji danego obszaru. Doświadczenia z realizacji poddziałania 5.3.2 w tej 

perspektywie finansowanej wskazują, że dla pełnego wykorzystania potencjału projektów 

realizowanych na terenie OSI i wynikających z programu rewitalizacji konieczna jest 

głębsza weryfikacja wpływu projektów realizowanych w obszarze kultury na 

niwelowanie problemów społecznych i gospodarczych tych obszarów (np. poprzez 

wprowadzenie punktowanego kryterium oceny wniosków pod kątem przyczyniania się do 

realizacji celów czy wskaźników zawartych w programie rewitalizacji). Warto zastanowić się 

również nad naborem konkursowym dla projektów realizowanych na obszarach strategicznej 

interwencji, przy równoczesnym wydzieleniu puli środków dla tego typu interwencji. Ponadto 

warto podkreślić, że realizacja działań z obszaru kultury na obszarach rewitalizowanych jest 

również zgodna z celem operacyjnym C3 Strategii „Śląskie 2030”. 

Interwencja w obszarze kultury w obecnym okresie programowania w województwie śląskim 

koncentrowała się na wsparciu dla zabytków w największym stopniu wymagających 

                                                
108 Dwa kierunki działań służące realizacji celu operacyjnego B2: Podniesienie jakości i poprawa dostępu do oferty i 
infrastruktury kultury, sportu, rekreacji i turystyki umożliwiającej wszechstronny rozwój mieszkańców oraz promowanie, 
upowszechnianie i ochrona dziedzictwa kulturowego. W ramach celu operacyjnego C3 kierunek działań pt. Rekultywacja i 
rewitalizacja obszarów zdegradowanych oraz zagospodarowanie terenów i obiektów poprzemysłowych m.in. na cele 
środowiskowe, gospodarcze, kulturalne, rekreacyjne, a dla realizacji celu operacyjnego D2 - działania nastawione na: 
organizację flagowych wydarzeń biznesowych, naukowych, sportowych, kulturalnych promujących województwo i 
wykorzystujących unikatowe atuty regionu. Ww. działania mogą być realizowane w ramach następujących OSI: na obszarach 
cennych przyrodniczo (Cel B2), ośrodki wzrostu (Cel C3 i D2), gminy tracące funkcje społeczno-gospodarcze (Cel B2 i C3), 
gminy w transformacji górniczej (Cel B2 i C3). 
109 Europa o silniejszym wymiarze społecznym dzięki wdrażaniu Europejskiego filaru praw socjalnych- poprzez (v) wzmacnianie 
roli kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych. 
110 Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i 
przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych” („CP 5”) – poprzez: (i) wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, 
gospodarczego i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego i bezpieczeństwa na obszarach miejskich; (ii) wspieranie 
zintegrowanego lokalnego rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego oraz 
bezpieczeństwa, w tym na obszarach wiejskich i przybrzeżnych, m.in. w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność. 
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zabezpieczenia i ochrony. Są to działania niezwykle istotne i potrzebne z punktu widzenia 

zachowania dziedzictwa kulturowego regionu. Niemniej, dla zwiększenia oddziaływania 

społecznego realizowanej w obszarze kultury interwencji, potrzebne będzie większe 

ukierunkowanie wsparcia na rozwój potencjału instytucji kultury do świadczenia usług 

kulturalno-edukacyjnych w społeczności lokalnej. Dotyczy to poprawy warunków 

infrastrukturalnych działania instytucji kultury (jak i zapewnienia odpowiedniego 

wyposażenia), ale również zwiększania kompetencji pracowników tych instytucji (w ramach 

działań finansowanych z EFS lub w ramach cross-financingu). Dla zwiększenia efektywności 

wsparcia dla instytucji kultury ważne jest, aby podejmowane działania wpisywały się w 

długoterminową strategię rozwoju danej instytucji kultury. Należy zauważyć, że te dwa 

obszary wsparcia – ochrona zabytków i rozwój potencjału instytucji kultury - mogą wiązać się 

ze sobą skutecznie (co również podnosi efektywność realizowanej interwencji). Często 

obiekty zabytkowe zarządzane są przez instytucje kultury (np. muzea) lub mieszczą w sobie 

instytucje kultury. Wśród projektów realizowanych w ramach działania 5.3 widać przykłady 

takich, w ramach których renowacja czy modernizacja obiektu zabytkowego prowadziła 

równocześnie do poprawy warunków funkcjonowania instytucji kultury w nim 

zlokalizowanej. Działania w tym obszarze wpisują się w cel B2 Strategii „Śląskie 2030”, 

dotyczący m.in. podniesienia jakości i poprawy dostępu do oferty i infrastruktury kultury oraz 

promowania, upowszechniania i ochrony dziedzictwa kulturowego. 

Istotne z punktu widzenia przyszłej interwencji jest również zwrócenie większej uwagi na 

powiązanie realizowanych działań z dbałością o otoczenie obiektów/instytucji objętych 

wsparciem i na włączanie w projekty kulturalne w większym zakresie elementów 

zielonej infrastruktury. Tworzenie przyjaznej dla odwiedzających przestrzeni sprzyja 

występowaniu efektów społecznych w postaci większej integracji lokalnej oraz 

gospodarczych w postaci zachęcania turystów do spędzania więcej czasu w danej 

lokalizacji. Uwzględnienie w większym zakresie tych elementów w realizowanych projektach 

może oznaczać konieczność poluzowania limitów finansowych na działania podejmowane w 

otoczeniu projektów. 

W końcu bazując na wnioskach z badania  „Efekty polityki spójności w obszarze kultury   

Identyfikacja mechanizmów wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy, istotnych z punktu 

widzenia warunków wsparcia kultury w perspektywie PS 2021-2027”111, w którym 

podsumowano wyniki badań w obszarze kultury oraz zidentyfikowano mechanizmy wpływu 

na rozwój społeczno-gospodarczy, należy zwrócić większą uwagę na etapie oceny wniosków 

o dofinansowanie na takie czynniki zwiększające efektywność interwencji realizowanej w 

obszarze kultury, jak: znaczenie partnerstwa w realizacji projektu i zaangażowania 

społeczeństwa w procesy decyzyjne (np. w przygotowanie projektu poprzez konsultacje 

społeczne) oraz realizację działań promocyjnych i informacyjnych wykraczających 

poza standardowe działania.  

 

                                                
111 Fundacja Idea Rozwoju, Effects of cohesion policy in the field of culture. Identification of impact mechanisms on socio-
economic development, crucial from the point of view of conditions for supporting culture in 2021-2027 cohesion policy, badanie 
realizowane na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa 2020. 
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6. KLUCZOWE WNIOSKI I REKOMENDACJE 

L.P. TREŚĆ WNIOSKU  TREŚĆ REKOMENDACJI  
ADRESAT 

REKOMENDACJI  
SPOSÓB 

WDROŻENIA  

TERMIN 

WDROŻENIA 

REKOMENDACJI  

KLASA 

REKOMENDACJI 

1 W ramach działania 5.1 RPO WSL 2014-2020 
przedmiotem wsparcia były zarówno 
przedsięwzięcia dotyczące oczyszczania 
ścieków, jak i przedsięwzięcia dotyczące 
zaopatrzenia w wodę. Były one oceniane za 
pomocą tego samego zestawu kryteriów (str. 
117).  
Pomimo znacznych postępów w zakresie 
dostosowania aglomeracji do wymogów 
dyrektywy 91/271/EWG, na poziomie 
poszczególnych gmin potrzeby w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej nie zostały 
jeszcze w pełni zaspokojone (str. 27).  
Mając na uwadze wyniki badania należałoby 
(w mniejszej niż dotąd skali) zaplanować 
dalsze wsparcie gospodarki ściekowej w 
aglomeracjach od 2 o 10 tys. RLM. 
Samorządy sygnalizują również potrzebę 
modernizacji i budowy infrastruktury służącej 
zaopatrzeniu w wodę oraz zapewnieniu 
odpowiedniej jakości dostarczanej wody. 
Inwestycje tego rodzaju zyskują na znaczeniu 
w kontekście postępujących zmian klimatu, 
których konsekwencją będą m.in. deficyty 
wody i powinny być postrzegane jako jedna z 
form działań adaptacyjnych (str. 134).  

W perspektywie finansowej 2021-2027 
wskazane jest wyodrębnienie działań 
dotyczących oczyszczania ścieków na 
obszarze aglomeracji oraz działań dotyczących 
zaopatrzenia w wodę poza aglomeracjami. 
Należy opracować odrębny katalog kryteriów 
dla projektów dotyczących tych dwóch grup 
przedsięwzięć. 
W każdym z wymienionych obszarów powinno 
być stosowane inne podejście do definiowania 
zarówno zakresu finansowanych działań, jak i 
sposobu oceny. W przypadku oczyszczania 
ścieków komunalnych na obszarze aglomeracji 
należy położyć szczególny nacisk na 
zwiększenie liczby aglomeracji, które spełniają 
wymogi wynikające z dyrektywy Rady 
91/271/EWG. Natomiast działania związane z 
zaopatrzeniem w wodę powinny być 
rozpatrywane w kontekście przeciwdziałania 
zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu. 

IZ RPO WSL Przyjęcie 
odpowiednich 
zapisów w 
RPO i SzOOP, 
opracowanie 
odrębnych 
zestawów 
kryteriów. 

IV kwartał 2021 
r. 
(programowanie 
nowej 
perspektywy 
finansowej) 

Programowa 
operacyjna 

2 W ramach działania 5.4 RPO WSL 2014-2020 
wsparcie koncentrowało się w dużej mierze na 
rewitalizacji obszarów przyrodniczych (głównie 
na terenach zurbanizowanych) poprzez 
udostępnienie ich społeczeństwu na cele 
turystyki i rekreacji, a także rozbudowie bazy 
ośrodków edukacji ekologicznej. Choć bardzo 

W perspektywie finansowej 2021-2027 
wsparcie w znacznie większym niż w RPO 
WSL 2014-2020 stopniu skierowane powinno 
zostać na działania realizowane na obszarach 
chronionych, głównie w parkach 
krajobrazowych i rezerwatach przyrody, a 
także na obszarach Natura 2000 (o ile będzie 

IZ RPO WSL Przyjęcie 
odpowiednich 
zapisów w 
RPO i SzOOP, 
opracowanie 
odrębnych 

IV kwartał 2021 
r. 
(programowanie 
nowej 
perspektywy 
finansowej) 

Programowa 
operacyjna 
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KLASA 

REKOMENDACJI 

potrzebne ze społecznego i gospodarczego 
(rozwój turystyki) punktu widzenia, 
przedsięwzięcia te nie mogły w znaczący 
sposób oddziaływać na wzmocnienie 
mechanizmów ochrony różnorodności 
biologicznej w regionie (str. 57-59). 
Wpływ na taki obraz interwencji oraz na 
strukturę beneficjentów (wyłącznie samorządy) 
miały głównie wdrożone w ramach działania 
5.4. mechanizmy polityki regionalnej oraz 
pozakonkursowa ścieżka wyboru projektów 
(str. 60, 65). 
Kryteria zastosowane w działaniu 5.4 są 
właściwe do oceny projektów dotyczących 
czynnej ochrony zagrożonych gatunków i 
siedlisk występujących na obszarach 
chronionych, nie są natomiast dostosowane do 
pozostałych typów projektów, które jednak 
stanowią główny nurt dofinansowanych w 
działaniu 5.4 przedsięwzięć (121-122). 
W toku badań terenowych i gabinetowych 
zidentyfikowano silną presję urbanizacyjną i 
turystyczną na obszary chronione (skutkującą 
przekształceniami krajobrazu, likwidacją i 
fragmentacją siedlisk) oraz duże i w wysokim 
stopniu niezaspokojone (ze względu na brak 
środków finansowych) potrzeby realizacji 
działań służących ochronie zagrożonych 
gatunków i siedlisk na obszarach objętych 
formami ochrony, w szczególności w parkach 
krajobrazowych, rezerwatach przyrody i na 
obszarach Natura 2000 (str. 61, 136-137).  

to możliwe zgodnie z przyjęta demarkacją 
między RPO a POIiŚ), w tym na: działania 
inwentaryzacyjne i planistyczne (plany ochrony 
dla parków krajobrazowych), działania stricte 
ochronne oraz związane z kanalizacją ruchu 
turystycznego, a także te związane z 
udostępnianiem informacji o środowisku i 
edukacją. Tego typu projekty powinny być 
realizowane poza instrumentami terytorialnymi. 
Drugą grupę wspieranych działań powinny 
stanowić inwestycje w rozwój zielonej 
infrastruktury w środowisku miejskim, np. 
zielone ściany, zielone dachy, łąki kwietne czy 
ogrody deszczowe. 
Należy opracować odrębny katalog kryteriów 
dla projektów przynajmniej dla 2 głównych 
grup/typów przedsięwzięć. 
Dla obu grup wspieranych działań głównym 
trybem wyboru powinien być tryb konkursowy. 
Tryb pozakonkursowy powinien być 
ograniczony wyłącznie do projektów o 
strategicznym znaczeniu dla województwa (np. 
opracowanie planów ochrony dla parków 
krajobrazowych). 
 

zestawów 
kryteriów. 

3 Obserwowany wzrost średniej rocznej 
temperatury powietrza sprzyja zwiększeniu 
intensywności i częstotliwości niekorzystnych 
dla człowieka i środowiska zjawisk 
pogodowych, w tym w szczególności 
huraganów, silnych wiatrów i tornad oraz 

W perspektywie finansowej 2021-2027 
wskazane jest silne ukierunkowanie wsparcia 
na realizację działań służących adaptacji do 
zmian klimatu, w tym w szczególności na: 

 realizację działań ujętych w miejskich 
planach adaptacji do zmian klimatu 

IZ RPO WSL Przyjęcie 
odpowiednich 
zapisów w 
RPO i SzOOP, 
opracowanie 
odrębnych 

IV kwartał 2021 
r. 
(programowanie 
nowej 
perspektywy 
finansowej) 

Programowa 
operacyjna 
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gwałtownych opadów atmosferycznych. Skutki 
zmian klimatu mogą mieć poważny wpływ na 
infrastrukturę i powiązane z nią systemy 
(energetyczne, transportowe, kanalizacyjne, 
dostaw żywności itp.), dlatego istotne jest 
wprowadzanie na obszarze regionu błękitno-
zielonej infrastruktury, rozumianej jako 
rozwiązania oparte na przyrodzie, których 
przeznaczeniem jest łagodzenie i adaptacja do 
zmian klimatu. W Strategii „Śląskie 2030” 
podkreślono także związane ze zmianami 
klimatu zagrożenie suszą (szczególnie istotne 
na obszarach wiejskich i zalesionych) oraz 
skutkami intensywnych i długotrwałych opadów 
– w tym osuwisk i powodzi (województwo 
śląskie jest jednym z pięciu województw 
najbardziej zagrożonych występowaniem 
powodzi w skali kraju). Skutki zmian klimatu 
widoczne są szczególnie na obszarach 
zurbanizowanych, gdzie charakter i 
intensywność zabudowy oraz uszczelnienie 
podłoża zwiększają zagrożenia klimatyczne lub 
powodują nowe zjawiska specyficzne dla 
miast. Z uwagi na wysoki poziom urbanizacji, 
województwo śląskie będzie szczególnie 
narażone na wskazane powyżej niekorzystne 
zjawiska (str. 132) 

(ewentualnie także na opracowanie planów 
adaptacji miast do zmian klimatu dla miast 
poniżej 100 tys. mieszkańców oraz poniżej 
1000 osób/km2), w tym w szczególności na 
modernizację i rozbudowę 
zrównoważonych systemów 
gospodarowania wodami opadowymi w 
miastach oraz rozwój błękitno-zielonej 
infrastruktury w miastach; 

 inwestycje w zakresie małej retencji, w tym 
retencji naturalnej (np. renaturyzacja 
przekształconych cieków wodnych oraz 
obszarów zalewowych); 

 dalsze doposażenie służb ratowniczych 
(OSP oraz PSP, o ile będzie to możliwe 
zgodnie z przyjętą demarkacją między RPO 
a POIiŚ). 

zestawów 
kryteriów. 

4 Interwencja w obszarze kultury w obecnym 
okresie programowania w województwie 
śląskim koncentrowała się na wsparciu dla 
zabytków w największym stopniu 
wymagających zabezpieczenia i ochrony. Choć 
są to działania niezwykle istotne i potrzebne z 
punktu widzenia zachowania dziedzictwa 
kulturowego, to tak ukierunkowana interwencja 
nie wykorzystuje w pełni potencjału interwencji 
w obszarze kultury do generowania szerszych 
efektów rozwojowych szczególnie w aspekcie 

W perspektywie finansowej 2021-2027 
wskazane jest zwiększanie wpływu interwencji 
w obszarze kultury na rozwój społeczno-
gospodarczy i terytorialny. Obejmuje to: 
a. większe ukierunkowanie wsparcia na 

rozwój potencjału instytucji kultury do 
świadczenia usług kulturalno-edukacyjnych 
w społeczności lokalnej,  

b. głębszą weryfikację wpływu projektów 
realizowanych na obszarach objętych 
rewitalizacją na niwelowanie problemów 

IZ RPO WSL Przyjęcie 
odpowiednich 
zapisów w 
RPO i SzOOP. 

IV kwartał 2021 
r. 
(programowanie 
nowej 
perspektywy 
finansowej) 

Programowa 
operacyjna 
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społecznym (s. 139-140). Wskazać należy 
również na nie do końca wykorzystany 
potencjał projektów pozakonkursowych 
realizowanych na terenie OSI i wynikających z 
programu rewitalizacji (poddziałanie 5.3.2) do 
niwelowania negatywnych zjawisk społeczno-
gospodarczych występujących na tym 
obszarze  i osiągania szerszych niż 
zamierzone i rozliczane wskaźnikami efektów 
(s.53-54).  

społecznych i gospodarczych (dodatkowe 
kryteria oceny i ew. rezygnacja z trybu 
pozakonkursowego), 

c. powiązanie realizowanych działań w 
większym zakresie z dbałością o otoczenie 
obiektów/instytucji objętych wsparciem i 
włączanie w projekty kulturalne elementów 
zielonej infrastruktury, 

d. właściwe uwzględnienie w ocenie 
czynników zwiększających efektywność 
interwencji tj.: partnerstwo, zaangażowanie 
społeczeństwa w procesy decyzyjne oraz 
ponadstandardowe działania promocyjno-
informacyjne. 

5 Relacja nakładów do efektów projektów 
realizowanych w obszarze środowiska i kultury 
jest bardzo zróżnicowana i uzależniona od wielu 
obiektywnych czynników, np. w przypadku 
gospodarki wodno-ściekowej od warunków 
gruntowo-terenowo-przestrzennych. Najwyższe 
koszty są notowane w lokalizacjach, gdzie 
występują trudne warunki gruntowe, duże 
zróżnicowanie ukształtowania terenu, jak 
również konieczność prac w zwartej tkance 
miejskiej, uzbrojonej w inną infrastrukturę. Nie 
ma podstaw do twierdzenia, że tego rodzaju 
projekty są mniej efektywne, gdyż wszystkie 
realizowane działania dotyczą kluczowych 
potrzeb inwestycyjnych określonych w KPOŚK. 
W przypadku budowy sieci kanalizacyjnej 
czynnikiem decydującym o efektywności 
inwestycji, w szerokim rozumieniu, nie jest 
relacja nakładów do efektów, ale relacja liczby 
osób przypadających na km nowobudowanej 
sieci (wskaźnik koncentracji). Nie powinien on 
być niższy niż 120 osób/km sieci (w określonych 
warunkach nie niższy niż 90 osób/km sieci). 
Tymczasem w połowie analizowanych 

Wskaźniki dotyczące efektywności kosztowej 
mogą być wykorzystywane pomocniczo w 
ocenie efektywności projektów w części 
obszarów (gospodarka wodno-ściekowa, 
odpady, zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego). 
Konieczna jest jednak równoległa ocena wielu 
aspektów dotyczących uwarunkowań oraz 
szerokiego wpływu społeczno-gospodarczego. 
W ocenie można posiłkować się również innymi 
wskaźnikami odnoszącymi się do efektywności. 
Dla projektów dotyczących budowy kanalizacji 
sanitarnej podstawowym wyznacznikiem 
efektywności, który powinien być weryfikowany 
na etapie oceny, powinna być docelowa liczba 
osób planowanych do podłączenia 
przypadających na km nowobudowanej sieci 
(tzw. wskaźnik koncentracji).  
W obszarach dziedzictwa kulturowego i 
różnorodności biologicznej nie jest wskazana 
ocena projektów w oparciu o relację nakładów 
do efektów. W ocenie można posiłkować się 
jedynie kosztami jednostkowymi 
standardowych robót budowalnych lub 
zabiegów ochronnych.  
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projektów wskaźnik ten jest niższy od 90 
osób/km sieci, a jedynie w co czwartym 
projekcie jest wyższy od 120 osób/km sieci. 
W działaniach 5.3 i 5.4 wartość diagnostyczna 
wskaźnika dotyczącego relacji nakładów i 
efektów dla oceny efektywności przedsięwzięć 
jest znikoma. Wartości nakładów 
jednostkowych wykazują bardzo duży poziom 
zróżnicowania, który nie jest powiązany z 
efektywnością – wynika ze specyficznych, 
indywidualnych uwarunkowań oraz potrzeb (str. 
92-95). 
 

6 Stosowanie w ramach działań/poddziałań V osi 
wyłącznie jednego trybu (konkursowego lub 
pozakonkursowego) uniemożliwia 
wykorzystanie zalet, ale również 
zminimalizowania niedoskonałości którymi 
charakteryzują się oba tryby. Zalecane byłoby 
większe zróżnicowanie trybu wyboru 
projektów, w zależności od charakteru 
planowanych działań i instrumentu 
terytorialnego, w ramach którego są 
przewidziane (str. 106-107). 

W perspektywie finansowej 2021-2027, w 
zakresie trybu wyboru projektów wskazane jest 
zastosowanie podejścia, w którym w ramach 
danego działania/poddziałania projekty o 
charakterze kompleksowym, zintegrowanym, o 
strategicznym znaczeniu, obejmujące swoim 
oddziaływaniem więcej niż jedną gminę lub 
realizowane we współpracy kilku gmin byłyby 
wybierane w drodze pozakonkursowej, 
natomiast projekty o charakterze punktowym 
na zasadach ogólnych, tj. w trybie 
konkursowym. 

IZ RPO WSL Przyjęcie 
odpowiednich 
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RPO i SzOOP 
ew. stosowne 
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negocjacji z 
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