Załącznik 9.3 Narzędzia badawcze
1.1

Scenariusz wywiadu z przedstawicielami IZ RPO WSL 2014-2020 – wersja
przekrojowa

Czas realizacji: 90 minut
INSTRUKCJA DLA MODERATORA
W scenariuszu „Program” oznacza „Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 20212027” – chyba, że w pytaniu wyraźnie wskazano inaczej.
Eksploruj wypowiedzi respondenta. W przypadku uzyskania odpowiedzi, które wymagają
uzasadnienia, pogłębienia, poproś o wyjaśnienie, uzasadnienie, podanie przykładu, podanie
podstaw podjęcia decyzji, doprecyzowanie, przedstawienie argumentów.
Zgodnie z zasadami prowadzenia wywiadów pogłębionych, traktuj scenariusz wywiadu
elastycznie, dostosowując każdorazowo pytania do wiedzy i doświadczeń respondenta,
wcześniej udzielonych odpowiedzi, potrzeby rozpoznania nowych wątków, które nie zostały
wprost ujęte w pytaniach, ale są istotne dla wyników badania.
W trakcie rozmowy przywołuj informacje pozyskane podczas analizy danych zastanych w
celu ich weryfikacji oraz otrzymania komentarza ze strony respondenta.
Ważne!
Celem wywiadu jest przekrojowe, całościowe, ogólne spojrzenie na Program – inaczej niż w
Scenariuszu w wersji tematycznej, dlatego obszary/tematy/dziedziny należy traktować jako
jedynie przykłady i dążyć do uzyskania całościowego obrazu/oceny Programu.
W zależności od przynależności rozmówcy do danego departamentu, tematykę wywiadu
można (nie trzeba) zawęzić do zakresu działań danego Departamentu. W przypadku
rozmówców z departamentu RR dopytuj o szerszy kontekst.
WPROWADZENIE
Moderator: Dzień dobry, nazywam się ………. Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego firmy badawcze Evalu oraz Ecorys Polska przeprowadzają badanie
„Ewaluacja ex-ante programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”. Głównym
celem badania jest ocena logiki interwencji przyjętej w ramach Programu. Cel ten zostanie
zrealizowany poprzez następujące cele szczegółowe badania: ocenę czy zaplanowana
interwencja odpowiada na zdiagnozowane w programie wyzwania w zakresie rozwoju i
potrzeby społeczno-ekonomiczne regionu, ocenę logiki interwencji pod względem możliwości
osiągnięcia zaplanowanych celów szczegółowych, ocenę czy i w jakim stopniu program
przyczyniania się do realizacji polityk horyzontalnych oraz ocenę zaplanowanych
wskaźników programu.
Wywiad potrwa około 90 minut.
Poinformuj o RODO.
Pragniemy zapewnić, że przetwarzanie powierzonych EVALU/ ECORYS Polska danych
osobowych realizowane jest zgodne z wymaganiami ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych RODO. Powierzone nam dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu
realizacji badania i po jego zakończeniu zostaną usunięte z naszych rejestrów. Z naszej

strony internetowej www.evalu.pl oraz www.ecorys.pl dowiedzą się Państwo, w jaki sposób
przetwarzamy dane osobowe oraz jakie macie Państwo związane z tym prawa.
Chciał/abym poinformować, że zgodnie z wymogami dotyczącymi tego badania, nasza
rozmowa będzie nagrywana, a zanonimizowana transkrypcja z wywiadu będzie przekazana
Zamawiającemu. Informacje uzyskane w trakcie wywiadu mogą być wykorzystane w
raportach lub opracowaniach zbiorczych – bez imiennego wskazania rozmówcy/rozmówców.
Czy wyraża Pan(i) zgodę na nagrywanie?
W przypadku braku zgody na nagranie należy sporządzić notatkę z wywiadu. Poinformuj
respondenta, że notatka zostanie przekazana Zamawiającemu.
PROGRAMOWANIE
1. Na czym polegała rola Departamentu X w powstawaniu zapisów Programu?
2. Jak wyglądał proces programowania?
a. Jak ustalano/wybierano Priorytety/cele szczegółowe/działania?
b. Czy w ramach przygotowywania Programu brane były pod uwagę/poddawane
analizie zasady horyzontalne?
3. W jaki sposób Wytyczne na poziomie KE i/lub Polski wpłynęły na kształt Programu?
Np. czy jest coś, czego zgodnie z Wytycznymi nie można finansować, chociaż jest
taka potrzeba?
4. Czy cele polityki mogłyby być realizowane w ramach alternatywnych
priorytetów/celów szczegółowych i/lub za pomocą alternatywnych działań? Czy takie
rozwiązanie byłoby lepsze od tego zaproponowanego w Programie? Pod jakim
względem? Dlaczego?
5. Czy planuje się jeszcze wprowadzenie istotnych zmian, które będą miały przełożenie
na kształt Programu? Jakie czynniki instytucjonalno-prawne mogą mieć na to wpływ?
Jakie inne czynniki mogą mieć na to wpływ?
PANDEMIA COVID-19
6. Jak w perspektywie 2014-2020 pandemia COVID-19 wpłynęła na zapisy i realizację
RPO WSL 2014-2020? Czego dotyczyły główne zmiany zapisów RPO WSL 20142020?
7. Czy Program 2021-27 uwzględnia konsekwencje i przyszłe wyzwania, wynikające ze
skutków trwającej pandemii COVID-19?
a. Jakie konsekwencje i wyzwania uwzględniono – w jaki sposób? Jakie
potencjalne skutki pandemii koronawirusa niweluje to wsparcie? Jakie grupy
docelowe obejmuje? Jak Pan(i) ocenia skalę planowanego wsparcia?
b. A jakich konsekwencji i wyzwań nie uwzględniono? Jak powinno się je
uwzględnić? Jakich potencjalnych skutków pandemii koronawirusa to
wsparcie nie niweluje? Jakich grup docelowych nie obejmuje?
8. Czy w Pana(i) opinii wprowadzone zmiany zapisów RPO WSL 2014-2020 mające na
celu zniwelowanie wpływu pandemii miały wpływ na ukształtowanie zapisów
Programu 2021-27? Jeżeli tak, to czy w Pana(i) opinii odpowiada to potrzebom
regionu?
TRAFNOŚĆ I ADEKWATNOŚĆ ZAPISÓW PROGRAMU

9. Patrząc w ogólnej (niesektorowej, nietematycznej) perspektywie – jakie są
największe problemy (słabe strony) i potrzeby województwa śląskiego?
10. Jakie identyfikowane problemy lub potrzeby województwa nie zostały uwzględnione
w Programie?
11. Czy w obecnym projekcie Programu identyfikuje Pan(i) takie obszary, w których
interwencja publiczna nie jest potrzebna / jest nieuzasadniona (tj. mogą wystąpić
efekty: jałowej straty/jałowego biegu, ang. deadweight loss effect, lub też
wypychania/wypierania,ang. crowding out)? Jakie to są obszary? Z jakiego powodu w
tych obszarach zaplanowana w Programie interwencja publiczna jest
nieuzasadniona?
12. Czy w obecnym projekcie Programu identyfikuje Pan(i) takie grupy docelowe,
którym interwencja publiczna nie jest potrzebna (tj. mogą wystąpić efekty: jałowej
straty/jałowego biegu, ang. deadweight loss effect)? Jakie to są grupy docelowe? Z
jakiego powodu w przypadku tych grup zaplanowana w Programie interwencja
publiczna nie jest uzasadniona?
13. Które z aspektów szeroko rozumianego rozwoju społeczno-gospodarczego
województwa i jego mieszkańców mają w Pani(a) ocenie największą, a której
najmniejszą szansę na pozytywną zmianę/poprawę dzięki realizacji Programu?
Dlaczego właśnie te?
14. Jakie trudności przewiduje Pan(i) w realizacji działań / instrumentów wsparcia
planowanych w Programie? W jaki sposób można zaplanować wsparcie w
Programie, aby zminimalizować ryzyko ich wystąpienia?
TRAFNOŚĆ I ADEKWATNOŚĆ ZAPISÓW PROGRAMU
15. Jak ogólnie ocenia Pan(i) dobór tematyczny celów polityki/ priorytetów/działań w
Programie? Czy aktualne wyzwania regionu przekładają się (we właściwych
proporcjach) na priorytety i cele szczegółowe Programu? Czy podział tematyczny
odzwierciedla hierarchię potrzeb w regionie?
16. Jak ocenia Pan/i dobór celów polityki i dobór priorytetów pod kątem alokacji
środków?
KARTA nr 1 – Tabelka z procentami alokacji w podziale na Priorytety i cele szczegółowe
17. Czy alokacja odzwierciedla hierarchię potrzeb w regionie?
18. Czy alokacja środków powinna wyglądać inaczej? Jeśli tak, jak zmienił(a)by Pan/i
proporcje podziału środków finansowych? Czy takie rozwiązanie byłoby lepsze od
tego zaproponowanego w Programie? Pod jakim względem? Dlaczego?
ZASADNOŚĆ INTERWENCJI PUBLICZNEJ W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH
PROGRAMU, UWZGLĘDNIAJĄC TAKŻE ISTNIENIE INNYCH POLITYK, STRATEGII,
PROGRAMÓW I FUNDUSZY WDRAŻANYCH NA POZIOMIE UNIJNYM, KRAJOWYM I
REGIONALNYM
19. Czy interwencja zaplanowana w Programie jest zasadna w kontekście
istnienia/funkcjonowania innych polityk, strategii, programów i funduszy wdrażanych
na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym?
20. Jakie strategie, programy wdrażane na poziomie unijnym, krajowym mają/mogą mieć
istotny wpływ na realizację celów Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego
2021-2027?

ANALIZA I OCENA ZWIĄZKÓW PRZYCZYNOWO-SKUTKOWYCH POMIĘDZY
ZAPLANOWANYMI W RAMACH PROGRAMU DZIAŁANIAMI I ICH PRODUKTAMI A
OCZEKIWANYMI REZULTATAMI
21. Czy logika interwencji została zaplanowana tak, żeby doprowadzić do oczekiwanych
rezultatów? Jakie są czynniki sprzyjające, a co może być barierą w ich osiągnięciu?
<Moderator: Dopytaj o czynniki zewnętrzne i wewnętrzne (instytucjonalne), np. kryteria
oceny, zastosowane tryby naboru, harmonogram naborów, itp.) wpływających pozytywnie i
negatywnie na tempo kontraktacji i zainteresowanie wsparciem w poszczególnych
obszarach.>
22. Jakiego popytu na wsparcie można się spodziewać? Jaki wpływ na zainteresowanie
Programem/popyt na wsparcie będą miały czynniki zewnętrzne, a jaki – czynniki
instytucjonalne lub inne?
TRAFNOŚĆ ZASTOSOWANIA POSZCZEGÓLNYCH TRYBÓW WYBORU (TRYB
KONKURENCYJNY, TRYB NIEKONKURENCYJNY, PROJEKTY GRANTOWE/
PARASOLOWE) ORAZ FORM FINANSOWANIA (DOTACJE, INSTRUMENTY ZWROTNE,
W TYM FINANSOWE, MIESZANE, NAGRODY, GWARANCJE)
23. Jaka jest Pana(i) opinia na temat zastosowania poszczególnych trybów wyboru?
<Moderator: Dopytaj o tryb konkurencyjny, tryb niekonkurencyjny, projekty grantowe/
parasolowe.>
24. Jak Pan(i) ocenia powiazania trybów wyboru z grupami docelowymi? Czy takie tryby
wyboru są dobrze uzasadnione pod kątem dopasowania do głównych grup
docelowych/beneficjentów?
25. Jaki wpływ na zainteresowanie Programem/popyt na wsparcie będzie miał tryb
wyboru?
26. Jaka jest Pana(i) opinia na temat zastosowania poszczególnych form finansowania?
Jak Pan(i) ocenia powiazania trybów wyboru z formami finansowania?
<Moderator: Dopytaj o dotacje, instrumenty zwrotne, w tym finansowe, mieszane, nagrody,
gwarancje.>
TRAFNOŚĆ ZAKRESU I SPOSOBU UWZGLĘDNIENIA W REALIZACJI PROGRAMU
WSPARCIA LOKALNYCH/ODDOLNYCH INICJATYW/ROZWOJU LOKALNEGO
KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ
27. Jak Pan(i) ocenia założenia zawarte w Programie odnoszące się do:
a. wspierania lokalnych / oddolnych inicjatyw, np. w zakresie usług
społecznych/zdrowotnych,
b. zastosowania narzędzia RLKS?
28. Jakie czynniki zewnętrzne wpływają/mogą wpływać (pozytywnie i negatywnie) na
osiąganie celów w ramach tych instrumentów? Jakie czynniki zmniejszają, a jakie
zwiększają ich skuteczność? A jakie czynniki wpływają na ich użyteczność?
29. Jak Pan(i) ocenia konstrukcję instrumentów terytorialnych: ZIT/RIT? Czy trafnie
uwzględniają wymiar terytorialny interwencji publicznej? Jakie główne problemy
przewidują Państwo w ich wdrażaniu?

30. Czy Program odpowiada na wyzwania instytucjonalne i zarządcze w wymiarze
terytorialnym, zakładające wzmocnienie współpracy w obszarach funkcjonalnych
subregionów w oparciu o zbudowany dotychczas potencjał Związków ZIT/RIT?
STOPIEŃ I ZAKRES UWZGLĘDNIENIA ZASAD HORYZONTALNYCH W PROCESIE
PROGRAMOWANIA (CZY W RAMACH PRZYGOTOWYWANIA PROGRAMU BRANE BYŁY
POD UWAGĘ/PODDAWANE ANALIZIE ZASADY HORYZONTALNE)
31. Jakie były główne problemy w projektowaniu sposobu wdrażania i realizacji polityk
horyzontalnych w ramach RPO WSL 2014-2020? Jak sobie z nimi radzono?
32. Czy może Pan(i) wskazać przykłady dobrych praktyk w stosowaniu zasad
horyzontalnych z perspektywy 2014-2020, które warto zaimplementować w
perspektywie 2021-27?
33. Jak Pan(i) ocenia stopień i zakres uwzględnienia zasad horyzontalnych w procesie
programowania?
a. Czy którąś z zasad jest szczególnie ważna? Dlaczego? Czy została właściwie
uwzględniona w Programie?
b. Czy jakaś zasada nie została wystarczająco uwzględniona? Która/które? Jak
należałoby to zmienić?
34. <Moderator: Zadaj pytanie w przypadku respondentów zajmujących się projektami
finansowanymi z EFS> Czy w Pani(a) ocenie w zakresie interwencji EFS w
wystarczający sposób uwzględnione jest podwójne podejście tzw. dual approach, tj.
oprócz kryteriów zapewniających uwzględnianie zasad horyzontalnych w ramach
projektów, planowane są inne działania realizujące cele takie jak: promowanie
równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększanie
zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji oraz
wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym
migrantów?
PRZEWIDYWANY WKŁAD PROGRAMU DO REALIZACJI CELÓW POLITYK
HORYZONTALNYCH
35. Czy w ramach Programu trafnie i w wystarczającym stopniu przewidziane zostały
konkretne działania/instrumenty służące realizacji zasad horyzontalnych dla etapu –
odpowiednio – zarządzania, wdrażania i monitorowania Programu? Jeśli nie –
czego brakuje? Co należy zmienić? jak powinny być realizowane zasady
horyzontalne na tym etapie?
TRAFNOŚĆ, PRZEJRZYSTOŚĆ, WIARYGODNOŚĆ STATYSTYCZNA,
AGREGOWALNOŚĆ, DOSTĘPNOŚĆ, SOLIDNOŚĆ (ANG. ROBUSTNESS) ORAZ
KOMPLETNOŚĆ WSKAŹNIKÓW REALIZACJI (PRODUKTU I REZULTATU)
KARTA NR 2: Wskaźniki produktu i rezultatu. <Moderator: Wykorzystaj listę wskaźników.>
36. Jak Pan(i) ocenia wskaźniki realizacji – produktu i rezultatu? Czy te wskaźniki
dostarczają odpowiedniej informacji na temat postępów we wdrażaniu interwencji?
37. Jak Pan(i) ocenia:
a. metodologię obliczania tych wskaźników,
b. realność ich osiągnięcia w wyznaczonym terminie;
c. dostępność niezbędnych danych;

d. czynniki zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację wskaźników rezultatu?
38. Czy wskaźniki wybrane jako podstawa do dokonywania ewentualnych korekt
finansowych są reprezentatywne dla podejmowanych działań?
DOBÓR WSKAŹNIKÓW PRODUKTU (ORAZ ICH WARTOŚCI) DLA OCENY REALIZACJI
CELÓW POŚREDNICH ORAZ DOBÓR WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU (ORAZ
ICH WARTOŚCI) DLA OCENY REALIZACJI CELÓW KOŃCOWYCH (TRAFNOŚĆ
DOBORU)
39. Czy planuje się wprowadzić nowe rozwiązania w zakresie pozyskiwania danych
monitoringowych? Jak Pan(i) ocenia skuteczność i efektywność tych rozwiązań?
40. Jak Pan(i) ocenia dobór i wartości wskaźników produktu ze względu na ocenę
realizacji celów pośrednich? Czy należy wprowadzić w tej kwestii jakieś korekty?
Jakie?
41. Jak Pan(i) ocenia dobór i wartości wskaźników produktu i rezultatu ze względu na
ocenę realizacji celów końcowych? Czy należy wprowadzić w tej kwestii jakieś
korekty? Jakie?
ZAKOŃCZENIE
42. To było ostatnie pytanie. Może chciał(a)by Pan(i) coś dodać, skomentować,
uzupełnić? Czy są jeszcze jakieś inne kwestie, które warto poruszyć w tym temacie, o
których nie rozmawialiśmy? Jakie?
Moderator: Podziękuj za udział w badaniu.

1.2

Scenariusz wywiadu z przedstawicielami IZ RPO WSL 2014-2020 i IP RPO
WSL 2014-2020 – wersja tematyczna

Czas realizacji: 90 minut
INSTRUKCJA DLA MODERATORA
W scenariuszu „Program” oznacza „Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 20212027” – chyba, że w pytaniu wyraźnie wskazano inaczej.
Eksploruj wypowiedzi respondenta. W przypadku uzyskania odpowiedzi, które wymagają
uzasadnienia, pogłębienia, proś o wyjaśnienie, uzasadnienie, podanie przykładu, podanie
podstaw podjęcia decyzji, doprecyzowanie, przedstawienie argumentów.
Zgodnie z zasadami prowadzenia wywiadów pogłębionych, traktuj scenariusz wywiadu
elastycznie, dostosowując każdorazowo pytania do wiedzy i doświadczeń respondenta,
wcześniej udzielonych odpowiedzi, potrzeby rozpoznania nowych wątków, które nie zostały
wprost ujęte w pytaniach, ale są istotne dla wyników badania.
W trakcie rozmowy przywołuj informacje pozyskane podczas analizy danych zastanych w
celu ich weryfikacji oraz otrzymania komentarza ze strony respondenta.
W przypadku prowadzenia diady lub triady w miarę możliwości zostaw rozmówcom swobodę
– pozwól podzielić się odpowiedziami na pytania, sprawdzając, czy respondenci stoją na tym
samym stanowisku.

Scenariusz jest podzielony na bloki – do każdego z nich jest dodana informacja, którym
rozmówcom należy zadać pytania z danego bloku. Jeśli jakiś blok jest nieobowiązkowy dla
danego typu rozmówców, to tym rozmówcom należy zadać jedynie pytania podstawowe,
obowiązkowe. Pytania obowiązkowe zostały podkreślone.
Na przykład: jeśli pytania dot. wskaźników są obowiązkowe do zadania respondentom
zajmującym się monitoringiem i wskaźnikami, to wtedy tym respondentom zadawaj wszystkie
pytania z bloku o wskaźnikach i odpowiednio pogłębiaj odpowiedzi. Jeśli blok o wskaźnikach
jest nieobowiązkowy dla respondentów zajmujących się np. instrumentami finansowymi, to
tym respondentom zadaj tylko pytania obowiązkowe (podkreślone) z bloku o wskaźnikach.
Jeśli jednak okaże się, że respondent zajmujący się instrumentami finansowymi posiada
szerszą wiedzę nt. wskaźników, można zadać również nieobowiązkowe pytania z bloku o
wskaźnikach – traktuj scenariusz w sposób elastyczny.
Ważne!
Pogłębiaj i dopytuj w zależności od tego, jaki obszar tematyczny „reprezentuje” rozmówca. W
każdym z bloków pytaj o zadeklarowane tematy/dziedziny/obszary. Skup się na tych
tematach/dziedzinach – zatem Priorytetach oraz celach szczegółowych Programu, którymi
zajmuje się lub w których specjalizuje się rozmówca/rozmówczyni – o których ma wiedzę –
lub którymi będzie zajmował się w perspektywie 2021-27:
1. Badania i rozwój, innowacyjność, cyfryzacja, gospodarka (CP 1)
2. Transformacja energetyczna, zmiany klimatu, ochrona środowiska i bioróżnorodności
(CP 2)
3. Zrównoważona mobilność (CP 2) i transport (CP3)
4. Rynek pracy (CP4)
5. Adaptacyjność przedsiębiorstw (CP 4)
6. Edukacja (CP4)
7. Włączenie społeczne (CP4)
8. Ochrona zdrowia (CP4)
9. Infrastruktura edukacyjna (CP 4)
10.

Infrastruktura usług społecznych (CP4)

11.

Kultura, dziedzictwo kulturowe i turystyka (CP4)

12.

Rozwój terytorialny i rewitalizacja (CP5)

W scenariuszu obszary odpowiadają konkretnym Priorytetom, celom szczegółowym,
działaniom Programu. Poniżej zaprezentowano przypisanie obszarów do CS.
1. Badania i rozwój, innowacyjność, cyfryzacja, gospodarka (CP 1)
CS 1: Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz
wykorzystywanie zaawansowanych technologii
CS 2: Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych
i instytucji publicznych
CS 3: Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w
MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

CS 4: Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji
przemysłowej i przedsiębiorczości
2. Transformacja energetyczna, zmiany klimatu, ochrona środowiska i bioróżnorodności (CP
2)
CS 5: Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych
CS 6: Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym z
określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju
CS 7: Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z
klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia
ekosystemowego
CS 8: Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej
CS 9: Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki
zasobooszczędnej
CS 10: Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz
zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów
zanieczyszczenia
3. Zrównoważona mobilność (CP 2) i transport (CP3)
CS 11: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu
transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej
CS 12: Rozwój i udoskonalenie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i
intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę
dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej
4. Rynek pracy (CP4)
CS 13: Poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób
poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie
gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych, oraz grup znajdujących się w
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także
poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej
CS 14: Modernizacja instytucji i służb rynków pracy celem oceny i przewidywania
zapotrzebowania na umiejętności oraz zapewnienia terminowej i odpowiednio dopasowanej
pomocy i wsparcia na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb
rynku pracy oraz na rzecz przepływów i mobilności na rynku pracy
5. Adaptacyjność przedsiębiorstw (CP 4)
CS 15: Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian,
wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego
środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia
6. Edukacja (CP4)
CS 16: Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia
oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup znajdujących się w
niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe
kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w

tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami
CS 17: Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości
podnoszenia umiejętności i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem
umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie
zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie
zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej
7. Włączenie społeczne (CP4)
CS 18: Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans,
niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w
szczególności grup w niekorzystnej sytuacji
CS 19: Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym
migrantów
CS 20: Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych
cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki
skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony
socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z
niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki
długoterminowej
8. Infrastruktura usług społecznych (CP4)
CS 22: Wspieranie włączenia społeczno – gospodarczego społeczności marginalizowanych,
gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji, w tym osób
o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi
mieszkaniowe i usługi społeczne
9. Ochrona zdrowia (CP4)
CS 23: Zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności
systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie
przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej
10. Infrastruktura edukacyjna (CP 4)
CS 21: Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu
społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój
łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i
szkolenia na odległość oraz online
11. Kultura, dziedzictwo kulturowe i turystyka (poziom regionalny) (CP4)
CS 24: Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym,
włączeniu społecznym i innowacjach społecznych
12. Rozwój terytorialny i rewitalizacja (CP5)
CS 25: Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju
społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego,
zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich

CS 26: Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju
społecznego, gospodarczego i środowiskowego, na poziomie lokalnym, kultury, dziedzictwa
naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach innych niż miejskie
W obrębie każdego obszaru należy schodzić na poziomy: priorytetów, celów szczegółowych,
działań (chyba, że w pytaniu wyraźnie zaznaczono, że chodzi o inny kontekst). Na przykład
dopytuj o CS w ramach priorytetu, o grupy docelowe w ramach działania itd.
WPROWADZENIE
Moderator: Dzień dobry, nazywam się ………. Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego firmy badawcze Evalu oraz Ecorys Polska przeprowadzają badanie
„Ewaluacja ex-ante programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”. Głównym
celem badania jest ocena logiki interwencji przyjętej w ramach Programu.
Wywiad potrwa około 90-120 minut.
Poinformuj o RODO.
Pragniemy zapewnić, że przetwarzanie powierzonych EVALU/ ECORYS Polska danych
osobowych realizowane jest zgodne z wymaganiami ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych RODO. Powierzone nam dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu
realizacji badania i po jego zakończeniu zostaną usunięte z naszych rejestrów. Z naszej
strony internetowej www.evalu.pl oraz www.ecorys.pl dowiedzą się Państwo, w jaki sposób
przetwarzamy dane osobowe oraz jakie macie Państwo związane z tym prawa.
Chciał/abym poinformować, że zgodnie z wymogami dotyczącymi tego badania, nasza
rozmowa będzie nagrywana, a zanonimizowana transkrypcja z wywiadu będzie przekazana
Zamawiającemu. Informacje uzyskane w trakcie wywiadu mogą być wykorzystane w
raportach lub opracowaniach zbiorczych – bez imiennego wskazania rozmówcy/rozmówców.
Czy wyraża Pan(i) zgodę na nagrywanie?
W przypadku braku zgody na nagranie należy sporządzić notatkę z wywiadu. Poinformuj
respondenta, że notatka zostanie przekazana Zamawiającemu.
1. Od jak dawna pracuje Pan(i) w Departamencie/Referacie X? Proszę krótko
opowiedzieć, czym się Pan(i) zajmuje. <Moderator: potwierdź z respondentem zakres
tematyczny rozmowy (w nawiązaniu do otrzymanej od Zamawiającego listy
zawierającej przypisanie pracownika do obszaru tematycznego.>
W dalszej części wywiadu będziemy rozmawiać przede wszystkim w odniesieniu do ww.
obszarów/tematów.
Blok 1. TRAFNOŚĆ I ADEKWATNOŚĆ ZAPISÓW PROGRAMU
Blok obowiązkowy dla wszystkich respondentów.
A teraz przejdźmy do obszaru X. <Moderator: Jeśli rozmówca wskazał więcej niż jeden
obszar tematyczny, należy spytać o każdy obszar osobno.>
2. Jakie są mocne strony, a jakie największe problemy (słabe strony) i potrzeby
województwa śląskiego w obszarze X? <Moderator: zawęź do obszaru X.>
3. W przypadku których z ww. problemów podejmowano już działania służące ich
rozwiązaniu, w szczególności w ramach RPO WSL 2014-2020? Z jakim skutkiem?

4. Które z ww. problemów powinny zostać rozwiązane w pierwszej kolejności? Dlaczego
właśnie te?
5. Jakie interwencje realizowane w poprzedniej perspektywie powinny być P. zdaniem
kontynuowane? Dlaczego?
6. Jak ze względu na identyfikowane problemy lub potrzeby województwa w obszarze X
ocenia Pan(i) konstrukcję interwencji (działań / instrumentów wsparcia) planowanych
do realizacji w Programie?
a. Czy Program uwzględnia aktualne dane i wyzwania społeczno-gospodarcze
województwa śląskiego w obszarze X ujęte w Strategii Rozwoju
Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”? Jeśli nie, odniesienia do jakich
wyzwań brakuje? Czy warto je zawrzeć w Programie?
b. Czy Program uwzględnia aktualne dane i wyzwania społeczno-gospodarcze
województwa śląskiego ujęte w strategiach branżowych? Jeśli nie,
odniesienia do jakich wyzwań brakuje? Czy warto je zawrzeć w Programie?
7. Jakie trudności przewiduje Pan(i) w realizacji działań / instrumentów wsparcia
planowanych w Programie w obszarze X? W jaki sposób można zaplanować
wsparcie w Programie, aby zminimalizować ryzyko ich wystąpienia w obszarze X?
8. Jakie identyfikowane problemy lub potrzeby województwa w obszarze X nie zostały
uwzględnione w Programie?
9. Czy w obecnym projekcie Programu <Moderator: zawęź do obszaru X> identyfikuje
Pan(i) takie (pod)obszary, w których interwencja publiczna nie jest potrzebna / jest
nieuzasadniona (tj. mogą wystąpić efekty: jałowej straty/jałowego biegu, ang.
deadweight loss effect, lub też wypychania/wypierania, ang. crowding out)? Jakie to
są obszary? Z jakiego powodu w tych obszarach zaplanowana w Programie
interwencja publiczna jest nieuzasadniona?
10. Czy w obecnym projekcie Programu w zakresie obszaru X identyfikuje Pan(i) takie
grupy docelowe <Moderator: zawęź do grup docelowych wskazanych dla obszaru
X>, którym interwencja publiczna nie jest potrzebna (tj. mogą wystąpić efekty: jałowej
straty/jałowego biegu, ang. deadweight loss effect)? Jakie to są grupy docelowe? Z
jakiego powodu w przypadku tych grup zaplanowana w Programie interwencja
publiczna w zakresie obszaru X nie jest uzasadniona?
11. Które z aspektów szeroko rozumianego rozwoju społeczno-gospodarczego
województwa i jego mieszkańców mają w Pani(a) ocenie największą szansę na
pozytywną zmianę/poprawę dzięki realizacji interwencji zaplanowanej w Programie w
obszarze X? Dlaczego właśnie te?
12. Które z aspektów szeroko rozumianego rozwoju społeczno-gospodarczego
województwa i jego mieszkańców mają w Pani(a) ocenie mniejszą szansę na
pozytywną zmianę/poprawę dzięki realizacji interwencji zaplanowanej w Programie w
obszarze X? Dlaczego właśnie te?
Blok 2. TRAFNOŚĆ PRIORYTETÓW, CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH, RODZAJÓW DZIAŁAŃ
PROGRAMU W KONTEKŚCIE AKTUALNYCH WYZWAŃ I POTRZEB SPOŁECZNOEKONOMICZNYCH REGIONU
Blok obowiązkowy dla wszystkich respondentów.
13. Zaprezentuję/streszczę teraz Panu(i) projekt interwencji planowanej w Programie w
obszarze X: <Moderator: scharakteryzuj planowane działania i grupy docelowe.
Zapytaj osobno o (1) Priorytet/y (2), cele szczegółowe, (3) planowane działania.
Wskaż grupy docelowe.>

14. Jak Pan/i ocenia Priorytet(y) Programu w obszarze X – zwłaszcza w kontekście
aktualnych wyzwań i potrzeb społeczno-ekonomicznych regionu?
15. Jak Pan/i ocenia cele szczegółowe Programu w obszarze X w kontekście
aktualnych wyzwań i potrzeb społeczno-ekonomicznych regionu?
16. Jak Pan/i ocenia działania Programu w obszarze X w kontekście aktualnych wyzwań
i potrzeb społeczno-ekonomicznych regionu?
<Moderator: pytaj osobno o (1) Priorytet/y (2), cele szczegółowe, (3) planowane działania.>
17. Czy wyzwania i potrzeby, o których rozmawialiśmy, przekładają się (we właściwych
proporcjach) na Priorytety/cele szczegółowe/działania w obszarze X?
a. Czy Priorytety/cele szczegółowe/działania zaplanowane do realizacji w
Programie w obszarze X są trafne ze względu na identyfikowane problemy w
obszarze X? Czy są wystarczające?
b. Które z tych Priorytetów/celów szczegółowych/działań są najważniejsze w
obszarze X? Czy została im nadana odpowiednia waga?
c. Czy jakichś Priorytetów/celów szczegółowych/działań zabrakło w obszarze
X? Jakich?
d. Który z planowanych Priorytetów/celów szczegółowych/działań powinien
stanowić kontynuację dotychczasowego wsparcia, z uwagi na kluczowy
charakter dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa śląskiego w
obszarze X?
e. Czy Priorytety/cele szczegółowe/działania w obszarze X zostały odpowiednio
uzasadnione?
18. Jakie inne Priorytety/cele szczegółowe/działania mogłyby zostać zaproponowane w
odniesieniu do identyfikowanych problemów i potrzeb w obszarze X? Czy takie
rozwiązania byłyby lepsze od tych zaproponowanych w Programie? Pod jakim
względem? Dlaczego?
19. Czy wsparcie w obszarze X jest adresowane do właściwych osób/grup docelowych?
Do kogo jeszcze powinno być ono skierowane?
Blok 3. ZASADNOŚĆ INTERWENCJI PUBLICZNEJ W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH
PROGRAMU, UWZGLĘDNIAJĄC TAKŻE ISTNIENIE INNYCH POLITYK, STRATEGII,
PROGRAMÓW I FUNDUSZY WDRAŻANYCH NA POZIOMIE UNIJNYM, KRAJOWYM I
REGIONALNYM
Blok obowiązkowy dla wszystkich respondentów.
20. Czy interwencja zaplanowana w obszarze X jest zasadna w kontekście
istnienia/funkcjonowania innych polityk, strategii, programów i funduszy wdrażanych
na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym?
21. Jak Pan(i) ocenia stan prac nad strategicznymi dokumentami / rozporządzeniami
polityki spójności na lata 2021-2027? Jakie rozporządzenia / dokumenty są jeszcze w
przygotowaniu? Jakie są planowane terminy ich ukończenia? Jakie czynniki mogą
wpłynąć/wpływają na opóźnienia w tym zakresie? Jak to się przekłada na prace
związane z przygotowaniem Programu w zakresie interwencji / działań w obszarze
X?
22. Czy planuje się jeszcze wprowadzenie istotnych zmian, które będą miały przełożenie
na kształt Programu w zakresie poszczególnych interwencji / działań w obszarze X?
Jakie czynniki instytucjonalno-prawne mogą mieć na to wpływ? Jakie inne czynniki
mogą mieć na to wpływ?

23. Jakie strategie, programy wdrażane na poziomie unijnym, krajowym mają/mogą mieć
istotny wpływ na realizację celów Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego
2021-2027?
24. Jakie są kluczowe/najważniejsze rekomendacje Komisji Europejskiej dla
poszczególnych obszarów/ / dla obszaru X wspieranych / wspieranego w Programie?
Czy działania podejmowane centralnie (zarówno na szczeblu krajowym i przez
władze regionu) uwzględniają te rekomendacje?
<Moderator: Jeśli respondent nie wskaże - dopytaj o Instrument na rzecz Odbudowy i
Zwiększania Odporności, program REACT-EU oraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji>
Blok 4. PANDEMIA COVID-19
Blok obowiązkowy dla wszystkich respondentów.
25. Jak w perspektywie 2014-2020 pandemia COVID-19 wpłynęła na zapisy i realizację
RPO WSL 2014-2020 w obszarze X? Czego dotyczyły główne zmiany zapisów RPO
WSL 2014-2020 w obszarze X? Czy w Pana(i) opinii wprowadzone zmiany zapisów
wpłynęły na zniwelowanie wpływu pandemii na wdrażanie RPO WSL 2014-2020 w
obszarze X?
26. Czy Program 2021-27 w obszarze X uwzględnia konsekwencje i przyszłe wyzwania,
wynikające ze skutków trwającej pandemii COVID-19?
a. Jakie konsekwencje i wyzwania w obszarze X uwzględniono – w jaki sposób?
Jakie potencjalne skutki pandemii koronawirusa niweluje to wsparcie? Jakie
grupy docelowe obejmuje? Jak Pan(i) ocenia skalę planowanego wsparcia w
obszarze X?
b. A jakich konsekwencji i wyzwań nie uwzględniono w obszarze X? Jak
powinno się je uwzględnić? Jakich potencjalnych skutków pandemii
koronawirusa to wsparcie nie niweluje? Jakich grup docelowych nie
obejmuje?
Blok 5. ANALIZA I OCENA ZWIĄZKÓW PRZYCZYNOWO-SKUTKOWYCH POMIĘDZY
ZAPLANOWANYMI W RAMACH PROGRAMU DZIAŁANIAMI I ICH PRODUKTAMI A
OCZEKIWANYMI REZULTATAMI
Blok obowiązkowy dla wszystkich respondentów.
27. Czy logika interwencji została zaplanowana tak, żeby doprowadzić do oczekiwanych
rezultatów w obszarze X? Jakie są czynniki sprzyjające, a co może być barierą w ich
osiągnięciu?
<Moderator: Dopytaj o czynniki zewnętrzne i wewnętrzne (instytucjonalne), np. kryteria
oceny, zastosowane tryby naboru, harmonogram naborów, itp.) wpływających pozytywnie i
negatywnie na tempo kontraktacji i zainteresowanie wsparciem w poszczególnych
obszarach.>
28. Jakiego popytu na wsparcie można się spodziewać w obszarze X? Jaki wpływ na
zainteresowanie Programem/popyt na wsparcie będą miały czynniki zewnętrzne, a
jaki – czynniki instytucjonalne lub inne?
Blok 6. TRAFNOŚĆ ZASTOSOWANIA POSZCZEGÓLNYCH TRYBÓW WYBORU (TRYB
KONKURENCYJNY, TRYB NIEKONKURENCYJNY, PROJEKTY GRANTOWE/
PARASOLOWE) ORAZ FORM FINANSOWANIA (DOTACJE, INSTRUMENTY ZWROTNE,
W TYM FINANSOWE, MIESZANE, NAGRODY, GWARANCJE).

Blok obowiązkowy dla respondentów zajmujących się: instrumentami finansowymi.
(Pozostałym respondentom obowiązkowo zadaj tylko pytania podkreślone i w zależności od
uzyskanych odpowiedzi, zdecyduj, czy zadawać też inne pytania z bloku).
29. Jaka jest Pana(i) opinia na temat zastosowania poszczególnych form finansowania w
obszarze X? Jak Pan(i) ocenia powiazania trybów wyboru z formami finansowania?
<Moderator: Dopytaj o dotacje, instrumenty zwrotne, w tym finansowe, mieszane, nagrody,
gwarancje.>
30. Jak Pan(i) ocenia możliwości zastosowania instrumentów finansowych w Programie
w zakresie interwencji / działań w obszarze X? W jakich obszarach, w przypadku
jakich typów odbiorców ostatecznych tego typu wsparcie mogłoby znaleźć
zastosowanie? Jakie podmioty / osoby mogłyby z nich korzystać?
31. Jakiego typu instrumenty finansowe powinny być wykorzystane do finansowania
jakich typów projektów w obszarze X (wielkość, dziedzina, typ beneficjenta itp.)?
32. Jak ocenia Pan(i) zainteresowanie pozyskiwaniem zwrotnego finansowania wśród
potencjalnych odbiorców ostatecznych? Jakie osoby/podmioty najczęściej korzystają
z tej formy wsparcia? Dlaczego właśnie te osoby/podmioty?
33. Jakie wymogi powinny być stawiane potencjalnym odbiorcom ostatecznym
ubiegającym się o uzyskanie zwrotnego finansowania?
34. Czy istnieje potrzeba zapewnienia dodatkowego wsparcia dla potencjalnych
odbiorców ostatecznych ubiegających się o uzyskanie zwrotnego finansowania? W
jakiej formie i kto powinien go udzielać?
35. Jakie dodatkowe działania należy zaplanować w celu zwiększenia zainteresowania
potencjalnych odbiorców ostatecznych korzystaniem z instrumentów finansowych?
<Moderator: zadaj kolejne pytanie, jeśli respondent wskazał zastosowanie instrumentów
finansowych w działaniach, w których dotychczas nie było one stosowane.>
36. Jakie będą Pana(i) zdaniem skutki wprowadzenia instrumentów finansowych w
działaniach w obszarze X, w których dotychczasowa forma wsparcia była oparta na
udzielaniu pomocy bezzwrotnej?
<Moderator: kolejne pytania w tym bloku zadaj wszystkim respondentom, oprócz
respondentów zajmujących się instrumentami finansowymi>
37. Jaka jest Pana(i) opinia na temat zastosowania poszczególnych trybów wyboru w
obszarze X?
<Moderator: Dopytaj o tryb konkurencyjny, tryb niekonkurencyjny, projekty grantowe/
parasolowe.>
38. Jak Pan(i) ocenia powiazania trybów wyboru z potencjalnymi beneficjentami w
obszarze X? Czy takie tryby wyboru są dobrze uzasadnione pod kątem dopasowania
do głównych grup docelowych/beneficjentów?
39. Jaki wpływ na zainteresowanie Programem/popyt na wsparcie będzie miał tryb
wyboru w obszarze X?
Blok 7. TRAFNOŚĆ ZAKRESU I SPOSOBU UWZGLĘDNIENIA W REALIZACJI
PROGRAMU WSPARCIA LOKALNYCH/ODDOLNYCH INICJATYW/ROZWOJU
LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

Blok obowiązkowy dla wszystkich respondentów.
40. Jak Pan(i) ocenia założenia zawarte w Programie odnoszące się do wspierania
lokalnych / oddolnych inicjatyw, np. w zakresie usług społecznych/zdrowotnych?
Czy zostały dobrze zaplanowane?
41. Jak Pan(i) ocenia założenia zawarte w Programie odnoszące się do zastosowania
narzędzia RLKS? Czy zostały dobrze zaplanowane?
42. Jak Pan(i) ocenia konstrukcję instrumentów terytorialnych: ZIT/RIT? Czy trafnie
uwzględniają wymiar terytorialny interwencji publicznej? Jakie główne problemy
przewidują Państwo w ich wdrażaniu?
a. Czy Program odpowiada na wyzwania instytucjonalne i zarządcze w wymiarze
terytorialnym, zakładające wzmocnienie współpracy w obszarach
funkcjonalnych subregionów w oparciu o zbudowany dotychczas potencjał
Związków ZIT/RIT?
43. Jakie czynniki zewnętrzne wpływają/mogą wpływać (pozytywnie i negatywnie) na
osiąganie celów w ramach tych instrumentów w obszarze X? Jakie czynniki
zmniejszają, a jakie zwiększają ich skuteczność? A jakie czynniki wpływają na ich
użyteczność?
Blok 8. STOPIEŃ I ZAKRES UWZGLĘDNIENIA ZASAD HORYZONTALNYCH W
PROCESIE PROGRAMOWANIA (CZY W RAMACH PRZYGOTOWYWANIA PROGRAMU
BRANE BYŁY POD UWAGĘ/PODDAWANE ANALIZIE ZASADY HORYZONTALNE)
Blok obowiązkowy dla wszystkich respondentów. W przypadku osoby zajmującej się
realizacją zasad horyzontalnych w Programie, zadaj wyłącznie pytania z tego i
kolejnego bloku.
44. Jakie były główne problemy w projektowaniu sposobu wdrażania i realizacji polityk
horyzontalnych w ramach RPO WSL 2014-2020 w obszarze X? Jak sobie z nimi
radzono?
45. Czy może Pan(i) wskazać przykłady dobrych praktyk w stosowaniu zasad
horyzontalnych z perspektywy 2014-2020 w obszarze X, które warto
zaimplementować w przyszłej perspektywie?
46. Czy i w jakim stopniu projektowany Program będzie przyczyniał się do realizacji
polityk horyzontalnych w obszarze X?
47. Jak Pan(i) ocenia stopień i zakres uwzględnienia zasad horyzontalnych w procesie
programowania w obszarze X?
a. Czy którąś z zasad jest szczególnie ważna w obszarze X? Dlaczego? Czy
została właściwie uwzględniona w Programie?
b. Czy jakaś zasada nie została wystarczająco uwzględniona w obszarze X?
Która/które? Jak powinny wyglądać zapisy w odniesieniu do tej
(niedostatecznie uwzględnionej lub nieobecnej w Programie) zasady?
Proszę uzasadnić odpowiedź.
48. <Moderator: Zadaj pytanie w przypadku respondentów zajmujących się projektami
finansowanymi z EFS> Czy w Pani(a) ocenie w zakresie interwencji EFS w
wystarczający sposób uwzględnione jest podwójne podejście tzw. dual approach, tj.
oprócz kryteriów zapewniających uwzględnianie zasad horyzontalnych w ramach
projektów, planowane są inne działania realizujące cele takie jak: promowanie
równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększanie
zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji oraz

wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym
migrantów?
Blok 9. PRZEWIDYWANY WKŁAD PROGRAMU DO REALIZACJI CELÓW POLITYK
HORYZONTALNYCH
Blok obowiązkowy dla wszystkich respondentów. W przypadku osoby zajmującej się
realizacją zasad horyzontalnych w Programie, zadaj wyłącznie pytania z tego i
poprzedniego bloku.
49. Czy w ramach Programu trafnie i w wystarczającym stopniu przewidziane zostały
konkretne działania/instrumenty służące realizacji zasad horyzontalnych dla etapu
zarządzania, wdrażania, monitorowania Programu w obszarze X? Jeśli nie – czego
brakuje? Co należy zmienić? jak powinny być realizowane zasady horyzontalne na
tym etapie?
Blok 10. TRAFNOŚĆ, PRZEJRZYSTOŚĆ, WIARYGODNOŚĆ STATYSTYCZNA,
AGREGOWALNOŚĆ, DOSTĘPNOŚĆ, SOLIDNOŚĆ (ANG. ROBUSTNESS) ORAZ
KOMPLETNOŚĆ WSKAŹNIKÓW REALIZACJI (PRODUKTU I REZULTATU)
Blok obowiązkowy dla respondentów zajmujących się: monitoringiem i wskaźnikami.
(Pozostałym respondentom obowiązkowo zadaj tylko pytania podkreślone i w zależności od
uzyskanych odpowiedzi, zdecyduj, czy zadawać też inne pytania z bloku).
Ważne! Respondentów zajmujących się monitoringiem i wskaźnikami pytaj nie tylko o
obszar X, ale o wszystkie obszary. Postaraj się też uzyskać ogólną ocenę wskaźników,
niezależnie od obszaru. (Pozostałych respondentów pytaj o wskaźniki w odniesieniu do
obszaru X).
KARTA NR 1: Wskaźniki produktu i rezultatu. <Moderator: Wykorzystaj listę wskaźników.>
50. Czy brała Pan(i) udział w tworzeniu metodologii obliczania wskaźników? Jeśli tak, to
jakie trudności wystąpiły w trakcie tego procesu?
51. Jak Pan(i) ocenia wskaźniki realizacji – produktu i rezultatu – w obszarze X? Czy są
przejrzyste? Czy są wiarygodne? Czy są agregowalne? Czy są kompletne? Czy są
solidne?
52. Jak Pan(i) ocenia – w odniesieniu do obszaru X:
a. metodologię obliczania tych wskaźników,
b. realność ich osiągnięcia w wyznaczonym terminie;
c. dostępność niezbędnych danych;
d. czynniki zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację wskaźników rezultatu?
53. Czy wskaźniki wybrane jako podstawa do dokonywania ewentualnych korekt
finansowych są reprezentatywne dla działań podejmowanych w obszarze X?
Blok 11. DOBÓR WSKAŹNIKÓW PRODUKTU (ORAZ ICH WARTOŚCI) DLA OCENY
REALIZACJI CELÓW POŚREDNICH ORAZ DOBÓR WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I
REZULTATU (ORAZ ICH WARTOŚCI) DLA OCENY REALIZACJI CELÓW KOŃCOWYCH
(TRAFNOŚĆ DOBORU)
Blok obowiązkowy dla respondentów zajmujących się: monitoringiem, wskaźnikami
oraz programowaniem. (Pozostałym respondentom obowiązkowo zadaj tylko pytania
podkreślone i w zależności od uzyskanych odpowiedzi, zdecyduj, czy zadawać też inne
pytania z bloku).

Ważne! Respondentów zajmujących się monitoringiem, wskaźnikami oraz
programowaniem pytaj nie tylko o obszar X, ale o wszystkie obszary. Postaraj się też
uzyskać ogólną ocenę wskaźników, niezależnie od obszaru. (Pozostałych respondentów
pytaj o wskaźniki w odniesieniu do obszaru X).
54. Jakie wskaźniki Pana(i) zdaniem pozwalają monitorować, oceniać postęp w realizacji
celów i osiąganie produktów oraz rezultatów zakładanych w Programie w zakresie
interwencji / działań w obszarze X?
a. Proszę o podanie konkretnych przykładów takich wskaźników produktu i
rezultatu, które Pana(i) zdaniem są najlepsze i powinny być wykorzystywane
w pomiarze w obszarze X.
55. A które wskaźniki są najczęściej / zwykle stosowane, choć ich użyteczność w
pomiarze postępów w realizacji celów Programu i osiągania spodziewanych
produktów i rezultatów w obszarze X jest Pana(i) zdaniem niska?
a. Proszę podać przykłady takich nieprzydatnych / mało użytecznych
wskaźników i wyjaśnić z czego to wynika?
56. Czy jeszcze przychodzą Panu(i) na myśl jakieś istotne kwestie, których się nie
monitorowało w RPO WSL 2014-2020 i w dalszym ciągu nie planuje się - choć
powinno - monitorować w Programie? Jakie to są kwestie?
57. Czy planuje się wprowadzić nowe rozwiązania w zakresie pozyskiwania danych
monitoringowych? Jak Pan(i) ocenia skuteczność i efektywność tych rozwiązań?
58. Czy Pana(i) zdaniem następujące wskaźniki <Moderator: wymień wskaźniki z
przygotowanej listy> dostatecznie dobrze będą obrazować wpływ realizacji
interwencji / działań w obszarze X na osiąganie celów Programu?
a. Które z nich najlepiej?
b. Z których wskaźników należałoby zrezygnować?
c. Jakich wskaźników brakuje - o jakie wskaźniki należałoby tą listę uzupełnić?
59. Jak Pan(i) ocenia dobór i wartości wskaźników produktu ze względu na ocenę
realizacji celów pośrednich?
60. Jak Pan(i) ocenia dobór i wartości wskaźników produktu i rezultatu ze względu na
ocenę realizacji celów końcowych?
61. Jakich wskaźników brakuje? Jaka powinna być metodologia ich obliczania?
Blok 12. TRAFNOŚĆ I ADEKWATNOŚĆ ZAPISÓW PROGRAMU
Blok obowiązkowy dla wszystkich respondentów.
Na koniec chciał(a)bym porozmawiać ogólnie o Programie – w szerszym kontekście niż
obszarów, o których była wcześniej mowa. <Moderator: Upewnij się, że respondent udziela
odpowiedzi na pytanie przekrojowe, ogólne, a nie dotyczące konkretnego obszaru
tematycznego.>
62. Jak ogólnie ocenia Pan(i) dobór tematyczny celów polityki/ priorytetów/działań w
Programie? Czy aktualne wyzwania regionu przekładają się (we właściwych
proporcjach) na priorytety i cele szczegółowe Programu?
KARTA nr 2 – Tabelka z procentami alokacji w podziale na Priorytety i cele szczegółowe
<Moderator: Wykorzystaj tabelę.>
63. Jak ocenia Pan(i) podział alokacji środków w Programie?
ZAKOŃCZENIE

64. To było ostatnie pytanie. Może chciał(a)by Pan(i) coś dodać, skomentować,
uzupełnić? Czy są jeszcze jakieś inne kwestie, które warto poruszyć w tym temacie, o
których nie rozmawialiśmy? Jakie?
<Moderator: Podziękuj za udział w badaniu.>

1.3

Scenariusz wywiadu z przedstawicielami podmiotów wdrażających
instrumenty finansowe

Czas realizacji: 90 minut
INSTRUKCJA DLA MODERATORA
W scenariuszu „Program” oznacza „Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 20212027” – chyba, że w pytaniu wyraźnie wskazano inaczej.
Eksploruj wypowiedzi respondenta – staraj się uzyskać wyczerpującą odpowiedzi na każde
pytanie. W przypadku uzyskania odpowiedzi, które wymagają uzasadnienia, pogłębienia,
adresuj pytania dodatkowe, prosząc o wyjaśnienie, uzasadnienie, podanie przykładu,
podanie podstaw podjęcia decyzji, doprecyzowanie, przedstawienie argumentów.
Zgodnie z zasadami prowadzenia wywiadów pogłębionych, traktuj scenariusz wywiadu
elastycznie, dostosowując każdorazowo pytania do wiedzy i doświadczeń respondenta,
wcześniej udzielonych odpowiedzi, potrzeby rozpoznania nowych wątków, które nie zostały
wprost ujęte w pytaniach, ale są istotne dla wyników badania.
W trakcie rozmowy przywołuj informacje pozyskane podczas analizy danych zastanych w
celu ich weryfikacji oraz otrzymania komentarza ze strony respondenta.
W przypadku prowadzenia diady lub triady w miarę możliwości zostaw rozmówcom swobodę
– pozwól podzielić się odpowiedziami na pytania, dopytując o ewentualne różnice zdań.
Moderator: Dzień dobry, nazywam się ………. Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego firmy badawcze Evalu oraz Ecorys Polska przeprowadzają badanie
„Ewaluacja ex-ante programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”. Głównym
celem badania jest ocena logiki interwencji przyjętej w ramach Programu.
Wywiad potrwa około 90-120 minut.
Poinformuj o RODO.
Pragniemy zapewnić, że przetwarzanie powierzonych EVALU/ ECORYS Polska danych
osobowych realizowane jest zgodne z wymaganiami ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych RODO. Powierzone nam dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu
realizacji badania i po jego zakończeniu zostaną usunięte z naszych rejestrów. Z naszej
strony internetowej www.evalu.pl oraz www.ecorys.pl dowiedzą się Państwo, w jaki sposób
przetwarzamy dane osobowe oraz jakie macie Państwo związane z tym prawa.
Chciał/abym poinformować, że zgodnie z wymogami dotyczącymi tego badania, nasza
rozmowa będzie nagrywana, a zanonimizowana transkrypcja z wywiadu będzie przekazana
Zamawiającemu. Informacje uzyskane w trakcie wywiadu mogą być wykorzystane w
raportach lub opracowaniach zbiorczych – bez imiennego wskazania rozmówcy/rozmówców.
Czy wyraża Pan(i) zgodę na nagrywanie?

W przypadku braku zgody na nagranie należy sporządzić notatkę z wywiadu. Poinformuj
respondenta, że notatka zostanie przekazana Zamawiającemu.
Przedstawiciele Funduszu Funduszy
Ogólne ramy dla wdrażania instrumentów finansowych
1. Jakie względy przemawiają za wykorzystaniem instrumentów finansowych w
przyszłym okresie finansowania?
2. Generalnie rzecz biorąc, jakiego typu instrumenty finansowe powinny być
wykorzystane do finansowania jakich typów projektów?
KARTA NR 1: Formy finansowania zaplanowane w Programie. (Moderator: Wykorzystaj
kartę ze wskazaniem form finansowania zaplanowanych w Programie, która zostanie
wysłana do Respondenta przed rozmową)
3. W Karcie nr 1 przedstawione są planowane formy finansowania poszczególnych
interwencji (tj. dotacje, instrumenty zwrotne, w tym finansowe, mieszane, nagrody).
Czy Państwa zdaniem jest to prawidłowe rozwiązanie? Jeśli tak, jakie argumenty
przemawiają za wykorzystaniem instrumentów finansowych w tych konkretnych
obszarach? Jeśli nie, gdzie Państwa zdaniem byłyby zasadne modyfikacje Programu
(Moderator: dla każdej proponowanej zmiany dopytaj o uzasadnienie, np. wynikające
z oceny zawodności mechanizmów rynkowych, potrzeb inwestycyjnych czy kwestii
komplementarności z innymi formami wsparcia).
Poziom Funduszu Funduszy i pośredników finansowych
4. Jakie problemy w zakresie przygotowania, a następnie wdrażania instrumentów
finansowych:
a. napotkał (może napotkać w najbliższych latach) Fundusz Funduszy,
b. zgłaszali do Funduszu Funduszy (mogą zgłaszać w najbliższych latach)
pośrednicy finansowi (Moderator – uwzględnij kwestie dot. samych
pośredników finansowych oraz odbiorców ostatecznych, jeśli badany
przedstawiciel Funduszu Funduszy poruszy ich wątek)?
5. Która instytucja (jakie instytucje) mogłaby pełnić funkcję pośrednika finansowego
w udzielaniu instrumentów finansowych? Czym powinna się charakteryzować
instytucja odpowiednia do tego typu działań?
6. Jakie rozwiązania należałoby zastosować na etapie konkursów dla pośredników
finansowych?
7. Jakie cele powinny zostać wyznaczone dla tych instytucji?
Poziom odbiorców ostatecznych
8. Jak oceniają Państwo zainteresowanie pozyskiwaniem zwrotnego finansowania
wśród potencjalnych odbiorców ostatecznych? Jakie podmioty najczęściej korzystają
z tej formy wsparcia?
9. Jakich uproszeń można dokonać w dokumentacji wymaganej od osób aplikujących
o wsparcie?
10. Jak oceniają Państwo stan wiedzy potencjalnych odbiorców ostatecznych na temat
korzystania z instrumentów finansowych?
11. Jakie działania mogłyby zostać podjęte w celu zwiększenia zainteresowania
potencjalnych odbiorców ostatecznych korzystaniem z instrumentów finansowych?

12. Czy istnieje potrzeba zapewnienia dodatkowego wsparcia merytorycznego dla
potencjalnych odbiorców ostatecznych ubiegających się o uzyskanie zwrotnego
finansowania dla swoich projektów?
13. Czy potencjalnym odbiorcom ostatecznym ubiegającym się o uzyskanie zwrotnego
finansowania powinny być stawiane jakieś specjalne (dodatkowe) wymogi?
Przedstawiciele pośredników finansowych
Wprowadzenie
1. Jaka jest Państwa oferta instrumentów zwrotnych (rodzaje oferowanych produktów
finansowych)?
2. Jakie są źródła ich finansowania (skąd pochodzi kapitał umożliwiający oferowanie
tych produktów)?
3. Komu (odbiorcy stateczni) i na jakich warunkach udzielane jest finansowanie?
4. Jakimi zasobami dysponuje Państwa instytucja (liczba osób zajmujących się
działalnością pożyczkową/poręczeniową, liczba oddziałów/biur – stopień pokrycia
siecią terenu regionu)?
Popyt na instrumenty finansowe: doświadczenia z lat 2014-2020 i prognozy na lata 20212027
5. Jakim zainteresowaniem cieszą się oferowane produkty finansowe – czy widoczne są
w tym zakresie jakieś tendencje?
6. Jak kształtuje się popyt na produkty finansowe ze strony np. MSP, JST (Moderator.:
omów z Respondentem wszystkie kategorie potencjalnych beneficjentów
ostatecznych przewidzianych w Programie, a następnie dopytaj o ew. inne grupy –
postrzegane za ważne – z perspektywy Respondenta) (ile wniosków nie otrzymuje
wsparcia ze względu na brak środków lub przekraczanie limitów inwestycyjnych)?
7. W finansowaniu jakich projektów najczęściej wykorzystywano instrumenty
finansowe? Dlaczego akurat w tych?
8. Jakie są główne charakterystyki odbiorców ostatecznych (wg. kategorii),
korzystających z oferty Pana(i) instytucji (wielkość, branża, okres działania) w ramach
projektów finansowanych ze środków publicznych i poza nimi?
9. Co najbardziej przyciąga odbiorców ostatecznych do korzystania z oferowanych
przez Pana/i instytucję instrumentów finansowych?
Moderator: – szczególnie uwzględnij / rozpoznaj:
−

Niskie koszty / opłaty

−

Łatwa dostępność (łagodne wymogi i nieskomplikowane procedury)

−

Szybkość udzielenia finansowania

−

Przejrzystość postaci oferowanych produktów

−

Przyjazne podejście w procesie obsługi

−

Elastyczność kształtowania harmonogramów spłaty

−

Mniejsze wymogi dotyczące zabezpieczeń w porównaniu do stawianych w
podmiotach czysto komercyjnych (np. w porównaniu do komercyjnych kredytów
bankowych)

−

Brak alternatywy – niedostępność finansowania w innych instytucjach

10. Co jeszcze może wpływać na wielkość popytu na oferowane przez Państwa
instytucję produkty?
11. Czy liczba podmiotów zainteresowanych korzystaniem z oferty Pana(i) instytucji jest
w miarę stała, czy też ostatnio widoczny jest wzrost / spadek zainteresowania? Od
czego to zależy?
12. Jak szacują Państwo wielkość popytu na instrumenty finansowe w latach 2021-2027
w stosunku do poprzedniego okresu finansowania?
13. Czy podmioty korzystające z Państwa finansowania zgłaszały jakieś problemy
związane z korzystaniem z niego? Jeżeli tak, to czego one dotyczyły i jak były
rozwiązywane (Moderator.: – dopytaj o: problemy podwójnego finansowania,
dokumentację niezbędną do pozyskania/rozliczenia finansowania, kwestie związane
z pomocą publiczną, koszty związane z korzystaniem z instrumentów finansowych,
brak jasnej definicji finansowania na cele rozwojowe)?
14. Jak Państwa zdaniem można rozwiązać te problemy?
15. Jakich uproszeń można dokonać w dokumentacji wymaganej od osób aplikujących
o wsparcie?
16. Jaka jest Pana(i) generalna opinia o programach wsparcia oferowanych pośrednikom
finansowym, takim jak Pana(i) instytucja? w szczególności:
a. obowiązujących zasadach wdrażania i nadzoru nad wdrażaniem,
b. obowiązujących procedurach i dokumentacji aplikacyjnej/rozliczeniowej?
c. zakresie i nasileniu kontroli prawidłowości realizacji projektów?
17. Jakie były główne problemy i bariery we wdrażaniu odpowiednich działań/projektów
związanych z udostępnianiem finansowania z perspektywy Pana(i) instytucji?
18. Na ile problemem w oferowaniu finansowania były kwestie:
a. związane z wykorzystywaniem
inwestycyjnym/rozwojowym?

środków

do

celów

o charakterze

b. związane z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej?
c. związane z tzw. podwójnym finansowaniem?
d. w jaki sposób tych problemów można by uniknąć w przyszłości?
19. Jak silna – jeśli występuje – jest konkurencja ze strony instrumentów zwrotnych
oferowanych z poziomu centralnego?
20. Czy istnieje ryzyko negatywnego oddziaływania instrumentów finansowych, które
zostaną zastosowane w ramach Programu?
Ogólna świadomość odbiorców ostatecznych w zakresie instrumentów finansowych – lekcje
na lata 2021-2027
21. Jak ocenia Pan(i) wiedzę (potencjalnych) odbiorców ostatecznych na temat
oferowanych instrumentów? Czy budżet i działania marketingowe były
odpowiednie/za małe/za duże? Jakie to były działania i jaki był ich budżet?
22. Czy Pana(i) zdaniem wiedza (potencjalnych) odbiorców ostatecznych korzystających
z Państwa finansowania o ofercie takich instytucji jak Pana(i) jest wystarczająca?
Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób należy je promować? Czy powinien w to zostać
włączony sektor bankowy lub firmy oferujące tzw. pośrednictwo finansowe?

23. Jak Pana(i) zdaniem należy w przyszłości docierać do odbiorców ostatecznych?
Które kanały komunikacji uważa Pan(i) za najbardziej efektywne? Jakie działania są
najbardziej skuteczne?
Ocena dotychczasowej oferty – wnioski na przyszłość
24. Czy posiadacie Państwo wiedzę o tym, jak odbiorcy ostateczni korzystający
z oferowanego przez Pana(i) instytucję finansowania oceniają ofertę produktów
finansowych?
25. Czy prowadzicie badania wśród klientów, jeżeli chodzi o ich potrzeby i ocenę oferty
w systematyczny sposób? Jeżeli tak, to jakie wnioski z nich wynikają?
26. Czy w ofercie Pana(i) instytucji brakuje klientom jakichś produktów?
27. Czym oferowane przez Pana(i) instytucję produkty finansowe różnią się od produktów
oferowanych przez sektor komercyjny? Czy analogiczne produkty finansowe
dostępne są na rynku komercyjnym? Czy występuje zjawisko konkurencji z sektorem
komercyjnym?
28. W jakim stopniu Państwa klienci to osoby, które nie są w stanie uzyskać
komercyjnego kredytu bankowego, w jakim zaś mają takie możliwości, natomiast
Państwa oferta jest dla nich bardziej atrakcyjna?
Rekomendowana strategia inwestycyjna
29. W jakich obszarach należałoby w przyszłości przede wszystkim oferować instrumenty
finansowe wspierane ze środków publicznych? [Moderator: staraj się ustalić, na
jakich zasadach finansowanie takie powinno być oferowane w ramach wszystkich
obszarów zaplanowanych w Programie]
30. W jakich przedsięwzięciach zastosowanie instrumentów finansowych powinno być
uzupełnione dotacją? Jaki powinien być udział obu źródeł wsparcia i wkładu
inwestora?
Potencjał pośrednika finansowego do kontynuowania pełnienia tej roli w perspektywie
finansowej 2021-2027
31. Jak Pan(i) ocenia potencjał rozwojowy reprezentowanej przez siebie instytucji? Czy
chcecie Państwo rozwijać swoją ofertę finansową? Jeżeli tak, to w jaki sposób i w
jakim kierunku (Moderator: dopytaj o – zwiększenie liczby produktów, skierowanie
oferty do nowych grup klientów?)
32. Czy zna Pan/(i) projekty i już obowiązujące akty prawne, dotyczące wdrażania
instrumentów finansowych w okresie 2021-2027? Jeżeli tak, to jak je Pan(i) ocenia?
33. Jakie są bariery we wdrażaniu instrumentów finansowych (z punktu widzenia
pośredników finansowych), wynikające z krajowych i unijnych uwarunkowań
prawnych?
34. Czy zamierzacie Państwo ubiegać się o rolę pośrednika finansowego w
nadchodzącym okresie programowania? Jeżeli nie lub raczej nie, to z jakich
powodów?

Scenariusz FGI z pracownikami oraz ekspertami dziedzinowymi
wskazanymi przez Zamawiającego lub Wykonawcę1

1.4

Respondenci

Przedstawiciele UM, IP RPO WSL, eksperci dziedzinowi

Średni czas trwania

2 godziny

Pomoce techniczne

Komputer, aplikacja do prowadzenia wideo rozmów i
pozwalająca na nagrywanie spotkania

Przed rozpoczęciem wywiadu
•

Należy poinformować respondentów o celu spotkania i badania

•

Należy poprosić o zgodę na nagrywanie

•

Przekazanie informacji o przestrzeganiu przepisów o ochronie danych osobowych:

Pragniemy zapewnić, że przetwarzanie powierzonych EVALU danych osobowych
realizowane jest zgodne z wymaganiami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
RODO. Powierzone nam dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji
badania i po jego zakończeniu zostaną usunięte z naszych rejestrów. Z naszej strony
internetowej www.evalu.pl dowiedzą się Państwo w jaki sposób przetwarzamy dane
osobowe oraz jakie macie Państwo związane z tym prawa.
W czasie wywiadu:
•

Nie należy trzymać się kolejności poszczególnych pytań w blokach, należy pozwolić
respondentom na swobodne wypowiadania się.

•

W przypadku uzyskania odpowiedzi wskazującej na istnienie problemu w danym
obszarze - należy na bieżąco dopytywać o przyczyny danego stanu rzeczy oraz
możliwości niwelowania problemów.

•

Przed zakończeniem wywiadu należy upewnić się, że wszystkie najważniejsze
kwestie zostały poruszone, jeśli któraś z nich została pominięta, należy do niej
powrócić

Wprowadzenie
•

Informacja o celach badania, o nagrywaniu wywiadu, oraz o fakcie, że transkrypcja
wywiadu zostanie przekazana Zamawiającemu zgodnie z jego wymaganiem (jednak
bez bezpośredniej identyfikacji osób wypowiadających się przed ich wypowiedziami).

•

Prośba do uczestników o:
o

przedstawienie się,

o

wskazanie podmiotów, które reprezentują.

BADACZ: Przed spotkaniem przekazać uczestnikom co najmniej:

Szczegółowy zakres zagadnień zostanie wskazany po uzyskaniu wstępnych wyników i wniosków z
badania (uzyskanych w ramach realizacji innych metod badawczych). Dzięki temu możliwe będzie
dokładne określenie zakresu informacji, które powinny zostać pozyskane w ramach takich wywiadów.
1

•

charakterystykę danego celu polityki/priorytetu, wskazując na cele szczegółowe, typy
działań, alokację, wskaźniki,

•

przygotowaną logikę interwencji w omawianym priorytecie (składającej się co
najmniej z następujących elementów: potrzeb, działań, produktów, rezultatów,
zidentyfikowanych czynników zewnętrznych - wraz z powiązaniami między nimi),

•

informacje nt. aktualnych trybów wyboru projektów, form finansowania – w
powiązaniu z typami beneficjentów oraz grupami docelowymi,

•

informację o zakresie i sposobie (lub braku) uwzględnienia w realizacji priorytetu/CS
wsparcia lokalnych/oddolnych inicjatyw/rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność.

BADACZ: Na początku spotkania przedstawić/wyświetlić na ekranie komputera
charakterystykę danego celu polityki/priorytetu, wskazując na cele szczegółowe, typy
działań, alokację, wskaźniki.
Trafność interwencji względem wyzwań i potrzeb w regionie
1. [BADACZ: wskazać wstępne wyniki badania w zakresie oceny adekwatności interwencji
w omawianym obszarze względem potrzeb i wyzwań w regionie – ważne, by rozmówcy
otrzymali informację o zidentyfikowanych potrzebach/wyzwaniach] Czy zgadzacie się
Państwo z taką oceną adekwatności interwencji względem wskazanych potrzeb i
wyzwań? Dlaczego?
•

Jakich ewentualnie wyzwań i potrzeb w tym obszarze nie uwzględniono?
[BADACZ: dopytać o inne potrzeby/wyzwania wynikające ze skutków trwającej
pandemii COVID-19]

•

Skąd wynikają te dodatkowe wyzwania/potrzeby – co potwierdza fakt ich
występowania?

•

Jakie jest ich znaczenie względem potrzeb/wyzwań uwzględnionych w
Programie? Czy należałoby je włączyć w zakres interwencji? Nawet kosztem np.
innego/innych celów szczegółowych?

•

Jakie ewentualnie zmiany należałoby wprowadzić w zakresie interwencji w
priorytecie [nazwa priorytetu], by w większym stopniu uwzględniał on te wyzwania
związane z pandemią? [dopytać np. o nowe typy działań, warunki wsparcia, typy
beneficjentów]

2. W ramach badania stwierdzono, że w omawianym obszarze tematycznym największe
znaczenie dla dalszego rozwoju województwa śląskiego mają takie potrzeby/wyzwania,
jak [wskazać wstępne wnioski w tym zakresie] Czy zgadzacie się Państwo z taką oceną?
•

[Jeśli nie] Dlaczego? Które zatem potrzeby/wyzwania są w Państwa ocenie
kluczowe w najbliższych latach?

3. Czy zatem przyjęte cele szczegółowe, działania i podział alokacji w ramach omawianego
priorytetu są optymalne/proporcjonalne względem znaczenia poszczególnych potrzeb?
•

W jakim stopniu?

•

Mając na uwadze ograniczoną pulę alokacji, proszę wskazać, jakie
ewentualnie zmiany w podziale tych środków między cele szczegółowe byście
Państwo zalecali? Dlaczego?

Trafność logiki interwencji
BADACZ: Przedstawić/wyświetlić na ekranie komputera logikę interwencji w omawianym
priorytecie
4. Czy przedstawiona logika jest dla Państwa czytelna, jasna i zrozumiała?
•

Czy zawiera wszystkie istotne informacje? Jakie ewentualnie braki lub błędy
Państwo dostrzegacie? [BADACZ: dopytać na koniec o kompletność
czynników zewnętrznych]

•

Czy któreś elementy lub powiązania między nimi stoją w sprzeczności z
pozostałymi elementami/powiązaniami? Które i dlaczego?

•

Czy wskazane powiązania miedzy tymi elementami tworzą spójną całość –
ciąg przyczynowo-skutkowy?

•

Jakie zmiany należałoby wprowadzić w tej logice, by w większym stopniu
realizować cel główny i cele szczegółowe priorytetu? Proszę wskazać
zarówno zmiany w postaci nowych elementów, jak i zmiany powiązań między
nimi.

Trafność mechanizmów wsparcia
BADACZ: Przedstawić/wyświetlić na ekranie komputera informacje nt. przyjętych aktualnie
trybów wyboru projektów, form finansowania – w powiązaniu z typami beneficjentów oraz
grupami docelowymi.
5. [BADACZ: Wskazać wstępne wnioski i identyfikowane propozycje zmian w zakresie
oceny adekwatności trybów wyboru projektów (tryb konkurencyjny, tryb
niekonkurencyjny, projekty grantowe/ parasolowe) względem poszczególnych działań,
typów beneficjentów / grup docelowych] Czy zgadzacie się Państwo z taką oceną oraz
proponowanymi przez nas zmianami? Tzn. czy zaproponowane tryby wyboru projektów
w ramach poszczególnych działań są odpowiednie, mając na uwadze beneficjentów i
odbiorców wsparcia oraz konieczność realizacji postawionych celów interwencji?
Dlaczego?
•

Jakie zmiany i dlaczego należałoby jeszcze wprowadzić?

6. [BADACZ: Wskazać wstępne wnioski i identyfikowane propozycje zmian w zakresie
oceny adekwatności form finansowania (dotacje, instrumenty zwrotne, w tym finansowe,
mieszane, nagrody – jeśli występują) względem poszczególnych działań typów
beneficjentów / grup docelowych] Czy zgadzacie się Państwo z taką oceną oraz
proponowanymi przez nas zmianami? Tzn. czy zaproponowane formy finansowania
poszczególnych działań są rzeczywiście trafne i skuteczne dla realizacji postawionych
celów interwencji? Dlaczego?
•

Jakie zmiany i dlaczego należałoby jeszcze wprowadzić?

BADACZ: Przedstawić wstępną ocenę (np. pod kątem wysokości środków finansowych, jeśli
będą znane, jak i działań, w którym takie wsparcie może mieć miejsce) dotyczącą zakresu i
sposobu (lub ich braku) uwzględnienia w realizacji priorytetu/CS wsparcia
lokalnych/oddolnych inicjatyw/rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
7. Czy zgadzacie się Państwo z takimi wnioskami w tym zakresie? Tzn. czy taki
zakres/sposób (lub brak) uwzględnienia w tym priorytecie/CS wsparcia
lokalnych/oddolnych inicjatyw/rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność jest
właściwy?

•

Jakie ewentualne zmiany powinny zostać wprowadzone w tym priorytecie/CS
w kontekście wsparcia lokalnych/oddolnych inicjatyw/rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność? [np. uwzględnienie takiego wsparcia – w jaki
sposób i w jakim zakresie; zmiana zakresu lub sposobu uwzględnienia
takiego wsparcia]

Zasadność interwencji oraz możliwe alternatywne sposoby jej realizacji
BADACZ: Przedstawić informacje o tym, z jakich innych polityk, strategii, programów i
funduszy (w tym m.in. Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, program
REACT-EU oraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji) możliwe byłoby finansowanie takich
samych działań/typów projektów w regionie śląskim
8. Zważywszy na wskazane informacje dotyczące możliwych alternatywnych źródeł
finansowania takich samych działań, proszę powiedzieć, czy w Państwa ocenie
finansowanie interwencji w tym konkretnym priorytecie (obszarach szczegółowych) w
ramach programu FE SL 2021-2027 jest zatem zasadne?
•

Co za tym przemawia?

•

Na które z celów szczegółowych/działań można by przeznaczyć mniejszą
alokację z uwagi na to, że z innych źródeł zostaną skierowane dodatkowe
środki?

9. Zważywszy na to co dotychczas było mówione, proszę ocenić czy realizacja tych samych
celów szczegółowych byłaby możliwa za pomocą innych narzędzi/mechanizmów (np.
innych działań, typów projektów) i/lub za pomocą innych (mniejszych) środków
finansowych?
•

W przypadku których celów byłoby to możliwe i w jakim zakresie, a w
przypadku których nie ma takiej możliwości?

Podsumowanie
10. To już wszystkie pytania. Czy chcielibyście Państwo coś dodać tytułem podsumowania
omawianych kwestii?
Podziękowanie za udział.

1.5

Kwestionariusz badania ilościowego wśród potencjalnych
instytucjonalnych beneficjentów Funduszy Europejskich dla Śląskiego
2021-2027 (CATI/CAWI)

METRYCZKA
M1. Typ respondenta /według listy beneficjentów/ - /z systemu/ kolumna „Kodowanie - typ
beneficjenta” w bazie
1. Gmina
2. Powiat, miasto na prawach powiatu
3. Samorząd województwa i jednostki organizacyjne
4. Przedsiębiorca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
5. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
6. Organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja)

7. Izba rzemieślnicza, izba gospodarcza
8. Uczelnia, instytut badawczy
9. Spółdzielnia socjalna
10. Gminna samorządowa jednostka organizacyjna
11. Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna
12. Spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa
13. Kościół, związek wyznaniowy, jednostki pokrewne
M1a. Działanie/Działania, w ramach którego/których realizowany był projekt/realizowane były
projekty w RPO WSL?
/z systemu/
M1b. Czy beneficjent realizował projekt w Działaniu 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w
regionie? /z bazy/
1. Tak
2. Nie
PYTANIA M2-M7 ZADAJEMY TYLKO PRZEDSIĘBIORCOM M1=4
M2. Proszę podać nazwę powiatu, na terenie, którego znajduje się siedziba firmy? /z
systemu/
M3. Wielkość przedsiębiorstwa: /z systemu/
1. mikroprzedsiębiorstwo (do 9 pracowników)
2. małe przedsiębiorstwo (od 10 do 49 pracowników)
3. średnie przedsiębiorstwo (od 50 do 249 pracowników)
4. duże przedsiębiorstwo (250 pracowników i więcej)
99. Nie wiem, trudno powiedzieć
M4. Proszę wybrać główną sekcję PKD, w której działa firma.
[lista sekcji PKD]
1. A. ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO
2. B. GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
3. C. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
4. D. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ
WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
5. E. DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE CIEKAMI I ODPADAMI ORAZ
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ
6. F. BUDOWNICTWO
7. G. HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE
8. H. TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

9. I. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI
GASTRONOMICZNYMI
10. J. INFORMACJA I KOMUNIKACJA
11. K. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA
12. L. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
13. M. DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
14. N. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ
WSPIERAJĄCA
15. O. ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE
ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE
16. P. EDUKACJA
17. Q. OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA
18. R. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ
19. S. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
20. T. GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW;
GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI
NA WŁASNE POTRZEBY
21. U. ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE
M5. Proszę podać czas działania firmy na rynku polskim:
1. mniej niż 3 lata
2. od 3 do 5 lat
3. 5 lat i więcej
99. Nie wiem, trudno powiedzieć
M6. Forma prawna:
/z systemu/
M7. Proszę wskazać główny obszar/ skalę działania przedsiębiorstwa:
1. lokalny (w skali gminy lub powiatu)
2. regionalny (w skali województwa)
3. krajowy (w skali kraju)
4. międzynarodowy
99. Nie wiem, trudno powiedzieć
PLANOWANY UDZIAŁ W FE dla Śląska 2021-2027
P1. Czy Pani/Pana instytucja/podmiot jest zainteresowana realizacją projektu/projektów w
ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (jest to kontynuacja
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020)?
1. Tak
2. Nie

99. Nie wiem/trudno powiedzieć (ZAKOŃCZYĆ WYWIAD)
P2. Jeżeli P1=2 Dlaczego Pani/Pana instytucja nie jest zainteresowana realizacją projektu/
projektów w ramach Funduszy Europejskich dla Śląska 2021-2027?
MOŻNA WSKAZAĆ WIĘKSZĄ LICZBĘ ODPOWIEDZI
1. Brak takiej potrzeby
2. Brak wystarczającej wiedzy o zasadach realizacji Programu, nie wiem, czy będzie
warto
3. Brak środków na pokrycie wkładu własnego z powodu konsekwencji pandemii
COVID-19
4. Brak środków na pokrycie wkładu własnego wynikający z innych przyczyn niż
pandemia COVID-19
5. Brak środków na zapewnienie trwałości rezultatów projektu
6. Brak potencjału (osób, środków finansowych, organizacyjnych) do przygotowania
projektu
7. Brak potencjału (osób, środków finansowych, organizacyjnych) do realizacji projektu
8. Brak pomysłu na projekty
9. Brak przygotowanych projektów
10. Złe doświadczenia z realizacji projektów UE na lata 2014-2020
11. Brak woli ze strony decydentów
12. Inny powód, jaki?
99. Nie wiem, trudno powiedzieć
PYTANIA O PLANOWANE KIERUNKI WSPARCIA
P3.1. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
4. Przedsiębiorca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
8. Uczelnia, instytut badawczy
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak B+R - organizacje badawcze: Budowa nowej oraz modernizacja
istniejącej/dostosowanie infrastruktury badawczej wraz z zakupem i montażem
aparatury i urządzeń laboratoryjnych w organizacjach badawczych?
1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.1. Jeżeli P3.1=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć

P5.1. Jeżeli P3.1=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P6.1. Jeżeli P3.1=1 Proszę wskazać, w jakiej fazie przygotowania jest projekt (projekty)
planowany do realizacji?
1. Nie jest w ogóle przygotowany – jest w fazie pomysłu
2. Jest trochę zaawansowany – mamy koncepcję i (ewentualnie) część dokumentów
niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie
3. Jest zaawansowany – mamy większość dokumentów niezbędnych do złożenia
wniosku o dofinansowanie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.2. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
4. Przedsiębiorca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
8. Uczelnia, instytut badawczy
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak B+R - konsorcja przemysłowo-naukowe, przedsiębiorstwa: Nawiązywanie
współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem naukowym mającym na celu
zawiązanie konsorcjum przemysłowo-naukowego?
1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.2. Jeżeli P3.2=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.2. Jeżeli P3.2=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P6.2. Jeżeli P3.2=1 Proszę wskazać, w jakiej fazie przygotowania jest projekt (projekty)
planowany do realizacji?

1. Nie jest w ogóle przygotowany – jest w fazie pomysłu
2. Jest trochę zaawansowany – mamy koncepcję i (ewentualnie) część dokumentów
niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie
3. Jest zaawansowany – mamy większość dokumentów niezbędnych do złożenia
wniosku o dofinansowanie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.3. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
1. Gmina
2. Powiat, miasto na prawach powiatu
3. Samorząd województwa i jednostki organizacyjne
10. Gminna samorządowa jednostka organizacyjna
11. Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Cyfryzacja procesów administracji publicznej, tworzenie i rozwój e-usług
publicznych niezbędnych do świadczenia usług on-line na rzecz mieszkańców,
przedsiębiorców oraz do wymiany danych między administracją/ instytucjami
publicznymi?
1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.3. Jeżeli P3.3=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.3. Jeżeli P3.3=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P6.3. Jeżeli P3.3=1 Proszę wskazać, w jakiej fazie przygotowania jest projekt (projekty)
planowany do realizacji?
1. Nie jest w ogóle przygotowany – jest w fazie pomysłu
2. Jest trochę zaawansowany – mamy koncepcję i (ewentualnie) część dokumentów
niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie
3. Jest zaawansowany – mamy większość dokumentów niezbędnych do złożenia
wniosku o dofinansowanie

99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.4. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
1. Gmina
2. Powiat, miasto na prawach powiatu
5. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak e-zdrowie: Wdrożenie w szpitalach wojewódzkich i powiatowych oraz w
podmiotach leczniczych rozwiązań teleinformatycznych umożliwiających świadczenie
usług medycznych?
1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.4. Jeżeli P3.4=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.4. Jeżeli P3.4=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P6.4. Jeżeli P3.4=1 Proszę wskazać, w jakiej fazie przygotowania jest projekt (projekty)
planowany do realizacji?
1. Nie jest w ogóle przygotowany – jest w fazie pomysłu
2. Jest trochę zaawansowany – mamy koncepcję i (ewentualnie) część dokumentów
niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie
3. Jest zaawansowany – mamy większość dokumentów niezbędnych do złożenia
wniosku o dofinansowanie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.5. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
1. Gmina
2. Powiat, miasto na prawach powiatu
3. Samorząd województwa i jednostki organizacyjne
10. Gminna samorządowa jednostka organizacyjna
11. Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Digitalizacja zasobów publicznych będących w posiadaniu podmiotów
administracji samorządowej oraz samorządowych jednostek organizacyjnych;
Podniesienie jakości i dostępności cyfrowej danych geodezyjnych i kartograficznych
jak również na opracowanie nowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych?
1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.5. Jeżeli P3.5=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.5. Jeżeli P3.5=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P6.5. Jeżeli P3.5=1 Proszę wskazać, w jakiej fazie przygotowania jest projekt (projekty)
planowany do realizacji?
1. Nie jest w ogóle przygotowany – jest w fazie pomysłu
2. Jest trochę zaawansowany – mamy koncepcję i (ewentualnie) część dokumentów
niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie
3. Jest zaawansowany – mamy większość dokumentów niezbędnych do złożenia
wniosku o dofinansowanie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.6. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
4. Przedsiębiorca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Innowacje w MŚP: Przedsięwzięcia przyczyniające się do zwiększenia poziomu
innowacyjności przedsiębiorstw z regionu (wdrożenie innowacji co najmniej na
poziomie regionu w zakresie produktów/usług oraz procesów); Inwestycje niezbędne
do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, będących w posiadaniu
przedsiębiorstwa; Inwestycje niezbędne w procesie cyfryzacji, robotyzacji i
automatyzacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwach?
1. Tak
2. Nie

99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.6. Jeżeli P3.6=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.6. Jeżeli P3.6=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P6.6. Jeżeli P3.6=1 Proszę wskazać, w jakiej fazie przygotowania jest projekt (projekty)
planowany do realizacji?
1. Nie jest w ogóle przygotowany – jest w fazie pomysłu
2. Jest trochę zaawansowany – mamy koncepcję i (ewentualnie) część dokumentów
niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie
3. Jest zaawansowany – mamy większość dokumentów niezbędnych do złożenia
wniosku o dofinansowanie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.7. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
4. Przedsiębiorca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Turystyka MŚP: Rozwój bądź też poprawa infrastruktury turystycznej oraz
okołoturystycznej, jak również budowa i rozwój infrastruktury rekreacyjnej; w
szczególności rozwój turystyki miejskiej, przemysłowej i ekoturystyki?
1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.7. Jeżeli P3.7=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.7. Jeżeli P3.7=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł

88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P6.7. Jeżeli P3.7=1 Proszę wskazać, w jakiej fazie przygotowania jest projekt (projekty)
planowany do realizacji?
1. Nie jest w ogóle przygotowany – jest w fazie pomysłu
2. Jest trochę zaawansowany – mamy koncepcję i (ewentualnie) część dokumentów
niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie
3. Jest zaawansowany – mamy większość dokumentów niezbędnych do złożenia
wniosku o dofinansowanie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.8. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
4. Przedsiębiorca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Instrumenty Finansowe (pożyczka, poręczenie) na inwestycje w MŚP
przyczyniające się do poprawy i podnoszenia konkurencyjności firm działających w
regionie (z częścią dotacyjną mające na celu wsparcie inwestycji w MŚP podnoszące
poziom innowacyjności przedsiębiorstwa)?
1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.8. Jeżeli P3.8=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.8. Jeżeli P3.8=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P6.8. Jeżeli P3.8=1 Proszę wskazać, w jakiej fazie przygotowania jest projekt (projekty)
planowany do realizacji?
1. Nie jest w ogóle przygotowany – jest w fazie pomysłu
2. Jest trochę zaawansowany – mamy koncepcję i (ewentualnie) część dokumentów
niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie
3. Jest zaawansowany – mamy większość dokumentów niezbędnych do złożenia
wniosku o dofinansowanie

99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.9. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
1. Gmina
2. Powiat, miasto na prawach powiatu
3. Samorząd województwa i jednostki organizacyjne
4. Przedsiębiorca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Instrumenty Finansowe (pożyczka, poręczenie) na wsparcie przygotowania
terenów (wyłącznie typu brownfield) pod działalność gospodarczą (uzbrojenie terenu
w niezbędne media oraz remont bądź budowa infrastruktury, w tym hale magazynowe
oraz przestrzeń produkcyjna)?
1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.9. Jeżeli P3.9=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.9. Jeżeli P3.9=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P6.9. Jeżeli P3.9=1 Proszę wskazać, w jakiej fazie przygotowania jest projekt (projekty)
planowany do realizacji?
1. Nie jest w ogóle przygotowany – jest w fazie pomysłu
2. Jest trochę zaawansowany – mamy koncepcję i (ewentualnie) część dokumentów
niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie
3. Jest zaawansowany – mamy większość dokumentów niezbędnych do złożenia
wniosku o dofinansowanie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.10. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
1. Gmina
2. Powiat, miasto na prawach powiatu
3. Samorząd województwa i jednostki organizacyjne

7. Izba rzemieślnicza, izba gospodarcza
8. Uczelnia, instytut badawczy
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Inwestycje w infrastrukturę służącą innowacyjności w przestrzeni, w której
nawiązywana będzie współpraca pomiędzy przedsiębiorcami, nauką i samorządem
(ośrodki innowacji, w tym centra kreatywności i innowacyjności)?
1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.10. Jeżeli P3.10=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.10. Jeżeli P3.10=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P6.10. Jeżeli P3.10=1 Proszę wskazać, w jakiej fazie przygotowania jest projekt (projekty)
planowany do realizacji?
1. Nie jest w ogóle przygotowany – jest w fazie pomysłu
2. Jest trochę zaawansowany – mamy koncepcję i (ewentualnie) część dokumentów
niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie
3. Jest zaawansowany – mamy większość dokumentów niezbędnych do złożenia
wniosku o dofinansowanie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.11. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
1. Gmina
2. Powiat, miasto na prawach powiatu
3. Samorząd województwa i jednostki organizacyjne
5. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
10. Gminna samorządowa jednostka organizacyjna
11. Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej: Kompleksowa,

głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, której
właścicielem jest samorząd terytorialny, a także budynki użyteczności publicznej
administracji samorządowej?
1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.11. Jeżeli P3.11=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.11. Jeżeli P3.11=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P6.11. Jeżeli P3.11=1 Proszę wskazać, w jakiej fazie przygotowania jest projekt (projekty)
planowany do realizacji?
1. Nie jest w ogóle przygotowany – jest w fazie pomysłu
2. Jest trochę zaawansowany – mamy koncepcję i (ewentualnie) część dokumentów
niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie
3. Jest zaawansowany – mamy większość dokumentów niezbędnych do złożenia
wniosku o dofinansowanie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.11a. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
1. Gmina
2. Powiat, miasto na prawach powiatu
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej: Instrumenty
finansowe (pożyczka, poręczenie) na modernizację oświetlenia ulicznego?
1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.11a. Jeżeli P3.11a=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić

99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.11a. Jeżeli P3.11a=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P6.11a. Jeżeli P3.11a=1 Proszę wskazać, w jakiej fazie przygotowania jest projekt (projekty)
planowany do realizacji?
1. Nie jest w ogóle przygotowany – jest w fazie pomysłu
2. Jest trochę zaawansowany – mamy koncepcję i (ewentualnie) część dokumentów
niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie
3. Jest zaawansowany – mamy większość dokumentów niezbędnych do złożenia
wniosku o dofinansowanie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.12. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
12. Spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych: Kompleksowa, głęboka
modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych, których właścicielem są
wspólnoty mieszkaniowe, TBS, komunalne oraz inne, w tym osoby prywatne, nie
będące własnością Skarbu Państwa lub spółdzielni mieszkaniowych?
1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.12. Jeżeli P3.12=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.12. Jeżeli P3.12=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P6.12. Jeżeli P3.12=1 Proszę wskazać, w jakiej fazie przygotowania jest projekt (projekty)
planowany do realizacji?

1. Nie jest w ogóle przygotowany – jest w fazie pomysłu
2. Jest trochę zaawansowany – mamy koncepcję i (ewentualnie) część dokumentów
niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie
3. Jest zaawansowany – mamy większość dokumentów niezbędnych do złożenia
wniosku o dofinansowanie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.13. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
4. Przedsiębiorca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Oraz
M3=
1. mikroprzedsiębiorstwo (do 9 pracowników)
2. małe przedsiębiorstwo (od 10 do 49 pracowników)
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Efektywność energetyczna przedsiębiorstw: Modernizacja energetyczna obiektu
wraz z zastosowaniem instalacji do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej ze
źródeł odnawialnych na potrzeby własne przedsiębiorstwa, projekty zakładające
wykorzystanie technologii ograniczających energochłonność np. modernizacja i
rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, wymiana
oświetlenia, zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania
energii, wprowadzenie systemów zarządzania energią, modernizacja systemu
grzewczego, minimalizacja strat ciepła itp.?
1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.13. Jeżeli P3.13=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.13. Jeżeli P3.13=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P6.13. Jeżeli P3.13=1 Proszę wskazać, w jakiej fazie przygotowania jest projekt (projekty)
planowany do realizacji?
1. Nie jest w ogóle przygotowany – jest w fazie pomysłu

2. Jest trochę zaawansowany – mamy koncepcję i (ewentualnie) część dokumentów
niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie
3. Jest zaawansowany – mamy większość dokumentów niezbędnych do złożenia
wniosku o dofinansowanie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.14. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
1. Gmina
2. Powiat, miasto na prawach powiatu
3. Samorząd województwa i jednostki organizacyjne
4. Przedsiębiorca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
6. Organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja)
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Odnawialne źródła energii: Inwestycje polegające na budowie i rozbudowie
infrastruktury do wytwarzania, dystrybucji i magazynowania energii elektrycznej i
cieplnej z odnawialnych źródeł energii wraz podłączeniem do sieci?
1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.14. Jeżeli P3.14=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.14. Jeżeli P3.14=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P6.14. Jeżeli P3.14=1 Proszę wskazać, w jakiej fazie przygotowania jest projekt (projekty)
planowany do realizacji?
1. Nie jest w ogóle przygotowany – jest w fazie pomysłu
2. Jest trochę zaawansowany – mamy koncepcję i (ewentualnie) część dokumentów
niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie
3. Jest zaawansowany – mamy większość dokumentów niezbędnych do złożenia
wniosku o dofinansowanie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.15. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=

1. Gmina
2. Powiat, miasto na prawach powiatu
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Adaptacja do zmian klimatu: (wsparcie tylko dla miast do 100 tys. mieszkańców)
Dostosowanie infrastruktury do ekstremalnych stanów pogodowych, poprzez
wdrażanie systemowych rozwiązań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury takich
jak np. zastosowanie elementów zieleni w kształtowaniu miejskich przestrzeni
publicznych, m.in. parki kieszonkowe, ogrody deszczowe, zielone dachy i ściany,
parklety, ogrody wertykalne, a także renaturyzacja cieków wodnych, wykorzystanie i
powiększanie istniejących systemów naturalnego odprowadzania wód deszczowych
(np. rowy i niecki infiltracyjne, muldy trawiaste, studnie chłonne, zbiorniki
infiltracyjne) oraz naturalnego retencjonowania wody opadowej poprzez np. muldy
chłonne, zielone ściany, zielone przystanki, ogrody deszczowe?
1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.15. Jeżeli P3.15=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.15. Jeżeli P3.15=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P6.15. Jeżeli P3.15=1 Proszę wskazać, w jakiej fazie przygotowania jest projekt (projekty)
planowany do realizacji?
1. Nie jest w ogóle przygotowany – jest w fazie pomysłu
2. Jest trochę zaawansowany – mamy koncepcję i (ewentualnie) część dokumentów
niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie
3. Jest zaawansowany – mamy większość dokumentów niezbędnych do złożenia
wniosku o dofinansowanie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.16. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
1. Gmina
2. Powiat, miasto na prawach powiatu

Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Przeciwdziałanie skutkom suszy: Inwestycje dot. retencjonowania wody, w tym
małej retencji (z wykluczeniem retencji powstałej w wyniku przegradzania cieków
wodnych) mające na celu likwidację przyczyn i skutków pogorszenia naturalnych
stosunków wodnych poprzez spowalnianie odpływu wody, minimalizację skutków
suszy, przeciwdziałanie powodzi i odtworzenie lub zachowanie istniejących obszarów
wodno-błotnych m.in. poprzez wspieranie prośrodowiskowych metod retencjonowania
wody, tj. zachowanie naturalnych „zbiorników retencyjnych”?
1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.16. Jeżeli P3.16=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.16. Jeżeli P3.16=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P6.16. Jeżeli P3.16=1 Proszę wskazać, w jakiej fazie przygotowania jest projekt (projekty)
planowany do realizacji?
1. Nie jest w ogóle przygotowany – jest w fazie pomysłu
2. Jest trochę zaawansowany – mamy koncepcję i (ewentualnie) część dokumentów
niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie
3. Jest zaawansowany – mamy większość dokumentów niezbędnych do złożenia
wniosku o dofinansowanie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.17. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
1. Gmina
2. Powiat, miasto na prawach powiatu
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Infrastruktura wodno-kanalizacyjna: Działania polegające na budowie lub
modernizacji sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków oraz systemów zaopatrzenia
w wodę (wsparcie tylko dla aglomeracji w rozumieniu ustawy Prawo wodne o
wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM)?
1. Tak

2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.17. Jeżeli P3.17=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.17. Jeżeli P3.17=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P6.17. Jeżeli P3.17=1 Proszę wskazać, w jakiej fazie przygotowania jest projekt (projekty)
planowany do realizacji?
1. Nie jest w ogóle przygotowany – jest w fazie pomysłu
2. Jest trochę zaawansowany – mamy koncepcję i (ewentualnie) część dokumentów
niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie
3. Jest zaawansowany – mamy większość dokumentów niezbędnych do złożenia
wniosku o dofinansowanie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.18. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
1. Gmina
2. Powiat, miasto na prawach powiatu
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Gospodarka odpadami komunalnymi: Inwestycje z zakresu systemów selektywnej
zbiórki, w tym: punkty selektywnej zbiorki odpadów komunalnych (PSZOK), centra
napraw, punkty ponownego użycia, wymianę rzeczy używanych oraz systemy
indywidualnej segregacji odpadów gromadzonych u źródła?
1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.18. Jeżeli P3.18=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.18. Jeżeli P3.18=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty

właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P6.18. Jeżeli P3.18=1 Proszę wskazać, w jakiej fazie przygotowania jest projekt (projekty)
planowany do realizacji?
1. Nie jest w ogóle przygotowany – jest w fazie pomysłu
2. Jest trochę zaawansowany – mamy koncepcję i (ewentualnie) część dokumentów
niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie
3. Jest zaawansowany – mamy większość dokumentów niezbędnych do złożenia
wniosku o dofinansowanie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.19. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
4. Przedsiębiorca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Gospodarka o obiegu zamkniętym: Inwestycje w przedsiębiorstwach mające na
celu zmniejszenie zasobo- i materiałochłonności procesów produkcyjnych i
logistycznych oraz zmniejszenie powstawania odpadów?
1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.19. Jeżeli P3.19=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.19. Jeżeli P3.19=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P6.19. Jeżeli P3.19=1 Proszę wskazać, w jakiej fazie przygotowania jest projekt (projekty)
planowany do realizacji?
1. Nie jest w ogóle przygotowany – jest w fazie pomysłu
2. Jest trochę zaawansowany – mamy koncepcję i (ewentualnie) część dokumentów
niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie

3. Jest zaawansowany – mamy większość dokumentów niezbędnych do złożenia
wniosku o dofinansowanie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.20. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
4. Przedsiębiorca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Zagospodarowanie osadów ściekowych: Inwestycje przedsiębiorstw mające na
celu m.in. zagospodarowanie osadów ściekowych poprzez wdrażanie innowacyjnych
technologii do przetwarzania osadów ściekowych, powstających w procesie
oczyszczania ścieków, tworzących możliwości wykorzystania osadów jako cennego
surowca w innych gałęziach przemysłu?
1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.20. Jeżeli P3.20=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.20. Jeżeli P3.20=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P6.20. Jeżeli P3.20=1 Proszę wskazać, w jakiej fazie przygotowania jest projekt (projekty)
planowany do realizacji?
1. Nie jest w ogóle przygotowany – jest w fazie pomysłu
2. Jest trochę zaawansowany – mamy koncepcję i (ewentualnie) część dokumentów
niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie
3. Jest zaawansowany – mamy większość dokumentów niezbędnych do złożenia
wniosku o dofinansowanie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.21. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
1. Gmina
2. Powiat, miasto na prawach powiatu
3. Samorząd województwa i jednostki organizacyjne
4. Przedsiębiorca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

6. Organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja)
8. Uczelnia, instytut badawczy
10. Gminna samorządowa jednostka organizacyjna
11. Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna
13. Kościół, związek wyznaniowy, jednostki pokrewne
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Ochrona i regeneracja obszarów chronionych: Zabiegi z zakresu ochrony, poprawy
i odtwarzania stanu siedlisk przyrodniczych i populacji gatunków, umożliwiające
wyeliminowanie, kontrolę lub odizolowanie populacji gatunków inwazyjnych na
terenie obszarów cennych przyrodniczo; Możliwe wsparcie ośrodków edukacji
ekologicznej lub ochrony różnorodności biologicznej?
1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.21. Jeżeli P3.21=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.21. Jeżeli P3.21=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P6.21. Jeżeli P3.21=1 Proszę wskazać, w jakiej fazie przygotowania jest projekt (projekty)
planowany do realizacji?
1. Nie jest w ogóle przygotowany – jest w fazie pomysłu
2. Jest trochę zaawansowany – mamy koncepcję i (ewentualnie) część dokumentów
niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie
3. Jest zaawansowany – mamy większość dokumentów niezbędnych do złożenia
wniosku o dofinansowanie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.22. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
1. Gmina
2. Powiat, miasto na prawach powiatu
3. Samorząd województwa i jednostki organizacyjne

Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Ochrona różnorodności biologicznej: Tworzenie miejsc ochrony różnorodności
biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich priorytetowo w oparciu o gatunki
rodzime, np.: banki genowe, rewaloryzacja parków miejskich, ogrody botaniczne,
ekoparki?
1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.22. Jeżeli P3.22=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.22. Jeżeli P3.22=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P6.22. Jeżeli P3.22=1 Proszę wskazać, w jakiej fazie przygotowania jest projekt (projekty)
planowany do realizacji?
1. Nie jest w ogóle przygotowany – jest w fazie pomysłu
2. Jest trochę zaawansowany – mamy koncepcję i (ewentualnie) część dokumentów
niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie
3. Jest zaawansowany – mamy większość dokumentów niezbędnych do złożenia
wniosku o dofinansowanie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.23. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
1. Gmina
2. Powiat, miasto na prawach powiatu
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Rekultywacja terenów zdegradowanych w miastach: Inwestycje z zakresu
rekultywacji powierzchni ziemi zdegradowanej działalnością człowieka, rozumianej
jako przywrócenie wartości użytkowych lub przyrodniczych poprzez usunięcie
odpadów, remediację oraz ponowne kształtowanie na cele środowiskowe (np. parki i
lasy miejskie, zieleńce, przyrodnicze ścieżki edukacyjne, miejskie geoparki itp.)?
1. Tak
2. Nie

99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.23. Jeżeli P3.23=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.23. Jeżeli P3.23=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P6.23. Jeżeli P3.23=1 Proszę wskazać, w jakiej fazie przygotowania jest projekt (projekty)
planowany do realizacji?
1. Nie jest w ogóle przygotowany – jest w fazie pomysłu
2. Jest trochę zaawansowany – mamy koncepcję i (ewentualnie) część dokumentów
niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie
3. Jest zaawansowany – mamy większość dokumentów niezbędnych do złożenia
wniosku o dofinansowanie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.24. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
1. Gmina
2. Powiat, miasto na prawach powiatu
3. Samorząd województwa i jednostki organizacyjne
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Zrównoważony transport miejski: Infrastruktura związana ze zrównoważoną
multimodalną mobilnością miejską (węzły/centra przesiadkowe wraz z poczekalniami,
przystankami, całą drobną infrastrukturą towarzyszącą taką jak np. ławki, wiaty,
zadaszenia, oświetlenie, niezbędne ciągi pieszo-rowerowe, przejścia dla pieszych i
rowerów, parkingi bike&ride, miejsca obsługi podróżnych); Inwestycje będą musiały
wynikać z Zrównoważonych Planów Mobilności Miejskiej obejmujących właściwy
Miejski Obszar Funkcjonalny?
1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.24. Jeżeli P3.24=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić

99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.24. Jeżeli P3.24=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P6.24. Jeżeli P3.24=1 Proszę wskazać, w jakiej fazie przygotowania jest projekt (projekty)
planowany do realizacji?
1. Nie jest w ogóle przygotowany – jest w fazie pomysłu
2. Jest trochę zaawansowany – mamy koncepcję i (ewentualnie) część dokumentów
niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie
3. Jest zaawansowany – mamy większość dokumentów niezbędnych do złożenia
wniosku o dofinansowanie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.25. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
1. Gmina
2. Powiat, miasto na prawach powiatu
3. Samorząd województwa i jednostki organizacyjne
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Regionalne Trasy Rowerowe: Kontynuacja wsparcia na rzecz rozwoju sieci
regionalnych tras rowerowych; Inwestycje w trasy rowerowe muszą być zgodne z
Regionalną Polityką Rowerową Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci
Regionalnych Tras Rowerowych realizowaną według jednolitych standardów;
Inwestycje będą musiały wynikać również z Zrównoważonych Planów Mobilności
Miejskiej obejmujących właściwy Miejski Obszar Funkcjonalny?
1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.25. Jeżeli P3.25=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.25. Jeżeli P3.25=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł

88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P6.25. Jeżeli P3.25=1 Proszę wskazać, w jakiej fazie przygotowania jest projekt (projekty)
planowany do realizacji?
1. Nie jest w ogóle przygotowany – jest w fazie pomysłu
2. Jest trochę zaawansowany – mamy koncepcję i (ewentualnie) część dokumentów
niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie
3. Jest zaawansowany – mamy większość dokumentów niezbędnych do złożenia
wniosku o dofinansowanie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.26. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
3. Samorząd województwa i jednostki organizacyjne
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Drogi wojewódzkie: Budowa, przebudowa, modernizacja lub zmiana przebiegu
dróg wojewódzkich, w tym w miastach na prawach powiatu?
1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.26. Jeżeli P3.26=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.26. Jeżeli P3.26=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P6.26. Jeżeli P3.26=1 Proszę wskazać, w jakiej fazie przygotowania jest projekt (projekty)
planowany do realizacji?
1. Nie jest w ogóle przygotowany – jest w fazie pomysłu
2. Jest trochę zaawansowany – mamy koncepcję i (ewentualnie) część dokumentów
niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie
3. Jest zaawansowany – mamy większość dokumentów niezbędnych do złożenia
wniosku o dofinansowanie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.27. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=

1. Gmina
2. Powiat, miasto na prawach powiatu
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Drogi gminne i powiatowe: Budowa, przebudowa, modernizacja lub zmiana
przebiegu dróg lokalnych (w tym obwodnic), które przyczyniają się do zmniejszenia
ruchu samochodowego w centrach lub zapewniają poprawę bezpieczeństwa poprzez
likwidację miejsc niebezpiecznych?
1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.27. Jeżeli P3.27=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.27. Jeżeli P3.27=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P6.27. Jeżeli P3.27=1 Proszę wskazać, w jakiej fazie przygotowania jest projekt (projekty)
planowany do realizacji?
1. Nie jest w ogóle przygotowany – jest w fazie pomysłu
2. Jest trochę zaawansowany – mamy koncepcję i (ewentualnie) część dokumentów
niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie
3. Jest zaawansowany – mamy większość dokumentów niezbędnych do złożenia
wniosku o dofinansowanie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.28. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
1. Gmina
2. Powiat, miasto na prawach powiatu
10. Gminna samorządowa jednostka organizacyjna
11. Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Wsparcie na rzecz modernizacji Instytucji Rynku Pracy, w szczególności
Publicznych Służb Zatrudnienia poprzez doskonalenie ich potencjału przy użyciu
działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników

instytucji w celu skutecznego ukierunkowania polityki rynku pracy, wynikającego z
potrzeb regionalnego/lokalnego rynku pracy?
1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.28. Jeżeli P3.28=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.28. Jeżeli P3.28=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.29. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
4. Przedsiębiorca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Programy wsparcia o charakterze outplacementu tj.: dla przedsiębiorców i
pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub
zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika?
1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.29. Jeżeli P3.29=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.29. Jeżeli P3.29=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.30. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=

1. Gmina
2. Powiat, miasto na prawach powiatu
4. Przedsiębiorca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
oraz jeśli M4= 16. P. EDUKACJA
13. Kościół, związek wyznaniowy, jednostki pokrewne
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Edukacja przedszkolna: Działania mające na celu podnoszenie jakości edukacji
przedszkolnej, w szczególności w zakresie zajęć wspierających rozwój
psychofizyczny dzieci, zajęć specjalistycznych, zajęć rozwijających uzdolnienia i
zainteresowania dzieci, naukę języków obcych?
1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.30. Jeżeli P3.30=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.30. Jeżeli P3.30=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.31. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
1. Gmina
2. Powiat, miasto na prawach powiatu
3. Samorząd województwa i jednostki organizacyjne
4. Przedsiębiorca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
oraz jeśli M4= 16. P. EDUKACJA
13. Kościół, związek wyznaniowy, jednostki pokrewne
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Kształcenie ogólne: Bezpośrednie wsparcie uczniów, kadry pedagogicznej i
niepedagogicznej oraz zarządzającej w ramach kompleksowych programów
rozwojowych; finansowanie zajęć dodatkowych, w tym pozaszkolnych form edukacji
służących rozwojowi kompetencji, umiejętności, uzdolnień oraz zainteresowań
uczniów?

1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.31. Jeżeli P3.31=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.31. Jeżeli P3.31=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.32. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
2. Powiat, miasto na prawach powiatu
3. Samorząd województwa i jednostki organizacyjne
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Szkolnictwo zawodowe: Realizacja kształcenia dualnego, staży, efektywnego i
wysokiej jakości doradztwa zawodowego?
1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.32. Jeżeli P3.32=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.32. Jeżeli P3.32=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.33. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
3. Samorząd województwa i jednostki organizacyjne
8. Uczelnia, instytut badawczy

Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Szkolnictwo wyższe: Podnoszenie kompetencji kadr dydaktycznych, naukowych
szkolnictwa wyższego, kooperację pomiędzy uczelniami wyższymi a szkołami
prowadzącymi kształcenie zawodowe oraz przedsiębiorcami; staże dla studentów i
doktorantów kierunków branżowych RIS oraz PRT; rozwój kompetencji studentów,
realizację działań w zakresie certyfikacji umiejętności, tworzenie zintegrowanych
programów studiów?
1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.33. Jeżeli P3.33=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.33. Jeżeli P3.33=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.34. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
1. Gmina
2. Powiat, miasto na prawach powiatu
10. Gminna samorządowa jednostka organizacyjna
11. Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Lokalne punkty wsparcia edukacji: Tworzenie lokalnych punktów wsparcia
kształcenia osób dorosłych, w tym służących aktywizacji osób starszych, osób o
niskich kwalifikacjach, osób z niepełnosprawnościami?
1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.34. Jeżeli P3.34=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć

P5.34. Jeżeli P3.34=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.35. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1a = Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Ekonomia społeczna: dotacje na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w
przedsiębiorstwach społecznych, zakładanie i wsparcie istniejących przedsiębiorstw
społecznych?
1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.35. Jeżeli P3.35=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.35. Jeżeli P3.35=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.36. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
1. Gmina
2. Powiat, miasto na prawach powiatu
3. Samorząd województwa i jednostki organizacyjne
6. Organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja)
9. Spółdzielnia socjalna
10. Gminna samorządowa jednostka organizacyjna
11. Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna
13. Kościół, związek wyznaniowy, jednostki pokrewne
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami: Wspieranie włączenia społecznego

osób z niepełnosprawnościami poprzez ich aktywizację społeczno-zawodową; w tym
tworzenie nowych lub wsparcie istniejących podmiotów reintegracyjnych, m.in. ZAZ,
WTZ?
1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.36. Jeżeli P3.36=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.36. Jeżeli P3.36=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.37. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
1. Gmina
2. Powiat, miasto na prawach powiatu
3. Samorząd województwa i jednostki organizacyjne
6. Organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja)
7. Izba rzemieślnicza, izba gospodarcza
9. Spółdzielnia socjalna
10. Gminna samorządowa jednostka organizacyjna
11. Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna
13. Kościół, związek wyznaniowy, jednostki pokrewne
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Aktywizacja społeczna i zawodowa grup w niekorzystnej sytuacji: działania
integracyjne, pomoc psychologiczna i aktywizacja społeczna, edukacyjna, zawodowa i
zdrowotna zgodnie z zapotrzebowaniem osób wykluczonych społecznie. Tworzenie
nowych lub wspieranie istniejących podmiotów reintegracyjnych (Centra Integracji
Społecznej, Kluby Integracji Społecznej)?
1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.37. Jeżeli P3.37=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?

WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.37. Jeżeli P3.37=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.38. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
1. Gmina
2. Powiat, miasto na prawach powiatu
3. Samorząd województwa i jednostki organizacyjne
6. Organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja)
7. Izba rzemieślnicza, izba gospodarcza
10. Gminna samorządowa jednostka organizacyjna
11. Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna
13. Kościół, związek wyznaniowy, jednostki pokrewne
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Aktywizacja zawodowa i społeczna migrantów: Wsparcie pracodawców w procesie
integracji na rynku pracy, zatrudniania cudzoziemców, obywateli państw trzecich
zgodnie z ich umiejętnościami, doświadczeniem i wykształceniem?
1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.38. Jeżeli P3.38=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.38. Jeżeli P3.38=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć

P3.39. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
1. Gmina
2. Powiat, miasto na prawach powiatu
3. Samorząd województwa i jednostki organizacyjne
6. Organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja)
7. Izba rzemieślnicza, izba gospodarcza
10. Gminna samorządowa jednostka organizacyjna
11. Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna
13. Kościół, związek wyznaniowy, jednostki pokrewne
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Zastosowanie instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym (w tym
narzędzi integracyjnych), edukacyjnym, zawodowym oraz zdrowotnym dla członków
rodzin migrantów podejmujących pracę zawodową w regionie?
1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.39. Jeżeli P3.39=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.39. Jeżeli P3.39=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.40. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
1. Gmina
2. Powiat, miasto na prawach powiatu
3. Samorząd województwa i jednostki organizacyjne
4. Przedsiębiorca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Oraz jeżeli M4= 17. Q. OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA
5. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
6. Organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja)
9. Spółdzielnia socjalna

10. Gminna samorządowa jednostka organizacyjna
11. Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna
13. Kościół, związek wyznaniowy, jednostki pokrewne
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Usługi społeczne: Rozwój usług opiekuńczych i sąsiedzkich, specjalistycznych
usług opiekuńczych, asystenckich i zdrowotnych, usług opieki wytchnieniowej dla
osób zależnych, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz działań
wspierających ich opiekunów faktycznych?
1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.40. Jeżeli P3.40=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.40. Jeżeli P3.40=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.41. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
1. Gmina
2. Powiat, miasto na prawach powiatu
3. Samorząd województwa i jednostki organizacyjne
4. Przedsiębiorca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Oraz jeżeli M4= 17. Q. OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA
5. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
6. Organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja)
9. Spółdzielnia socjalna
10. Gminna samorządowa jednostka organizacyjna
11. Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna
13. Kościół, związek wyznaniowy, jednostki pokrewne
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Działania na rzecz podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny

wychowujących dzieci, w tym przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze i
w kryzysie, poprzez realizację m.in. usług asystentury rodzinnej, poradnictwa i
konsultacji, rodzin wspierających oraz tworzenia i rozwoju placówek wsparcia
dziennego dla dzieci i młodzieży, tworzenie i rozwój rodzinnych form pieczy
zastępczej?
1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.41. Jeżeli P3.41=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.41. Jeżeli P3.41=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.42. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
1. Gmina
2. Powiat, miasto na prawach powiatu
3. Samorząd województwa i jednostki organizacyjne
4. Przedsiębiorca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Oraz jeżeli M4= 17. Q. OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA
5. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
6. Organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja)
9. Spółdzielnia socjalna
10. Gminna samorządowa jednostka organizacyjna
11. Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna
13. Kościół, związek wyznaniowy, jednostki pokrewne
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Rozwój usług świadczonych w mieszkaniach wspomaganych i chronionych
kierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych, wspierających
proces ich integracji społecznej lub zawodowej. Środki zostaną przeznaczone na
tworzenie miejsc w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach chronionych i
wspomaganych oraz rozwój usług wspierających pobyt i aktywność osób w nich
przebywających?

1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.42. Jeżeli P3.42=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.42. Jeżeli P3.42=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.43. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
1. Gmina
2. Powiat, miasto na prawach powiatu
3. Samorząd województwa i jednostki organizacyjne
4. Przedsiębiorca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Oraz jeżeli M4= 17. Q. OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA
5. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
6. Organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja)
9. Spółdzielnia socjalna
10. Gminna samorządowa jednostka organizacyjna
11. Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna
13. Kościół, związek wyznaniowy, jednostki pokrewne
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Usługi zdrowotne: Kompleksowe usługi środowiskowej opieki długoterminowej
dostosowanej indywidualnych potrzeb uczestników projektów; opracowanie i
wdrożenie regionalnych programów zdrowotnych, w tym programów profilaktycznych
zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami?
1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.43. Jeżeli P3.43=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk

88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.43. Jeżeli P3.43=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.44. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
1. Gmina
2. Powiat, miasto na prawach powiatu
3. Samorząd województwa i jednostki organizacyjne
4. Przedsiębiorca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Oraz jeżeli M4= 17. Q. OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA
5. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
10. Gminna samorządowa jednostka organizacyjna
11. Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Wdrażanie standardów dostępności w podmiotach leczniczych, standardów opieki
medycznej w środowisku wypracowane w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz
wdrożenie regionalnych programów zdrowotnych?
1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.44. Jeżeli P3.44=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.44. Jeżeli P3.44=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.45. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=

1. Gmina
2. Powiat, miasto na prawach powiatu
3. Samorząd województwa i jednostki organizacyjne
4. Przedsiębiorca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Oraz jeżeli M4= 17. Q. OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA
5. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
6. Organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja)
9. Spółdzielnia socjalna
10. Gminna samorządowa jednostka organizacyjna
11. Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna
13. Kościół, związek wyznaniowy, jednostki pokrewne
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Wsparcie psychiczne dzieci i młodzieży: Realizacja programów na rzecz poprawy
stanu zdrowia psychicznego osób najbardziej potrzebujących oraz dzieci i młodzieży,
w tym tworzenie i funkcjonowanie placówek wsparcia zdrowia psychicznego oraz
zwiększenie dostępności do zrównoważonych i dobrej jakości usług skierowanych do
dzieci i młodzieży w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu?
1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.45. Jeżeli P3.45=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.45. Jeżeli P3.45=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.46. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
8. Uczelnia, instytut badawczy
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Infrastruktura szkolnictwa wyższego: budowa, przebudowa lub rozbudowa np.
obiektów dydaktycznych, laboratoriów wraz z wyposażeniem w aparaturę

wykorzystywaną w procesie dydaktycznym oraz dostosowaniu stanu technicznego
infrastruktury do wymogów nowoczesnego wyposażenia?
1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.46. Jeżeli P3.46=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.46. Jeżeli P3.46=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P6.46. Jeżeli P3.46=1 Proszę wskazać, w jakiej fazie przygotowania jest projekt (projekty)
planowany do realizacji?
1. Nie jest w ogóle przygotowany – jest w fazie pomysłu
2. Jest trochę zaawansowany – mamy koncepcję i (ewentualnie) część dokumentów
niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie
3. Jest zaawansowany – mamy większość dokumentów niezbędnych do złożenia
wniosku o dofinansowanie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.47. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
1. Gmina
2. Powiat, miasto na prawach powiatu
4. Przedsiębiorca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Oraz jeżeli M4= 17. Q. OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA
5. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
6. Organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja)
9. Spółdzielnia socjalna
10. Gminna samorządowa jednostka organizacyjna
11. Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna
13. Kościół, związek wyznaniowy, jednostki pokrewne
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Infrastruktura usług społecznych: tworzenie i rozwój placówek dziennego pobytu i

placówek krótkookresowego pobytu w formie całodobowej lub dziennej za opiekuna
faktycznego wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowaniem do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami?
1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.47. Jeżeli P3.47=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.47. Jeżeli P3.47=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P6.47. Jeżeli P3.47=1 Proszę wskazać, w jakiej fazie przygotowania jest projekt (projekty)
planowany do realizacji?
1. Nie jest w ogóle przygotowany – jest w fazie pomysłu
2. Jest trochę zaawansowany – mamy koncepcję i (ewentualnie) część dokumentów
niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie
3. Jest zaawansowany – mamy większość dokumentów niezbędnych do złożenia
wniosku o dofinansowanie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.48. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
1. Gmina
2. Powiat, miasto na prawach powiatu
3. Samorząd województwa i jednostki organizacyjne
4. Przedsiębiorca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Oraz jeżeli M4= 17. Q. OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA
5. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Infrastruktura ochrony zdrowia: Prace remontowo-budowlane, a także wyposażenie
w sprzęt medyczny oraz rozwiązania w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt) w
podmiotach wykonujących działalność leczniczą?
1. Tak
2. Nie

99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.48. Jeżeli P3.48=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.48. Jeżeli P3.48=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P6.48. Jeżeli P3.48=1 Proszę wskazać, w jakiej fazie przygotowania jest projekt (projekty)
planowany do realizacji?
1. Nie jest w ogóle przygotowany – jest w fazie pomysłu
2. Jest trochę zaawansowany – mamy koncepcję i (ewentualnie) część dokumentów
niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie
3. Jest zaawansowany – mamy większość dokumentów niezbędnych do złożenia
wniosku o dofinansowanie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.49. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
1. Gmina
2. Powiat, miasto na prawach powiatu
3. Samorząd województwa i jednostki organizacyjne
4. Przedsiębiorca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Oraz jeżeli M4= 18. R. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I
REKREACJĄ
6. Organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja)
10. Gminna samorządowa jednostka organizacyjna
11. Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna
13. Kościół, związek wyznaniowy, jednostki pokrewne
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Kultura i turystyka szczebla regionalnego: Wsparcie obiektów dziedzictwa
kulturowego o znaczeniu regionalnym wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego
przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, obiektów turystycznych i
instytucji kultury o znaczeniu regionalnym oraz wsparcie dla instytucji i placówek
edukacji artystycznej?
1. Tak

2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.49. Jeżeli P3.49=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.49. Jeżeli P3.49=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P6.49. Jeżeli P3.49=1 Proszę wskazać, w jakiej fazie przygotowania jest projekt (projekty)
planowany do realizacji?
1. Nie jest w ogóle przygotowany – jest w fazie pomysłu
2. Jest trochę zaawansowany – mamy koncepcję i (ewentualnie) część dokumentów
niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie
3. Jest zaawansowany – mamy większość dokumentów niezbędnych do złożenia
wniosku o dofinansowanie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.50. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
1. Gmina
2. Powiat, miasto na prawach powiatu
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym: Wsparcie w
szczególności prorozwojowej i wspólnototwórczej roli kultury i dziedzictwa
kulturowego oraz turystyki, w ramach instrumentu ZIT?
1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.50. Jeżeli P3.50=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.50. Jeżeli P3.50=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty

właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P6.50. Jeżeli P3.50=1 Proszę wskazać, w jakiej fazie przygotowania jest projekt (projekty)
planowany do realizacji?
1. Nie jest w ogóle przygotowany – jest w fazie pomysłu
2. Jest trochę zaawansowany – mamy koncepcję i (ewentualnie) część dokumentów
niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie
3. Jest zaawansowany – mamy większość dokumentów niezbędnych do złożenia
wniosku o dofinansowanie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.51. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
1. Gmina
2. Powiat, miasto na prawach powiatu
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Rozwój ZIT: Opracowania strategii terytorialnych oraz innych dokumentów
planistycznych i analitycznych wspierających kompleksowy rozwój w obszarach
funkcjonalnych, a następnie ich monitorowanie i ocena; działania koordynacyjne,
animacyjne, szkoleniowe i promocyjne w subregionach, służące poprawie jakości
projektów?
1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.51. Jeżeli P3.51=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.51. Jeżeli P3.51=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P6.51. Jeżeli P3.51=1 Proszę wskazać, w jakiej fazie przygotowania jest projekt (projekty)
planowany do realizacji?

1. Nie jest w ogóle przygotowany – jest w fazie pomysłu
2. Jest trochę zaawansowany – mamy koncepcję i (ewentualnie) część dokumentów
niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie
3. Jest zaawansowany – mamy większość dokumentów niezbędnych do złożenia
wniosku o dofinansowanie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.52. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
1. Gmina
2. Powiat, miasto na prawach powiatu
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Rewitalizacja obszarów miejskich: Kontynuacja wsparcia rewitalizacji, w formule
innego instrumentu terytorialnego (IIT), w oparciu o gminne programy rewitalizacji
(GPR) – zagospodarowanie terenów i obiektów w miastach, w tym obiektów pogórniczych /poprzemysłowych/ powojskowych/ popegeerowskich/ po-kolejowych?
1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.52. Jeżeli P3.52=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.52. Jeżeli P3.52=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P6.52. Jeżeli P3.52=1 Proszę wskazać, w jakiej fazie przygotowania jest projekt (projekty)
planowany do realizacji?
1. Nie jest w ogóle przygotowany – jest w fazie pomysłu
2. Jest trochę zaawansowany – mamy koncepcję i (ewentualnie) część dokumentów
niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie
3. Jest zaawansowany – mamy większość dokumentów niezbędnych do złożenia
wniosku o dofinansowanie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P3.53. Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
1. Gmina

2. Powiat, miasto na prawach powiatu
Czy Pani/Pana instytucja/podmiot planuje realizację projektu/ projektów w programie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach takiego obszaru/ typu wsparcia,
jak Odnowa obszarów wiejskich: Wsparcie z wykorzystaniem innego instrumentu
terytorialnego (IIT) na rzecz odnowy obszarów wiejskich, w oparciu o gminne
programy rewitalizacji (GPR) - zagospodarowanie terenów i obiektów na obszarach
wiejskich, w tym po-górniczych /poprzemysłowych/ powojskowych/ popegeerowskich/
po-kolejowych na cele realizacji zadań i funkcji niezbędnych dla zaspokojenia potrzeb
społeczności gmin wiejskich?
1. Tak
2. Nie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4.53. Jeżeli P3.53=1 Ile projektów planują Państwo zrealizować?
WPISAĆ LICZBĘ ….. sztuk
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/trudno powiedzieć
P5.53. Jeżeli P3.53=1 Proszę wpisać, jaki będzie (nawet w przybliżeniu) ogólny koszt (tj.
wartość całkowita) planowanego projektu/ projektów? Proszę wziąć pod uwagę koszty
właściwej realizacji projektu, koszty operacyjne, organizacyjne, prac przygotowawczych,
monitoringu, promocji, etc.
…….. zł
88. Jest za wcześnie, żeby to określić
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
P6.53. Jeżeli P3.53=1 Proszę wskazać, w jakiej fazie przygotowania jest projekt (projekty)
planowany do realizacji?
1. Nie jest w ogóle przygotowany – jest w fazie pomysłu
2. Jest trochę zaawansowany – mamy koncepcję i (ewentualnie) część dokumentów
niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie
3. Jest zaawansowany – mamy większość dokumentów niezbędnych do złożenia
wniosku o dofinansowanie
99. Nie wiem/ trudno powiedzieć
SZACOWANIE WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU
Pytania P6-P9 zadajemy po kolei dla wszystkich wskazanych celów szczegółowych:
Jeżeli P3.1=1 oraz/lub P3.2=1 Cel szczegółowy: Rozwijanie i wzmacnianie zdolności
badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii (B+R organizacje badawcze, B+R - konsorcja przemysłowo-naukowe, przedsiębiorstwa)
Jeżeli P3.3=1 oraz/lub P3.4=1 oraz/lub P3.5=1 Cel szczegółowy: Cyfryzacja dla obywateli,
przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych (cyfryzacja procesów
administracji publicznej, e-zdrowie, digitalizacja zasobów publicznych)

Jeżeli P3.6=1 oraz/lub P3.7=1 oraz/lub P3.8=1 oraz/lub P3.9=1 Cel szczegółowy:
Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP (Inwestycje w MŚP, wsparcie
przygotowania terenów inwestycyjnych)
Jeżeli P3.10=1 Cel szczegółowy: Inwestycje w infrastrukturę służącą innowacyjności w
przestrzeni, w której nawiązywana będzie współpraca pomiędzy przedsiębiorcami, nauką i
samorządem (ośrodki innowacji, w tym centra kreatywności i innowacyjności)
Jeżeli P3.11=1 oraz/lub P3.12=1 oraz/lub P3.13=1 Cel szczegółowy: Modernizacja
energetyczna
Jeżeli P3.14=1 Cel szczegółowy: Wspieranie energii odnawialnej
Jeżeli P3.15=1 oraz/lub P3.16=1 Cel szczegółowy: Wspieranie przystosowania się do zmian
klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami
Jeżeli P3.17=1 Cel szczegółowy: Infrastruktura wodno-kanalizacyjna
Jeżeli P3.18=1 oraz/lub P3.19=1 oraz/lub P3.20=1 Cel szczegółowy: Wspieranie
transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej
(gospodarka odpadami komunalnymi, gospodarka o obiegu zamkniętym, zagospodarowanie
osadów ściekowych)
Jeżeli P3.21=1 oraz/lub P3.22=1 oraz/lub P3.23=1 Cel szczegółowy: Wzmacnianie ochrony i
zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury (Ochrona i
regeneracja obszarów chronionych, Ochrona różnorodności biologicznej, Rekultywacja
terenów zdegradowanych w miastach)
Jeżeli P3.24=1 oraz/lub P3.25=1 Cel szczegółowy: Zrównoważony transport miejski i/lub
Regionalne Trasy Rowerowe)
Jeżeli P3.26=1 Cel szczegółowy: Drogi wojewódzkie
Jeżeli P3.27=1 Cel szczegółowy: Drogi gminne i powiatowe
Jeżeli P3.28=1 Cel szczegółowy: Modernizacja instytucji i służb rynków pracy
Jeżeli P3.29=1 Cel szczegółowy: Programy wsparcia o charakterze outplacementu
Jeżeli P3.30=1 oraz/lub P3.31=1 oraz/lub P3.32=1 oraz/lub P3.33=1 Cel szczegółowy:
Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia
(edukacja przedszkolna, kształcenie ogólne, szkolnictwo zawodowe, wyższe)
Jeżeli P3.34=1 Cel szczegółowy: Tworzenie lokalnych punktów wsparcia kształcenia osób
dorosłych
Jeżeli P3.35=1 oraz/lub P3.36=1 oraz/lub P3.37=1 Cel szczegółowy: Wspieranie aktywnego
włączenia społecznego (ekonomia społeczna, aktywizacja osób z niepełnosprawnościami,
aktywizacja społeczna i zawodowa grup w niekorzystnej sytuacji)
Jeżeli P3.38=1 oraz/lub P3.39=1 Cel szczegółowy: Wspieranie integracji społecznogospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów
Jeżeli P3.40=1 oraz/lub P3.41=1 oraz/lub P3.42=1 oraz/lub P3.43=1 oraz/lub P3.44=1
oraz/lub P3.45=1 Cel szczegółowy: Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej
jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług (rozwój usług opiekuńczych i sąsiedzkich,
działania na rzecz podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wychowujących
dzieci, rozwój usług świadczonych w mieszkaniach wspomaganych i chronionych,
kompleksowe usługi środowiskowej opieki długoterminowej, wdrażanie standardów
dostępności w podmiotach leczniczych, wsparcie psychiczne dzieci i młodzieży)

Jeżeli P3.46=1 Cel szczegółowy: Infrastruktura szkolnictwa wyższego
Jeżeli P3.47=1 Cel szczegółowy: Infrastruktura usług społecznych (tworzenie i rozwój
placówek dziennego pobytu i placówek krótkookresowego pobytu w formie całodobowej lub
dziennej za opiekuna faktycznego)
Jeżeli P3.48=1 Cel szczegółowy: Infrastruktura ochrony zdrowia
Jeżeli P3.49=1 Cel szczegółowy: Kultura i turystyka szczebla regionalnego: Wsparcie
obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym
Jeżeli P3.50=1 oraz/lub P3.51=1 oraz/lub P3.52=1 Cel szczegółowy: Odnowa obszarów
miejskich (Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym, rozwój ZIT,
rewitalizacja obszarów miejskich)
Jeżeli P3.53=1 Cel szczegółowy: Odnowa obszarów wiejskich (zagospodarowanie terenów i
obiektów na obszarach wiejskich, w tym po-górniczych /poprzemysłowych/ powojskowych/
popegeerowskich/ po-kolejowych na cele realizacji zadań i funkcji niezbędnych dla
zaspokojenia potrzeb społeczności obszarów wiejskich)
P6. Wskazali Państwo, że planują realizację projektu/ów w ramach kierunku wsparcia, które
wpisują się w cel szczegółowy programu Fundusze Europejskiego dla Śląskiego na lata
2021-2027:
Jeżeli P3.1=1 oraz/lub P3.2=1: Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i
innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii (B+R - organizacje
badawcze, B+R - konsorcja przemysłowo-naukowe, przedsiębiorstwa)
Jeżeli P3.3=1 oraz/lub P3.4=1 oraz/lub P3.5=1: Cyfryzacja dla obywateli, przedsiębiorstw,
organizacji badawczych i instytucji publicznych (cyfryzacja procesów administracji publicznej,
e-zdrowie, digitalizacja zasobów publicznych)
Jeżeli P3.6=1 oraz/lub P3.7=1 oraz/lub P3.8=1 oraz/lub P3.9=1: Wzmacnianie trwałego
wzrostu i konkurencyjności MŚP (Inwestycje w MŚP, wsparcie przygotowania terenów
inwestycyjnych)
Jeżeli P3.10=1: Inwestycje w infrastrukturę służącą innowacyjności w przestrzeni, w której
nawiązywana będzie współpraca pomiędzy przedsiębiorcami, nauką i samorządem (ośrodki
innowacji, w tym centra kreatywności i innowacyjności)
Jeżeli P3.11=1 oraz/lub P3.12=1 oraz/lub P3.13=1: Modernizacja energetyczna
Jeżeli P3.14=1: Wspieranie energii odnawialnej
Jeżeli P3.15=1 oraz/lub P3.16=1: Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i
zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami
Jeżeli P3.17=1: Infrastruktura wodno-kanalizacyjna
Jeżeli P3.18=1 oraz/lub P3.19=1 oraz/lub P3.20=1: Wspieranie transformacji w kierunku
gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej (gospodarka odpadami
komunalnymi, gospodarka o obiegu zamkniętym, zagospodarowanie osadów ściekowych)
Jeżeli P3.21=1 oraz/lub P3.22=1 oraz/lub P3.23=1: Wzmacnianie ochrony i zachowania
przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury (Ochrona i regeneracja
obszarów chronionych, Ochrona różnorodności biologicznej, Rekultywacja terenów
zdegradowanych w miastach)
Jeżeli P3.24=1 oraz/lub P3.25=1: Zrównoważony transport miejski i/lub Regionalne Trasy
Rowerowe

Jeżeli P3.26=1: Drogi wojewódzkie
Jeżeli P3.27=1 : Drogi gminne i powiatowe
Jeżeli P3.28=1: Modernizacja instytucji i służb rynków pracy
Jeżeli P3.29=1: Programy wsparcia o charakterze outplacementu
Jeżeli P3.30=1 oraz/lub P3.31=1 oraz/lub P3.32=1 oraz/lub P3.33=1: Wspieranie równego
dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia (edukacja przedszkolna,
kształcenie ogólne, szkolnictwo zawodowe, wyższe)
Jeżeli P3.34=1: Tworzenie lokalnych punktów wsparcia kształcenia osób dorosłych
Jeżeli P3.35=1 oraz/lub P3.36=1 oraz/lub P3.37=1: Wspieranie aktywnego włączenia
społecznego (ekonomia społeczna, aktywizacja osób z niepełnosprawnościami, aktywizacja
społeczna i zawodowa grup w niekorzystnej sytuacji)
Jeżeli P3.38=1 oraz/lub P3.39=1: Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli
państw trzecich, w tym migrantów
Jeżeli P3.40=1 oraz/lub P3.41=1 oraz/lub P3.42=1 oraz/lub P3.43=1 oraz/lub P3.44=1
oraz/lub P3.45=1: Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i
przystępnych cenowo usług (rozwój usług opiekuńczych i sąsiedzkich, działania na rzecz
podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wychowujących dzieci, rozwój
usług świadczonych w mieszkaniach wspomaganych i chronionych, kompleksowe usługi
środowiskowej opieki długoterminowej, wdrażanie standardów dostępności w podmiotach
leczniczych, wsparcie psychiczne dzieci i młodzieży)
Jeżeli P3.46=1: Infrastruktura szkolnictwa wyższego
Jeżeli P3.47=1: Infrastruktura usług społecznych (tworzenie i rozwój placówek dziennego
pobytu i placówek krótkookresowego pobytu w formie całodobowej lub dziennej za opiekuna
faktycznego)
Jeżeli P3.48=1: Infrastruktura ochrony zdrowia
Jeżeli P3.49=1: Kultura i turystyka szczebla regionalnego: Wsparcie obiektów dziedzictwa
kulturowego o znaczeniu regionalnym
Jeżeli P3.50=1 oraz/lub P3.51=1 oraz/lub P3.52=1: Odnowa obszarów miejskich
(Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym, rozwój ZIT, rewitalizacja
obszarów miejskich)
Jeżeli P3.53=1: Odnowa obszarów wiejskich (zagospodarowanie terenów i obiektów na
obszarach wiejskich, w tym po-górniczych /poprzemysłowych/ powojskowych/
popegeerowskich/ po-kolejowych na cele realizacji zadań i funkcji niezbędnych dla
zaspokojenia potrzeb społeczności obszarów wiejskich)
Kolejne pytania będą dotyczyć właśnie tego celu szczegółowego. Czy Pani/Pana instytucja/
firma planuje realizację projektu/ projektów w ramach tego celu szczegółowego samodzielnie
czy w partnerstwie?
1. Samodzielnie
2. Częściowo w partnerstwie
3. Całkowicie w partnerstwie
4. Jeszcze nie wiemy

P8.1 Czy rozważaliby Państwo realizację projektu/ów w ramach tego celu szczegółowego,
gdyby wsparcie z Programu oferowane było w następujących formach?
1. Tak

2. Nie

99. Nie wiem, trudno
powiedzieć

Dotacja bezzwrotna
Instrumenty
mieszane – łączące
finansowanie
zwrotne z
bezzwrotnym
Instrumenty zwrotne
–np. pożyczka,
poręczenie
P8.2 Jeżeli M1=4 Przedsiębiorca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą Czy,
Państwa zdaniem, byliby Państwo w stanie pozyskać środki na realizację projektu/ów w
ramach tego celu szczegółowego na rynku komercyjnym (np. w banku komercyjnym, w
funduszu pożyczkowym), gdyby podjęli taką próbę?
1. Zdecydowanie tak
2. Raczej tak
3. Raczej nie
4. Zdecydowanie nie
99. Trudno powiedzieć
P8.3 Jeżeli P8.2=3 lub 4 Jeśli nie, z jakiego powodu / powodów mieliby Państwo problemy z
pozyskaniem środków na realizację projektu/ów w ramach tego celu szczegółowego na
rynku komercyjnym? [można wskazać więcej niż jedną odpowiedź]
1. Brak historii kredytowej
2. Słaba historia kredytowa (np. opóźnienia w spłacie)
3. Brak wkładu własnego lub zbyt niskie środki na jego poczet
4. Niewystarczające zabezpieczenie
5. Wysokie, już powzięte inne zobowiązania finansowe
6. Zbyt długi okres zwrotu z inwestycji
7. Słaba sytuacja finansowa podmiotu
96. Inne, jakie…?
99. Nie wiem, trudno powiedzieć
P9.1. Jeżeli P3.1=1 oraz/lub P3.2=1 Które z poniższych wskaźników będą dotyczyły
Państwa projektu/ projektów w ramach celu szczegółowego Rozwijanie i wzmacnianie
zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych
technologii (B+R - organizacje badawcze, B+R - konsorcja przemysłowo-naukowe,

przedsiębiorstwa)? Jaka będzie (nawet w przybliżeniu) zakładana przez Państwa wartość
docelowa?
1. Wskaźnik
pasuje do
planowanego
/ ych
projektu/ów i
znam
wartość
docelową

2. Wskaźnik
pasuje do
planowaneg
o/ ych
projektu/ów,
ale nie znam
wartości
docelowej

3. Wskaźnik
nie pasuje do
planowanego/
ych
projektu/ów

99. Nie
wiem/
trudno
powiedzi
eć

P10.1 Jeżeli
P9.1=1
Proszę
wpisać
przewidywa
ną wartość
docelową
wskaźnika

Liczba wspartych
laboratoriów
badawczych

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Przedsiębiorstwa
objęte wsparciem

WPISAĆ
LICZBĘ …..

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć
Przedsiębiorstwa
objęte wsparciem
w postaci dotacji

WPISAĆ
LICZBĘ …..
99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

P9.2. Jeżeli P3.3=1 oraz/lub P3.4=1 oraz/lub P3.5=1 Które z poniższych wskaźników będą
dotyczyły Państwa projektu/ projektów w ramach celu szczegółowego Cyfryzacja dla
obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych
(cyfryzacja procesów administracji publicznej, e-zdrowie, digitalizacja zasobów
publicznych)? Jaka będzie (nawet w przybliżeniu) zakładana przez Państwa wartość
docelowa?
1. Wskaźnik
pasuje do
planowanego
/ ych
projektu/ów i
znam
wartość
docelową
Instytucje
publiczne
wsparte w

2. Wskaźnik
pasuje do
planowaneg
o/ ych
projektu/ów,
ale nie znam
wartości
docelowej

3. Wskaźnik
nie pasuje do
planowanego/
ych
projektu/ów

99. Nie
wiem/
trudno
powiedzi
eć

P10.2 Jeżeli
P9.2=1
Proszę
wpisać
przewidywa
ną wartość
docelową
wskaźnika
WPISAĆ
LICZBĘ …..
99. Nie

zakresie rozwoju
usług, produktów
i procesów
cyfrowych (szt.)

wiem/ trudno
powiedzieć

Użytkownicy
nowych i
zmodernizowany
ch publicznych
usług, produktów
i procesów
cyfrowych
(użytkownicy /
rok)

WPISAĆ
LICZBĘ …..
99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

P9.3. Jeżeli P3.6=1 oraz/lub P3.7=1 oraz/lub P3.8=1 oraz/lub P3.9=1 Które z poniższych
wskaźników będą dotyczyły Państwa projektu/ projektów w ramach celu szczegółowego
Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP (Inwestycje w MŚP, wsparcie
przygotowania terenów inwestycyjnych)? Jaka będzie (nawet w przybliżeniu) zakładana
przez Państwa wartość docelowa?
1. Wskaźnik
pasuje do
planowanego
/ ych
projektu/ów i
znam
wartość
docelową
Przedsiębiorstwa
objęte wsparciem

2. Wskaźnik
pasuje do
planowaneg
o/ ych
projektu/ów,
ale nie znam
wartości
docelowej

3. Wskaźnik
nie pasuje do
planowanego/
ych
projektu/ów

99. Nie
wiem/
trudno
powiedzi
eć

P10.3 Jeżeli
P9.3=1
Proszę
wpisać
przewidywa
ną wartość
docelową
wskaźnika
WPISAĆ
LICZBĘ …..
99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

Przedsiębiorstwa
objęte wsparciem
w postaci dotacji

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Przedsiębiorstwa
objęte wsparciem
z instrumentów
finansowych

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Inwestycje

WPISAĆ

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

LICZBĘ …..

prywatne
uzupełniające
wsparcie
publiczne (w tym:
dotacje,
instrumenty
finansowe) (w
PLN)

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

P9.4. Jeżeli P3.10=1 Które z poniższych wskaźników będą dotyczyły Państwa projektu/
projektów w ramach celu szczegółowego Inwestycje w infrastrukturę służącą
innowacyjności w przestrzeni, w której nawiązywana będzie współpraca pomiędzy
przedsiębiorcami, nauką i samorządem (ośrodki innowacji, w tym centra kreatywności
i innowacyjności)? Jaka będzie (nawet w przybliżeniu) zakładana przez Państwa wartość
docelowa?
1. Wskaźnik
pasuje do
planowanego
/ ych
projektu/ów i
znam
wartość
docelową

2. Wskaźnik
pasuje do
planowaneg
o/ ych
projektu/ów,
ale nie znam
wartości
docelowej

3. Wskaźnik
nie pasuje do
planowanego/
ych
projektu/ów

99. Nie
wiem/
trudno
powiedzi
eć

Udział
podmiotów
instytucjonalnych
w procesie
przedsiębiorczeg
o odkrywania
(szt.)

P10.4 Jeżeli
P9.4=1
Proszę
wpisać
przewidywa
ną wartość
docelową
wskaźnika
WPISAĆ
LICZBĘ …..
99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

P9.5. Jeżeli P3.11=1 oraz/lub P3.12=1 oraz/lub P3.13=1 Które z poniższych wskaźników
będą dotyczyły Państwa projektu/ projektów w ramach celu szczegółowego Modernizacja
energetyczna? Jaka będzie (nawet w przybliżeniu) zakładana przez Państwa wartość
docelowa?
1. Wskaźnik
pasuje do
planowanego
/ ych
projektu/ów i
znam
wartość
docelową
Przedsiębiorstwa
objęte wsparciem
z instrumentów
finansowych

2. Wskaźnik
pasuje do
planowaneg
o/ ych
projektu/ów,
ale nie znam
wartości
docelowej

3. Wskaźnik
nie pasuje do
planowanego/
ych
projektu/ów

99. Nie
wiem/
trudno
powiedzi
eć

P10.5 Jeżeli
P9.5=1
Proszę
wpisać
przewidywa
ną wartość
docelową
wskaźnika
WPISAĆ
LICZBĘ …..
99. Nie
wiem/ trudno

powiedzieć
Lokale
mieszkalne o
lepszej
udoskonalonej
charakterystyce
energetycznej
(szt.)

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Budynki
publiczne o
lepszej
charakterystyce
energetycznej –
powierzchnia w
m2

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Roczne zużycie
energii pierwotnej
(w tym:
mieszkania,
budynki
użyteczności
publicznej,
przedsiębiorstwa,
inne) (MWh/rok)

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Szacowana
emisja gazów
cieplarnianych
(tona
ekwiwalentu CO2
/ rok)

WPISAĆ
LICZBĘ …..

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

P9.6. Jeżeli P3.14=1 Które z poniższych wskaźników będą dotyczyły Państwa projektu/
projektów w ramach celu szczegółowego Wspieranie energii odnawialnej? Jaka będzie
(nawet w przybliżeniu) zakładana przez Państwa wartość docelowa?
1. Wskaźnik
pasuje do
planowanego
/ ych
projektu/ów i
znam
wartość
docelową
Dodatkowa
zdolność

2. Wskaźnik
pasuje do
planowaneg
o/ ych
projektu/ów,
ale nie znam
wartości
docelowej

3. Wskaźnik
nie pasuje do
planowanego/
ych
projektu/ów

99. Nie
wiem/
trudno
powiedzi
eć

P10.6 Jeżeli
P9.6=1
Proszę
wpisać
przewidywa
ną wartość
docelową
wskaźnika
WPISAĆ
LICZBĘ …..

wytwarzania
energii
odnawialnej (w
tym: energii
elektrycznej,
energii cieplnej)
(kWe)

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

Wytworzona
energia
odnawialna
ogółem w tym:
energia
elektryczna,
energia cieplna)
(MWh/rok)

WPISAĆ
LICZBĘ …..
99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

P9.7. Jeżeli P3.15=1 oraz/lub P3.16=1 Które z poniższych wskaźników będą dotyczyły
Państwa projektu/ projektów w ramach celu szczegółowego Wspieranie przystosowania
się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i
katastrofami? Jaka będzie (nawet w przybliżeniu) zakładana przez Państwa wartość
docelowa?
1. Wskaźnik
pasuje do
planowanego
/ ych
projektu/ów i
znam
wartość
docelową

2. Wskaźnik
pasuje do
planowaneg
o/ ych
projektu/ów,
ale nie znam
wartości
docelowej

3. Wskaźnik
nie pasuje do
planowanego/
ych
projektu/ów

99. Nie
wiem/
trudno
powiedzi
eć

P10.7 Jeżeli
P9.7=1
Proszę
wpisać
przewidywa
ną wartość
docelową
wskaźnika

Zielona
infrastruktura
wybudowana lub
zmodernizowana
w celu
przystosowania
się̨ do zmian
klimatu
(powierzchnia w
ha)

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Pojemność
obiektów małej
retencji (m3)

WPISAĆ
LICZBĘ …..

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

Liczba jednostek
służb
ratowniczych
doposażonych w
sprzęt do
prowadzenia
akcji
ratowniczych i
usuwania
skutków katastrof

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Ludność mająca
dostęp do nowej
lub doskonalonej
zielonej
infrastruktury
(liczba osób)

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Ludność
odnosząca
korzyści ze
środków ochrony
przed klęskami
żywiołowymi
związanymi z
klimatem (oprócz
powodzi i
pożarów lasów)
(liczba osób)

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Ludność
odnosząca
korzyści ze
środków ochrony
przed klęskami
żywiołowymi
związanymi z
klimatem (oprócz
powodzi lub
niekontrolowanyc
h pożarów)
przeciwpożarowe
j (liczba osób)

WPISAĆ
LICZBĘ …..

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

P9.8. Jeżeli P3.17=1 Które z poniższych wskaźników będą dotyczyły Państwa projektu/
projektów w ramach celu szczegółowego Infrastruktura wodno-kanalizacyjna? Jaka
będzie (nawet w przybliżeniu) zakładana przez Państwa wartość docelowa?
1. Wskaźnik
pasuje do

2. Wskaźnik
pasuje do

3. Wskaźnik
nie pasuje do

99. Nie
wiem/

P10.8 Jeżeli
P9.8=1

planowanego
/ ych
projektu/ów i
znam
wartość
docelową

planowaneg
o/ ych
projektu/ów,
ale nie znam
wartości
docelowej

planowanego/
ych
projektu/ów

trudno
powiedzi
eć

Proszę
wpisać
przewidywa
ną wartość
docelową
wskaźnika

Długość nowych
lub
zmodernizowany
ch sieci
wodociągowych
w ramach
zbiorowych
systemów
zaopatrzenia w
wodę̨ (km)

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Długość́ nowych
lub
zmodernizowany
ch sieci
kanalizacyjnych
w ramach
zbiorowych
systemów
odprowadzania
ścieków (km)

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Ludność
przyłączona do
zbiorowych
systemów
oczyszczania
ścieków co
najmniej II
stopnia (liczba
osób)

WPISAĆ
LICZBĘ …..

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

P9.9. Jeżeli P3.18=1 oraz/lub P3.19=1 oraz/lub P3.20=1 Które z poniższych wskaźników
będą dotyczyły Państwa projektu/ projektów w ramach celu szczegółowego Wspieranie
transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki
zasobooszczędnej (gospodarka odpadami komunalnymi, gospodarka o obiegu
zamkniętym, zagospodarowanie osadów ściekowych)? Jaka będzie (nawet w
przybliżeniu) zakładana przez Państwa wartość docelowa?
1. Wskaźnik
pasuje do
planowanego
/ ych

2. Wskaźnik
pasuje do
planowaneg
o/ ych

3. Wskaźnik
nie pasuje do
planowanego/
ych

99. Nie
wiem/
trudno
powiedzi

P10.9 Jeżeli
P9.9=1
Proszę
wpisać

projektu/ów i
znam
wartość
docelową

projektu/ów,
ale nie znam
wartości
docelowej

projektu/ów

eć

przewidywa
ną wartość
docelową
wskaźnika

Przedsiębiorstwa
objęte wsparciem
z instrumentów
finansowych

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Inwestycje w
obiekty do
selektywnego
zbierania
odpadów (w
PLN)

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Ilość
zredukowanych
odpadów
będących
pozostałością w
procesie
produkcyjnym
przedsiębiorstwa
(tony / rok)

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Liczba wspartych
punktów
selektywnego
zbierania
odpadów
komunalnych
(PSZOK)

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Liczba osób
objętych
selektywnym
zbieraniem
odpadów
komunalnych

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Długość́ nowych
lub
zmodernizowany
ch sieci
kanalizacyjnych
w ramach
zbiorowych

WPISAĆ
LICZBĘ …..

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

systemów
odprowadzania
ścieków (km)
P9.10. Jeżeli P3.21=1 oraz/lub P3.22=1 oraz/lub P3.23=1 Które z poniższych wskaźników
będą dotyczyły Państwa projektu/ projektów w ramach celu szczegółowego Wzmacnianie
ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej
infrastruktury (Ochrona i regeneracja obszarów chronionych, Ochrona różnorodności
biologicznej, Rekultywacja terenów zdegradowanych w miastach)? Jaka będzie (nawet
w przybliżeniu) zakładana przez Państwa wartość docelowa?
1. Wskaźnik
pasuje do
planowanego
/ ych
projektu/ów i
znam
wartość
docelową

2. Wskaźnik
pasuje do
planowaneg
o/ ych
projektu/ów,
ale nie znam
wartości
docelowej

3. Wskaźnik
nie pasuje do
planowanego/
ych
projektu/ów

99. Nie
wiem/
trudno
powiedzi
eć

P10.10
Jeżeli
P9.10=1
Proszę
wpisać
przewidywa
ną wartość
docelową
wskaźnika

Powierzchnia
siedlisk
wspieranych w
celu uzyskania
lepszego statusu
ochrony (w ha)

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Liczba wspartych
form ochrony
przyrody

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Powierzchnia
wspieranych
zrekultywowanyc
h gruntów (w ha)

WPISAĆ
LICZBĘ …..

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

P9.11. Jeżeli P3.24=1 oraz/lub P3.25=1 Które z poniższych wskaźników będą dotyczyły
Państwa projektu/ projektów w ramach celu szczegółowego Zrównoważony transport
miejski i/lub Regionalne Trasy Rowerowe)? Jaka będzie (nawet w przybliżeniu) zakładana
przez Państwa wartość docelowa?
1. Wskaźnik
pasuje do
planowanego
/ ych
projektu/ów i

2. Wskaźnik
pasuje do
planowaneg
o/ ych
projektu/ów,

3. Wskaźnik
nie pasuje do
planowanego/
ych

99. Nie
wiem/
trudno
powiedzi

P10.11
Jeżeli
P9.11=1
Proszę
wpisać

znam
wartość
docelową

ale nie znam
wartości
docelowej

projektu/ów

eć

przewidywa
ną wartość
docelową
wskaźnika

Pojemność
ekologicznego
taboru do
zbiorowego
transportu
publicznego (w
osobach)

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Wspierana
infrastruktura
rowerowa (w km)

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Liczba wspartych
zintegrowanych
węzłów
przesiadkowych

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Roczna liczba
użytkowników
nowego lub
zmodernizowane
go transportu
publicznego
(liczba osób)

WPISAĆ
LICZBĘ …..

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

P9.12. Jeżeli P3.26=1 Które z poniższych wskaźników będą dotyczyły Państwa projektu/
projektów w ramach celu szczegółowego Drogi wojewódzkie? Jaka będzie (nawet w
przybliżeniu) zakładana przez Państwa wartość docelowa?
1. Wskaźnik
pasuje do
planowanego
/ ych
projektu/ów i
znam
wartość
docelową

Długość nowych
lub
rozbudowanych

2. Wskaźnik
pasuje do
planowaneg
o/ ych
projektu/ów,
ale nie znam
wartości
docelowej

3. Wskaźnik
nie pasuje do
planowanego/
ych
projektu/ów

99. Nie
wiem/
trudno
powiedzi
eć

P10.12
Jeżeli
P9.12=1
Proszę
wpisać
przewidywa
ną wartość
docelową
wskaźnika
WPISAĆ
LICZBĘ …..

dróg objętych
wsparciem –
poza TEN-T (km)

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

Długość dróg
przebudowanych
lub
zmodernizowany
ch – poza TEN-T
(km)

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Roczna liczba
użytkowników
nowo
wybudowanych,
przebudowanych,
rozbudowanych
lub
zmodernizowany
ch dróg
(pasażerokilomet
r / rok)

WPISAĆ
LICZBĘ …..

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

P9.13. Jeżeli P3.27=1 Które z poniższych wskaźników będą dotyczyły Państwa projektu/
projektów w ramach celu szczegółowego Drogi gminne i powiatowe? Jaka będzie (nawet
w przybliżeniu) zakładana przez Państwa wartość docelowa?
1. Wskaźnik
pasuje do
planowanego
/ ych
projektu/ów i
znam
wartość
docelową

2. Wskaźnik
pasuje do
planowaneg
o/ ych
projektu/ów,
ale nie znam
wartości
docelowej

3. Wskaźnik
nie pasuje do
planowanego/
ych
projektu/ów

99. Nie
wiem/
trudno
powiedzi
eć

P10.13
Jeżeli
P9.13=1
Proszę
wpisać
przewidywa
ną wartość
docelową
wskaźnika

Długość nowych
lub
rozbudowanych
dróg objętych
wsparciem –
poza TEN-T (km)

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Długość dróg
przebudowanych
lub
zmodernizowany
ch – poza TEN-T
(km)

WPISAĆ
LICZBĘ …..

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Roczna liczba
użytkowników
nowo
wybudowanych,
przebudowanych,
rozbudowanych
lub
zmodernizowany
ch dróg
(pasażerokilomet
r / rok)

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

P9.14. Jeżeli P3.28=1 Które z poniższych wskaźników będą dotyczyły Państwa projektu/
projektów w ramach celu szczegółowego Modernizacja instytucji i służb rynków pracy?
Jaka będzie (nawet w przybliżeniu) zakładana przez Państwa wartość docelowa?
1. Wskaźnik
pasuje do
planowanego
/ ych
projektu/ów i
znam
wartość
docelową

2. Wskaźnik
pasuje do
planowaneg
o/ ych
projektu/ów,
ale nie znam
wartości
docelowej

3. Wskaźnik
nie pasuje do
planowanego/
ych
projektu/ów

99. Nie
wiem/
trudno
powiedzi
eć

P10.14
Jeżeli
P9.14=1
Proszę
wpisać
przewidywa
ną wartość
docelową
wskaźnika

Liczba objętych
wsparciem
podmiotów
administracji
publicznej lub
służb publicznych
na szczeblu
krajowym,
regionalnym lub
lokalnym

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Liczba
pracowników
instytucji rynku
pracy objętych
wsparciem w
programie

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Liczba
pracowników
instytucji rynku
pracy, którzy
uzyskali
kwalifikacje po

WPISAĆ
LICZBĘ …..

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

opuszczeniu
programu
P9.15. Jeżeli P3.29=1 Które z poniższych wskaźników będą dotyczyły Państwa projektu/
projektów w ramach celu szczegółowego Programy wsparcia o charakterze
outplacementu? Jaka będzie (nawet w przybliżeniu) zakładana przez Państwa wartość
docelowa?
1. Wskaźnik
pasuje do
planowanego
/ ych
projektu/ów i
znam
wartość
docelową

2. Wskaźnik
pasuje do
planowaneg
o/ ych
projektu/ów,
ale nie znam
wartości
docelowej

3. Wskaźnik
nie pasuje do
planowanego/
ych
projektu/ów

99. Nie
wiem/
trudno
powiedzi
eć

P10.15
Jeżeli
P9.15=1
Proszę
wpisać
przewidywa
ną wartość
docelową
wskaźnika

Liczba osób
pracujących,
łącznie z
prowadzącymi
działalność na
własny rachunek,
objętych
wsparciem w
programie

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Liczba osób,
które uzyskały
kwalifikacje po
opuszczeniu
programu

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Liczba osób
pracujących,
łącznie z
prowadzącymi
działalność na
własny rachunek,
6 miesięcy po
opuszczeniu
programu

WPISAĆ
LICZBĘ …..

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

P9.16. Jeżeli P3.30=1 oraz/lub P3.31=1 oraz/lub P3.32=1 oraz/lub P3.33=1 Które z
poniższych wskaźników będą dotyczyły Państwa projektu/ projektów w ramach celu
szczegółowego Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego
kształcenia i szkolenia (edukacja przedszkolna, kształcenie ogólne, szkolnictwo
zawodowe, wyższe)? Jaka będzie (nawet w przybliżeniu) zakładana przez Państwa wartość
docelowa?

1. Wskaźnik
pasuje do
planowanego
/ ych
projektu/ów i
znam
wartość
docelową

2. Wskaźnik
pasuje do
planowaneg
o/ ych
projektu/ów,
ale nie znam
wartości
docelowej

3. Wskaźnik
nie pasuje do
planowanego/
ych
projektu/ów

99. Nie
wiem/
trudno
powiedzi
eć

P10.16
Jeżeli
P9.16=1
Proszę
wpisać
przewidywa
ną wartość
docelową
wskaźnika

Liczba dzieci
objętych
dodatkowymi
zajęciami
zwiększającymi
ich szanse
edukacyjne w
edukacji
przedszkolnej

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Liczba
dofinansowanych
miejsc
wychowania
przedszkolnego

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Liczba uczniów
objętych
wsparciem

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Liczba
przedstawicieli
kadry szkół i
placówek
systemu oświaty
objętych
wsparciem

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Liczba szkół i
placówek
systemu oświaty
objętych
wsparciem

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Liczba uczniów
uczestniczących
w stażach

WPISAĆ
LICZBĘ …..

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

uczniowskich

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

Liczba uczniów,
którzy nabyli
kompetencje
kluczowe lub
umiejętności
uniwersalne po
opuszczeniu
programu

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Liczba
przedstawicieli
kadry szkół i
placówek
systemu oświaty,
którzy uzyskali
kwalifikacje po
opuszczeniu
programu

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Liczba miejsc
wychowania
przedszkolnego,
które funkcjonują
przez co najmniej
24 miesiące po
zakończeniu
dofinansowania
ze środków EFS+

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Liczba uczniów
szkół i placówek
kształcenia
zawodowego
objętych
wsparciem w
postaci staży
uczniowskich,
uczestniczących
w kształceniu lub
pracujących 6
miesięcy od
ukończenia nauki

WPISAĆ
LICZBĘ …..

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

P9.17. Jeżeli P3.34=1 Które z poniższych wskaźników będą dotyczyły Państwa projektu/
projektów w ramach celu szczegółowego Tworzenie lokalnych punktów wsparcia

kształcenia osób dorosłych? Jaka będzie (nawet w przybliżeniu) zakładana przez Państwa
wartość docelowa?
1. Wskaźnik
pasuje do
planowanego
/ ych
projektu/ów i
znam
wartość
docelową

2. Wskaźnik
pasuje do
planowaneg
o/ ych
projektu/ów,
ale nie znam
wartości
docelowej

3. Wskaźnik
nie pasuje do
planowanego/
ych
projektu/ów

99. Nie
wiem/
trudno
powiedzi
eć

P10.17
Jeżeli
P9.17=1
Proszę
wpisać
przewidywa
ną wartość
docelową
wskaźnika

Liczba
podmiotów
przygotowanych
do pełnienia
funkcji lokalnego
ośrodka
kształcenia osób
dorosłych

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Liczba lokalnych
ośrodków
kształcenia osób
dorosłych
funkcjonujących
12 miesięcy po
zakończeniu
projektu

WPISAĆ
LICZBĘ …..

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

P9.18. Jeżeli P3.35=1 oraz/lub P3.36=1 oraz/lub P3.37=1 Które z poniższych wskaźników
będą dotyczyły Państwa projektu/ projektów w ramach celu szczegółowego Wspieranie
aktywnego włączenia społecznego (ekonomia społeczna, aktywizacja osób z
niepełnosprawnościami, aktywizacja społeczna i zawodowa grup w niekorzystnej
sytuacji)? Jaka będzie (nawet w przybliżeniu) zakładana przez Państwa wartość docelowa?
1. Wskaźnik
pasuje do
planowanego
/ ych
projektu/ów i
znam
wartość
docelową

Liczba
podmiotów
ekonomii

2. Wskaźnik
pasuje do
planowaneg
o/ ych
projektu/ów,
ale nie znam
wartości
docelowej

3. Wskaźnik
nie pasuje do
planowanego/
ych
projektu/ów

99. Nie
wiem/
trudno
powiedzi
eć

P10.18
Jeżeli
P9.18=1
Proszę
wpisać
przewidywa
ną wartość
docelową
wskaźnika
WPISAĆ
LICZBĘ …..
99. Nie

społecznej
objętych
wsparciem

wiem/ trudno
powiedzieć

Liczba miejsc
pracy
utworzonych w
przedsiębiorstwa
ch społecznych

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Liczba osób z
niepełnosprawno
ściami objętych
wsparciem w
programie

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Liczba osób,
których sytuacja
społeczna uległa
poprawie po
opuszczeniu
programu

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Liczba osób
bezrobotnych, w
tym długotrwale
bezrobotnych,
objętych
wsparciem w
programie

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Liczba osób
biernych
zawodowo
objętych
wsparciem w
programie

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Liczba osób,
które uzyskały
kwalifikacje po
opuszczeniu
programu

WPISAĆ
LICZBĘ …..

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

P9.19. Jeżeli P3.38=1 oraz/lub P3.39=1 Które z poniższych wskaźników będą dotyczyły
Państwa projektu/ projektów w ramach celu szczegółowego Wspieranie integracji
społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów? Jaka będzie
(nawet w przybliżeniu) zakładana przez Państwa wartość docelowa?

1. Wskaźnik
pasuje do
planowanego
/ ych
projektu/ów i
znam
wartość
docelową

2. Wskaźnik
pasuje do
planowaneg
o/ ych
projektu/ów,
ale nie znam
wartości
docelowej

3. Wskaźnik
nie pasuje do
planowanego/
ych
projektu/ów

99. Nie
wiem/
trudno
powiedzi
eć

P10.19
Jeżeli
P9.19=1
Proszę
wpisać
przewidywa
ną wartość
docelową
wskaźnika

Liczba osób
obcego
pochodzenia
objętych
wsparciem w
programie

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Liczba osób
poszukujących
pracy po
opuszczeniu
programu

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Liczba osób
pracujących,
łącznie z
prowadzącymi
działalność na
własny rachunek,
6 miesięcy po
opuszczeniu
programu

WPISAĆ
LICZBĘ …..

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

P9.20. Jeżeli P3.40=1 oraz/lub P3.41=1 oraz/lub P3.42=1 oraz/lub P3.43=1 oraz/lub P3.44=1
oraz/lub P3.45=1 Które z poniższych wskaźników będą dotyczyły Państwa projektu/
projektów w ramach celu szczegółowego Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do
dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług (rozwój usług opiekuńczych i
sąsiedzkich, działania na rzecz podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia
rodziny wychowujących dzieci, rozwój usług świadczonych w mieszkaniach
wspomaganych i chronionych, kompleksowe usługi środowiskowej opieki
długoterminowej, wdrażanie standardów dostępności w podmiotach leczniczych,
wsparcie psychiczne dzieci i młodzieży)? Jaka będzie (nawet w przybliżeniu) zakładana
przez Państwa wartość docelowa?
1. Wskaźnik
pasuje do
planowanego
/ ych
projektu/ów i

2. Wskaźnik
pasuje do
planowaneg
o/ ych
projektu/ów,

3. Wskaźnik
nie pasuje do
planowanego/
ych
projektu/ów

99. Nie
wiem/
trudno
powiedzi
eć

P10.20
Jeżeli
P9.20=1
Proszę
wpisać

znam
wartość
docelową

ale nie znam
wartości
docelowej

przewidywa
ną wartość
docelową
wskaźnika

Liczba osób
objętych
usługami
świadczonymi w
społeczności
lokalnej w
programie

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Liczba
utworzonych
miejsc
świadczenia
usług w
społeczności
lokalnej

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Liczba osób
świadczących
usługi w
społeczności
lokalnej dzięki
wsparciu w
programie

WPISAĆ
LICZBĘ …..

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

P9.21. Jeżeli P3.46=1 Które z poniższych wskaźników będą dotyczyły Państwa projektu/
projektów w ramach celu szczegółowego Infrastruktura szkolnictwa wyższego? Jaka
będzie (nawet w przybliżeniu) zakładana przez Państwa wartość docelowa?
1. Wskaźnik
pasuje do
planowanego
/ ych
projektu/ów i
znam
wartość
docelową

Liczba wspartych
uczelni

2. Wskaźnik
pasuje do
planowaneg
o/ ych
projektu/ów,
ale nie znam
wartości
docelowej

3. Wskaźnik
nie pasuje do
planowanego/
ych
projektu/ów

99. Nie
wiem/
trudno
powiedzi
eć

P10.21
Jeżeli
P9.21=1
Proszę
wpisać
przewidywa
ną wartość
docelową
wskaźnika
WPISAĆ
LICZBĘ …..
99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

Roczna liczba

WPISAĆ

użytkowników
nowych lub
zmodernizowany
ch placówek
oświatowych
(użytkownicy /
rok)

LICZBĘ …..
99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

P9.22. Jeżeli P3.47=1 Które z poniższych wskaźników będą dotyczyły Państwa projektu/
projektów w ramach celu szczegółowego Infrastruktura usług społecznych (tworzenie i
rozwój placówek dziennego pobytu i placówek krótkookresowego pobytu w formie
całodobowej lub dziennej za opiekuna faktycznego)? Jaka będzie (nawet w przybliżeniu)
zakładana przez Państwa wartość docelowa?
1. Wskaźnik
pasuje do
planowanego
/ ych
projektu/ów i
znam
wartość
docelową

2. Wskaźnik
pasuje do
planowaneg
o/ ych
projektu/ów,
ale nie znam
wartości
docelowej

3. Wskaźnik
nie pasuje do
planowanego/
ych
projektu/ów

99. Nie
wiem/
trudno
powiedzi
eć

P10.22
Jeżeli
P9.22=1
Proszę
wpisać
przewidywa
ną wartość
docelową
wskaźnika

Pojemność
nowych lub
zmodernizowany
ch placówek
opieki społecznej
(innych niż
mieszkania)
(osoby / rok)

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Roczna liczba
użytkowników
nowych lub
zmodernizowany
ch placówek
opieki społecznej
(użytkownicy /
rok)

WPISAĆ
LICZBĘ …..

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

P9.23. Jeżeli P3.48=1 Które z poniższych wskaźników będą dotyczyły Państwa projektu/
projektów w ramach celu szczegółowego Infrastruktura ochrony zdrowia? Jaka będzie
(nawet w przybliżeniu) zakładana przez Państwa wartość docelowa?
1. Wskaźnik
pasuje do
planowanego
/ ych

2. Wskaźnik
pasuje do
planowaneg
o/ ych

3. Wskaźnik
nie pasuje do
planowanego/
ych

99. Nie
wiem/
trudno
powiedzi

P10.23
Jeżeli
P9.23=1
Proszę

projektu/ów i
znam
wartość
docelową

projektu/ów,
ale nie znam
wartości
docelowej

projektu/ów

eć

wpisać
przewidywa
ną wartość
docelową
wskaźnika

Liczba wspartych
podmiotów
leczniczych

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Roczna liczba
użytkowników
nowych lub
zmodernizowany
ch placówek
opieki zdrowotnej
(użytkownicy /
rok)

WPISAĆ
LICZBĘ …..

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

P9.24. Jeżeli P3.49=1 Które z poniższych wskaźników będą dotyczyły Państwa projektu/
projektów w ramach celu szczegółowego Kultura i turystyka szczebla regionalnego:
Wsparcie obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym? Jaka będzie
(nawet w przybliżeniu) zakładana przez Państwa wartość docelowa?
1. Wskaźnik
pasuje do
planowanego
/ ych
projektu/ów i
znam
wartość
docelową

2. Wskaźnik
pasuje do
planowaneg
o/ ych
projektu/ów,
ale nie znam
wartości
docelowej

3. Wskaźnik
nie pasuje do
planowanego/
ych
projektu/ów

99. Nie
wiem/
trudno
powiedzi
eć

P10.24
Jeżeli
P9.24=1
Proszę
wpisać
przewidywa
ną wartość
docelową
wskaźnika

Liczba obiektów
kulturalnych i
turystycznych
objętych
wsparciem

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Liczba osób
odwiedzających
obiekty kulturalne
i turystyczne
objęte wsparciem
(odwiedzający /
rok)

WPISAĆ
LICZBĘ …..

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

P9.25. Jeżeli P3.50=1 oraz/lub P3.51=1 oraz/lub P3.52=1 Które z poniższych wskaźników
będą dotyczyły Państwa projektu/ projektów w ramach celu szczegółowego Odnowa
obszarów miejskich (Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym,
rozwój ZIT, rewitalizacja obszarów miejskich)? Jaka będzie (nawet w przybliżeniu)
zakładana przez Państwa wartość docelowa?
1. Wskaźnik
pasuje do
planowanego
/ ych
projektu/ów i
znam
wartość
docelową

2. Wskaźnik
pasuje do
planowaneg
o/ ych
projektu/ów,
ale nie znam
wartości
docelowej

3. Wskaźnik
nie pasuje do
planowanego/
ych
projektu/ów

99. Nie
wiem/
trudno
powiedzi
eć

P10.25
Jeżeli
P9.25=1
Proszę
wpisać
przewidywa
ną wartość
docelową
wskaźnika

Liczba obiektów
kulturalnych i
turystycznych
objętych
wsparciem

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Liczba osób
odwiedzających
obiekty kulturalne
i turystyczne
objęte wsparciem
odwiedzający /
rok

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Ludność́ objęta
projektami w
ramach strategii
zintegrowanego
rozwoju
terytorialnego
(osoby)

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Wspierane
strategie
zintegrowanego
rozwoju
terytorialnego
(sztuki)

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Powierzchnia
obszarów
objętych
rewitalizacją (ha)

WPISAĆ
LICZBĘ …..

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno

powiedzieć
P9.26. Jeżeli P3.53=1 Które z poniższych wskaźników będą dotyczyły Państwa projektu/
projektów w ramach celu szczegółowego Odnowa obszarów wiejskich
(zagospodarowanie terenów i obiektów na obszarach wiejskich, w tym po-górniczych
/poprzemysłowych/ powojskowych/ popegeerowskich/ po-kolejowych na cele
realizacji zadań i funkcji niezbędnych dla zaspokojenia potrzeb społeczności
obszarów wiejskich)? Jaka będzie (nawet w przybliżeniu) zakładana przez Państwa
wartość docelowa?
1. Wskaźnik
pasuje do
planowanego
/ ych
projektu/ów i
znam
wartość
docelową

2. Wskaźnik
pasuje do
planowaneg
o/ ych
projektu/ów,
ale nie znam
wartości
docelowej

3. Wskaźnik
nie pasuje do
planowanego/
ych
projektu/ów

99. Nie
wiem/
trudno
powiedzi
eć

P10.26
Jeżeli
P9.26=1
Proszę
wpisać
przewidywa
ną wartość
docelową
wskaźnika

Ludność objęta
projektami w
ramach strategii
zintegrowanego
rozwoju
terytorialnego
(osoby)

WPISAĆ
LICZBĘ …..

Wspierane
strategie
zintegrowanego
rozwoju
terytorialnego
(sztuki)

WPISAĆ
LICZBĘ …..

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

99. Nie
wiem/ trudno
powiedzieć

Pytania jednokrotnie zadawane – poza blokami dotyczącymi celów szczegółowych
P10 Jeżeli P1=1 oraz Jeżeli M1=
1. Gmina
2. Powiat, miasto na prawach powiatu
3. Samorząd województwa i jednostki organizacyjne
10. Gminna samorządowa jednostka organizacyjna
11. Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna
12. Spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa
Czy, Państwa zdaniem, byliby Państwo w stanie pozyskać środki na realizację planowanych
inwestycji na rynku komercyjnym (np. w banku komercyjnym, w funduszu pożyczkowym),
gdyby podjęli taką próbę?
1. Zdecydowanie tak
2. Raczej tak

3. Raczej nie
4. Zdecydowanie nie
88. Nie dotyczy ze względu na specyfikę naszego podmiotu/naszej instytucji
99. Trudno powiedzieć
P11Jeżeli P10=3 lub 4 Jeśli nie, z jakiego powodu / powodów mieliby Państwo problemy z
pozyskaniem środków na realizację planowanych inwestycji na rynku komercyjnym? [można
wskazać więcej niż jedną odpowiedź]
1. Brak historii kredytowej
2. Słaba historia kredytowa (np. opóźnienia w spłacie)
3. Brak wkładu własnego lub zbyt niskie środki na jego poczet
4. Niewystarczające zabezpieczenie
5. Wysokie, już powzięte inne zobowiązania finansowe
6. Zbyt długi okres zwrotu z inwestycji
7. Słaba sytuacja finansowa podmiotu
96. Inne, jakie…?
99. Nie wiem, trudno powiedzieć

Scenariusz wywiadu grupowego z przedstawicielami IZ i IP RPO WSL
podsumowującego wyniki badania

1.6

Respondenci

Przedstawiciele IZ, IP RPO WSL

Średni czas trwania

2 godziny

Pomoce techniczne

Urządzenia nagrywające, ew. duża tablica
lub flipchart, komputer i rzutnik, możliwość
współdzielenia ekranu (w trybie zdalnym)

Przed rozpoczęciem wywiadu
•

Należy poinformować respondentów o celu spotkania i badania

•

Należy poprosić o zgodę na nagrywanie

W czasie wywiadu:
•

Nie należy trzymać się kolejności poszczególnych pytań w blokach, należy pozwolić
respondentom na swobodne wypowiadania się.

•

W przypadku uzyskania odpowiedzi wskazującej na istnienie problemu w danym
obszarze - należy na bieżąco dopytywać o przyczyny danego stanu rzeczy oraz
możliwości niwelowania problemów.

•

Przed zakończeniem wywiadu należy upewnić się, że wszystkie najważniejsze
kwestie zostały poruszone, jeśli któraś z nich została pominięta, należy do niej
powrócić

Wprowadzenie
•

Informacja o celach badania, o nagrywaniu wywiadu, oraz o fakcie, że transkrypcja
wywiadu zostanie przekazana Zamawiającemu zgodnie z jego wymaganiem (jednak
bez bezpośredniej identyfikacji osób wypowiadających się przed ich wypowiedziami).

•

Prośba do uczestników o:
o

przedstawienie się,

o

wskazanie podmiotów, które reprezentują,

Zgodnie z OPZ. w terminie do 4 dni roboczych przed realizacją wywiadu grupowego z
przedstawicielami IZ i IP RPO WSL Wykonawca zobowiązany jest do przekazania w wersji
elektronicznej do akceptacji Zamawiającemu materiały, które będą wykorzystywane w trakcje
spotkania (np. scenariusz spotkania wraz z prezentowanymi danymi i/lub prezentacja).
Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi do przekazanego materiału, do których powinien
odnieść się Wykonawca przesyłając uzgodnioną wersję przekazanych materiałów.

1.7

Scenariusz wywiadu z koordynatorem ds. polityk horyzontalnych

INSTRUKCJA DLA MODERATORA
W scenariuszu „Program” oznacza „Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 20212027” – chyba, że w pytaniu wyraźnie wskazano inaczej.
Eksploruj wypowiedzi respondenta. W przypadku uzyskania odpowiedzi, które wymagają
uzasadnienia, pogłębienia, poproś o wyjaśnienie, uzasadnienie, podanie przykładu, podanie
podstaw podjęcia decyzji, doprecyzowanie, przedstawienie argumentów.
Zgodnie z zasadami prowadzenia wywiadów pogłębionych, traktuj scenariusz wywiadu
elastycznie, dostosowując każdorazowo pytania do wiedzy i doświadczeń respondenta,
wcześniej udzielonych odpowiedzi, potrzeby rozpoznania nowych wątków, które nie zostały
wprost ujęte w pytaniach, ale są istotne dla wyników badania.
W trakcie rozmowy przywołuj informacje pozyskane podczas analizy danych zastanych w
celu ich weryfikacji oraz otrzymania komentarza ze strony respondenta.
Ważne!
Celem wywiadu jest przekrojowe, całościowe, ogólne spojrzenie na Program – inaczej niż w
Scenariuszu w wersji tematycznej, dlatego obszary/tematy/dziedziny należy traktować jako
jedynie przykłady i dążyć do uzyskania całościowego obrazu/oceny Programu.
W zależności od przynależności rozmówcy do danego departamentu, tematykę wywiadu
można (nie trzeba) zawęzić do zakresu działań danego Departamentu. W przypadku
rozmówców z departamentu RR dopytuj o szerszy kontekst.
WPROWADZENIE
Moderator: Dzień dobry, nazywam się ………. Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego firmy badawcze Evalu oraz Ecorys Polska przeprowadzają badanie
„Ewaluacja ex-ante programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”. Głównym
celem badania jest ocena logiki interwencji przyjętej w ramach Programu. Cel ten zostanie
zrealizowany poprzez następujące cele szczegółowe badania: ocenę czy zaplanowana
interwencja odpowiada na zdiagnozowane w programie wyzwania w zakresie rozwoju i
potrzeby społeczno-ekonomiczne regionu, ocenę logiki interwencji pod względem możliwości

osiągnięcia zaplanowanych celów szczegółowych, ocenę czy i w jakim stopniu program
przyczyniania się do realizacji polityk horyzontalnych oraz ocenę zaplanowanych
wskaźników programu.
Wywiad potrwa około 45 minut.
Poinformuj o RODO.
Pragniemy zapewnić, że przetwarzanie powierzonych EVALU/ ECORYS Polska danych
osobowych realizowane jest zgodne z wymaganiami ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych RODO. Powierzone nam dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu
realizacji badania i po jego zakończeniu zostaną usunięte z naszych rejestrów. Z naszej
strony internetowej www.evalu.pl oraz www.ecorys.pl dowiedzą się Państwo, w jaki sposób
przetwarzamy dane osobowe oraz jakie macie Państwo związane z tym prawa.
Chciał/abym poinformować, że zgodnie z wymogami dotyczącymi tego badania, nasza
rozmowa będzie nagrywana, a zanonimizowana transkrypcja z wywiadu będzie przekazana
Zamawiającemu. Informacje uzyskane w trakcie wywiadu mogą być wykorzystane w
raportach lub opracowaniach zbiorczych – bez imiennego wskazania rozmówcy/rozmówców.
Czy wyraża Pan(i) zgodę na nagrywanie?
W przypadku braku zgody na nagranie należy sporządzić notatkę z wywiadu. Poinformuj
respondenta, że notatka zostanie przekazana Zamawiającemu.
STOPIEŃ I ZAKRES UWZGLĘDNIENIA ZASAD HORYZONTALNYCH W PROCESIE
PROGRAMOWANIA
STOPIEŃ I ZAKRES UWZGLĘDNIENIA ZASAD HORYZONTALNYCH W PROCESIE
PROGRAMOWANIA
1. Jakie na ten moment są główne dokumenty/wytyczne dotyczące wymogów i zaleceń w
zakresie sposobu uwzględniania polityk horyzontalnych w perspektywie 2021-2027?
Jakich dokumentów jeszcze brakuje? Jakie ma to skutki dla programowania?
2. W jakim stopniu udało się już przełożyć zapisy tych dokumentów na kształt Programu?
Co jeszcze należy uwzględnić?
3. Zasada partnerstwa oznacza współpracę i udział szerokiego grona przedstawicieli
społecznych i gospodarczych w realizacji Programu na wszystkich jego etapach, tj.
programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji. Jak oceni P. realizację tej zasady
na etapie przygotowania Programu?
•
•

W Programie opisano jakie działania w myśl zasady partnerstwa podjęto.
Jakie jeszcze działania są/będą realizowane?
Czy widzi P. potrzebę większego udziału partnerów/ podmiotów zewnętrznych
w tworzeniu Programu? Jakich partnerów?

4. W jaki sposób zapewniono/planuje się zapewnić zaangażowanie, w tworzenie programu
operacyjnego i innych dokumentów programowych, instytucji zajmujących się
przeciwdziałaniem dyskryminacji i promowaniem równości szans?
5. Jak ocenia P. obecne zapisy Programu w zakresie uwzględnienia w nim polityki równości
płci oraz równości szans i niedyskryminacji?
•
•

Czy te zapisy są wystarczające?
Co należy jeszcze uwzględnić w samym Programie w kontekście tych dwóch
polityk?
6. W jaki sposób uwzględnia się na etapie programowania politykę zrównoważonego

rozwoju i nieszkodzenia środowisku?
• Czy te zapisy są wystarczające?
• Co należy jeszcze uwzględnić w samym Programie w kontekście tej polityki?
7. Czy pod względem stosowania zasad horyzontalnych na etapie programowania proces
ten różni się między perspektywą 2014-2020 a 2021-2027? W jakich aspektach?
8. Czy jakaś zasada nie została wystarczająco uwzględniona na etapie programowania FE
dla Śląskiego? Która/które? Jak należałoby to zmienić?
STOPIEŃ I ZAKRES UWZGLĘDNIENIA ZASAD HORYZONTALNYCH W PROCESIE
REALIZACJI
9. Jakie są planowane działania w zakresie uwzględnienia poszczególnych polityk
horyzontalnych2 na etapie zarządzania Programem?
(np. powołanie koordynatorów, grup roboczych, realizowanie szkoleń dla
pracowników, skład KM, podział alokacji na realizację celów polityk, stosowanie
elektronicznego obiegu dokumentów w ramach/między IZ/IP, stosowanie zielonych i
społecznych zamówień, itp. rozwiązania/instrumenty)?
•

Które z polityk będą w większym stopniu uwzględnione na etapie zarządzania
Programem, a które w mniejszym? Dlaczego?
• Czy taki sposób i poziom uwzględniania poszczególnych polityk w procesie
zarządzania będzie wystarczający? Dlaczego?
• Jakie są oczekiwane efekty tych działań w kontekście realizacji celów polityk?
• Jakie jeszcze inne działania można /planuje się zastosować w systemie
zarządzania Programem?
10. W jaki sposób zapewniona zostanie realizacja poszczególnych polityk horyzontalnych3
na etapie wdrażania Programu?
(np. odpowiednie wskaźniki produktu i rezultatu – dostosowane do zakresu polityk,
typy projektów/operacji, odpowiednie grupy docelowe, kryteria wyboru, szkolenia
dotyczące polityk kierowane do wnioskodawców/beneficjentów, stosowanie
elektronicznego obiegu dokumentów w komunikacji z wnioskodawcami/
beneficjentami, obligowanie beneficjentów do stosowania zielonych i społecznych
zamówień publicznych, itp. rozwiązania/instrumenty)?
•
•
•
•

Które z polityk będą w większym stopniu uwzględnione na etapie wdrażania
Programem, a które w mniejszym? Z czego to wynika?
Czy taki sposób i poziom zapewnienia wdrażania Programu zgodnie z celami
poszczególnych polityk będzie wystarczający? Dlaczego?
Jakie są oczekiwane efekty tych działań w kontekście realizacji celów polityk?
Jakie jeszcze inne działania można /planuje się zastosować w systemie

Polityki: równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
równości szans kobiet i mężczyzn, zrównoważonego rozwoju i nieszkodzenia środowisku,
zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, pomocniczości i proporcjonalności,
partnerstwa oraz zasada deinstytucjonalizacji w zakresie wsparcia usług społecznych i zdrowotnych.
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wdrażania Programu?
11. Czy w P. ocenie w zakresie interwencji EFS w wystarczający sposób uwzględnione jest
podwójne podejście tzw. dual approach, tj. oprócz kryteriów zapewniających
uwzględnianie zasad horyzontalnych w ramach projektów, planowane są inne działania
realizujące cele takie jak: promowanie równości szans, niedyskryminacji i aktywnego
uczestnictwa oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w
niekorzystnej sytuacji oraz wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli
państw trzecich, w tym migrantów?
12. W jaki sposób planuje się uwzględnienie polityk równości płci, równości szans i
niedyskryminacji w ramach wsparcia EFRR? Jakie rozwiązania będą temu służyć?
13. W jaki sposób planuje się uwzględnienie polityki zrównoważonego rozwoju i
nieszkodzenia środowisku, zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska
naturalnego w ramach wsparcia EFS?
14. Jakie instrumenty/rozwiązania zostaną zastosowane w procesie monitoringu i
sprawozdawczości oraz ewaluacji w celu monitorowania/oceny stopnia i sposobu
wdrażania poszczególnych polityk horyzontalnych w Programie?
(np. zapewnienie odpowiednich, wydzielonych pól dotyczących sposobu/stopnia
realizacji polityk we wnioskach o dofinasowanie, wnioskach o płatność, w LSI i SL;
monitorowanie wskaźników odnoszących się do poszczególnych polityk;
przedstawianie w informacjach kwartalnych/innych dokumentach sprawozdawczych
informacji nt. postępu wdrażania polityk horyzontalnych; uwzględnianie perspektywy
polityk horyzontalnych w badaniach ewaluacyjnych, itp. rozwiązania/instrumenty)
•

Czy taki sposób monitorowania wdrażania i osiąganych efektów polityk
horyzontalnych będzie wystarczający? Dlaczego?
• Czy przyjęte rozwiązania pozwolą na pozyskanie szczegółowych informacji na
temat stopnia (w ujęciu ilościowym) i sposobu (w ujęciu jakościowym)
wdrażania polityk w ramach projektów i Programu?
• Monitorowanie których z polityk będzie relatywnie prostsze? Z czego to
wynika?
• Jakie jeszcze inne działania można /planuje się zastosować w systemie
monitoringowo-sprawozdawczym i ewaluacyjnym?
PODSUMOWANIE
15. Mając na uwadze powyższe, proszę spróbować ocenić czy tak zaplanowany system
realizacji (zarządzania i wdrażania) Programu zapewni zgodność interwencji z celami
poszczególnych polityk? W jakim stopniu?
•

Czy jest teraz możliwe określenie pożądanego/zakładanego wkładu Programu
w realizację celów tych polityk (w ujęciu ilościowym/wartościowym i
jakościowym)? W jaki sposób?
16. To było ostatnie pytanie. Może chciał(a)by P. coś dodać, skomentować, uzupełnić? Czy
są jeszcze jakieś inne kwestie, które warto poruszyć w tym temacie, o których nie
rozmawialiśmy? Jakie?
Moderator: Podziękuj za udział w badaniu.

