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Wykaz skrótów 

AOS Placówki Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej 

B+R Działalność badawczo-rozwojowa (ang. research and development) 

BDL GUS Bank Danych Lokalnych - Główny Urząd Statystyczny  

BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy 

BUR Baza Usług Rozwojowych 

CATI Wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny (ang. Computer-Assisted Telephone 

Interviewing) 

CAWI Wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW (ang. Computer-

Assisted Web Interview) 

CoVEs Europejska Inicjatywa centrów doskonałości zawodowej 

CP Cel Polityki Spójności 

CS Cel Szczegółowy 

CUPT Centrum Unijnych Projektów Transportowych 

CUS Centrum Usług Społecznych 

DOŚU Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

EBI Europejski Bank Inwestycyjny 

eCareMed Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna 

EFMRA Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS Europejski Fundusz Społeczny 

EURES European Employment Services - Europejskie Służby Zatrudnienia 

EUROSTAT Urząd Statystyczny Unii Europejskiej 

FE SL Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 

FEAD Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym 

FENG Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 

FEnIKS Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 

FERC Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy  

FERS Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 
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FGI Zogniskowany Wywiad Grupowy 

FST Fundusz Sprawiedliwej Transformacji 

GOZ Gospodarka o Obiegu Zamkniętym 

GPR Gminne Programy Rewitalizacji  

GUS Główny Urząd Statystyczny 

ICT Technologie informacyjno-komunikacyjne 

IIT Inny Instrument Terytorialny 

IOB Instytucje Otoczenia Biznesu 

IP Instytucja Pośrednicząca 

IPD Indywidualny Plan Działania (Plan działań obejmujących podstawowe usługi rynku pracy 

wspierane instrumentami rynku pracy w celu zatrudnienia bezrobotnego lub poszukującego 

pracy) 

IRP-PSZ Instytucje Rynku Pracy Publiczne Służby Zatrudnienia 

ITS Inteligentne Systemy Transportowe 

IZ Instytucja Zarządzająca  

IZ RPO WSL Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 

JST Jednostki Samorządu Terytorialnego 

KE Komisja Europejska 

KM Komitet Monitorujący 

KOP Komisja Oceny Projektów 

KPGO Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 

KPO Krajowy Plan Odbudowy 

KPO Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności 

KPOŚK Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

KSRR Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 

LGD Lokalna Grupa Działania 

LOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji  

LSI Lokalny System Informatyczny dla Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-

2027 
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LSR Lokalne Strategie Rozwoju 

MFiPR Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

MPA Miejskie Plany Adaptacji 

MŚP Małe i Średnie Przedsiębiorstwa 

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia 

NGO Organizacja pozarządowa (ang. non-government organization) 

NIK Najwyższa Izba Kontroli 

OF Obszary Funkcjonalne 

OP Oś Priorytetowa 

OSI Obszar Strategicznej Interwencji 

OZE Odnawialne Źródła Energii 

OzN Osoby z niepełnosprawnościami 

PEP2040 Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku 

PES Podmioty Ekonomii Społecznej 

PI Priorytet Inwestycyjny 

PKB Produkt Krajowy Brutto 

PKD Polska Klasyfikacja Działalności 

PKP PLK Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe 

PO RYBY Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” 

PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) 

POPT Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 

POZ Placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 

PRT / PRT WSL na lata 2010-2020 Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego 

na lata 2010-2020 

PSF Podmiotowy System Finansowania 

PSZ Publiczne Służby Zatrudnienia  

PSZOK Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

PUP Powiatowe Urzędy Pracy 
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PZP Prawo Zamówień Publicznych 

RCR 47 wskaźnik Odpady Poddane Recyklingowi (wspólny wskaźnik rezultatu w ramach 

polityki regionalnej dla funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji) 

REACT-EU Pakiet Wsparcia na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy 

RIS Regionalna Strategia Innowacji  

RIT Regionalne Inwestycje Terytorialne 

RLKS Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność 

RPO Regionalny Program Operacyjny 

RPO WSL 2014-2020/ RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 

RPT Regionalny Plan Transportowy 

SCWEW Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej 

SL2014 Centralny System Teleinformatyczny, system teleinformatyczny wspierający 

realizację programów operacyjnych realizowanych w ramach Funduszy Europejskich 2014-

2020, o którym mowa w art. 72 ust. 1 lit. e rozporządzenia ogólnego 

SL2021 aplikacja Centralnego Systemu Teleinformatycznego wspierająca realizację 

programów operacyjnych realizowanych w ramach Funduszy Europejskich 2021-2027, o 

którym mowa w art. 72 ust. 1 lit. e rozporządzenia ogólnego 

SOOŚ Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko 

SOR Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 

r.) 

SP ZOZ Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  

SZOOP RPO WSL Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 

TBS Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

TEN-E Transeuropejska Sieć Energetyczna 

TEN-T Transeuropejska sieć transportowa 

TFUE Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

TUE Traktatu o Unii Europejskiej 

UD246 numer projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia 

klimatycznego wymiaru polityki miejskiej 

UE Unia Europejska 

UMWSL Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 
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UP Umowa Partnerstwa 

URE Urząd Regulacji Energetyki 

WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

WLWK Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 

WoD Wniosek o Dofinansowanie 

WoP Wniosek o Płatność 

WPGO Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 

WUP Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (IP RPO WSL-WUP) 

ZDW Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach 

ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
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Streszczenie  

Cele badania i zastosowana metodologia 

Głównym celem ewaluacji ex-ante była ocena przyjętej w ramach programu Fundusze 

Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (FE SL) logiki interwencji. Dokonano m.in.: oceny czy 

zaplanowana interwencja odpowiada na zdiagnozowane w programie wyzwania w zakresie 

rozwoju i potrzeby społeczno- ekonomiczne regionu, oceny logiki interwencji pod względem 

możliwości osiągnięcia zaplanowanych celów szczegółowych, oceny czy i w jakim stopniu 

program przyczyniania się do realizacji polityk horyzontalnych, a także oceny zaplanowanych 

wskaźników Programu. Przedmiotem ewaluacji ex-ante był projekt programu Fundusze 

Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, wersja v 1.0 z listopada 2021 roku, w którym 

przewidziano realizację 28 celów szczegółowych (CS) w ramach ośmiu Priorytetów.  

W badaniu zastosowano następujące metody badawcze: analiza danych zastanych, 

wywiady pogłębione z przedstawicielami IZ, IP RPO WSL 2014-2020 oraz z 

przedstawicielami podmiotów wdrażających instrumenty finansowe, wywiady grupowe z 

pracownikami m.in. Urzędu Marszałkowskiego, IZ, IP RPO WSL 2014-2020 oraz ekspertami 

dziedzinowymi, badanie ilościowe z beneficjentami RPO WSL 2014-2020 – potencjalnymi 

beneficjentami FE SL 2021-2027, wywiad grupowy z pracownikami IZ i IP podsumowujący 

rekomendacje. Cały zebrany materiał badawczy – jakościowy i ilościowy, został poddany 

analizom eksperckim. 

Trafność i aktualność diagnozy w Programie  

W rozdziale diagnostycznym Programu „Strategia programu: główne wyzwania w zakresie 

rozwoju i odnośne rozwiązania polityczne”, trafnie rozpoznano i wskazano wyzwania 

najważniejsze względem strategii wykorzystania funduszy europejskich w ramach polityki 

spójności oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST), a zatem względem interwencji 

planowanych do realizacji w Programie. Istnieje spójność między identyfikowanymi 

wyzwaniami w poszczególnych obszarach oddziaływania interwencji a wyzwaniami dla 

regionu wskazywanymi w dokumentach strategicznych (regionalnych, krajowych, UE). W 

Programie zwrócono uwagę i opisano kluczowe problemy i potrzeby społeczno-

ekonomiczne, istotne z punktu widzenia identyfikowanych wyzwań dla regionu oraz dla 

właściwego ukierunkowania interwencji. Pozytywnie ocenia się uwzględnienie w diagnozie 

(między innymi w obszarach transport, rynek pracy, edukacja, zdrowie) zjawisk i zmian 

wywołanych pandemią COVID-19. Rekomenduje się uzupełnienie treści Programu w 

wybranych obszarach informacji o problemach, potrzebach, wyzwaniach rozwojowych 

województwa, choć jednocześnie należy podkreślić, iż nie jest to kluczowe dla poprawnego 

wyboru obszarów czy grup wymagających wsparcia. 

Ogólna ocena logiki interwencji w ramach Programu 

Ocena logiki interwencji jest pozytywna. W poszczególnych celach szczegółowych 

zachowany został ciąg logiczny pomiędzy wszystkimi elementami logiki (ciągi przyczynowo-

skutkowe pomiędzy wyzwaniami, Priorytetami, celami szczegółowymi, powiązanymi 

rodzajami działań, a przewidzianymi efektami, które zostały w Programie wyrażone 

wskaźnikami produktu oraz rezultatu). Ewentualne rekomendacje przedstawione w raporcie 

dotyczą uzupełnienia niektórych elementów logiki w celu lepszego wydobycia kwestii 

priorytetowych, lub lepszego pokazania powiązań. Wszystkim kluczowym wyzwaniom 
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przypisano odpowiednie typy interwencji, tj. działania, których realizacja wpłynie na 

zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb i wyzwań. Uzasadnieniem dla ich realizacji są m.in. 

wcześniejsze doświadczenia (głównie w ramach RPO WSL 2014-2020 w przypadku działań, 

które będą miały swoją kontynuację w latach 2021-2027), które w zdecydowanej większości 

wskazują na wysoką skuteczność i użyteczność wsparcia (potwierdzone danymi 

monitoringowymi i sprawozdawczymi oraz wynikami innych badań ewaluacyjnych).  

Analiza poszczególnych elementów logiki interwencji oraz alokacji na poszczególne rodzaje 

interwencji pozwoliła również wysoko ocenić priorytetyzację potrzeb dokonaną przez IZ. 

Największe kwoty przyznano na działania priorytetowe w kontekście wyzwań społeczno-

gospodarczych i środowiskowych, choć nie w każdym przypadku środki te są wystarczające, 

żeby je zaspokoić.  

W Programie przedstawiono również szereg preferencji dla projektów i założeń, które 

pozytywnie wpływają na trafność logiki interwencji tj. w większym stopniu ukierunkowują 

wsparcie na cele oraz wzmacniają oddziaływanie interwencji. Interwencja w poszczególnych 

CS najczęściej odpowiada na zdiagnozowane wyzwania kompleksowo, dzięki różnorodnym 

rodzajom działań (szczególnie istotne w obszarach wspieranych z EFS+), przy zachowaniu 

linii demarkacyjnej, a także wydaje się być elastyczna – tj. została zaprojektowana tak, aby 

mogła być wykorzystywana mimo wpływu różnych czynników zewnętrznych (np. pandemii), 

elastycznie reagować na zmieniające się potrzeby regionu, lub zmiany prawne.  

Czynniki zewnętrzne  

W badaniu zidentyfikowano szereg czynników oddziałujących na interwencję oraz jej 

rezultaty. Są to zarówno czynniki niezbędne do osiągnięcia zakładanych produktów i 

rezultatów, a także czynniki, które mogą zagrozić osiągnięciu efektów. Duża część 

czynników jest niezależna od działań podejmowanych przez IZ. Niemniej, tam, gdzie było to 

możliwe, sformułowano rekomendacje pozwalające z jednej strony minimalizować ryzyka, a 

z drugiej trafniej ukierunkowywać wsparcie.  

Generalnie czynniki zewnętrze podzielić można na główne grupy: 

• Czynniki związane z koniunkturą gospodarczą, kierunkami rozwoju gospodarki i 

sytuacją finansową beneficjentów (negatywne: pandemia, wzrost kosztów materiałów 

i usług, sytuacja finansowa potencjalnych beneficjentów; pozytywne: wzrost cen 

energii – zwiększy popyt na projekty OZE); 

• Czynniki związane ze zmianami prawnymi i reformami (pozytywne: reforma systemu 

nauki w Polsce, ustawa antysmogowa i Program Ochrony Powietrza, obowiązujące 

prawodawstwo w zakresie m.in. planowania przestrzennego, zmiany planowane w 

ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz inne reformy w 

obszarze rynku pracy, uchwalenie Strategii Rozwoju Usług Społecznych – 

zwiększające trafność i efektywność wsparcia; negatywne: niepewność przepisów 

prawnych w obszarze OZE, aktualizacja Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 

oraz Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, brak ustawowej 

definicji deinstytucjonalizacji w ochronie zdrowia – ingerujące w harmonogramy 

naborów, lub potencjalnie ograniczające podejmowanie interwencji przez 

wnioskodawców);  

• Czynniki wynikające z obecności (lub jej braku) innej interwencji powiązanej ze 

wsparciem z FE SL (np. w obszarze zdrowia - uruchomienie ogólnokrajowych e-usług 
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dotyczących zdrowia oraz dofinansowanych z RPO WSL 2014-2020 – wzmocni i 

dookreśli zapotrzebowanie na wsparcie w FE SL; w obszarze transportu zbiorowego 

– brak linii kolejowych wydzielonych tylko dla ruchu aglomeracyjnego – czynnik 

negatywny) 

• Czynniki związane z procesem wdrażania projektów (negatywne: ryzyko niskiego 

zainteresowania/ potencjału pośredników finansowych w CS, w których zaplanowano 

IF, trudności ze stosowaniem przepisów Pzp i zasady konkurencyjności przez 

beneficjentów); 

• Czynniki wpływające na trwałość projektów (negatywne: sytuacja finansowa 

potencjalnych beneficjentów, obostrzenia sanitarne, ograniczające liczbę 

użytkowników infrastruktury np. turystyki, kultury oraz transportu; w obszarze zdrowia 

– niedobór kadr medycznych w regionie, w szczególności specjalistów i w obszarze 

zdrowia psychicznego, a także ryzyko utraty kontraktu NFZ na realizację usług 

zdrowotnych; w obszarze kształcenia zawodowego – starzenie się kadry 

nauczycielskiej przy jednoczesnym braku wystarczającej liczby chętnych młodych 

nauczycieli). 

Ocena uzasadnienia dla wybranych celów szczegółowych  

Wybór poszczególnych celów szczegółowych i kierunków wsparcia (przedstawiony w FE SL 

w Tabeli 1 Uzasadnienie wyboru celów szczegółowych) zostały w Programie właściwie 

uzasadniony. Generalnie uzasadnienia są spójne z diagnozą zawartą w Programie oraz 

innymi elementami logiki interwencji – planowanymi rodzajami działań i operacji, 

oczekiwanymi rezultatami oraz wysokością alokacji. Odpowiednio też wskazują na wagę 

poszczególnych wyzwań i interwencji. Jednocześnie ewaluatorzy sformułowali szereg 

propozycji uzupełnienia zapisów w tabeli przy wybranych celach szczegółowych, co powinno 

wzmocnić przedstawione uzasadnienia i dodatkowo uspójnić je z diagnozą.  

Ocena rodzajów działań/ typów wsparcia, w tym wyszczególnienie rodzajów działań z 

okresu programowania 2014-2020, które powinny być kontynuowane w okresie 2021-

2027 

Zdecydowana większość rodzajów interwencji zaplanowanej w FE SL 2021-2027 jest 

kontynuacją działań podejmowanych w RPO WSL 2014-2020. Nowymi obszarami jest m.in. 

CS 14 (podniesienie kompetencji Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ), w ramach którego 

planuje się podnoszenie kompetencji PSZ w zakresie prowadzenia polityki rynku pracy, 

wsparcie dla klastrów w CS 4 (ekosystem RIS), działania ukierunkowane na adaptację do 

zmian klimatu poprzez wdrażanie systemowych rozwiązań z zakresu błękitno-zielonej 

infrastruktury oraz przeciwdziałanie skutkom suszy w CS7 (choć elementy tego można było 

realizować w różnych Działaniach RPO WSL 2014-2020), wsparcie w zakresie infrastruktury 

kulturalnej i turystycznej (CS 25). Nowym elementem programu jest również wyodrębnienie 

działań dla przedsiębiorców w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w CS 9. 

Analizy eksperckie oraz wyniki badań terenowych wskazują na potrzebę realizacji wszystkich 

typów interwencji, które mają swoją kontynuację w FE SL 2021-2027. Potrzeby kontynuacji 

wynikają m.in. z: 

• Wciąż niezaspokojonych wyzwań i problemów, 

• Nowych wyzwań, wynikających m.in. z konsekwencji pandemii (np. w obszarze 

cyfryzacji), nowych trendów na rynku pracy (np. coraz większa liczba pracowników 
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spoza Polski), transformacji gospodarczej regionu związana z wygaszaniem lub 

znaczącymi przemianami całych branż, tj. górnictwo, energetyka, 

• Wysokiego potencjału aplikacyjnego w poszczególnych obszarach (na co wskazują 

m.in. wyniki badania ilościowego wśród potencjalnych beneficjentów), 

• Wysokiej skuteczności większości działań realizowanych w RPO WSL 2014-2020 

(mierzonej postępami finansowymi i rzeczowymi), 

• Wysokiej użyteczności większości działań realizowanych w RPO WSL 2014-2020 

oraz innych programach polityki spójności (na co wskazują m.in. wyniki badań 

ewaluacyjnych oceniających efekty interwencji). 

W niektórych celach szczegółowych nastąpi zmiana formy finansowania, np. w CS 5 

(efektywność energetyczna) planuje się częściowe wprowadzenie instrumentów finansowych 

(IF) w obszarze budownictwa wielorodzinnego oraz oświetlenia ulicznego, podczas gdy w 

RPO WSL 2014-2020 wsparcie miało charakter dotacyjny. Pojawiają się także zmiany pod 

względem głównych grup docelowych i rodzajów projektów. Np. w CS 5 (efektywność 

energetyczna) nie będzie możliwości wspierania budownictwa jednorodzinnego, które będzie 

beneficjentem programu krajowego Czyste Powietrze. Typy projektów realizowane w CS 27 

(odnowa obszarów wiejskich) są kontynuacją z RPO WSL 2014-2020, natomiast 

zastosowanie instrumentu IIT jest elementem nowym. Analiza ekspercka oraz wywiady 

pogłębione z przedstawicielami IZ oraz IP wskazują na zasadność wprowadzonych zmian w 

nowym Programie.  

Trafność zastosowania zasady koncentracji tematycznej oraz podziału alokacji na 

Priorytety i cele szczegółowe  

Zasada koncentracji tematycznej umożliwia zwiększenie skuteczności interwencji publicznej 

poprzez jej ukierunkowanie na realizację tych celów polityki spójności, które charakteryzują 

się najwyższą europejską wartością dodaną i najbardziej przyczyniają się do realizacji 

priorytetów UE. Polska jako kraj o wskaźniku dochodu narodowego brutto niższym niż 75% 

średniej UE jest zobowiązana przeznaczyć co najmniej 35% całkowitej kwoty swoich 

środków z EFRR w ramach priorytetów innych niż pomoc techniczna na CP1 i co najmniej 

30% na CP2 oraz co najmniej 25% swoich zasobów objętego zarządzaniem dzielonym na 

cele szczegółowe dotyczące obszaru polityki włączenia społecznego. Polska zdecydowała, 

że koncentracja tematyczna będzie dotyczyć poziomu krajowego, co daje większą 

elastyczność postępowania. W ramach FE SL 2021-2027 na cel 1 polityki spójności planuje 

się przeznaczyć 396,5 mln euro, co stanowi 19,7% całkowitej wielkości finansowania z 

EFRR (bez Pomocy Technicznej), na realizację celu 2 polityki spójności aż 45,6% całkowitej 

wielkości finansowania z EFRR (bez Pomocy Technicznej), zaś na wsparcie w ramach EFS+ 

na wspomniane cele dotyczące obszaru polityki włączenia społecznego 29,5% alokacji. Z 

punktu widzenia logiki Programu zapisy diagnozy w pełni uzasadniają koncentrację środków 

na celach szczegółowych, a zaplanowane działania są adekwatne do najważniejszych 

identyfikowanych problemów i potrzeb. Nie stwierdzono przesłanek mogących stawiać pod 

znakiem zapytania wysokość alokacji przeznaczonej na realizację działań w ramach danego 

priorytetu i celu szczegółowego. Przeprowadzona analiza nie wskazuje na ewidentną 

potrzebę wprowadzenia zmian w tym zakresie. 
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Spójność wewnętrzna celów szczegółowych i działań planowanych do realizacji  

Ogólna ocena spójności wewnętrznej Programu jest pozytywna. Ewentualne kolizje czy też 

konkurencyjność wsparcia w ramach instrumentów pożyczkowych zaobserwowano w CS 5 

(efektywność energetyczna) i CS 3 (konkurencyjność przedsiębiorstw). Konkurencyjność 

wsparcia w Priorytecie VIII Śląskie w transformacji z interwencjami realizowanymi w innych 

Priorytetach wymaga wskazania wyraźnej demarkacji dla działań pokrywających się z 

działaniami w innych Priorytetach. Odnotowano także sprzeczność celu Priorytetu IV Lepiej 

połączone Śląskie, mierzonego wskaźnikiem rezultatu (wzrost użytkowników wspartych 

dróg) ze spodziewanymi efektami Priorytetu III Mobilne Śląskie (wzrost udziału transportu 

publicznego). Rekomenduje się więc premiowanie wyboru inwestycji mających wpływ na 

organizację transportu publicznego. Zidentyfikowano wysoki potencjał komplementarności 

międzyfunduszowej Priorytetu V Społeczne Śląskie z Priorytetem VI Śląskie dla mieszkańca 

i Priorytetem VII Śląskie bliżej obywateli. Jej zachowanie wymaga jednak spójnej 

koncentracji terytorialnej wsparcia oraz wprowadzenia mechanizmów zapewniających 

wykorzystanie wspartej infrastruktury w projektach EFS+. 

Zasadność interwencji w poszczególnych obszarach programu  

Interwencje przewidziane w ramach projektu Programu zostały uznane jako zasadne w 

kontekście innych polityk, strategii, programów i funduszy wdrażanych na poziomie unijnym, 

krajowym i regionalnym (w tym m.in. Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania 

Odporności, program REACT-EU oraz FST), zidentyfikowanych potrzeb oraz 

obserwowanych trendów, także tych wynikających z pojawienia się pandemii COVID-19. W 

większości przypadków demarkacja wsparcia między poziom krajowy i regionalny jest 

klarowna i nie niesie ryzyka nakładania się interwencji. Zidentyfikowane ryzyka kolizji 

wsparcia dotyczą e-usług publicznych, modernizacji energetycznej oraz wsparcia dla 

klastrów i spółdzielni energetycznych. W tych obszarach konieczne będzie zastosowanie 

działań umożliwiających przeciwdziałanie konkurencji środków. Jednocześnie należy 

podkreślić, iż założenia dotyczące programów operacyjnych (w tym także FE SL) nadal 

podlegają modyfikacjom w procesie ich opracowywania i konsultowania z KE. Na obecnym 

etapie zapisy te są także częstokroć nieuszczegółowione w wystarczającym stopniu, aby 

ocenić, czy dane interwencje mogą ze sobą kolidować. Wysoki poziom ogólności mają także 

zapisy projektów krajowych programów operacyjnych, które w momencie prowadzenia 

ewaluacji nie zostały jeszcze zatwierdzone przez KE.  

Trafność zastosowania poszczególnych trybów wyboru i realizacji projektów 

W większość CS Programu założono realizację trybu mieszanego, uwzględniającego 

zarówno dominujący tryb konkurencyjny jak i niekonkurencyjny w przypadku projektów 

strategicznych, istotnych dla rozwoju całego regionu, o charakterze ponadlokalnym. 

Generalnie założenia te należy uznać za trafne, niemniej rekomendowana jest kontynuacja 

trybu parasolowego i grantowego w CS 6 (OZE). Ustalenia dotyczące trybu wdrażania CS 19 

(działania skierowane do obywateli państw trzecich) będą zależały od analiz w tym obszarze.  

Trafność zastosowania poszczególnych form finansowania  

Sposób doboru formy finansowania dla większości interwencji nie budzi wątpliwości. W 

Priorytecie I Innowacyjne Śląskie założono, że turystyka MŚP będzie wspierana dotacyjnie 

(w celu przezwyciężenia negatywnych konsekwencji pandemii w okresie wychodzenia z 

COVID-19) oraz w postaci pożyczek na rozwój (na późniejszym etapie trwania perspektywy 
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finansowej 2021-2027). Takie założenie jest co do zasady słuszne, jednak trzeba brać pod 

uwagę możliwość wyłącznego korzystania z dotacji, jeśli pandemia się wydłuży, a jej 

implikacje wpłyną na strukturę regionalną sektora. Finansowanie wsparcia w zakresie 

konkurencyjności MŚP (w szczególności w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw) w 

formie zwrotnej również jawi się jako uzasadnione.  

W odniesieniu do działań zaplanowanych w ramach Priorytetu II Ekologiczne Śląskie, brak 

jest większych uwag dot. form finansowania przewidzianych w Programie. Jedynie w 

przypadku IF w zakresie projektów związanych z głęboką modernizacją energetyczną 

budynków wielorodzinnych (nie powiązanych z walką z ubóstwem energetycznym), 

sugerujemy weryfikację czy nie byłoby zasadne wprowadzenie pewnych zachęt dla 

beneficjentów (w postaci elementu bezzwrotnego w ramach instrumentu, np. umorzenia 

części pożyczki lub zastosowanie części dotacyjnej). Na tym etapie nie formułujemy 

podobnego zalecenia dla wsparcia w zakresie efektywności energetycznej przedsiębiorstw, 

ponieważ analizy porównawcze podobnych instrumentów wdrażanych w RPO regionów 

innych niż Śląskie wykazały, że jest to forma wsparcia cechująca się istotnym popytem. 

Warto jednak podkreślić, że ocena w zakresie zasadności zastosowania IF może w 

przyszłości wymagać aktualizacji i aktualnie atrakcyjne pożyczki na preferencyjnych 

warunkach, w zmienionych realiach rynkowych, mogą napotkać ograniczony popyt. 

W odniesieniu do działań zaplanowanych w ramach Priorytetu III Mobilne Śląskie, 

pozytywnie oceniono odejście od pomysłu realizowania wsparcia w zakresie 

zrównoważonego transportu miejskiego oraz regionalnych tras rowerowych przy 

wykorzystaniu instrumentów finansowych na rzecz zastąpienia ich dotacjami. Finansowanie 

zwrotne w tym przypadku rodzi istotne ryzyko ograniczenia popytu na działanie, a dalszej 

konsekwencji bariery w realizacji CS 11.  

W Priorytecie IV Lepiej połączone Śląskie, zaplanowano wyłącznie wsparcie dotacyjne. 

Hipotetycznie, warunki brzegowe dla zastosowania IF spełnia wsparcie dotyczące 

regionalnego taboru kolejowego, jednak struktura właścicielska beneficjenta, wysoki koszt 

projektów oraz istotne, pozytywne efekty zewnętrzne ich realizacji sprawiają, że wsparcie 

dotacyjne wydaje się zasadne.  

W Priorytecie V Społeczne Śląskie, zaplanowano wykorzystanie wyłącznie wsparcia w 

formie dotacyjnej i rekomendujemy utrzymanie założonej formy finansowania. Wynika to 

przede wszystkim z charakteru instytucji potencjalnych beneficjentów (brak / ograniczona 

skala działalności komercyjnej) oraz sposobu ich finansowania (dominuje finansowanie z 

środków publicznych). Dodatkowo, realizowane projekty cechują się niską potencjalną 

dochodowością, zaś grupy docelowe odbiorców wsparcia (np. bezrobotni, osoby wykluczone 

społecznie) z uwagi na swoją trudną sytuację materialną, najprawdopodobniej nie byłyby w 

stanie uczestniczyć w odpłatnych przedsięwzięciach.  

W ramach FE SL w Priorytecie VI Śląskie dla mieszkańca przewidziano wyłącznie wsparcie 

dotacyjne. Z uwagi na charakter beneficjentów (podmioty, które świadczą usługi 

użyteczności publicznej), ograniczoną dochodowość planowanych przedsięwzięć oraz 

ważne, pozytywne efekty zewnętrzne – aprobujemy utrzymanie wsparcia bezzwrotnego.  

W Priorytecie VII Śląskie bliżej obywateli, również rekomendujemy utrzymanie zakładanego 

wsparcia dotacyjnego. Wykorzystywanie pożyczek w działaniu dotyczącym rewitalizacji 

obszarów miejskich jest obarczone ryzykiem realizacji projektów o niższych, pozytywnych 

efektach zewnętrznych niż możliwe do osiągania w projektach dotacyjnych (silne dążenie do 
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maksymalizacji dochodowości). Dodatkowo, w świetle zrealizowanych badań, wyzwaniem 

może być osiągnięcie zakładanego popytu na tak zaprojektowany instrument wsparcia.  

FST dopuszcza wsparcie wyłącznie w formie dotacji, stąd brak celowości analiz 

alternatywnych form finansowania w Priorytecie VIII Śląskie w transformacji. 

Trafność zastosowania lokalnych, oddolnych inicjatyw oraz rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność  

Badanie potwierdziło trafny sposób uwzględniania oddolnych inicjatyw/RLKS w projekcie 

Programu. Trwają dalsze rozważania na temat zastosowania najbardziej optymalnej formuły 

wdrażania RLKS.  

Ocena przyjętego systemu wskaźników monitorowania  

Wskaźniki zaproponowane w Programie są trafne, przejrzyste, wiarygodne statystycznie, 

agregowalne, dostępne, solidne, kompletne, mierzalne, określone w czasie i efektywne 

kosztowo. Tylko 7 spośród ponad 100 wskaźników zyskało negatywne oceny w odniesieniu 

do pojedynczych kryteriów – żadnego wskaźnika nie oceniono jednoznacznie negatywnie. 

Dodatkowo wskaźniki oceniono pod kątem zasięgu, równowagi, odpowiedniości – solidności. 

Zdaniem ewaluatorów w wielu celach szczegółowych wskaźniki nie obejmują wszystkich 

interwencji w ramach jednego celu szczegółowego, jednak nie jest to jednoznaczne z 

koniecznością uzupełnienia tych wskaźników w zapisach Programu. Ewaluatorzy 

rekomendują rezygnację ze wskaźnika Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem 

w programie w ramach CS 28, gdyż wskaźnik nie zapewnia pełnej reprezentacji dla grup 

planowanych do objęcia wsparciem.  

Ocena trafności wskaźników (oraz ich wartości) dla oceny realizacji celów Programu 

W Programie w zdecydowanej większości przypadków działaniom przypisano właściwe 

wskaźniki produktu i rezultatu – obrazują one bezpośrednie efekty interwencji oraz będą 

pozwalały ocenić zmianę, tj. w jakim stopniu interwencja wpłynie na zmniejszenie 

zdiagnozowanych problemów.. Pozytywnie ocenia się założenie, by wykorzystywać 

doświadczenia poprzedniej perspektywy finansowej i stosować wskaźniki, które były już 

stosowane. 

Założenia leżące u podstaw tworzenia systemu wskaźników są oceniane jako zasadne. 

Instytucja Zarządzająca dąży do ograniczenia liczby wskaźników, co jest korzystne zarówno 

dla instytucji zaangażowanych w koordynowanie wdrażania FE SL, jak i dla beneficjentów. 

Należy założyć, że celem jest stworzenie systemu wskaźników, który będzie w stanie 

monitorować postępy we wdrażaniu Programu. W związku z tym należy pamiętać na 

dalszych etapach procesu programowania, że wskaźniki muszą być trafne, tzn. pokrywać 

większą część działań możliwych do wdrożenia w danym obszarze wsparcia. Ta 

konieczność może potencjalnie stać w sprzeczności ze wspomnianym wcześniej postulatem 

ograniczania liczby wskaźników, jednak na obecnym etapie nie identyfikuje się takiego 

problemu. Samo podejście związane ze sposobem liczenia wartości docelowych wskaźników 

oparte na koszcie jednostkowym jest powszechnie stosowane w procesie programowania 

wsparcia ze środków unijnych. Tym niemniej w związku z obserwowanym istotnym wzrostem 

cen, koszty jednostkowe powinny zostać zaktualizowane o wskaźnik inflacji.  



 
17 

Ocena uwzględnienia w Programie zasad horyzontalnych 

Na etapie programowania wzięto pod uwagę wszystkie zasady horyzontalne, tj. zasadę 

równości płci; równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami; zasadę zrównoważonego rozwoju i nieczynienia poważnych szkód 

środowisku; zasadę pomocniczości i proporcjonalności; partnerstwa oraz zasadę 

deinstytucjonalizacji. Świadczy o tym, po pierwsze, proces przygotowania Programu – 

realizujący przede wszystkim zasadę partnerstwa, z zachowaniem założeń 

wielopoziomowego systemu zarządzania. W proces konsultacji włączeni są także partnerzy 

społeczno-gospodarczy działający w obszarach wpisujących się w cele innych zasad, przede 

wszystkim równości płci, równości szans i niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, 

ochrony środowiska. Po drugie, o uwzględnieniu zasad horyzontalnych świadczą przyjęte 

zapisy w samym Programie – przede wszystkim w jego diagnozie (wskazanie aktualnych 

danych i informacji oraz problemów i wyzwań dla zrównoważonego rozwoju i nieszkodzenia 

środowisku, deinstytucjonalizacji czy równości szans płci i niedyskryminacji oraz związanych 

z szerszym angażowaniem partnerów w podejmowane działania rozwojowe) oraz opisach 

poszczególnych celów szczegółowych (wskazanie obowiązków dochowania zgodności 

interwencji z określonymi standardami minimum, standardami dostępności czy celami 

zrównoważonego rozwoju i nieszkodzenia środowisku). 

Ocena przewidywanego wkładu FE SL 2021-2027 w realizację celów zasad horyzontalnych 

jest pozytywna. Określono, które Fundusze i w jaki sposób oddziaływać mogą na 

poszczególne polityki – w żadnym wypadku nie będzie mógł uzyskać dofinansowania 

projekt, który wpływałby negatywnie na polityki równościowe czy politykę zrównoważonego 

rozwoju i nieszkodzenia środowisku. Poza tym wdrożono już lub planuje się wdrożyć 

konkretne działania i instrumenty w ramach systemu zarządzania i wdrażania, które służyć 

będą realizowaniu przez Program celów polityk horyzontalnych. Na etapie zarządzania do 

takich instrumentów można zaliczyć: Komitet Monitorujący, szkolenia dla pracowników IZ/IP 

oraz wnioskodawców/beneficjentów dotyczące tematyki zasad horyzontalnych; działania 

promocyjne czy funkcjonowanie Koordynatora ds. równości szans i niedyskryminacji. Na 

etapie wdrażania IZ przewiduje zastosowanie narzędzi, które zarówno zapewnią wpływ 

projektów na realizację zasad, jak i pozwolą ten wpływ oceniać. Do pierwszej grupy narzędzi 

należą m.in.: określone typy przedsięwzięć/inwestycji oraz promowane rozwiązania (np. 

uwzględnienie projektów bezpośrednio wspierających budowanie potencjału partnerów, 

deinstytucjonalizację, czy różne aspekty zrównoważonego rozwoju); kryteria wyboru; 

wymagane na etapie aplikowania określenie zakładanego (pozytywnego/neutralnego) 

oddziaływania projektów na kwestie równościowe/środowiskowe wraz z uzasadnieniem. 

Druga grupa narzędzi to m.in.: system LSI; wskaźniki monitorujące postęp rzeczowy oraz 

ewaluacja.  
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Summary 

Research objectives and methodology used 

The main objective of the ex-ante evaluation was to evaluate the intervention logic adopted 

under the program European Funds for Silesia 2021-2027 (FE SL). Among other things, it 

was assessed whether the planned intervention responds to the development challenges 

and socio-economic needs of the region diagnosed in the program, assessment of the 

intervention logic in terms of the possibility of achieving the planned detailed objectives, 

assessment of whether and to what extent the program contributes to the implementation of 

horizontal policies, as well as the evaluation of planned Program indicators. The subject of 

the ex-ante evaluation was the project of the European Funds for Silesia 2021-2027 

program, version v 1.0 of November 2021, which provided for the implementation of 28 

specific objectives (SO) under eight Priorities. 

The following research methods were used in the study: analysis of existing data, in-depth 

interviews with representatives of the MA, IP ROP WSL 2014-2020 and representatives of 

entities implementing financial instruments, group interviews with employees, incl. of the 

Marshal's Office, MA, IB ROP WSL 2014-2020 and field experts, quantitative research with 

beneficiaries of ROP WSL 2014-2020 - potential beneficiaries of FE SL 2021-2027, group 

interview with employees of the MA and IB summarizing the recommendations. All the 

collected research material - qualitative and quantitative - was subjected to expert analyzes. 

Accuracy and timeliness of the diagnosis in the Program  

In the diagnostic chapter of the Program "Program strategy: the main development 

challenges and related policy solutions", the most important challenges were correctly 

identified and indicated in terms of the strategy for the use of European funds under the 

cohesion policy and the Just Transition Fund (JTF), and therefore in relation to the 

interventions planned to be implemented in Program. There is consistency between the 

identified challenges in individual areas of intervention impact and the challenges for the 

region indicated in strategic documents (regional, national, EU). The Program highlights and 

describes key socio-economic problems and needs, important from the point of view of the 

identified challenges for the region and for the proper targeting of interventions. The inclusion 

in the diagnosis (including in the areas of transport, labor market, education, health) of 

phenomena and changes caused by the COVID-19 pandemic is positively assessed. It is 

recommended to supplement the content of the Program in selected areas with information 

about problems, needs and development challenges of the voivodeship, although it should 

also be emphasized that it is not crucial for the correct selection of areas or groups requiring 

support.  

Overall assessment of the intervention logic of the Program 

The assessment of the intervention logic is positive. In the individual detailed objectives, a 

logical sequence was maintained between all elements of logic (cause-effect sequences 

between challenges, Priorities, specific objectives, related types of activities, and the 

expected effects, which were expressed in the Program by product and result indicators). 

Possible recommendations presented in the report concern supplementing some elements of 

logic in order to better extract the priority issues or to show the connections better. All key 

challenges have been assigned the appropriate types of interventions, i.e. activities, the 
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implementation of which will affect the satisfaction of identified needs and challenges. The 

rationale for their implementation are, inter alia, previous experiences (mainly under ROP 

WSL 2014-2020 in the case of activities that will be continued in 2021-2027), which in the 

vast majority indicate high effectiveness and usefulness of support (confirmed by monitoring 

and reporting data and the results of other evaluation studies) . 

The analysis of individual elements of the intervention logic and allocation to individual types 

of intervention also allowed to highly evaluate the prioritization of needs performed by the 

MA. The highest amounts have been allocated to priority actions in the context of socio-

economic and environmental challenges, although these funds are not always sufficient to 

meet them. 

The Program also presents a number of preferences for projects and assumptions, which 

positively affect the accuracy of the intervention logic, i.e. to a greater extent direct the 

support towards goals and strengthen the impact of the intervention. Intervention in individual 

SO most often responds to the diagnosed challenges comprehensively, thanks to various 

types of activities (especially important in the areas supported by the ESF+), while 

maintaining the demarcation line, and also seems to be flexible - i.e. it was designed so that 

it could be used despite the impact of various external factors (e.g. a pandemic), flexibly 

respond to the changing needs of the region, or legal changes. 

External factors  

The study identified a number of factors influencing the intervention and its outcomes. These 

are both factors necessary to achieve the assumed products and results, as well as factors 

that may threaten the achievement of results. A large number of factors are independent of 

the activities undertaken by the MA. Nevertheless, where it was possible, recommendations 

were formulated that allow, on the one hand, to minimize the risks and, on the other, to more 

accurately target the support. 

In general, external factors can be divided into main groups: 

• Factors related to the economic situation, directions of economic development and the 

financial situation of beneficiaries (negative: pandemic, increase in costs of materials 

and services, financial situation of potential beneficiaries; positive: increase in energy 

prices - will increase demand for renewable energy projects); 

• Factors related to legal changes and reforms (positive: reform of the science system in 

Poland, the anti-smog act and the Air Protection Program, the applicable legislation in 

the field of, inter alia, spatial planning, changes planned in the act on employment 

promotion and labor market institutions, and other reforms in the area of labor market, 

adoption of the Social Services Development Strategy - increasing the relevance and 

effectiveness of support; negative: uncertainty of legal regulations in the field of 

renewable energy sources, update of the National Waste Management Plan and the 

National Program for Municipal Wastewater Treatment, no statutory definition of 

deinstitutionalization in health care - interfering with the recruitment schedules, or 

potentially limiting intervention by applicants);  

• Factors resulting from the presence (or lack thereof) of another intervention related to 

support from FE SL (e.g. in the area of health - launching nationwide health e-services 

and co-financed from ROP WSL 2014-2020 - will strengthen and define the need for 
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support in FE SL; in the area of collective transport - no railway lines dedicated only to 

agglomeration traffic - negative factor) 

• Factors related to the project implementation process (negative: risk of low interest / 

potential of financial intermediaries in the SO in which FI is planned, difficulties with the 

application of the PPL provisions and the principle of competition by beneficiaries); 

• Factors influencing the sustainability of projects (negative: financial situation of 

potential beneficiaries, sanitary restrictions, limiting the number of users of 

infrastructure, e.g. tourism, culture and transport; in the area of health - shortage of 

medical staff in the region, in particular specialists in the field of mental health, and the 

risk of losing NHF contract for the implementation of health services; in the area of 

vocational education - aging teaching staff with a simultaneous lack of a sufficient 

number of willing young teachers). 

Assessment of the justification for the selected specific objectives  

The selection of individual specific objectives and directions of support (presented in FE SL 

in Table 1 Justification for the selection of specific objectives) were properly justified in the 

Program. In general, the justifications are consistent with the diagnosis contained in the 

Program and other elements of the intervention logic - the planned types of activities and 

operations, the expected results and the amount of allocation. Accordingly, they also indicate 

the importance of particular challenges and interventions. At the same time, the evaluators 

formulated a number of proposals to supplement the entries in the table with selected 

specific objectives, which should strengthen the presented justifications and additionally 

make them consistent with the diagnosis. 

Assessment of the types of measures / types of support, including specification of the 

types of measures from the 2014-2020 programming period that should be continued 

in the period 2021-2027 

The vast majority of the types of interventions planned in FE SL 2021-2027 are a 

continuation of activities undertaken in the ROP WSL 2014-2020. New areas are, among 

others SO 14 (increasing the competences of Public Employment Services / PES), under 

which it is planned to increase PES competences in the field of conducting labor market 

policy, support for clusters in SO 4 (RIS ecosystem), activities aimed at adaptation to climate 

change by implementing systemic solutions with the scope of blue-green infrastructure and 

counteracting the effects of drought in SO 7 (although elements of this could be implemented 

in various Measures of the ROP WSL 2014-2020), support in the field of cultural and tourist 

infrastructure (SO 25). A new element of the program is also the separation of activities for 

entrepreneurs in the field of the circular economy in SO 9. 

Expert analyzes and the results of field studies indicate the need to implement all types of 

interventions that are continued in FE SL 2021-2027. The need for continuation arises, inter 

alia, from with: 

• Still unsatisfied challenges and problems, 

• New challenges resulting from, inter alia, from the consequences of a pandemic (e.g. 

in the area of digitization), new trends in the labor market (e.g. an increasing number of 

employees from outside Poland), economic transformation of the region related to the 

extinction or significant changes of entire industries, i.e. mining, energy, 
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• High application potential in individual areas (as indicated, among others, by the 

results of a quantitative survey among potential beneficiaries), 

• High effectiveness of most of the measures implemented in ROP WSL 2014-2020 

(measured by financial and material progress), 

• High usefulness of most of the measures implemented in ROP WSL 2014-2020 and 

other programs of the cohesion policy (as indicated, among others, by the results of 

evaluation studies assessing the effects of interventions). 

In some specific objectives, the form of financing will change, e.g. in SO 5 (energy efficiency) 

it is planned to partially introduce financial instruments (FI) in the area of multi-family housing 

and street lighting, while in the ROP WSL 2014-2020 support was of a subsidy nature. There 

are also changes in terms of main target groups and project types. For example, in SO 5 

(energy efficiency) it will not be possible to support single-family housing, which will be the 

beneficiary of the national program Clean Air. The types of projects implemented under SO 

27 (renewal of rural areas) are a continuation of the ROP WSL 2014-2020, while the 

application of the IIT instrument (Another Territorial Instrument) is a new element. Expert 

analysis and in-depth interviews with representatives of the MA and IB indicate the legitimacy 

of the changes introduced in the new Program. 

Accuracy of applying the principle of thematic concentration and division of the 

allocation into Priorities and specific objectives  

The principle of thematic concentration makes it possible to increase the effectiveness of 

public intervention by focusing it on the achievement of those objectives of cohesion policy 

that have the highest European added value and contribute most to the achievement of EU 

priorities. Poland as a country with a gross national income ratio lower than 75% of the EU 

average is obliged to allocate at least 35% of the total amount of its ERDF resources under 

priorities other than technical assistance to Cohesion Policy Objective 1 and at least 30% to 

Cohesion Policy Objective 2 and at least 25% of its resources under shared management for 

specific objectives in the area of social inclusion policy. Poland has decided that the thematic 

concentration will concern the national level, which gives greater flexibility of procedure. 

Under FE SL 2021-2027, it is planned to allocate EUR 396.5 million for Cohesion Policy 

Objective 1, which is 19.7% of the total amount of ERDF funding (excluding Technical 

Assistance), for the implementation of Cohesion Policy Objective 2, as much as 45.6% of the 

total the amount of financing from the ERDF (excluding Technical Assistance), and for the 

support under the ESF+ for the aforementioned objectives in the area of social inclusion 

policy, 29.5% of the allocation. From the point of view of the Program logic, the provisions of 

the diagnosis fully justify the concentration of resources on specific objectives, and the 

planned activities are adequate to the most important identified problems and needs. No 

premises were found that could question the amount of allocation for the implementation of 

measures under a given priority and specific objective. The conducted analysis does not 

indicate a clear need to introduce changes in this respect. 

Internal consistency of specific objectives and activities planned for implementation  

The overall assessment of the internal consistency of the Program is positive. Possible 

collisions or competitiveness of support under loan instruments was observed in SO 5 

(energy efficiency) and SO 3 (competitiveness of enterprises). The competitiveness of 

support under Priority VIII Śląskie in transformation with interventions implemented under 

other Priorities requires that a clear demarcation be indicated for measures overlapping with 
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measures under other Priorities. There was also a contradiction between the objective of 

Priority IV Better connected Silesia, measured by the result indicator (increase in users of 

supported roads) with the expected effects of Priority III Mobile Silesia (increase in the share 

of public transport). Therefore, it is recommended to reward the choice of investments that 

affect the organization of public transport. A high potential of inter-fund complementarity of 

Priority V Social Silesia with Priority VI Śląskie for an inhabitant and Priority VII Śląskie closer 

to citizens was identified. However, its preservation requires a coherent territorial 

concentration of support and the introduction of mechanisms ensuring the use of the 

supported infrastructure in ESF+ projects. 

The legitimacy of interventions in individual areas of the program  

The interventions envisaged under the Program project have been recognized as justified in 

the context of other policies, strategies, programs and funds implemented at the EU, national 

and regional levels (including, among others, the Instrument for Reconstruction and 

Increasing Resilience, REACT-EU program and JTF) , identified needs and observed trends, 

including those resulting from the outbreak of the COVID-19 pandemic. In most cases, the 

demarcation of support between the national and regional levels is clear and carries no risk 

of overlapping interventions. The identified support collision risks relate to public e-services, 

energy modernization and support for energy clusters and cooperatives. In these areas, it will 

be necessary to apply measures to counteract competition by means. At the same time, it 

should be emphasized that the assumptions concerning operational programs (including FE 

SL) are still subject to modifications in the process of their preparation and consultation with 

the European Commission. At the present stage, these records are also often not detailed 

enough to assess whether the interventions may conflict with each other. The provisions of 

draft national operational programs, which at the time of evaluation have not yet been 

approved by the European Commission, are also very general. 

Relevance of the application of individual modes of project selection and 

implementation 

Most of the SO Program assumed the implementation of the mixed mode, taking into 

account both the dominant competitive and non-competitive mode in the case of strategic 

projects, important for the development of the entire region, of a supra-local nature. 

Generally, these assumptions should be considered correct, however, it is recommended to 

continue the umbrella and grant mode in SO 6 (renewable energy sources). Arrangements 

for the implementation of SO 19 (actions targeted at third-country nationals) will depend on 

analyzes in this area. 

Relevance of the use of individual forms of financing  

The method of selecting the form of financing for most interventions is not in doubt. In Priority 

I Innovative Silesia, it was assumed that SME tourism would be supported by subsidies (in 

order to overcome the negative consequences of the pandemic in the period of recovery 

from COVID-19) and in the form of loans for development (at a later stage of the financial 

perspective 2021-2027). This assumption is correct in principle, but the possibility of 

exclusive use of subsidies should be taken into account if the pandemic continues and its 

implications affect the regional structure of the sector. Financing support for the 

competitiveness of SMEs (in particular in the field of internationalization of enterprises) in the 

form of returnable also appears to be justified. 
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With regard to the activities planned under Priority II Ecological Silesia, there are no major 

comments regarding the forms of financing provided for in the Program. Only in the case of 

FI for projects related to deep energy modernization of multi-family buildings (not related to 

the fight against energy poverty), we suggest verifying whether it would be justified to 

introduce certain incentives for beneficiaries (in the form of a non-returnable element under 

the instrument, e.g. cancellation of part of a loan or application of the subsidy part). At this 

stage, we do not formulate a similar recommendation for support in the field of energy 

efficiency of enterprises, because comparative analyzes of similar instruments implemented 

in ROPs in regions other than Śląskie have shown that it is a form of support characterized 

by significant demand. It is worth emphasizing, however, that the assessment of the validity 

of the application of FI may require updating in the future and the currently attractive loans on 

preferential terms, in the changed market realities, may meet a limited demand. 

With regard to the activities planned under Priority III Mobile Silesia, the departure from the 

idea of implementing support for sustainable urban transport and regional bicycle routes with 

the use of financial instruments and replacing them with subsidies was assessed positively. 

In this case, repayable financing poses a significant risk of limiting the demand for action 

and, consequently, barriers to the implementation of SO 11. 

In Priority IV Better connected Silesia, only subsidy support is planned. Hypothetically, the 

boundary conditions for the application of FI are met by the support for regional rolling stock, 

however, the ownership structure of the beneficiary, high cost of projects and significant 

positive externalities of their implementation make the subsidy support seem justified. 

In Priority V Social Silesia, it is planned to use only subsidy support and we recommend 

maintaining the assumed form of financing. This is mainly due to the nature of the institution 

of potential beneficiaries (no / limited scale of commercial activity) and the method of their 

financing (financing from public funds dominates). In addition, the implemented projects are 

characterized by low potential profitability, and the target groups of support recipients (e.g. 

the unemployed, socially excluded people), due to their difficult financial situation, would 

most likely not be able to participate in paid ventures. 

Within the framework of FE SL, in Priority VI Śląskie, only subsidy support is provided for the 

resident. Due to the nature of the beneficiaries (entities that provide public services), the 

limited profitability of planned projects and important, positive externalities - we approve of 

maintaining non-returnable support. 

In Priority VII, Śląskie closer to citizens, we also recommend maintaining the assumed 

subsidy support. The use of loans in the measure concerning the revitalization of urban 

areas is at risk of implementing projects with lower, positive externalities than can be 

achieved in subsidy projects (strong striving to maximize profitability). Additionally, in the light 

of the conducted research, the challenge may be to achieve the assumed demand for such a 

designed support instrument. 

The JTF allows support only in the form of subsidies, hence the lack of purposefulness of 

analyzes of alternative forms of financing in Priority VIII Silesia in transition.  

Relevance to apply local, grassroots initiatives and community-led local development  

The survey confirmed the correct way of including bottom-up initiatives / CLLD in the draft 

Program. There are further considerations on how to use the most optimal formula for 

implementing CLLD. 
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Assessment of the adopted system of monitoring indicators  

The indicators proposed in the Program are accurate, transparent, statistically reliable, 

aggregate, accessible, reliable, complete, measurable, timed and cost-effective. Only 7 out 

of more than 100 indicators were assessed negatively in relation to individual criteria - none 

of the indicators was clearly negative. In addition, the indicators were assessed in terms of 

range, balance, relevance - solidity. According to the evaluators, in many specific objectives 

the indicators do not cover all interventions under one specific objective, but it is not 

tantamount to the necessity to supplement these indicators in the provisions of the Program. 

The evaluators recommend resignation from the indicator Number of economically inactive 

people covered by support under the program under SO 28, as the indicator does not fully 

represent the groups planned for support. 

Assessment of the relevance of indicators (and their values) in order to assess the 

achievement of the Program objectives 

In the Program, in the vast majority of cases, the activities were assigned appropriate output 

and result indicators - they illustrate the direct effects of the intervention and will allow to 

assess the change, i.e. to what extent the intervention will reduce the diagnosed problems. 

use indicators that have already been used. 

The assumptions underlying the development of the indicator system are assessed as valid. 

The Managing Authority aims to limit the number of indicators, which is beneficial both for the 

institutions involved in coordinating the implementation of the FE SL, and for the 

beneficiaries. It should be assumed that the goal is to create a system of indicators that will 

be able to monitor the progress in the implementation of the Program. Therefore, it should be 

remembered at further stages of the programming process that the indicators must be 

accurate, i.e. cover the greater part of activities that can be implemented in a given support 

area. This necessity may potentially contradict the aforementioned postulate of limiting the 

number of indicators, however, at the present stage, no such problem has been identified. 

The very approach related to the method of calculating target values of indicators based on 

the unit cost is commonly used in the process of programming support from EU funds . 

However, due to the observed significant price increases, unit costs should be adjusted for 

inflation. 

Assessment of the inclusion of horizontal principles in the Program 

At the programming stage, all horizontal principles, ie the principle of gender equality, were 

taken into account; equal opportunities and non-discrimination, including accessibility for 

people with disabilities; the principle of sustainable development and not to cause serious 

damage to the environment; the principles of subsidiarity and proportionality; partnership and 

the principle of de-institutionalization. This is evidenced, first of all, by the process of 

preparing the Program - which primarily implements the partnership principle, while 

maintaining the assumptions of the multi-level management system. The consultation 

process also involves social and economic partners operating in areas that fit in with the 

objectives of other principles, primarily gender equality, equal opportunities and non-

discrimination, sustainable development, and environmental protection. Secondly, the 

inclusion of horizontal principles is evidenced by the provisions adopted in the Program itself 

- primarily in its diagnosis (indication of up-to-date data and information as well as problems 

and challenges for sustainable development and not harming the environment, de-

institutionalization, gender equality and non-discrimination, and related to the wider 
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involvement of partners in undertaken development activities) and descriptions of individual 

specific objectives (indication of obligations to ensure compliance of the intervention with the 

specified minimum standards, accessibility standards or the objectives of sustainable 

development and not harming the environment). 

The assessment of the expected contribution of FE SL 2021-2027 to the achievement of the 

objectives of the horizontal principles is positive. It has been determined which Funds and 

how can affect particular policies - under no circumstances will it be possible to obtain 

funding for a project that would have a negative impact on equality policies or the policy of 

sustainable development and non-harm to the environment. In addition, specific measures 

and instruments within the management and implementation system have already been 

implemented or are planned to be implemented, which will serve the implementation of the 

horizontal policy objectives by the Program. At the management stage, such instruments 

include: Monitoring Committee, training courses for MA / IB employees and applicants / 

beneficiaries on the subject of horizontal principles; promotional activities or the functioning 

of the Coordinator for equal opportunities and non-discrimination. At the implementation 

stage, the MA envisages the use of tools that will both ensure the impact of the projects on 

the implementation of the rules and allow for the assessment of this impact. The first group of 

tools includes, among others: specific types of undertakings / investments and promoted 

solutions (e.g. taking into account projects directly supporting partner capacity building, de-

institutionalization, or various aspects of sustainable development); criteria of choice; 

determination of the assumed (positive / neutral) impact of the projects on equality / 

environmental issues, together with justification, required at the application stage. The 

second group of tools includes: LSI system; indicators monitoring physical progress and 

evaluation. 
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1 Wprowadzenie  

Uzasadnienie wykonania badania 

Instytucja, która będzie zarządzać przyszłym programem Fundusze Europejskie dla 

Śląskiego 2021-2027 (FE SL, Program) aktualnie opracowuje jego zapisy. Dokument ten jest 

przygotowywany m.in. zgodnie z zapisami tzw. rozporządzenia ogólnego/ ramowego 

Parlamentu Europejskiego i Rady o przepisach wspólnych, określającego główne zasady 

wdrażania funduszy polityki spójności oraz kilku innych funduszy w ramach tzw. zarządzania 

dzielonego1 oraz na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS +)2 i Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 

Funduszu Spójności3, doprecyzowujących zapisy rozporządzenia ogólnego.  

Zapisy FE SL są także oparte o takie dokumenty jak: 

• Unijne dokumenty strategiczne, zalecenia i wytyczne: 

o Europejski Filar Praw Socjalnych, 

o Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030, 

o Zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform Polski na 2019r. oraz 

zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu 

konwergencji na 2019r., 

o Europejski semestr 2019: Ocena postępów w zakresie reform strukturalnych, 

zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania oraz 

wyniki szczegółowych ocen sytuacji na mocy rozporządzenia (UE) nr 1176/2011 

(sprawozdanie krajowe – Polska 2019 – Załącznik D). 

• Krajowe dokumenty strategiczne: 

o Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, 

o Krajowy Plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, 

o Polityka Energetyczna Polski 2040, 

o Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r., 

o Polityka ekologiczna Państwa 2030 

o Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 

klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030, 

                                                           

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe 
na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz COM(2018) 375. 
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego 
Plus (EFS+), COM(2018) 382. 
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Funduszu Spójności, COM(2018) 372. 



 
27 

o Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030, 

• Regionalne dokumenty strategiczne: 

o Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”, 

o Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego 2030, 

o Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego, Regionalna 

polityka energetyczna do roku 2030, 

o Regionalna Polityka Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa 

Śląskiego do roku 2030. 

Jednym z założeń rozporządzenia ogólnego było uproszczenie i skonsolidowanie przepisów, 

zmniejszenie obciążenia administracyjnego dla instytucji programu i beneficjentów, a także 

zapewnienie korzystnych warunków dla szybkiego ożywienia gospodarczego po kryzysie 

wywołanym pandemią COVID-19. 

Rozporządzenie ramowe/ ogólne wprowadza nowe podejście strategiczne w ramach polityki 

spójności, sprowadzając dotychczasowych 11 celów tematycznych do następujących 5 

celów: 

1. Bardziej inteligentna Europa – innowacyjna i inteligentna transformacja gospodarcza. 

2. Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa. 

3. Lepiej połączona Europa – mobilność i regionalne połączenia teleinformatyczne.  

4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym – wdrażanie Europejskiego filaru praw 

socjalnych.  

5. Europa bliżej obywateli – zrównoważony i zintegrowany rozwój obszarów miejskich, 

wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych.  

W latach 2021-2027 w województwie śląskim realizowane będą działania w ramach 

wszystkich pięciu celów polityki spójności oraz celu dodatkowego umożliwiającego 

obywatelom i regionom łagodzenie społecznych, gospodarczych i środowiskowo-

przestrzennych skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. 

Bazując na ww. dokumentach a także na dotychczasowych doświadczeniach we wdrażaniu 

programu operacyjnego w ramach perspektywy 2007-2013 oraz 2014-2020 i aktualnych 

unijnych, krajowych i regionalnych kierunkach prowadzenia polityki rozwoju, 

przygotowywane są zapisy programu na szczeblu regionalnym na lata 2021-2027. 

Równolegle z pracami prowadzonymi przez Instytucję Zarządzającą (IZ) istotna jest 

niezależna ocena ewaluatora proponowanych rozwiązań z uwzględnieniem ich trafności, 

spójności oraz przewidywanej efektywności, użyteczności i skuteczności w osiągnięciu 

założonych celów programu.  

Niniejsza ewaluacja ex ante służy zatem opiniowaniu propozycji przygotowywanych przez IZ 

i pozwala na zweryfikowanie, na ile uzasadnione jest podjęcie planowanych interwencji i 

sposób, w jaki zamierza się je przeprowadzić. Badanie objęło również analizę w zakresie 

możliwości wykorzystania form finansowania (w tym o charakterze dotacyjnym, zwrotnym, w 

tym instrumentów finansowych, instrumentów mieszanych). Przedmiotowe badanie pełni 

ważną rolę w celu usprawnienia planowanej interwencji, zwiększa szansę na osiągnięcie 

zaplanowanych rezultatów oraz zaspokojenie potrzeb grup społecznych objętych wsparciem. 
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Cel badania 

Głównym celem ewaluacji ex-ante była ocena przyjętej w ramach programu Fundusze 

Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 logiki interwencji. Cel ten został zrealizowany poprzez 

następujące cele szczegółowe badania: 

1. ocenę czy zaplanowana interwencja odpowiada na zdiagnozowane w programie 

wyzwania w zakresie rozwoju i potrzeby społeczno- ekonomiczne regionu, 

2. ocenę logiki interwencji pod względem możliwości osiągnięcia zaplanowanych 

celów szczegółowych, 

3. ocenę czy i w jakim stopniu program przyczynia się do realizacji polityk 

horyzontalnych, 

4. ocenę zaplanowanych wskaźników programu. 

Przedmiotowa ewaluacja była ściśle powiązana z procesem programowania. Jej głównym 

produktem są wnioski i rekomendacje, przybierające postać propozycji zmian w zapisach 

programu oraz rozwiązań mogących wzmocnić trafność i skuteczność przyszłego wsparcia. 

Zakres przedmiotowy 

Przedmiotem ewaluacji ex-ante był projekt programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 

2021-2027, wersja v 1.0 z listopada 2021 roku. Oceną objęto również opracowane przez IZ 

metodologie szacowania wskaźników, będące podstawą do określenia celów pośrednich i 

końcowych Programu. 

Oceny dokonano w odniesieniu do poszczególnych 8 Priorytetów oraz 28 celów 

szczegółowych Programu. Dla przejrzystości raportu zastosowano skrócone nazwy CS: 

Priorytet I: Inteligentne Śląskie 

Cel szczegółowy 1: Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz 

wykorzystywanie zaawansowanych technologii – nazwa skrócona: CS 1 (B+R i 

innowacyjność) 

Cel szczegółowy 2: Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, 

organizacji badawczych i instytucji publicznych – nazwa skrócona: CS 2 (podniesienie 

jakości świadczonych e-usług) 

Cel szczegółowy 3: Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie 

miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne – nazwa skrócona: CS 3 

(konkurencyjność i innowacyjność MŚP) 

Cel szczegółowy 4: Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, 

transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości – nazwa skrócona: CS 4 (ekosystem RIS) 

Priorytet II: Ekologiczne Śląskie 

Cel szczegółowy 5: Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych 

– nazwa skrócona: CS 5 (efektywność energetyczna) 

Cel szczegółowy 6: Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w 

tym z określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju – nazwa skrócona: CS 6 

(OZE) 
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Cel szczegółowy 7: Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku 

związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem 

podejścia ekosystemowego – nazwa skrócona: CS 7 (adaptacja do zmian klimatu) 

Cel szczegółowy 8: Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej – 

nazwa skrócona: CS 8 (infrastruktura wodno-kanalizacyjna) 

Cel szczegółowy 9: Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i 

gospodarki zasobooszczędnej – nazwa skrócona: CS 9 (gospodarka o obiegu 

zamkniętym i gospodarka zasobooszczędna) 

Cel szczegółowy 10: Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności 

biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie 

wszelkich rodzajów zanieczyszczenia – nazwa skrócona: CS 10 (ochrona i zachowanie 

przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury) 

Priorytet III: Mobilne Śląskie 

Cel szczegółowy 11: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako 

elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – nazwa skrócona: CS 11 

(zrównoważona multimodalna mobilność miejska)  

Priorytet IV: Lepiej połączone Śląskie 

Cel szczegółowy 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 – nazwa skrócona: CS 12 

(poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej) 

Priorytet V: Społeczne Śląskie 

Cel szczegółowy 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 – nazwa skrócona: CS 13 

(aktywizacja zawodowa) 

Cel szczegółowy 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 – 

nazwa skrócona: CS 14 (podniesienie kompetencji PSZ) 

Cel szczegółowy 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 – nazwa 

skrócona: CS 15 (przystosowanie przedsiębiorstw i pracowników) 

Cel szczegółowy 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 
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dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – nazwa skrócona: CS 16 (edukacja 

formalna) 

Cel szczegółowy 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 – nazwa skrócona: CS 

17 (kształcenie ustawiczne) 

Cel szczegółowy 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 – nazwa skrócona: CS 18 

(wsparcie aktywnej integracji)  

Cel szczegółowy 19: Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw 

trzecich, w tym migrantów – nazwa skrócona: CS 19 (działania skierowane do obywateli 

państw trzecich)  

Cel szczegółowy 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 – nazwa skrócona: CS 20 (usługi społeczne i zdrowotne) 

Cel szczegółowy 21 Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci – nazwa 

skrócona: CS 21 (integracja społeczna)  

Priorytet VI: Śląskie dla mieszkańca 

Cel szczegółowy 22: 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 – nazwa skrócona: CS 22 

(infrastruktura szkolnictwa wyższego i zawodowego)  

Cel szczegółowy 23: 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 – nazwa skrócona: CS 23 

(infrastruktura usług społecznych)  

Cel szczegółowy 24: 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 – 

nazwa skrócona: CS 24 (infrastruktura ochrony zdrowia) 

Cel szczegółowy 25: Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju 

gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych – nazwa skrócona: CS 25 

(infrastruktura kulturalna i turystyczna) 
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Priorytet VII: Śląskie bliżej obywateli 

Cel szczegółowy 26: Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu 

rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, 

zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich – nazwa skrócona: CS 26 

(rozwój obszarów miejskich) 

Cel szczegółowy 27: 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 – nazwa skrócona: CS 27 (odnowa obszarów wiejskich)  

Priorytet VIII: Śląskie w transformacji 

Cel szczegółowy 28 Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na 

społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku 

osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej 

dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie – nazwa 

skrócona: CS 28 FST GOSPODARKA, CS 28 FST ŚRODOWISKO, CS 28 FST 

SPOŁECZEŃSTWO 

Zakres czasowy 

Termin realizacji badania przypadł na okres sierpień – grudzień 2021 roku. 

  

2 Syntetyczny opis zastosowanej metodologii oraz źródeł 

informacji wykorzystanych w badaniu  

W poniższym rozdziale przedstawiono opis metod i technik badawczych, które zostały 

zrealizowane i wykorzystane do przygotowania raportu.  

Analiza danych zastanych 

W realizacji badania zostały wykorzystane dane ze źródeł zastanych, czyli dane i informacje, 

które nie zostały wytworzone na potrzeby prowadzonego badania.  

Analiza objęła m.in. następujące typy dokumentów:  

• Dokumenty strategiczne (unijne, krajowe i regionalne, strategie branżowe),  

• Akty prawne (obowiązujące ustawy i rozporządzenia, projekty ustaw planowanych do 

uchwalenia),  

• Dokumenty programowe (programy regionalne i krajowe z perspektywy 2014-2020 

oraz projekty programów regionalnych i krajowych na lata 2021-2027),  

• Literatura przedmiotu i wyniki badań, ekspertyz, analiz, ewaluacji (w poszczególnych 

dziedzinach objętych Programem),  

• Dokumenty i dane sprawozdawcze (m.in. sprawozdania roczne i informacje kwartalne 

z realizacji RPO WSL 2014-2020, programów krajowych i regionalnych programów 

operacyjnych pozostałych regionów) 

• Dane z systemu monitoringu RPO WSL 2007-2013 oraz 2014-2020, 
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• Dane ze statystyki publicznej i inne dane statystyczne. 

Wykaz dokumentów znajduje się w załączniku 9.1. 

Wywiady pogłębione 

W badaniu zrealizowano łącznie 38 wywiadów pogłębionych (głównie w formie diad i triad): 

• 18 wywiadów z przedstawicielami IZ RPO WSL 2014-2020 (zajmujących się 

programowaniem i wdrażaniem),  

• 14 wywiadów z przedstawicielami IP RPO WSL 2014-2020, 

• 6 wywiadów z przedstawicielami podmiotów wdrażających instrumenty finansowe 

(Europejski Fundusz Inwestycyjny, Europejski Bank Inwestycyjny), przedstawicielem 

Śląskiego Funduszu Rozwoju Spółka z o.o. oraz przedstawicielami pośredników 

finansowych. 

Zogniskowane wywiady grupowe 

W ramach badania zrealizowano 5 zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) z 

pracownikami m.in. Urzędu Marszałkowskiego, IZ, IP RPO WSL 2014-2020 oraz ekspertami 

dziedzinowymi – po jednym FGI dla każdego celu polityki, w sumie 5 FGI. W każdym 

wywiadzie wzięło udział od 5 do 9 osób.  

Badanie ilościowe wśród potencjalnych instytucjonalnych beneficjentów Funduszy 

Europejskich dla Śląskiego 2021-2027  

W ramach ewaluacji zostało przeprowadzone badanie ilościowe z beneficjentami RPO WSL 

2014-2020 – potencjalnymi beneficjentami FE SL 2021-2027. Miało ono charakter 

eksploracyjny – celem było poznanie potrzeb oraz ocen planowanej interwencji z 

perspektywy popytowej. Podczas realizacji zastosowane zostało podejście mixed-mode 

łączące techniki CAWI i CATI. Badanie zostało poprzedzone pilotażem badawczym, w jego 

terenowej fazie wzięło udział 37 respondentów.  

Badaniem CAWI/CATI objęto całą populację beneficjentów RPO WSL 2014-2020 (2353 

jednostki) osiągając próbę badawczą n=820 (maksymalny błąd oszacowania e=2,8% przy 

poziomie ufności 0,95 i proporcji zjawiska w populacji generalnej P=50%). 

Dla poszczególnych typów beneficjentów określone zostały kwoty, czyli minimalne 

liczebności, które należało osiągnąć w trakcie realizacji badania. Założenia w tym zakresie 

zostały zrealizowane (a dla wybranych typów beneficjentów osiągnięto większe niż 

zakładano liczebności).  

Tabela 1. Liczebność populacji oraz zakładanej i osiągniętej próby badania 

ilościowego CAWI/CATI wg typów beneficjenta RPO WSL 2014-2020 

Typ beneficjenta Populacja 

beneficjentów RPO 

WSL 2014-2020 

Zakładana 

liczebność 

próby 

Osiągnięta 

liczebność 

próby 

JST 185 58 97 

Samorządowe jednostki 

organizacyjne (gminne, powiatowe, 

57 18 32 
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Typ beneficjenta Populacja 

beneficjentów RPO 

WSL 2014-2020 

Zakładana 

liczebność 

próby 

Osiągnięta 

liczebność 

próby 

wojewódzkie) 

Przedsiębiorstwa 1748 546 546 

Organizacje pozarządowe 

(fundacje, stowarzyszenia) 

187 58 70 

Kościoły i związki wyznaniowe 34 11 11 

Samodzielne publiczne zakłady 

opieki zdrowotnej 

59 18 34 

Uczelnie, instytuty badawcze 12 4 5 

Spółdzielnie i wspólnoty 

mieszkaniowe 

57 18 21 

Pozostałe 14 4 4 

Ogółem 2353 735 820 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego (stan 

na 2.08.2021r.) oraz wyników badania CAWI/CATI, n=820 

Analizy eksperckie 

Cały zebrany materiał badawczy – jakościowy i ilościowy, został poddany analizom 

eksperckim. Analizy te wykorzystano przy udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania 

badawcze – diagnozę i logikę interwencji, oceny wysokości alokacji, spójności wewnętrznej i 

zewnętrznej Programu, trybów wyboru, form finansowania oraz instrumentów terytorialnych, 

a także systemu wskaźników. Przeprowadzone analizy statystyczne odnosiły się do danych 

monitoringowych z lat 2007-2013 oraz 2014-2020 (tempo pozyskiwania wskaźników, tempo 

kontraktacji, popyt na wsparcie) oraz wyników badania ilościowego. Posłużyło to między 

innymi do prognozowania wydatkowania środków na potrzeby dalszych analiz dotyczących 

wartości pośrednich i docelowych wskaźników programowych. W związku z tym, że projekt 

FE SL nie zakłada uwzględnienia wskaźników opartych na statystykach publicznych, analizy 

ekonometryczne nie znalazły swojego zastosowania. 

Analizy na danych monitoringowych RPO WSL 2014-2020 oraz RPO WSL 2007-2013 

Na potrzeby oszacowania wartości pośrednich i docelowych wskaźników programowych FE 

SL, wykorzystano dane monitoringowe z RPO WSL na lata 2014-2020 oraz 2007-2013.  

Opis sposobu wyliczenia kosztów jednostkowych wskaźników dla Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

Wyliczenie kosztu jednostkowego wskaźników zostało przeprowadzone w oparciu o dwie 

bazy danych:  
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• bazę zawierającą informacje o zakładanej wartości docelowej wskaźników oraz 

osiągniętej od początku realizacji projektu (narastająco) wartości wskaźników (baza 

została przekazana przez Zamawiającego na potrzeby ewaluacji, nazwa pliku: 

Wskaźniki dane szczegolowe_Sl2014_WNP_stan 5.09.2021), 

• bazę zawierającą listę projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w 

latach 2014-2020 (SL2014) pobraną z: 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/raporty/raporty-

sprawozdania/lista-projektow-realizowanych-z-funduszy-europejskich-w-polsce-w-

latach-2014-2020/ (na podstawie zmiennej Program wyfiltrowane został projekty RPO 

WSL 2014-2020, stan 5.09.2021). 

Bazy zostały połączone (docelowa baza zawiera zmienne z obydwu baz wymienionych w 

wyżej). Przed łączeniem z bazy zawierającej informacje o wartości wskaźników zostały 

usunięte projekty, dla których umowa została rozwiązana (na podstawie zmiennej: data 

rozwiązania). Do dalszych analiz wzięto pod uwagę wskaźniki „kluczowe” i „specyficzne dla 

programu” (usunięto „specyficzne dla projektu”). Liczba projektów w bazie SL2014 była nieco 

wyższa niż liczba projektów w bazie zawierającej informacje o wartości wskaźników. Różnice 

wynikają prawdopodobnie z tego, że w projektach, gdzie niedawno zostały zawarte umowy o 

dofinansowanie nie złożono jeszcze żadnego wniosku o płatność (potwierdza to fakt, że 

liczba projektów z bazy SL2014 była wyższa niż liczba projektów w bazie zawierającej 

informacje o wartości wskaźników). Szczegółowe dane na temat liczebności baz w podziale 

na Osie Priorytetowe zostały przedstawione w tabeli poniżej.  

 Oś Priorytetowa Liczebność projektów - baza 
wskaźnikowa 

Liczebność projektów - baza 
SL2014 

OP 1 291 292 

OP 2 105 105 

OP 3 1391 1393 

OP 4 801 845 

OP 5 337 350 

OP 6 40 41 

OP 7 460 460 

OP 8 429 429 

OP 9 864 864 

OP 10 279 292 

OP 11 1019 1019 

OP 12 150 152 

OP 13 57 61 

Suma 6223 6303 

Z tak powstałej bazy (stanowiącej połączenie bazy SL2014 i bazy wskaźników) zostały 

usunięte wskaźniki dla których: Wartość docelowa/Ogółem=0 ORAZ Wartość osiągnięta od 

początku realizacji projektu (narastająco)/O – wyliczana na podstawie pola narastająco w 

SL2014=0. Sytuacja ta dotyczyła 4192 projektów (tj. wykazano co najmniej jeden wskaźnik, 

dla którego wartość docelowa i osiągnięta były równe 0). Przyjęto, że są to projekty, które nie 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/raporty/raporty-sprawozdania/lista-projektow-realizowanych-z-funduszy-europejskich-w-polsce-w-latach-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/raporty/raporty-sprawozdania/lista-projektow-realizowanych-z-funduszy-europejskich-w-polsce-w-latach-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/raporty/raporty-sprawozdania/lista-projektow-realizowanych-z-funduszy-europejskich-w-polsce-w-latach-2014-2020/
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przyczyniają się do realizacji tych wskaźników. Zidentyfikowano też wskaźniki, dla których 

Wartość docelowa/Ogółem=0 ORAZ Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu 

(narastająco)/O – wyliczana na podstawie pola narastająco w SL2014>0. Te przypadki 

zostały zachowane w bazie (poddane analizie). Sytuacja ta dotyczyła 296 projektów. 

Przyjęto, że te projekty przyczyniają się do realizacji wskaźników.  

Analizie poddano docelowo dane dla 6222 projekty. 

Koszty jednostkowe wskaźników zostały wyliczone z uwzględnieniem kosztów 

kwalifikowalnych projektu – zmienna w SL2014: „Wydatki kwalifikowalne (w zł, dla projektów 

EWT w euro)/ Total eligible expenditure (PLN, for ETC projects EUR)”. Wyliczony koszt 

jednostkowy wskaźnika stanowi iloraz wszystkich wydatków kwalifikowalnych całego projektu 

oraz wartości wskaźnika. Koszty jednostkowe zostały wyliczone zarówno w odniesieniu do 

wartości zakładanej (docelowej), jak i wartości osiągniętej wskaźników.  

Koszty jednostkowe zostały policzone w podziale na Oś Priorytetową, Działania oraz 

Poddziałania z uwzględnieniem następujących przekrojów: 

• Projekty zakończone i niezakończone,  

• Typ beneficjenta, 

• Projekty konkursowe i pozakonkursowe, 

• Typ obszaru, na którym realizowany jest/był projekt, 

• Numer naboru. 

W kolejnym kroku wyniki analiz zostały poddane ocenie i interpretacji eksperckiej.  

Opis sposobu wyliczenia kosztów jednostkowych wskaźników dla Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

Baza projektów RPO WSL 2007-2013 została opracowana na podstawie: Listy beneficjentów 

programów operacyjnych na lata 2007-2013 - stan na 31 grudnia 2018 r. (pobranej z: Listy 

beneficjentów programów operacyjnych na lata 2007-2013). 

Na podstawie zmiennej „Program Operacyjny” wyfiltrowano projekty RPO WSL 2007-2013. 

W analizie nie brano pod uwagę projektów komponentu regionalnego PO KL (EFS) – brak 

danych dotyczących wartości wskaźników dla projektu.  

Po dokonaniu transpozycji baza liczyła 5211 umów o dofinansowanie (źródłowa baza SIMIK 

była stworzona w układzie miejsca realizacji, czyli projekt powtarzał się kolejnych wierszach 

baz).  

Bazy z wartościami wskaźników zostały przekazane przez Zamawiającego na potrzeby 

ewaluacji: 

• 311_WSKAŹNIKI PRODUKTU_WNP KOŃCOWE_POŚREDNIE_08.2016 

• 312_WSKAŹNIKI REZULTATU_WNP KOŃCOWE_POŚREDNIE_08.2016 

Bazy dla wskaźników produktu i rezultatu zostały połączone. W bazach występowały duble tj. 

dla tego samego projektu te same wskaźniki z takimi samymi wartościami. Dokonano 

identyfikacji unikatowych ze względu numer projektu, rodzaj wskaźnika (produktu/rezultatu) i 

nazwę wskaźnika.  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/poprzednie-perspektywy-fe/fundusze-europejskie-2007-2013/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/poprzednie-perspektywy-fe/fundusze-europejskie-2007-2013/
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Bazy (baza umów i baza wskaźników) zostały połączone. Baza obejmowała dane dla 1765 

umów o dofinansowanie (33,9% wszystkich umów RPO WSL z SIMIKa). Problem braku 

informacji na temat wartości wskaźników dotyczy osi 1, 3 i 10. Szczegółowe dane zostały 

przedstawione w tabeli poniżej.  

Oś Priorytetowa 

Czy są wskaźniki? 

Tak Nie Ogółem 

% z N w 
wierszu 

Liczebność 
% z N w 
wierszu 

Liczebność 
% z N w 
wierszu 

Liczebność 

OP 1 5.0% 162 95.0% 3098 100.0% 3260 

OP 2 100.0% 227 0.0% 0 100.0% 227 

OP 3 37.7% 206 62.3% 340 100.0% 546 

OP 4 100.0% 142 0.0% 0 100.0% 142 

OP 5 100.0% 268 0.0% 0 100.0% 268 

OP 6 99.3% 145 0.7% 1 100.0% 146 

OP 7 100.0% 298 0.0% 0 100.0% 298 

OP 8 100.0% 111 0.0% 0 100.0% 111 

OP 9 100.0% 177 0.0% 0 100.0% 177 

OP 10 80.6% 29 19.4% 7 100.0% 36 

Ogółem 33.9% 1765 66.1% 3446 100.0% 5211 

Koszty jednostkowe wskaźników zostały wyliczone z uwzględnieniem wydatków 

kwalifikowalnych projektu. Wyliczony koszt jednostkowy wskaźnika stanowi iloraz wszystkich 

wydatków kwalifikowalnych całego projektu oraz wartości wskaźnika. Koszty jednostkowe 

zostały wyliczone zarówno w odniesieniu do wartości docelowej, jak i wartości osiągniętej 

wskaźników.  

Wywiad grupowy z pracownikami IZ i IP 

Na końcowym etapie badania, po opracowaniu projektu raportu końcowego, odbył się 

warsztat grupowy z pracownikami IZ i IP, poświęcony głównym wnioskom i rekomendacjom 

z badania. W warsztacie wzięło udział 55 osób – ze strony IZ, IP oraz Wykonawcy.  
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WYNIKI BADANIA 

3 Ocena logiki interwencji i trafności Programu do 

zdiagnozowanych wyzwań w zakresie rozwoju i potrzeb 

społeczno-ekonomicznych regionu 

3.1 Trafność i aktualność diagnozy w Programie  

Problem badawczy nr A1. Trafność i aktualność zapisów programu 

Czy program uwzględnia aktualne dane i wyzwania społeczno-gospodarcze województwa 

śląskiego uwzględnione w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” oraz 

strategiach branżowych a także konsekwencje i przyszłe wyzwania, wynikające ze skutków 

trwającej pandemii COVID-19? 

W projekcie Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Katowice, listopad 

2021 r. sformułowano odrębny rozdział diagnostyczny „Strategia programu: główne 

wyzwania w zakresie rozwoju i odnośne rozwiązania polityczne”, opisujący problemy i 

potrzeby społeczno-ekonomiczne regionu oraz główne wyzwania, przed którymi stoi 

województwo śląskie (i które stanowią odpowiedź na identyfikowane potrzeby/problemy). 

Takie ujęcie diagnozy w Programie jest zgodne z treścią Załącznika V prezentującą 

wytyczne i „wzór dla programów wspieranych z EFRR (cel „Inwestycje na rzecz zatrudnienia 

i wzrostu”), EFS+, Funduszu Spójności, FST, i EFMRA – art. 21 ust. 3. [Załącznik V do 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 

2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu 

na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i 

Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby 

Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 

Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej4]. 

W toku ewaluacji ex-ante5 ustalono, że w tej części Programu zasadniczo trafnie wskazano 

wyzwania najważniejsze względem strategii wykorzystania funduszy europejskich w ramach 

polityki spójności oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST)6, a zatem interwencji 

planowanych do realizacji w Programie w obszarach:  

• Badania i rozwój, innowacyjność, cyfryzacja, gospodarka (CP 1) 

                                                           

4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. 30.6.2021 PL. L 231/159. 
5 Na podstawie zrealizowanych w ramach niniejszej ewaluacji ex-ante: analizy danych zastanych, 
wywiadów pogłębionych (indywidualnych, w diadzie, triadzie, mini grupach), zogniskowanych 
wywiadów grupowych, pośrednio również badań ilościowych wśród potencjalnych instytucjonalnych 
beneficjentów Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (realizowanych w technice mixed 
mode CAWI/CATI). 
6 Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2021/1056 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji). 
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• Transformacja energetyczna, zmiany klimatu, ochrona środowiska i 

bioróżnorodności, zrównoważony transport (CP 2) 

• Transport (CP3) 

• Rynek pracy (CP4) 

• Edukacja (CP4) 

• Włączenie społeczne: integracja i aktywne włączenie społeczne, dostęp do usług 

społecznych (w tym opiekuńczych), zdrowotnych, wsparcie deinstytucjonalizacji 

(CP4) 

• Ochrona zdrowia (CP4) 

• Kultura i dziedzictwo kulturowe (CP4) 

• Rozwój terytorialny (CP 5) 

• Sprawiedliwa transformacja regionu (CP6) 

W obecnym kształcie Program z pewnością stanowi instrument realizacji Umowy 

Partnerstwa 2021-20277, tworząc warunki do: 

• zmniejszania dysproporcji gospodarczych i deficytów rozwojowych regionu; 

• realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju; 

• wzmacniania i zwiększania spójności gospodarczej i społecznej regionu, reagowania 

na potrzeby i wyzwania społeczne, rynku pracy, edukacji, związane z rozwojem 

kapitału ludzkiego; 

• łagodzenia skutków społecznych i ekonomicznych transformacji energetycznej 

regionu w kierunku neutralności klimatycznej (odejścia od gospodarki opartej na 

przemyśle wydobywczym i przejścia na nowe modele gospodarki: gospodarka w 

obiegu zamkniętym i niskoemisyjna). 

Jak wynika z przeprowadzonych przez ewaluatora pogłębionych analiz: danych 

statystycznych, wytycznych i dokumentów strategicznych (poziom regionalny, krajowy, UE, 

strategii sektorowych, aktów prawnych, literatury przedmiotu, wyników badań w tym 

ewaluacji programów operacyjnych - wyzwania identyfikowane w poszczególnych obszarach 

oddziaływania interwencji, ujęte w Programie, są zbieżne (wykazują pełną zgodność) z 

wyzwaniami dla regionu między innymi wskazywanymi w: Strategii Rozwoju Województwa 

Śląskiego „Śląskie 2030”. Zielone Śląskie8; Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji 

Województwa Śląskiego 20309 (oraz w dokumencie pn. Kierunki Terytorialnego Planu 

Sprawiedliwej Transformacji i Rozwoju dla Województwa Śląskiego”10); Regionalnej Strategii 

                                                           

7 Projekt Umowy Partnerstwa Dla Realizacji Polityki Spójności 2021-2027 W Polsce, Warszawa, 
styczeń 2021 r. 

8 Strategia rozwoju województwa Śląskiego „śląskie 2030”. Zielone Śląskie, Katowice, październik 
2020 r. Załącznik do Uchwały nr VI/24/1/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19.10.2020 r. 

9 Regionalny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030, wstępny projekt – v.01, 
marzec 2021, UM WŚ 
10 Kierunki Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji i Rozwoju dla Województwa Śląskiego, 
Instytut Badań Strukturalnych, Styczeń 2021 
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Innowacji Województwa Śląskiego 2030; Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 

Roku 2020 (z perspektywą do 2030); Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030; 

Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2020-2030; Europejskim Filarze 

Praw Socjalnych; Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030; Regionalnej Polityce Rozwoju 

Edukacji Województwa Śląskiego (projekt), Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 

Polityka na rzecz rozwijania umiejętności zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie; 

Polityce Gospodarki niskoemisyjnej dla województwa śląskiego. Regionalnej Polityce 

Energetycznej do roku 2030; Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030, 

Polityce Energetycznej Polski 2040; Polityce Ekologicznej Państwa 2030; Krajowym Planie 

Odbudowy i Zwiększania Odporności11; Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 

2030 r. jak również w szeregu innych dokumentach strategicznych. 

W treści rozdziału „Strategia programu: główne wyzwania w zakresie rozwoju i odnośne 

rozwiązania polityczne” zwrócono również uwagę i opisano kluczowe problemy i potrzeby 

społeczno-ekonomiczne, istotne z punktu widzenia identyfikowanych wyzwań dla regionu, 

oraz dla właściwego ukierunkowania interwencji. 

Opis potrzeb, problemów, wyzwań stojących przed regionem w wielu przypadkach jest 

wsparty aktualnymi i wiarygodnymi danymi, jednocześnie nie zawiera zbędnych danych i 

informacji tj. dotyczących potrzeb, problemów, wyzwań wobec których nie zostanie podjęta 

interwencja publiczna. 

Bardzo pozytywnie ocenia się uwzględnienie w diagnozie, między innymi w obszarach 

transport, rynek pracy, edukacja, zdrowie, włączenie społeczne, zjawisk i zmian wywołanych 

pandemią COVID-19. 

Jednocześnie, w licznych przypadkach konkluzje wnioskowania o problemach, potrzebach, 

wyzwaniach rozwojowych województwa nie są poparte danymi statystycznymi (w tym 

opartymi o szeregi czasowe), co: 

• lepiej ilustrowałoby / wyjaśniałoby skalę, zakres, cechy zjawiska (poszczególnych 

problemów), 

• wskazywałyby tendencje / trendy tj. dające się zaobserwować kierunki i dynamikę 

zmian i/lub rozwoju w jakimś obszarze / w jakiejś dziedzinie, np. tendencje 

demograficzne, społeczne, ekonomiczne, technologiczne; w zakresie cyfryzacji, 

a przez to, potwierdzałyby i wzmacniałyby zasadność ukierunkowania interwencji ze 

względu na owe tendencje i zmiany społeczno-gospodarcze.  

W niektórych przypadkach wnioskowanie o problemach, potrzebach, wyzwaniach 

rozwojowych województwa jest również niekompletne. Powoduje to, że uzasadnienie wyboru 

jakiegoś (sub)obszaru, czy też grupy docelowej (spośród innych (sub)obszarów, grup) jako 

                                                           

11 Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Projekt. WARSZAWA, Ministerstwo 
Funduszy i Polityki Regionalnej, kwiecień 2021 r. (jest dokumentem programowym określającym cele 
związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie 
wywołanym pandemią COVID-19 oraz służące ich realizacji reformy strukturalne i inwestycje. 
Dokument stanowi podstawę ubiegania się o wsparcie z europejskiego Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF). Horyzont czasowy 
realizacji dokumentu zamyka się z końcem sierpnia 2026 r.) 
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kwalifikujących się do wsparcia, może być oceniane jako nietrafne, opisane zbyt małą ilością 

argumentów. 

Ponadto, w licznych przypadkach w treści rozdziału „Strategia programu: główne wyzwania 

w zakresie rozwoju i odnośne rozwiązania polityczne”, brakuje wskazania źródeł informacji 

i danych, na które powołano się w rozdziale, i które mogą potwierdzać występowanie 

w regionie istotnych problemów i potrzeb. 

Szczegółowa ocena trafności i kompletności diagnozy względem potrzeb, problemów 

społecznych, ekonomicznych, gospodarczych oraz wyzwań dla regionu w 

poszczególnych obszarach została zaprezentowana w Załączniku 9.11 do Raportu 

Końcowego z ewaluacji pn. Trafność i aktualność diagnozy w Programie. W 

dokumencie tym wskazano również kwestie, w których możliwe i/lub potrzebne są 

zmiany i uzupełnienia, oraz zawarto propozycje takich modyfikacji / uzupełnień. Co 

ważne, nie są one jednak kluczowe dla poprawnego wyboru obszarów czy grup 

wymagających wsparcia i nie przesądzają o pozytywnej ocenie części projektu Programu 

poświęconej głównym wyzwaniom w zakresie rozwoju województwa. 

3.2 Ocena logiki interwencji  

Problem badawczy nr B1. Analiza i ocena związków przyczynowo-skutkowych 

pomiędzy zaplanowanymi w ramach programu działaniami i ich produktami a 

oczekiwanymi rezultatami  

Problem badawczy nr A2. Trafność zaproponowanych priorytetów, celów 

szczegółowych, rodzajów działań programu w kontekście aktualnych wyzwań i 

potrzeb społeczno- ekonomicznych regionu 

W ramach tego problemu badawczego udzielone zostaną odpowiedzi na pytania: 

czy aktualne wyzwania regionu przekładają się we właściwych proporcjach na priorytety i 

cele szczegółowe programu, 

czy wybrane, priorytety, cele szczegółowe rodzaje działań i operacji zostały odpowiednio 

uzasadnione (np. ze względu na zidentyfikowane problemy, czynniki rozwojowe lub te 

sprzyjające konkurencyjności), 

czy poszczególnym kwestiom nadana została odpowiednia waga, 

który z planowanych obszarów powinien stanowić kontynuację dotychczasowego wsparcia, z 

uwagi na kluczowy charakter dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa 

śląskiego? 

Problem badawczy nr 5. Analiza alternatywnych sposobów realizacji założonych celów 

Ogólna ocena logiki interwencji w ramach Programu 

Na potrzeby oceny Programu dokonano odtworzenia i oceny logiki interwencji założonej w 

poszczególnych Priorytetach, celach szczegółowych i działaniach. Ocenie (pod względem 

kompletności i trafności powiązań) poddano ciągi przyczynowo-skutkowe pomiędzy 

zidentyfikowanymi problemami/ wyzwaniami a zaplanowanymi działaniami, pomiędzy 

działaniami a przewidzianymi efektami, które zostały w Programie wyrażone wskaźnikami 

produktu oraz rezultatu. Dodatkowo, na podstawie analiz eksperckich, analizie literatury oraz 

wyników wywiadów z przedstawicielami IZ, IP oraz ekspertami dziedzinowymi, 

zidentyfikowano czynniki, które będą wpływać na skuteczność wdrażanej interwencji. 
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Rysunek 1 Elementy oceny logiki interwencji  

Potrzeby 
oraz 
zidentyfik
owane 
problemy 

 Rodzaje 
działań 

 Produkty 
interwencji 

 Pożądana 
zmiana 
(rezultaty 
interwencji) 

 Czynniki 
zewnętrzne 
mające wpływ 
na osiągane 
efekty 

Źródło: opracowanie własne 

Ocena logiki interwencji jest pozytywna. W poszczególnych celach szczegółowych 

zachowany został ciąg logiczny pomiędzy wszystkimi elementami logiki, a ewentualne 

rekomendacje dotyczą uzupełnienia niektórych elementów logiki w celu lepszego wydobycia 

kwestii priorytetowych, lub lepszego pokazania powiązań. Głównie dotyczy to diagnozy – 

rekomendacje w tym zakresie przedstawiono w rozdziale 3.1. 

Wszystkim kluczowym wyzwaniom przypisano odpowiednie rodzaje interwencji, tj. 

działania, których realizacja wpłynie na zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb i wyzwań. 

Uzasadnieniem dla takich są m.in. wcześniejsze doświadczenia (głównie w ramach RPO 

WSL 2014-2020 w przypadku działań, które będą miały swoją kontynuację w latach 2021-

2027), które wskazują na wysoką skuteczność i użyteczność wsparcia (potwierdzone danymi 

monitoringowymi i sprawozdawczymi oraz wynikami innych badań ewaluacyjnych). Na 

pozytywne związki między działaniami a zmniejszeniem problemów wskazują też wyniki 

badań oraz innych opracowań dotyczących obszarów wsparcia polityki spójności 2014-2020 

oraz dane ogólnodostępne obrazujące zmiany społeczno-gospodarcze w regionie12.  

W Programie w zdecydowanej większości przypadków działaniom przypisano właściwe 

wskaźniki produktu i rezultatu – obrazują one bezpośrednie efekty interwencji oraz będą 

pozwalały ocenić zmianę, tj. w jakim stopniu interwencja wpłynie na zmniejszenie 

zdiagnozowanych problemów. W kilku przypadkach rekomenduje się modyfikacje 

(uzupełnienie, rzadziej usunięcie) listy wskaźników. Szczegóły przedstawiono w rozdziale 6. 

Analiza poszczególnych elementów logiki interwencji oraz alokacji na poszczególne rodzaje 

działań w ramach celów szczegółowych pozwoliła również wysoko ocenić priorytetyzację 

potrzeb dokonaną przez IZ. Największe kwoty przyznano na działania priorytetowe w 

kontekście wyzwań społeczno-gospodarczych i środowiskowych, choć nie w każdym 

przypadku środki te są wystarczające, żeby je zaspokoić. Szczegółowa ocena alokacji 

została przedstawiona w rozdziale 3.3. 

W Programie przedstawiono również szereg preferencji dla projektów i założeń, które 

pozytywnie wpływają na trafność logiki interwencji tj. w większym stopniu ukierunkowują 

wsparcie na cele oraz wzmacniają oddziaływanie interwencji. Na przykład priorytetowo 

traktowane będą projekty kompleksowe w takich CS jak, CS 6 (efektywność energetyczna), 

które poza termomodernizacją obejmują również instalację urządzeń OZE, oraz CS 7 (OZE) 

które poza instalacjami do wytarzania OZE obejmujące również magazyny energii. W CS 10 

(ochrona i zachowanie przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury) 

realizowane będą inwestycje z zakresu rekultywacji powierzchni ziemi zdegradowanej 

działalnością człowieka z przeznaczeniem jej na inne cele, przy czym preferowane będą 

                                                           

12 Wykaz analizowanych dokumentów znajduje się w załączniku 9.1. 
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przekształcenia na cele środowiskowe (np. parki i lasy miejskie, zieleńce, przyrodnicze 

ścieżki edukacyjne, miejskie geoparki itp.). W CS 11 (zrównoważona multimodalna 

mobilność miejska) priorytetowo traktowane będą inwestycje w bezemisyjne środki 

transportu (autobusy elektryczne/wodorowe, trolejbusy) i jednocześnie preferowane będą 

projekty zintegrowane, systemowo rozwiązujące problemy związane z zatłoczeniem 

miejskich obszarów funkcjonalnych oraz zanieczyszczeniem generowanym przez transport 

indywidualny wraz z kampaniami promocyjnymi podnoszącymi świadomość. W obszarze 

infrastruktury zdrowia (CS 23) preferencyjnie traktowane będą projekty, które przyczyniają 

się do zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki 

zdrowotnej, w priorytetowych dla regionu dziedzinach medycyny lub dziedzinach 

wynikających z potrzeb. Poniżej, przy ocenie niektórych CS, przedstawiono dodatkowe 

propozycje mogące wzmocnić efekty interwencji i lepiej ukierunkować wsparcie.  

Warto również podkreślić, iż interwencja w poszczególnych CS najczęściej odpowiada na 

zdiagnozowane wyzwania kompleksowo, dzięki różnorodnym rodzajom działań 

(szczególnie istotne w obszarach wspieranych z EFS), przy zachowaniu linii demarkacyjnej, 

a także wydaje się elastyczna – tj. została zaprojektowana tak, aby mogła być 

wykorzystywana mimo wpływu różnych czynników zewnętrznych (np. pandemii), elastycznie 

reagować na zmieniające się potrzeby regionu, lub zmiany prawne, np. poprzez realizowanie 

zarówno projektów strategicznych, jak i konkursowych, możliwość realizacji interwencji EFS 

również w formie zdalnej.  

Poniżej przedstawiono główne wnioski z oceny logiki interwencji celów szczegółowych w 

Programie. 

Priorytet I: Inteligentne Śląskie  

Logika interwencji przewidziana w Priorytecie I: Inteligentne Śląskie oceniona została jako 

trafna i nie zawierająca wewnętrznych sprzeczności. Proponowane do realizacji działania w 

pełni odpowiadają na diagnozowane potrzeby. Żadna z istotnych potrzeb w tym obszarze 

tworząca wyzwania do innowacyjnego rozwoju regionu nie została ani w diagnozie ani w 

instrumentarium wsparcia pominięta. Można oczekiwać, że realizacja interwencji przyniesie 

impulsy dla innowacyjnego i gospodarczego rozwoju regionu. Działania podjęte w CS 1 

(B+R i innowacyjność) przyczynią się do zwiększenia potencjału innowacyjnego regionu 

dla generowania i wdrażania innowacji oraz jego wewnętrznej integracji dzięki stymulowaniu 

współpracy środowisk innowacyjnych w regionie i wielokierunkowego przepływu wiedzy.  

Interwencja w CS 2 wpłynie na podniesienia jakości świadczonych e-usług na rzecz 

obywateli i przedsiębiorców, w dalszej kolejności na zwiększenie poziomu korzystania z e-

usług. W dobie pandemii szczególnego znaczenia nabierają usługi e-zdrowia, stąd wysoka 

ocena trafności działań wspierających zdalną realizację procesów diagnostyczno-leczniczych 

w ochronie zdrowia i rozwoju telemedycyny. Wsparcie będzie miało charakter kompleksowy, 

tj. poza samym tworzeniem i rozwojem e-usług, finansowany będzie zakup narzędzi 

informatycznych, sprzętu niezbędnego do skutecznego funkcjonowania administracji i 

świadczenia usług publicznych, a także podnoszenie kompetencji cyfrowych pracowników 

administracji. 

Działania zaproponowane w Programie w obszarze wspierania konkurencyjności oraz 

innowacyjności MŚP (CS 3) stanowią adekwatną odpowiedź na zidentyfikowane problemy i 

wyzwania w tym zakresie. Świadczenie usług doradczych z zakładania oraz rozwijania 

własnej firmy powinno przełożyć się na zwiększanie poziomu przedsiębiorczości wśród 
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mieszkańców regionu (niski poziom przedsiębiorczości to poważny problem województwa 

śląskiego). Ponieważ ważnym potencjałem rozwojowym Śląskiego jest turystka, toteż 

pozytywnie należy ocenić zaproponowanie wsparcia na rzecz budowy, rozwoju i poprawy 

infrastruktury (około) turystycznej. Poprawie postrzegania województwa śląskiego wśród 

inwestorów oraz promowaniu śląskich MŚP zadedykowane zostały odpowiednie formy 

wsparcia, co docelowo powinno przełożyć się na internacjonalizację regionalnej gospodarki 

oraz poprawę bilansu handlowego. Wreszcie, wspieranie innowacyjności oraz 

konkurencyjności śląskich MŚP przyczyni się do poprawy ich pozycji w łańcuchach wartości 

oraz zahamuje negatywny trend w zakresie obniżającej się konkurencyjności struktury 

gospodarczej regionu w skali kraju. Zdaniem uczestników eksperckiego wywiadu 

grupowego, wspieranie internacjonalizacji nie powinno być aktualnie priorytetowym celem FE 

SL. Równocześnie jednak należy zauważyć, że promowanie umiędzynarodowienia 

gospodarki jest jednym z wiodących celów UE, przejawiającym się w jej dokumentach 

strategicznych. Dodatkowo, stymulowanie internacjonalizacji MSP jest bezpośrednią 

odpowiedzią na zidentyfikowany potencjał regionu, jakim jest jego korzystny bilans handlowy 

województwa śląskiego. Wreszcie, wysokość alokacji przewidzianej na internacjonalizację 

nie jest wysoka w skali całego Priorytetu. Natomiast o ile ewaluator nie podziela przekonania 

części uczestników badań terenowych o braku celowości tego rodzaju wsparcia, o tyle 

faktycznie w przypadku utrzymywania się dalszych ograniczeń związanych z COVID-19 (np. 

ograniczenia w przemieszczaniu się, limitu uczestników dla targów i imprez branżowych), 

osiąganie realnych efektów w zakresie umiędzynarodowienia może wymagać ponoszenia 

wysokich nakładów i być nieefektywne (w ujęciu porównawczym, np. względem RPO WSL 

2014-2020). Z drugiej strony, działania mające na celu dostosowanie produktu / usługi do 

rynków międzynarodowych mogą być odpowiedzią na realia pandemicznie zamkniętej 

gospodarki, umożliwiając budowanie przewag konkurencyjnych opartych na oferowaniu 

zamienników dla niedostępnych (z uwagi na ograniczenia handlowe) dóbr. W związku z 

powyższym konieczne jest ciągłe monitorowanie sytuacji w analizowanym zakresie, a w 

przypadku utrzymywania się negatywnych tendencji, rozważenie przesunięć alokacji na 

wsparcie w ramach działań związanych z poprawą konkurencyjności MŚP (pierwszy wybór) / 

turystki MŚP (drugi wybór – przy założeniu, że możliwa będzie turystyka krajowa). Są to dwa 

obszary doświadczające w sposób istotny negatywnych konsekwencji pandemii, ale w 

mniejszym stopniu uzależnione od ograniczeń w przemieszczaniu ludzi i towarów w skali 

międzynarodowej. Należy przy tym podkreślić, że nie jest to stricte rekomendacja względem 

zapisów samego FE SL, a raczej długofalowe zalecenie na potrzeby ew. monitoringów / 

przeglądów okresowych wdrażania Programu. Niniejsze spostrzeżenie ma w sposób 

pośredni służyć wykazaniu, że wspieranie internacjonalizacji MŚP jest przemyślaną strategią 

IZ, która ma świadomość głosów krytycznych wobec tego rodzaju działań, jednak – podobnie 

jak ewaluator – ich ewentualne wady / niedostatki postrzega jako mniej dotkliwe od 

alternatywy utracenia potencjalnych korzyści z rosnącego umiędzynarodowienia śląskich 

przedsiębiorstw.  

Działania zaproponowane w Programie w obszarze rozwoju regionalnego ekosystemu 

innowacji (CS 4) polegać będą na wsparciu dla ośrodków innowacji, wsparciu dla projektów 

podmiotów zaliczanych do klastrów zalążkowych oraz wzrostowych, wsparciu dla 

monitoringu i ewaluacji Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Śląskiego, 

dla tworzenia regionalnych agend badawczych oraz wsparciu funkcjonowania oraz dalszego 

rozwoju Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Działania te stanowią 

adekwatną odpowiedź na identyfikowane wyzwania i potrzeby województwa, jakimi są 
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niezadawalająca dynamika rozwoju gospodarczego oraz niesatysfakcjonujący poziom 

innowacyjności gospodarki. Przyczynią się do lepszego wykorzystania endogenicznego 

potencjału innowacyjnego regionu poprzez stworzenie odpowiednich warunków dla szerszej i 

bardziej intensywnej współpracy środowisk innowacyjnych w regionie i wielokierunkowego 

przepływu wiedzy.  

Priorytet II: Ekologiczne Śląskie  

Wsparcie w ramach wszystkich celów szczegółowych w Priorytecie II: Ekologiczne Śląskie 

trafnie odpowiada na zdiagnozowane wyzwania. Działania w zakresie efektywności 

energetycznej podejmowane w ramach CS 5 bezpośrednio wpłyną na zmniejszenie 

wysokiej emisyjności sektora mieszkaniowego i przemysłowego oraz wysokiego zużycia 

energii elektrycznej i cieplnej. Bezpośrednimi efektami CS 6 (oraz CS 28) w obszarze OZE 

będzie zwiększenie udziału produkcji energii z OZE. Pośrednio powyższe działania wpłyną 

na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i poprawę jakości powietrza, a także 

zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu (poprzez dywersyfikację źródeł 

energii). Największym wyzwaniem w obszarze OZE jest magazynowanie energii13. Zwiększą 

one bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego, stabilność pracy odnawialnych źródeł 

energii, a dalej - dostępność rynkową usług magazynowania i, w przyszłości, usług 

elastyczności, ważnych dla przemysłu energochłonnego. Warto rozważyć preferencyjne 

traktowanie projektów zawierających inwestycje w magazyny energii, gdyż są one 

kluczowe dla zapewnienia lokalnej stabilności dostaw energii z OZE w sposób 

nieprzerwany. Jednocześnie przyjmując demarkację z poziomem krajowym (FENiKS) 

można założyć, że z FE SL nie będą finansowane duże magazyny energii, ale inwestycje 

uzupełniające instalacje do wytwarzania i dystrybucji energii z OZE.   

Realizacja projektów w ramach CS 7 przyczyni się do zwiększenia przystosowania regionu w 

zakresie adaptacji do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami 

żywiołowymi i katastrofami. Jest to kwestią kluczową z uwagi na obserwowane zmiany 

warunków pogodowych, które stwarzają zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju 

społeczno-gospodarczego regionu. Wsparcie w tym zakresie jest kompleksowe, tj. dotyczy 

m.in. zwiększenia naturalnej retencji wody w regionie, ograniczenia szkodliwych dla życia i 

zdrowia ludzi czynników dzięki zielonej i niebieskiej infrastrukturze, zwiększenia świadomości 

mieszkańców i decydentów nt. odpowiedniego sposobu kształtowania przestrzeni, a także 

poprawy odporności regionu na zmiany klimatu dzięki wyposażeniu jednostek służb 

ratowniczych w odpowiedni sprzęt. Warto jest zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie 

również w innych celach szczegółowych Programu właściwego uwzględnienia założeń 

Europejskiego Zielonego Ładu, które między innymi dotyczą zapobiegania występowania 

wysp ciepła oraz odpowiedniego retencjonowania wody na obszarach zurbanizowanych. 

Dlatego tam, gdzie oczekiwane będzie zastosowanie w projektach elementów błękitno-

zielonej infrastruktury (np. CS 11, CS 22, CS 26) należy zadbać by realizacja tych 

elementów nie miała wymiaru fasadowego (np. poprzez odpowiednie zapisy w 

regulaminach konkursów określających minimalny % nakładów na tego typu infrastrukturę). 

                                                           

13 Wskazują na to wypowiedzi ekspertów podczas wywiadu grupowego, artykuły branżowe (np. artykuł 
branżowy Magazynowanie energii. Brakujące ogniwo?), a także dokumenty strategiczne europejskie 
(artykuł branżowy Lepsze magazynowanie energii w UE impulsem do dekarbonizacji) oraz krajowe 
(np. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku). 

https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/magazynowanie-energii-Krzysztof-Kochanowsk-Janusz-Gajowiecki-energetyka-wiatrowa-10457.html
https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/magazynowanie-energii-Krzysztof-Kochanowsk-Janusz-Gajowiecki-energetyka-wiatrowa-10457.html
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200706IPR82726/lepsze-magazynowanie-energii-w-ue-impulsem-do-dekarbonizacji
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Zalecenie to warto uwzględnić na dalszym etapie programowania, podczas tworzenia 

SZOOP, lub regulaminów konkursów.  

Istotne dla zapewnienia zrównoważonej gospodarki wodnej w regionie oraz zwiększenia 

dostępu do wody będą działania w ramach CS 8 (infrastruktura wodno-kanalizacyjna).  

W sposób kompleksowy zaprojektowano również interwencję w obszarze gospodarki o 

obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej (CS 9), kierując wsparcie na 

zagospodarowanie odpadów z różnych źródeł – komunalnych, przemysłowych, osadów 

ściekowych i azbestu. Kierunki interwencji w CS 8 zostały zaprogramowane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. W konsekwencji skutkuje to tym, iż nie wszystkie rodzaje 

działań mogą uzyskać wsparcie zgodnie z tym, jakie potrzeby są zgłaszane np. przez 

niektóre samorządy (przykładowo wykluczona jest możliwość dotowania instalacji do 

termicznego przetwarzania odpadów). Inwestycje z zakresu systemów selektywnej zbiórki 

odpadów przyczynią się do zwiększenia poziomów odzysku i recyklingu odpadów, 

zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, ograniczenia masy odpadów kierowanych do 

składowania. Zdaniem ewaluatorów, w tym zakresie możliwe jest położenie jeszcze 

silniejszego nacisku na procesy stojące najwyżej w hierarchii sposobów postępowania z 

odpadami (wdrożenie działań dotyczących zapobiegania powstawaniu odpadów oraz 

przygotowania odpadów do ponownego użycia). Zaleca się premiowanie projektów, w 

ramach których zaplanowane zostanie utworzenie centrów napraw i/lub punktów 

ponownego użycia (w tym np. givebox, jadłodzielnie, miejsce i narzędzia, dzięki 

którym samodzielnie można naprawić lub przetworzyć zepsute rzeczy)14. Warto 

rozważyć stworzenie minimalnych warunków w tym zakresie, które wnioskodawcy musieliby 

spełnić (np. godziny funkcjonowania, sposób organizacji takiego punktu)15.  

Ewaluator sformułował również kilka innych sugestii i zaleceń podnoszących jakość wsparcia 

i zwiększających trafność logiki interwencji.  

Możliwe są również rozwiązania, mające na celu się wzmocnienie wpływu projektów 

na realizację zasady równości szans i niedyskryminacji poprzez warunki konkursu, 

kryteria wyboru projektów, które będą premiować przyjazne rozwiązania np. dla osób z 

niepełnosprawnościami (odpowiednia widoczność informacji o funkcjonowaniu PSZOK, 

możliwość zgłaszania odbioru odpadów przez OzN do PSZOK na telefon), lub wspieranie 

takich rozwiązań projektowych (np. pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadów), 

które będą odpowiednio funkcjonalne i dostosowane do potrzeb użytkowników. Przykładowo 

chodzi o pojemniki na odpady, z których swobodnie mogą skorzystać osoby z 

niepełnosprawnościami, osoby o ograniczonej mobilności ruchowej, osoby starsze, a także 

dzieci (często infrastruktura do selektywnego gromadzenia odpadów nie jest odpowiednio 

                                                           

14 Zalecenie możliwe do uwzględnienia na dalszym etapie programowania – podczas tworzenia 
SZOOP, lub regulaminów konkursów. 
15 Przykładowe rozwiązania w zakresie organizacji takich punktów zamieszczone są na str. 58 i 59 
raportu: „Polska droga do gospodarki o obiegu zamkniętym – opis sytuacji i rekomendacje” Polska 
droga do gospodarki o obiegu zamkniętym – opis sytuacji i rekomendacje (dostęp: 01.11.2021r.) 
Repair Café Piła (dostęp: 01.11.2021r.) oraz w raporcie: Circular Economy patterns in Europe – 
POLISH Circular Economy patterns in Europe – POLISH (dostęp: 01.11.2021r.). W opracowaniach 
przedstawiono także przykłady zagraniczne. Pozostałe przykłady rozwiązań o zbliżonym charakterze 
są dostępne tu: https://zero-waste.pl/kawiarenka-naprawcza/ (dostęp: 01.11.2021r.) 

 

http://igoz.org/wp/wp-content/uploads/2017/04/Polska_droga_do_GOZ_IGOZ.pdf
http://igoz.org/wp/wp-content/uploads/2017/04/Polska_droga_do_GOZ_IGOZ.pdf
http://gwda.pl/pl/repair-cafe
https://mk0eeborgicuypctuf7e.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2019/09/Circular-Economy-patterns-in-Europe-_POLISH.pdf
https://zero-waste.pl/kawiarenka-naprawcza/
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funkcjonalna i np. wymusza podnoszenie ciężkiej klapy od pojemnika na odpady). Zaleca się 

też rozważenie możliwości angażowania w projekty z zakresu gospodarki odpadami 

komunalnymi lokalnych przedsiębiorstw społecznych (np. w zakresie odbierania selektywnie 

zebranych odpadów od mieszkańców w systemie door to door – szczególnie od osób 

starszych, chorych itp.). 

Zaleca się wprowadzenie na etapie wdrażania CS 9 dodatkowych kryteriów 

merytorycznych premiujących realizację projektów ukierunkowanych na wdrażanie 

rozwiązań z zakresu selektywnej zbiórki odpadów w tzw. zabudowie wielorodzinnej. To 

właśnie na terenie blokowisk występuje najwięcej problemów z jakością selektywnej zbiórki 

odpadów (wynika to ze słabej infrastruktury oraz trudności w identyfikacji mieszkańców). 

Rozwiązaniem w tym zakresie mogą być dostosowane do lokalnych potrzeb altany 

śmietnikowe (np. z dostępem na karty zbliżeniowe, odpowiednie pojemniki z wygodnym 

dostępem, pojemniki uniemożliwiające wybieranie odpadów z pojemników, monitoring itp.). 

Zasadność realizacji działań w ramach CS 10 (ochrona i zachowanie przyrody, 

różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury) jako skutecznie wpływających 

na ochronę środowiska, potwierdzają doświadczenia z perspektywy finansowej 2014-202016, 

które wskazują na potrzebę kierowania wsparcia na działania realizowane na obszarach 

chronionych, przede wszystkim w parkach krajobrazowych i rezerwatach przyrody oraz w 

rozwój zielonej infrastruktury w środowisku miejskim. Ewaluatorzy zwracają uwagę, iż 

planując w kolejnym etapie programowania szczegółowe zasady wsparcia w CS 10, należy 

uwzględnić szczególną specyfikę niektórych projektów – czas ich trwania i zasięg 

terytorialny. Przykładowo w kontekście wspierania zadań związanych z usuwaniem roślin 

inwazyjnych (np. barszcz Sosnowskiego) konieczne jest podejmowanie działań w 

miejscu występowania danego gatunku w dłuższym horyzoncie czasu np. w ciągu 

kilku lat. Próba usunięcia / ograniczenia występowania niektórych gatunków inwazyjnych 

wymaga uwzględnienia biologii ich występowania (np. podjęcie zakrojonych działań w 

obszarze całej zlewni danej rzeki by działania mogły być odpowiednio skuteczne). 

Priorytet III: Mobilne Śląskie  

W Priorytecie III: Mobilne Śląskie, odtworzona logika interwencji CS 11 (zrównoważona 

multimodalna mobilność miejska) prawidłowo przedstawia zachodzące związki 

przyczynowo skutkowe, co zostało potwierdzone także w trakcie wywiadów z 

przedstawicielami IZ/IP. Warto podkreślić, że logika jest wewnętrznie spójna – wszystkie jej 

elementy oddziałują na ten sam cel – ograniczanie indywidualnego ruchu samochodowego, 

przy jednoczesnym rozwijaniu i promowaniu potencjału komunikacji zbiorowej, w tym na 

obszarach peryferyjnych. Pośrednim efektem wsparcia będzie spadek zanieczyszczenia 

powietrza związanego z tzw. niską emisją. Trafność logiki interwencji mogą podnieść 

odpowiednie warunki wsparcia. Warto w ramach kryteriów wyboru/warunkach wsparcia 

uwzględnić obowiązek przedstawienia przez wnioskodawcę raportu z 

przeprowadzonych analiz i pomiarów mających na celu identyfikację miejsc mogących 

pełnić rolę węzłów/centrów przesiadkowych. Jak wskazano w raporcie z badania efektów 

                                                           

16 Por. badanie ewaluacyjne Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na 
lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej V Ochrona 
środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Fundeko, 2020.  
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w sektorze transportu17, sama budowa centrum przesiadkowego nie jest gwarantem 

wystąpienia pozytywnych efektów realizacji projektu. Należy zatem dążyć do dokonywania 

rzetelnych analiz i pomiaru ruchu, mających na celu uchwycenie punktów w przestrzeni 

miejskiej, posiadających odpowiednie warunki i potencjał do wykonania inwestycji.  

Z badania wynikło także, że niektóre powstałe centra przesiadkowe są nielicznie użytkowane 

– wnioski takie potwierdzili również przedstawiciele IZ w ramach wywiadu. Warto zatem 

rozważyć zastosowanie kryterium punktowanego dotyczącego sytemu zachęt do 

korzystania z takich miejsc (np. wyższe opłaty parkingowe dla pojazdów 

indywidualnych na terenie miast, tworzenie kolejnych buspasów) i szeroko rozumianej 

informacji i promocji centrów/węzłów. 

Zaleca się także zobligowanie wnioskodawców do przedkładania, wraz z wnioskiem o 

dofinansowanie, raportów z konsultacji projektów, przy jednoczesnym określeniu 

zawartości takich raportów. Dodatkowo, warto rozważyć przyjęcie kryterium oceny, 

które będzie odnosiło się do merytorycznej oceny takich dokumentów (kryterium tego 

typu powinno być dobrze zoperacjonalizowane, by maksymalnie ograniczyć subiektywność 

oceny). Szerokie konsultacje społeczne, identyfikujące i uwzględniające oczekiwania 

społeczne są ważnym czynnikiem mającym wpływ na odbiór projektów przez społeczność 

lokalną, a także korzystanie z ich efektów. Wyniki cytowanego wyżej badania18 wskazują, że 

konsultacje zazwyczaj miały ograniczony charakter, nie nagłaśniano ich także w 

wystarczający sposób, przez co dostęp do wiedzy na temat ich trwania miała niewielka liczba 

osób. Prowadzone w latach 2014-2020 konsultacje społeczne miały niewystarczający 

wydźwięk i w ograniczonym stopniu pozwalały mieszkańcom współdecydować o 

ostatecznym kształcie projektu. Powodowało to występowanie problemów, w tym protestów 

społecznych już na etapie realizacji inwestycji, co istotnie mogło opóźniać zakończenie 

projektów (wpływało to zatem negatywnie na proces wydatkowania środków oraz osiąganie 

wskaźników). 

Rekomenduje się także premiowanie (poprzez kryteria wyboru projektów) prowadzenia 

kampanii informacyjno-promocyjnych podnoszących świadomość mieszkańców, 

pracodawców i władz samorządowych wszystkich szczebli w zakresie propagowania 

korzystania z niskoemisyjnego transportu zbiorowego i ruchu niezmotoryzowanego. 

Działania takie mogą być bowiem elementem projektów – w tym celu zaplanowano 

finansowanie krzyżowe w ramach Priorytetu III (wsparcie dla działań typowych dla EFS+ 

koniecznych do wdrożenia części operacyjnej objętej EFRR i bezpośrednio z nią związanych 

- kod interwencji: 172). Dotychczas najczęściej brak było działań zachęcających do 

korzystania z nowopowstałych obiektów/rozwiązań (np. ITS) oraz informacji na temat 

możliwych sposobów ich użytkowania. Brak działań zachęcających oraz informujących o 

możliwościach użytkowania nowych obiektów przekłada się zaś na mniejsze 

                                                           

17 Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (OP VI, OP 
IV-PI 4e) przyczyniło się do osiągnięcia celów dotyczących obszaru transportu, Ecorys Sp. z o.o., 
Warszawa 2020, str. 130. 
18 Op. Cit. 
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zainteresowanie wykorzystaniem nowopowstałej infrastruktury, co może istotnie utrudnić 

osiąganie zakładanych rezultatów19.  

Priorytet IV: Lepiej połączone Śląskie 

Wzmocnienie wykorzystania transportu publicznego mieści się również w celach Priorytetu 

IV: Lepiej połączone Śląskie (CS 12; poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności 

transgranicznej), głównie za sprawą wsparcia taboru kolejowego. Jak wynika z oceny 

przedstawicieli IZ oraz wyników badania ewaluacyjnego20 inwestowanie w tabor kolejowy 

będzie przyczyniać się do poprawy wizerunku tego rodzaju transportu, poprawy wizerunku 

Kolei Śląskich, a co za tym idzie – do wzrostu liczby pasażerów. Zwiększanie parku 

taborowego ma swoje przełożenie na jego większą dostępność, punktualność, komfort, a 

także aspekty ekologiczne. Również w działaniach ukierunkowanych na 

budowę/modernizację dróg wskazano na priorytet, jakim jest usprawnienie połączeń 

komunikacją publiczną, obok poprawy bezpieczeństwa i ograniczenia zanieczyszczeń 

pochodzących z transportu. Zaleca się, by element ten na dalszym etapie programowania 

został przekuty na konkretne zapisy w warunkach wsparcia – poprzez kryteria premiujące 

projekty drogowe wykazujące pozytywny wpływ inwestycji na zarządzanie i 

organizację transportu publicznego. 

Priorytet V: Społeczne Śląskie 

W Priorytecie V: Społeczne Śląskie, architektura planowanej w Programie interwencji w 

obszarze rynku pracy, podnoszenia kompetencji, włączenia społecznego, w tym usług 

społecznych i zdrowotnych jest adekwatna względem diagnozowanych problemów, zmian 

społeczno-gospodarczych w regionie i wyzwań, przed jakimi stoi województwo.  

Istnieje bezpośredni pozytywny związek pomiędzy: a) celami szczegółowymi Programu, b) 

planowanymi do realizacji formami wsparcia, c) typami podmiotów zapewniającymi wsparcie, 

d) potencjalnymi korzyściami, które mogą odnieść odbiorcy tego wsparcia, i które mogą mieć 

szerszy ogólny wpływ na większą liczbę osób (np. biernych zawodowo, poszukujących pracy 

i bezrobotnych również pracujących) oraz przedsiębiorstwa i (sub)regionalne rynki pracy. 

Istnienie pozytywnych związków przyczynowo skutkowych pomiędzy identyfikowanymi 

problemami społeczno-gospodarczymi w regionie, wynikającymi z nich wyzwaniami dla 

regionu a działaniami planowanymi do realizacji znajduje potwierdzenie w teoriach 

społeczno-ekonomicznych oraz w wynikach dotychczas przeprowadzonych analiz i badań 

empirycznych (w tym dot. tożsamych interwencji wdrażanych w perspektywie 2014-2020), i 

wnioskach z nich płynących.  

Działania aktywizacji zawodowej (CS 13) skierowane są do wszystkich kluczowych grup: a) 

osób pozostających bez pracy, b) gotowych do podjęcia pracy, c) aktywnie poszukujących 

zatrudnienia. Planowane do realizacji działania aktywizacji zawodowej to pakiet 

                                                           

19 Op. Cit., str. 7, 82.; Analiza wpływu Inteligentnych systemów transportowych na płynność i 
bezpieczeństwo ruchu drogowego i kolejowego pod kątem realizacji projektów transportowych z 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2020, EVALU Sp. z o.o., 
Warszawa 2020, str. 78-80. 
20 Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (OP VI, OP 
IV-PI 4e) przyczyniło się do osiągnięcia celów dotyczących obszaru transportu, Ecorys Sp. z o.o., 
Warszawa 2020, str. 132. 
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różnorodnych form wsparcia [m.in. takich jak: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy21, 

(w tym realizowane w ramach sieci EURES), staże zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, 

organizacja różnorodnych form nabycia i/lub doskonalenia kwalifikacji i kompetencji), 

mających na celu: podjęcie i utrzymanie odpowiedniej pracy przez ww. grupy osób, w tym 

samozatrudnienie / założenie działalności gospodarczej. Kluczową rolę w pakiecie wyżej 

wymienionych usług i instrumentów rynku pracy ma pełnić Indywidulany Plan Działania 

(IPD). Określa on działania konieczne i możliwe do zastosowania przez beneficjenta (np. 

PUP, OHP) oraz działania planowane do samodzielnej realizacji przez odbiorcę wsparcia w 

celu poszukiwania pracy; przy uwzględnieniu indywidualnego potencjału i potrzeb odbiorcy 

wsparcia oraz możliwości podjęcia przez niego pracy lub działalności gospodarczej, jak 

również potrzeb i specyfiki (regionalnego / lokalnego) rynku pracy i pracodawcy. 

Wchodzące w skład wyżej wymienionych działań takie rodzaje interwencji jak na przykład: 

pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, poradnictwo zawodowe, działania na rzecz 

podnoszenia, zmiany kwalifikacji i/lub kompetencji a przez to ich lepszego dopasowania do 

potrzeb rynku pracy, pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego (np. poprzez staż 

zawodowy czy subsydiowane zatrudnienie), dotacje na założenie własnej działalności 

gospodarczej i przygotowanie do jej prowadzenia - przyczyniają się do. 

1. poprawy sytuacji na rynku pracy wyżej wymienionych grup osób; 

[Na przykład zgodnie z teorią kapitału ludzkiego (ang. human capital theory) G.S. 

Beckera22 zasoby / czynniki różnicujące status na rynku pracy to w szczególności 

wykształcenie, kwalifikacje, kompetencje, doświadczenie zawodowe. M.in. 

bezrobocie (zagrożenie bezrobociem, wykonywanie niskopłatnej pracy etc.) 

interpretuje się jako rezultat ich braku, nieadekwatności względem sytuacji na rynku 

pracy i wymagań pracodawców]; 

2. zmniejszenia niedopasowania podaży pracy i popytu na pracę na (sub)regionalnych 

rynkach pracy; 

3. [Na przykład zgodnie z teorią poszukiwań na rynku pracy (ang. job search theory)23 – 

konsekwencją zmieniających się, niepewnych współczesnych rynków pracy jest brak 

orientacji, aktualnych i wiarygodnych informacji nt. potrzeb, możliwości i warunków 

dot. zatrudnienia (tak u osób poszukujących pracy jak i pracowników). Wpływa to na 

skuteczność podejmowanych działań i decyzji edukacyjno-zawodowych oraz na 

                                                           

21 Pośrednictwo pracy związane ze swobodnym przepływem pracowników na terenie państw, o 
których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a–c, ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2021 poz.1100), realizowane w ramach sieci EURES, w szczególności 
obejmujące udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego 
zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach / 
kompetencjach; pozyskiwaniu, upowszechnianiu ofert pracy; udzielaniu pracodawcom informacji o 
kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy; informowaniu bezrobotnych i 
poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym 
rynku pracy. 
22 Becker G. Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa 1990. 
23 Jarmołowicz W., Knapińska M., Współczesne teorie rynku pracy a mobilność i przepływy 
pracowników w dobie globalizacji. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Zeszyty naukowe nr 9, PTE, 
Kraków 2011. Oraz: Kryńska E., Mobilność zasobów pracy w wybranych teoriach rynku pracy [w:] 
Mobilność zasobów pracy, red. Kryńska E., Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2000. 
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efektywność procesu poszukiwania pracy / pracowników (czynności te wymagają 

czasu, często długiego). Prawdopodobieństwo przejścia od bezrobocia do 

zatrudnienia zależy od efektywności procesu poszukiwania pracy i trafności decyzji 

dot. kariery zawodowej. Długotrwałość i nieskuteczność procesów adaptacyjnych (z 

powodu nietrafnych działań, konieczności przekwalifikowania etc.) przyczyniają się 

do tworzenia i utrwalania nierównowagi na rynku pracy]. 

Adekwatność działań aktywizujących uzasadnia również skierowanie ich do osób najbardziej 

potrzebujących, tj. grup będących w sytuacji szczególnej na rynku pracy (przede wszystkim 

osób długotrwale bezrobotnych, osób młodych od 18 r.ż. do dnia ukończenia 30 roku życia, 

powyżej 50 roku życia, bez kwalifikacji, osób z niepełnosprawnościami oraz młodzieży 

powyżej 15 r.ż. w szczególności zagrożonej wykluczeniem społecznym i bezrobotnych do 25 

r. ż.). Demarkacja w zakresie grup docelowych powoduje, że osoby bierne zawodowo będą 

przede wszystkim wspierane w ramach interwencji realizowanych w obszarze włączenia 

społecznego. Warto jednak podkreślić, że populacja osób biernych zawodowo – 

stanowiących istotne (przyszłe) zasoby pracy - nie jest homogeniczna, w szczególności ze 

względu na przyczyny tejże bierności24 - w strukturze biernych zawodowo są grupy osób 

wymagające wyłącznie aktywizacji zawodowej a nie integracji społecznej (na przykład 

studenci, doktoranci, młodzież ucząca się / na etapie tranzycji25), zatem również i wprost 

kwalifikujące się do wsparcia w obszarze rynku pracy.  

Zgodnie z wyżej wymienioną teorią poszukiwań na rynku pracy intensywność poszukiwania 

pracy jest odwrotnie proporcjonalna do czasu pozostawania bez pracy (im dłuższy jest czas 

pozostawania bez pracy tym mniejsza jest aktywność w zakresie jej pozyskania). 

Długotrwałe bezrobocie prowadzi do rezygnacji z aktywność (ze starań o powrócenie na 

rynek pracy), w regionach o wysokiej stopie bezrobocia może powodować powstanie 

obszarów ubóstwa, m.in. prowadząc do zjawisk taki jak pułapka biedy (ang. poverty trap)26. 

Dlatego wśród najważniejszych czynników przeciwdziałania dezaktywacji zawodowej, tuż 

obok ustawicznego kształcenia / uczenia się uznaje się „utrzymanie w aktywności”27. Co 

ważne, analiza w czasie podstawowych miar rynku pracy (opisujących aktywność na rynku 

pracy) pokazuje występowanie pewnych stałych zależności między statusem na rynku pracy 

a np. wiekiem, kwalifikacjami, płcią. Wiek istotnie wpływa na aktywność zawodową, 

największe prawdopodobieństwo aktywności zawodowej przypada na wiek 30-50 lat, 

następnie maleje. Posiadanie (transferowalnych) kwalifikacji dopasowanych do potrzeb 

                                                           

24 M.in. na podstawie: Dr hab. Kunasz M., Bierność zawodowa w Polsce na tle wybranych grup krajów 
unijnych, w: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 46 (2/2016) ISSN 1898-5084 
25 Wymienione (jako przykładowe) grupy osób spełniają kryteria definicyjne wskaźnika produktu 
„Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie” - zgodnie z definicją operacyjną 
wskaźnika uwzględniającą kontekst prawny „(…) za osoby bierne zawodowo uznawani są m.in.: - 
studenci studiów stacjonarnych, chyba że są już zatrudnieni (…); - dzieci i młodzież do 18 r. ż. 
pobierające naukę, o ile nie spełniają przesłanek, na podstawie których można je zaliczyć do osób 
bezrobotnych lub pracujących; - doktoranci, którzy nie są zatrudnieni na uczelni, w innej instytucji lub 
przedsiębiorstwie (…).” Źródło: Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2021-2027 – EFS+. 
26 Konopka D., Polityka państwa w realiach kultury bezrobotnych jako subkultury ubóstwa. Na bazie 
koncepcji teorii pól Pierre’a Bourdieu, Studia z Polityki Publicznej 2018 | 5 | 1(17) | 49-62. Polityka 
państwa w realiach kultury bezrobotnych jako subkultury ubóstwa (dostęp: 2.11.21) 
27 M.in. Starzenie się społeczeństwa – wyzwanie dla rynku pracy, aktywizacja pracowników 50+, 
Raport tematyczny, System Rad ds. Kompetencji, PARP Grupa PFR Starzenie się społeczeństwa – 
wyzwanie dla rynku pracy, aktywizacja pracowników 50+, Raport tematyczny (dostęp: 8.11.2021) 

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2018_1_3
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2018_1_3
https://rada.wib.org.pl/wp-content/uploads/2021/02/Starzenie_sie_spoleczenstw_aktywizacja-pracownikow-50.pdf
https://rada.wib.org.pl/wp-content/uploads/2021/02/Starzenie_sie_spoleczenstw_aktywizacja-pracownikow-50.pdf
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rynku pracy wpływa dodatnio na aktywność zawodową. Dzieci w rodzinie mają zupełnie inny 

wpływ na aktywność zawodową mężczyzn i kobiet, co m.in. można wiązać z odmiennym 

podziałem obowiązków domowych według płci – poza rynkiem pracy zdecydowanie częściej 

pozostają kobiety. W przypadku osób młodych, które rozpoczynają aktywność na rynku 

pracy, bez doświadczenia zawodowego, stopa bezrobocia zwykle jest wysoka nawet w 

okresie względnie dobrej koniunktury i dużego popytu na pracę. 

Doświadczenia wcześniejszych perspektyw finansowych i wdrażania usług i instrumentów 

aktywnej polityki rynku pracy wskazują, że odbiór poszczególnych usług i instrumentów, ich 

adekwatność, skuteczności, użyteczności, efektywność są bardzo zróżnicowane (tak ze 

względu na sam typ instrumentów, cechy osób z nich korzystających, jak i typ beneficjenta 

zapewniającego wsparcie i doświadczenie w stosowaniu przez niego usług i instrumentów 

danego rodzaju)28. 

Wśród skutecznych instrumentów i form wsparcia m.in. wyróżnia się: 

a) te prowadzące do nabycia, podniesienia kwalifikacji oraz zdobycia doświadczenia 

zawodowego - zarówno staże zawodowe, szkolenia i kursy zawodowe [kwalifikacje delimitują 

status jednostki na rynku pracy - posiadanie wiedzy i umiejętności w danej dziedzinie, tj. 

kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego tworzy przewagę w konkurowaniu o pracę i w 

ten sposób różnicuje sytuację jednostki na rynku pracy (osoba bezrobotna, versus 

pracująca]; 

b) subsydiowane zatrudnienie29, jak również wsparcie bezzwrotne na założenie działalności 

gospodarczej30. 

Zróżnicowany odbiór oraz ocena poszczególnych działań wymagają tworzenia usług i 

instrumentów bardziej zindywidualizowanych i dopasowanych do rzeczywistych potrzeb 

poszczególnych uczestników. Konieczność indywidualizacji wsparcia, różnicowania 

instrumentów wsparcia w celu maksymalizowania ich trafności względem preferencji i 

potrzeb odbiorcy oraz rynku pracy uzasadniania kluczową rolę IPD w pakiecie działań 

aktywizujących. 

Ponadto, doświadczenia perspektywy finansowej 2014-2020 potwierdzają skuteczność 

wsparcia skorelowanego (kompleksowego). Kompleksowość udzielonego wsparcia ma 

powodować, że jego efekt będzie długofalowy / trwały. Przygotowanie indywidualnego planu 

działania (IPD), nabycie nowych kwalifikacji / kompetencji (podniesienie lub zmiana 

kwalifikacji), zdobycie doświadczenia zawodowego (np. w ramach stażu u pracodawcy) mają 

sprawić, że w dłuższej perspektywie czasu wzrośnie u odbiorców wsparcia zdolność do 

utrzymania się w zatrudnieniu (ang. employability). Również ukierunkowanie wsparcia (jego 

adresowanie do grup pozostających w sytuacji szczególnej na rynku pracy) sprawia, że jest 

ono adekwatne bez względu na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie; 

                                                           

28 M.in. Ocena czynników utrudniających zatrudnianie pracowników w ramach zatrudnienia 
subsydiowanego w ramach projektów RPO WSL 2014-2020. Raport końcowy. Dyspresja. Oraz: 
Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia 
celów w ramach OP VII Regionalny rynek pracy. Raport końcowy. Evalu 2020. 
29 Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi 
priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Evalu Sp. z o.o., ss. 139, 157 
30 Tamże. 



 
52 

bowiem osoby z grup defaworyzowanych odnoszą korzyści z poprawy sytuacji na rynku 

pracy w drugiej kolejności, czyli po tym jak na rynek pracy wejdą osoby o mniejszym stopniu 

oddalenia od rynku, tj. takie, które doświadczają mniejszej liczby barier w dostępie do Za 

trafnością interwencji, której celem jest podniesienie aktywności zawodowej i trwałe 

włączenie do rynku pracy ww. grup osób, przemawia również: 

a) występowanie niekorzystanych zmian zachodzących w strukturze populacji województwa 

śląskiego wg. ekonomicznych grup wieku - nasilenie problemów demograficznych 

związanych z procesem starzenia się ludności (powodujące zmniejszanie się liczby osób w 

wieku przedprodukcyjnym, spadek liczby osób w wieku produkcyjnym i wzrost liczby osób w 

wieku poprodukcyjnym);  

b) odpływ osób aktywnych zawodowo z regionalnego rynku pracy ze względu na niską 

oceną jego jakości [jak zauważa część ekspertów (potencjalni) pracownicy są nadal 

wymagający – wzrastają oczekiwania płacowe (oferty z płacą minimalną nie są 

podejmowane lub też stanowiska pracy wiążące się takim wynagrodzeniem są porzucane 

przez pracowników), min. ważne są takie warunki pracy jak dobre skomunikowanie miejsca 

pracy z miejscem zamieszkania, elastyczne godziny pracy, możliwości awansu 

zawodowego31 32, czy też sprzyjający zdrowiu dobry stan powietrza].  

Przyjmując perspektywę społeczno-ekonomiczną, pogłębianie w kolejnych latach 

obserwowanego zjawiska, będzie powodowało obniżenie potencjału demograficzno-

ekonomicznego regionu w konsekwencji, również jego potencjału gospodarczego. W tym 

kontekście kluczowe jest włączenie do rynku pracy osób pozostających bez pracy: m.in. 

bezrobotnych i biernych zawodowo stanowiących niewykorzystane zasoby pracy.  

Zmieniające się potrzeby rynku pracy, w tym skutki pandemii COVID-19, będą miały również 

wpływ na zapotrzebowanie w zakresie zmian kwalifikacji/kompetencji, z uwzględnieniem 

kompetencji przyszłości, na co odpowiada CS 17 - kształcenie ustawiczne.  

W regionie występują duże dysproporcje w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, w 

tym w szczególności w zakresie sytuacji na rynku pracy, spowodowane dużym 

zróżnicowaniem terytorialnym pod względem wartości PKB. Konieczne są zatem 

preferencje dla obszarów województwa, gdzie określone wskaźniki rozwoju 

społeczno-gospodarczego osiągają wartości mniej korzystne niż odpowiadające im 

wskaźniki dla całego województwa, co służyć będzie wyrównywaniu poziomu rozwoju całego 

regionu i poziomu życia jego mieszkańców. W toku ewaluacji ex-ante rozpoznano, że 

zaliczają się do nich obszary w transformacji górniczej33 (są to gminy zlokalizowane w 

                                                           

31 Barometr rynku pracy XV. IV kwartał 2020 r. Pandemia przyspiesza zmiany na rynku pracy. Raport z 
badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Work Service. workservice.com 
(dostęp 29.10.2021). 
32 XIII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, Debata: Rynek pracy, 21.09.2021, XIII 
Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach (dostęp: 15.10.2021), oraz: Czwarta fala naciera, a 
rynek pracownika jeszcze nigdy nie był tak silny. Serwis Puls HR, Czwarta fala naciera, a rynek 
pracownika jeszcze nigdy nie był tak silny (dostęp: 29.10.2021) 
33 Gminy w transformacji górniczej to jednostki, na których występuje jedna z następujących 
przesłanek, jest to teren pogórniczy po zakończonej już działalności wydobywczej (kopalnie 
zlikwidowane lub w likwidacji), na terenie aktualnie prowadzona jest działalność wydobywcza węgla 
kamiennego, na terenie występuje znacząca liczba pracujących w sektorze górniczym i istotny 

 

https://www.eecpoland.eu/2021/pl/
https://www.eecpoland.eu/2021/pl/
https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/czwarta-fala-naciera-a-rynek-pracownika-jeszcze-nigdy-nie-byl-tak-silny,84594.html
https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/czwarta-fala-naciera-a-rynek-pracownika-jeszcze-nigdy-nie-byl-tak-silny,84594.html
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ramach trzech subregionów: centralnego, zachodniego oraz południowego34) oraz gminy 

tracące funkcje społeczno-gospodarcze (tj. powiększające dystans rozwojowy35)36, ale 

również powiaty subregionu północnego (częstochowski, kłobucki myszkowski), które w 

ostatniej dekadzie (lata 2012-2021) wykazywały się wyższą stopą bezrobocia niż 

odpowiadający jej wskaźniki dla Polski oraz dla województwa. Wyżej wskazane powiaty i 

gminy to obszary o priorytetowej potrzebie wsparcia, ze względu na kumulację zjawisk 

problemowych (dotyczących rynku pracy, społecznych, gospodarczych). 

W obliczu wyzwań zmieniającego się rynku pracy, prognozowanej konieczności 

przebranżowienia pracowników, konieczne jest podniesienie kompetencji PSZ w zakresie 

prowadzenia polityki rynku pracy (CS 14). Interwencja obejmować będzie wsparcie na rzecz 

modernizacji Instytucji Rynku Pracy, w szczególności Publicznych Służb Zatrudnienia, w tym 

w ramach świadczenia usług sieci EURES. Istotne jest uwzględnienie kontekstu, jakim jest 

demarkacja między FE SL a programem krajowym (FERS). Zakres działań uwzględnia 

podział pomiędzy poziomem krajowym a regionalnym. Z poziomu krajowego w ramach 

programu FERS zaplanowano systemową interwencję w zakresie wypracowania oraz 

wdrożenia jednolitych standardów jakości funkcjonowania IRP oraz systemu ich 

monitorowania (standardy jakości funkcjonowania PSZ oraz OHP oraz system 

monitorowania ich efektywności). Z programu FERS finansowany będzie także rozwój 

kwalifikacji i kompetencji pracowników publicznych służb zatrudnienia w zakresie 

profesjonalizacji wsparcia świadczonego na rzecz osób będących w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy (w formie studiów podyplomowych „szytych na miarę”37). Oznacza to, 

że zostaną objęci pracownicy publicznych służb zatrudnienia odpowiedzialni za tworzenie 

polityki zatrudnieniowej dla osób będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 

oraz bezpośrednio udzielający wsparcia osobom z tych grup docelowych. Dlatego też z FE 

SL wsparcie zostanie skierowane dla pracowników IRP/PSZ, którzy będą współpracować z 

pozostałymi grupami osób na rynku pracy, niemniej jednak uwzględniając zapotrzebowanie 

regionalnego rynku pracy w przedmiotowym zakresie. Jednocześnie respektowane będą 

warunki dotyczące linii demarkacyjnej dotyczącej typów wsparcia w odniesieniu do 

                                                                                                                                                                                     

odsetek pracujących w górnictwie w ogóle zatrudnionych. Źródło: Terytorialny Plan Sprawiedliwej 
Transformacji Województwa Śląskiego 2030, projekt – v.03, sierpień 2021, UM WŚ. 
34 W statystyce publicznej wchodzą one w skład 7 podregionów (NUTS 3): katowickiego, 
sosnowieckiego, tyskiego, bytomskiego, gliwickiego, rybnickiego oraz bielskiego. 
35 Na podstawie: „Aktualizacja delimitacji miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze 
(powiększających dystans rozwojowy)”, IGiPZ PAN, Warszawa, listopad 2019, zaproponował 
określenie alternatywne dla miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze: „miasta 
powiększające dystans rozwojowy”. Największa utrata funkcji społeczno-gospodarczych dotyczy 
centralnej części województwa: Metropolii Górnośląskiej (Zabrze, Ruda Śląska, Świętochłowice, 
Będzin, Czeladź, Mysłowice, Bytom, Sosnowiec), ale też znacznej części Aglomeracji Rybnickiej (w 
szczególności trzech miast na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik oraz Żory). Są to obszary 
objęte procesem restrukturyzacji sektora górniczego. 
36 Gminy tracące funkcje to ośrodki, które w ciągu kilkunastu lat stopniowo traciły swoją pozycję 
znaczących ośrodków gospodarczych i społecznych w regionie, predystynowanych do pełnienia 
istotnej roli dla mieszkańców województwa jako miejsca pracy, zamieszkania i realizacji różnorodnych 
potrzeb społeczności. Źródło: Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 
2030, y projekt – v.03, sierpień 2021, UM WŚ. 
37 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, Program na lata 2021-2027 (następca Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020), projekt Programu skierowany do konsultacji 
społecznych 2 czerwca 2021 r., str. 56. 
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zaplanowanych działań w FERS. W FE SL również planuje się podnoszenie kwalifikacji i 

kompetencji poprzez szkolenia i kursy, z zastrzeżeniem, że te same osoby nie będą 

korzystały z tego samego rodzaju wsparcia w ramach FERS. 

Pozytywnie ocenić można model wsparcia przystosowania przedsiębiorstw i 

pracowników, który elastycznie reaguje na zmieniające się potrzeby regionu (CS 15), co 

jest szczególnie ważne w świetle niepewnego wpływu pandemii na sytuację firm. Planowane 

są także do wsparcia działania w obszarze zdrowia, jak również outplacementu dla 

przedsiębiorców, pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub 

zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika.  

Jak pokazują doświadczenia z wdrażania RPO WSL 2014-2020 w Działaniu 8.2, w 

przypadku realizacji usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania, 

zalecana jest analiza efektywności kosztowej systemu kont przedpłaconych oraz 

ograniczenie liczby operatorów38.  

W województwie śląskim MŚP są największym motorem rozwoju gospodarczego regionu, a 

co za tym idzie – również kraju. Województwo śląskie zaliczane jest nadal do regionów o 

największym potencjale gospodarczym, co wyraża się w dużej wartości PKB. Także pod 

względem wartości PKB na 1 mieszkańca region jest w czołówce w kraju, to jednak wskaźnik 

ten charakteryzuje się stopniowym spadkiem, a to stanowi wyzwanie dla regionu. Kluczowym 

odbiorcą wsparcia powinny być zatem MŚP, również ze względu na niekorzystne tendencje 

ich ubytku, oraz ich niską aktywność na rynku szkoleniowym. Niemniej jednak ze wsparcia 

nie wyklucza się dużych przedsiębiorstw oraz podmiotów innych niż przedsiębiorcy. Zostanie 

to szczegółowo uregulowane na poziomie dokumentów wdrożeniowych, tj. SZOOP i 

regulaminów konkursu. Jest to podyktowane potrzebą bieżącej analizy poziomu wysokości 

środków, o które będą aplikowały podmioty spoza MŚP, tak aby ograniczyć ryzyko 

wykorzystania ich kosztem mniejszych firm. 

W ramach CS 15 będą również realizowane (kontynuacja wsparcia w ramach RPO WSL 

2014-2020) programy profilaktyczne ukierunkowane na wczesne wykrywanie problemów 

zdrowotnych związanych z miejscem pracy, profilaktykę chorób będących istotnym 

problemem zdrowotnym regionu. Celem jest wydłużenie aktywności zawodowej i 

podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracowników ze środków EFS+. Planuje się także 

opracowanie i wdrażanie programów kompleksowej rehabilitacji. Realizacja tych projektów 

wpłynie na wydłużenie aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem osób w 

wieku 50 lat i więcej. Istotnym aspektem jest też kontynuacja działań w obszarze 

eliminowania zdrowotnym czynników ryzyka w miejscu pracy. 

Działania dotyczące edukacji formalnej przewidziane w CS 16 również odpowiadają na 

zdiagnozowane w ramach niniejszej ewaluacji potrzeby i wyzwania w województwie śląskim. 

Zaplanowano szereg interwencji związanych z edukacją włączającą – tj. odpowiednie 

dostosowanie placówek w zakresie bezpośredniego wsparcia dzieci, w tym dostępność 

usług asystenckich, podnoszenie umiejętności kadry oraz dostosowanie placówek pod kątem 

potrzeb infrastrukturalnych/ wyposażenia. Działanie to odpowiada na potrzeby przypisane na 

                                                           

38 Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi 
priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy, str. 94. 
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etapie diagnozy różnym obszarom problematycznym/ wyzwaniom (zarówno po stronie 

ucznia, jak i po stronie kadry nauczycielskiej). Niewątpliwie wartym uwagi działaniem, 

pojawiającym się po raz pierwszy w najnowszej wersji Programu jest zbiór planowanych 

interwencji pt. „Działania w zakresie wzmacniania społeczno-wychowawczej funkcji szkoły, 

m.in. relacji szkoła-nauczyciele-rodzice-uczniowie”. Jest to bezpośrednia odpowiedź na 

potrzebę zgłaszaną w kontekście wyzwań w regionie przez rozmówców podczas 

realizowanych wywiadów z przedstawicielami IZ, IP oraz zidentyfikowaną w badaniach w 

obszarze edukacji39. Dotychczas bowiem rodzice uczniów nie byli systemowo włączeni we 

współpracę ze szkołą. Kontakty nauczycieli z rodzicami pozostawały w formule 

dobrowolności każdej ze stron. Działanie mające na celu zacieśnienie współpracy z 

rodzicami wydaje się być realnym wsparciem nauczycieli w inicjowaniu współpracy w obrębie 

wychowania i procesu socjalizacji uczniów i uczennic. 

Zaplanowany w Programie model wsparcia aktywnej integracji (CS 18) elastycznie reaguje 

na zmieniające się potrzeby regionu, zaś model wsparcia ekonomii społecznej jest 

kompleksowy.  

Również w przypadku działań skierowanych do obywateli państw trzecich (CS 19) 

zaplanowany model wsparcia elastycznie reaguje na zmieniające się potrzeby regionu, 

pracodawców i uczestników projektów. Jest to szczególnie istotne w świetle niekorzystnych 

tendencji gospodarczych oraz dalszych konsekwencji pandemii COVID-19. Jak pokazują 

dane40, zatrudnialność obywateli państw trzecich jest wyjątkowo wrażliwa na dekoniunkturę. 

W przypadku CS 20 (usługi społeczne i zdrowotne) oraz CS 21 (integracja społeczna 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) zaprojektowane wsparcie 

jest adekwatne do zidentyfikowanych problemów i potrzeb. Realizuje główny postulat 

podniesiony przez autorów raportu Ewaluacja wpływu RPO WSL 2014-2020 w obszarze 

wsparcia usług społecznych i zdrowotnych oraz systemu ochrony zdrowia w województwie 

śląskim41, w którym zaznaczono, że w okresie finansowania 2021-2027 za szczególnie 

istotne uznać należy utrzymanie dostępności różnorodnych instrumentów pomocowych, 

które odzwierciedlać będą zróżnicowane potrzeby w obszarze społecznym i dotyczącym 

ochrony zdrowia. Pod tym względem zaplanowane instrumenty są elastyczne i kompletne. 

REKOMENDACJA: W opisie CS 20 (usługi społeczne i zdrowotne) konieczne jest 

dostosowanie kodów interwencji do rodzajów wsparcia (Tabela 137 Wymiar 1 – zakres 

interwencji42), gdyż w analizowanej wersji Programu odnoszą się do działań na rzecz 

obywateli państw trzecich. 

                                                           

39 Por. Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 
przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach priorytetów XI "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego" 
oraz XII "Infrastruktura edukacyjna, EU-CONSULT sp. z o.o., 2020, str. 47; Ocena wpływu wsparcia w 
zakresie edukacji przedszkolnej oraz kształcenia ogólnego (Regionalnego Programu Województwa 
Podkarpackiego), EVALU sp. z o.o., 2021, str. 103; Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz 
edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, EVALU sp. z o.o., 2018, str. 72.  
40 Raport o stanie rynku pracy w województwie śląskim za rok 2020, WUP Katowice, 2020, str. 54. 
41 Ewaluacja wpływu RPO WSL 2014-2020 w obszarze wsparcia usług społecznych i zdrowotnych 
oraz systemu ochrony zdrowia w województwie śląskim, Re-Source, 2021, str. 11. 
42 Tabela z projektu FE SL z listopada 2021 z punktu Indykatywny podział zaprogramowanych 
zasobów (UE) według rodzaju interwencji. 



 
56 

Priorytet VI: Śląskie dla mieszkańca 

Zakres wsparcia zaplanowany w ramach Priorytetu VI: Śląskie dla mieszkańca trafnie 

odpowiada na zdiagnozowane wyzwania, a logika interwencji celów szczegółowych w tym 

Priorytecie jest kompletna i trafna.  

Spodziewanym efektem działań będzie podniesienie jakości kształcenia oraz budowania 

potencjału rozwojowego regionu dzięki wsparciu infrastruktury szkolnictwa wyższego i 

zawodowego (CS 22) i komplementarnych projektów realizowanych ze środków EFS+ w 

zakresie edukacji, kształcenia i uczenia się przez całe życie. CS 22 zakłada również 

finansowanie rozwiązań wspierających stwarzanie warunków do kształcenia i szkolenia na 

odległość oraz online. Interwencja związana z szeroko pojętą cyfryzacją szkoły została 

przewidziana w KPO, stąd słusznie wsparcie tego typu nie zostało przewidziane na poziomie 

regionalnym. 

Zwiększanie bazy placówek świadczących usługi opiekuńcze w lokalnym środowisku 

(CS 23) jest zgodne z zapisami Ogólnoeuropejskich wytycznych dotyczących przejścia od 

opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności43, a także z 

kierunkiem działań wyznaczonym w Projekcie Umowy Partnerstwa dla perspektywy 2021-

2027, w której wskazano, że należy kontynuować prace nad deinstytucjonalizacją usług, 

pozwalającej na przybliżenia tychże usług do odbiorców oraz ułatwienie sprawowania opieki 

nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu44. Potrzeba wsparcia 

deinstytucjonalizacji usług jest wyartykułowana także w projekcie Strategii Rozwoju Usług 

Społecznych (2021-2040)45. Wsparcie zaplanowane w CS 22 jest spójne z priorytetami 

wskazanymi w tych dokumentach.  

Działania zaproponowane w ramach CS 24 (infrastruktura ochrony zdrowia), polegające 

na prowadzeniu prac remontowo-budowlanych, zakupie wyposażenia oraz stosowaniu 

rozwiązań w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt) w podmiotach wykonujących działalność 

leczniczą przyczynią się do podniesienia jakości usług zdrowotnych świadczonych w 

placówkach objętych wsparciem. Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia pozwoli na 

zwiększenie kompleksowości i ciągłości świadczonych usług oraz przyczyni się do 

zniwelowania nierówności w dostępie do świadczeń w placówkach POZ i AOS na poziomie 

całego regionu. W odpowiedzi na zdiagnozowaną potrzebę deinstytucjonalizacji usług 

zdrowotnych, przewidziano też działania związane z tworzeniem warunków do bardziej 

dostępnej opieki długoterminowej (w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, opiekuńczo-

leczniczych i opieki paliatywnej), zlokalizowanych blisko miejsca zamieszkania. Przewidziano 

także wsparcie dotyczących opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, uzasadnione 

jest dopuszczenie w Programie wsparcia na rozwój Centrów Zdrowia Psychicznego. Zgodnie 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022, z uwagi na liczbę ludności, w 

                                                           

43 Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej 
na poziomie lokalnych społeczności, 2012 (Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki 
instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności) 
44 Projekt Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce, str. 72.  
45 Projekt Strategii Rozwoju Usług Społecznych (2021-2040), str. 74-75.  

https://www.power.gov.pl/media/70778/ogolnoeuropejskie_wytyczne_deinstytucjonalizacja.pdf
https://www.power.gov.pl/media/70778/ogolnoeuropejskie_wytyczne_deinstytucjonalizacja.pdf


 
57 

województwie śląskim powinny powstać 23 Centra Zdrowia Psychicznego dla osób 

dorosłych46. 

Działania zaproponowane w CS 25, polegające na wsparciu obiektów dziedzictwa 

kulturowego, obiektów turystycznych i instytucji kultury o znaczeniu regionalnym 

również stanowią adekwatną odpowiedź na zidentyfikowane wyzwania i potrzeby 

województwa. Zwiększenie atrakcyjności oferty instytucji kulturalnych oraz obiektów i 

szlaków turystycznych poprzez wsparcie w postaci rozwijania nowoczesnej infrastruktury 

oraz innowacyjnych produktów kulturalnych i turystycznych przyczyni się do zwiększenia 

zainteresowania zarówno wśród mieszkańców regionu, jak i turystów. Planowane działania 

wpłyną pozytywnie na zmianę wizerunku województwa śląskiego jako nowoczesnego 

regionu, który jednocześnie potrafi zachować i wyeksponować w ciekawy sposób własne 

dziedzictwo przemysłowe i tożsamość regionalną.  

REKOMENDACJA: Z uwagi na to, że zrezygnowano ze wsparcia uczelni artystycznych 

w Programie, na co wskazuje opis planowanej interwencji, w opisie CS 25 

rekomenduje się usunięcie „pracowników, uczniów i studentów szkół i uczelni 

artystycznych” z pola Grupa docelowa w Programie.  

Priorytet VII: Śląskie bliżej obywateli 

Tematyczny zakres wsparcia w ramach CS 26 (rozwój obszarów miejskich) jest trafny w 

stosunku do potrzeb i wyzwań obszarów funkcjonalnych. Odpowiedni nacisk położono na 

kluczowy problem, jakim jest duże zróżnicowanie rozwojowe. Z ogólnopolskiego badania 

ewaluacyjnego instrumentu ZIT47 wynika, że IP ZIT mają ograniczony wpływ na projekty 

komplementarne: większy w przypadku projektów o charakterze komunalnym a mniejszy w 

przypadku projektów, składanych przez podmioty niepowiązane bezpośrednio z miastem/ 

gminą. Wysoko zatem można ocenić trafność wsparcia w zakresie rozwoju ZIT. 

Rewitalizacja realizowana będzie na podstawie Gminnych Programów Rewitalizacji. Katalog 

beneficjentów działań rewitalizacyjnych jest bardzo szeroki i wyczerpujący48.  

Logika interwencji CS 27 (odnowa obszarów wiejskich) jest również kompletna. Działania 

polegające na wsparciu infrastruktury na potrzeby wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem i 

pozostałej infrastruktury społecznej jak również projekty z obszaru rewitalizacji odpowiadają 

na kluczowe wyzwania w zakresie rozwoju terytorialnego tj. nierówności w dostępie do usług 

społecznych na obszarach miejskich i wiejskich, mniejszy potencjał administracyjny gmin 

wiejskich, słabą dynamikę ponownego wykorzystania terenów zdegradowanych.  

                                                           

46 Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019 – 2022, str. 46. 
47 Ewaluacja Systemu Realizacji Instrumentu ZIT, Wolański, EGO, 2018 
48 Grupą docelową w odniesieniu do CP5 mają być:  

• Mieszkańcy subregionów województwa śląskiego, 

• Wspólnoty lokalne oraz interesariusze lokalni i subregionalni, 

• Mieszkańcy miast województwa śląskiego objętych gminnymi programami rewitalizacji, 

• Organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy działający w miastach objętych gminnymi 
programami rewitalizacji. 
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Priorytet VIII: Śląskie w transformacji 

CS 28 FST GOSPODARKA 

Założona logika interwencji dla CS 28 w obszarze GOSPODARKA oceniana jest jako 

kompletna i zasadna w kontekście diagnozowanych wyzwań. Szeroko określono zakres 

oddziaływania transformacji energetycznej i słusznie wskazano, że likwidacji bądź zmianie 

ulegać będą całe łańcuchy wartości. W związku z tym wsparcie planowane w ramach CS28 

dotyczące obszaru gospodarczego zostało określone równie szeroko. Pierwszy rodzaj 

działań wiąże innowacyjność i wspieranie rozwoju wysokich technologii z postulatem 

neutralności klimatycznej regionu. Jest to więc odpowiedź zarówno na diagnozowane 

deficyty w zakresie innowacyjności regionu, jak i na potrzeby klimatyczne. Drugi obszar 

wsparcia dotyczy dywersyfikacji działalności firm w związku z planowanym wygaszaniem 

wydobycia węgla. Jest to odpowiedź na identyfikowane ryzyko związane z zamykaniem 

kopalń, a w kontekście zauważanego zagrożenia dla całych łańcuchów wartości – ryzyko 

upadku firm współpracujących z branżą górniczą. Realizowane projekty pozwolą na 

zachowanie dotychczasowych miejsc pracy oraz tworzeniem nowych, stabilnych miejsc 

pracy w firmach najbardziej dotkniętych transformacją sektora górniczego. Trzy kolejne 

rodzaje działań dotyczą wspierania rozwoju nowych firm oraz wsparcia rozwoju firm 

wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje, a także finansowania rozwoju 

konkurencyjności. Działania te polegać będą zarówno na wspieranie infrastruktury, jak i na 

podnoszeniu kompetencji pracowników z podregionów górniczych. Ostatni rodzaj działań jest 

odpowiedzią na identyfikowane deficyty i potrzeby związane z niskim poziomem 

umiędzynarodowienia przedsiębiorstw w regionie.  

CS 28 FST ŚRODOWISKO 

Wsparcie zaplanowane w ramach FST w obszarze ŚRODOWISKO (CS 28) odpowiednio 

odpowiada na zdiagnozowane specyficzne problemy terenów pogórniczych, a z drugiej 

strony wykorzystuje ich potencjał. Analiza zapisów dokumentu Projekt Terytorialnego Planu 

Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030 - v. 03 z sierpnia 202149 oraz Zał. 

3 Matryca logiki interwencji pozwala stwierdzić, iż w kierunkach wsparcia uwzględniono 

najważniejsze problemy. Znaczące środki przeznaczono na rozwój energetyki 

rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii, co pod względem zakresu projektów 

jest zbieżne z CS 6 (OZE)50. Odpowiada to na problem silnej zależności gmin województwa 

śląskiego w transformacji górniczej od węgla, a także większemu niż gdzie indziej 

zagrożeniu ubóstwem energetycznym, które może być pośrednią konsekwencją zamykania 

kopalń i pogorszenia się sytuacji materialnej mieszkańców.  

Wsparcie w ramach FST ukierunkowane na poprawę stosunków wodnych na obszarze 

oddziaływania kopalń wykorzystuje potencjał tych terenów. Inwestycje w obszarze 

uzdatniania i zagospodarowania wód kopalnianych zwiększą wykorzystanie jej m.in. na 

potrzeby użytkowe, jako alternatywa dla źródła zaopatrzenia z sieci miejskiej oraz do celów 

gospodarczych. Interwencja ukierunkowana zostanie także na wsparcie na terenach 

                                                           

49 Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji  (dostęp 2.11.2021) 
50 Zgodnie z deklaracjami przedstawiciela IZ, środki EFRR i FST zostaną podzielone terytorialnie - 
wsparciem z FST objęte zostaną podregiony: katowicki, sosnowiecki, tyski, bytomski, gliwicki, rybnicki 
oraz bielski, natomiast z EFRR – podregion północny. 

https://transformacja.slaskie.pl/content/terytorialny-plan-sprawiedliwej-transformacji1
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pogórniczych efektywnego systemu zagospodarowania wodami, przyczyniającego się do 

przeciwdziałania podtopieniom i zalaniom, oraz oczyszczeniu zanieczyszczonych w wyniku 

eksploatacji górniczej wód podziemnych i powierzchniowych.  

Inwestycje związane z niwelowaniem skutków działalności przemysłowej, w tym 

górniczej na środowisko (m.in. remediacja, rekultywacja, regeneracja, renaturyzacja, 

dekontaminacja terenów poprzemysłowych oraz oczyszczenie zanieczyszczonych wód 

podziemnych i powierzchniowych) przyczynią się do ograniczenia występowania gruntów 

zdegradowanych. Inwestycje przyczynią się do przywrócenia do obiegu społeczno-

gospodarczego terenów i obiektów poprzemysłowych, dywersyfikacji gospodarczej gmin 

górniczych, poprawę środowiska fizycznego np. poprzez usuwanie zniszczeń 

przemysłowych, poprawę stosunków wodnych, rekultywację i odtwarzanie krajobrazów 

pogórniczych; tworzenie nowych miejsc pracy w podregionach górniczych czy tworzenia na 

nich warunków do rozwoju zrównoważonych, wysokiej jakości usług publicznych. Wysoko 

należy ocenić możliwość sfinansowania opracowania dokumentów wspomagających proces 

zagospodarowania terenów poprzemysłowych, co powinno podnieść efektywność ich 

ponownego wykorzystania.  

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji  

Na podstawie danych GUS na koniec grudnia 2020 r. w górnictwie w kraju zatrudnionych 

było 80 tys. osób, w tym w województwie śląskim 71 tys. osób. Podkreślić należy, że stanowi 

to połowę ogólnej liczby wszystkich górników w Unii Europejskiej. Ekspertyzy dotyczące 

konsekwencji likwidacji kopalń węgla kamiennego dla sektora okołogórniczego oraz sytuacji 

społeczno-gospodarczej w Polsce pokazują, że liczba pracowników zatrudnionych w 

przedsiębiorstwach okołogórniczych na podstawie różnych szacunków kształtuje się od 57 

tys. osób zgodnie do nawet 400 tys. osób51. Odejście od wydobycia węgla kamiennego w 

regionie śląskim wymagać będzie intensywnych działań na rzecz rozwoju MŚP oraz 

przeciwdziałaniu wykluczaniu terenów pogórniczych. Wsparciem mają być środki Funduszu 

na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zaplanowane w ramach Programu. Europejski Zielony 

Ład to pakiet środków przedstawionych przez KE, których celem jest zapewnienie 

obywatelom i przedsiębiorstwom Europy korzyści ze zrównoważonej zielonej transformacji. 

Założenia Zielonego ładu obejmują przypisanie środków, wraz ze wskazaniem kluczowych 

działań, począwszy od redukcji emisji, poprzez inwestycje w najnowocześniejsze badania i 

innowacje, aż po ochronę środowiska naturalnego w Europie. Ponadto UE wyznaczyła cel 

redukcji zawarty w porozumieniu paryskim, jakim jest zmniejszenie emisji gazów 

cieplarnianych o co najmniej 40% do 2030 r. w porównaniu z 1990 r., co stanowi 36% 

spadek w porównaniu z 2005 r. Wsparcie planowane ze środków FST w kwocie blisko 2 mld 

euro w woj. śląskim realizowane będzie w trzech obszarach, z czego w głównej mierze 

środki przeznaczone zostaną na sferę gospodarki (46% alokacji), sferę środowiska (38% 

alokacji) i sferę społeczeństwo (15% alokacji). Interwencja skierowana będzie do terytoriów 

NUTS-3 woj. śląskiego najbardziej dotkniętych negatywnymi skutkami procesu transformacji 

społeczno-gospodarczej w kierunku neutralności klimatycznej i będzie realizowana w formie 

dotacyjnej. 

                                                           

51 Por. Raport Sytuacja przedsiębiorstw okołogórniczych w Polsce, Centrum Badań i Rozwoju 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ekspertyza na zlecenie Górniczej Izby Przemysłowo-
Handlowej, Katowice 2020  
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Podsumowując, zaplanowany zakres interwencji w ramach FST odpowiada 

kompleksowo na zdiagnozowane potrzeby odnośnie skali, zakresu i kosztów niezbędnych 

przemian społecznych, gospodarczych i technologicznych w województwie śląskim w 

związku z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną oraz dążenie do neutralności 

klimatycznej UE do 2050 r. 

Analiza literatury wskazuje na szereg argumentów za umiejscowieniem wdrożenia FST 

w regionach. Zgodnie z opinią Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i 

Powiatów52, model działania Funduszu Sprawiedliwej Transformacji pozwoli na uzyskanie 

najwyższej efektywności wydatkowania środków i realnie wzmocni proces stopniowej 

transformacji regionów takich jak województwo śląskie. W ocenie Komisarza KE ds. 

spójności i reform53 wdrożenie FST na poziomie regionalnym będzie bliższe 

zainteresowanym subregionom NUTS3 i interesariuszom. Z kolei – w ocenie autorów raportu 

dotyczącego mechanizmów zarządzania FST w Polsce54, jedną z kluczowych zalet modelu 

regionalnego (samorządowego) jest możliwość implementacji różnych jego wariantów w 

różnych województwach - w sposób uwzględniający specyfikę lokalną, relacje między 

podmiotami oraz istniejące formy współpracy. Wskazano również na doświadczenie 

lokalnych instytucji w pełnieniu roli IP dla RPO w perspektywie 2014-2020 (ze szczególnym 

uwzględnieniem tzw. Instytucji dwufunduszowych - wdrażających zarówno środki EFRR, jak i 

EFS). Ponadto przypisanie Urzędom Marszałkowskim roli IP pozwala na dostrzeżenie 

regionalnego kontekstu działań podejmowanych w ramach FST. Ponadto wszystkie te 

instytucje są dobrze przygotowane strukturalnie i kadrowo do pełnienia ról przypisanych w 

tym wariancie. Duże znaczenie ma również możliwość zaangażowania interesariuszy na 

szczeblu krajowym i regionalnym w proces decyzyjny. Kolejne argumenty za przyjęciem 

modelu regionalnego wdrożenia FST wskazano w stanowisku Związku Stowarzyszeń Polska 

Zielona Sieć oraz Fundacji WWF Polska55, gdzie wskazano brak przekonującego 

uzasadnienia dla tego modelu, jego sprzeczność z unijnymi założeniami dotyczącymi FST 

oraz korzyści płynące z zarządzania tą formą unijnego wsparcia na szczeblu regionalnym. W 

ocenie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego56 

regionalizacja FST zapewni decyzyjność obywatelom bezpośrednio dotkniętym negatywnymi 

skutkami transformacji. Regionalizacja FST zapewni również zachowanie 

komplementarności wobec EFS+ i EFRR oraz demarkację wsparcia i nienakładanie się 

interwencji publicznych. Podobne stanowisko wyraził Zarząd Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego57. 

                                                           

52 Por. Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 6 grudnia 
2019 r w sprawie utworzenia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w nowej perspektywie finansowej 
Unii Europejskiej w latach 2021-2027 
53 Por. pismo z dnia 8.10.2021 Komisarz KE ds. spójności i reform Elisa Ferreira skierowane do 
Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski 
54 Por. Raport 2a - Raport dotyczący mechanizmów zarządzania. Wsparcie w przygotowaniu 
Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji w Polsce. Raport przygotowany w ramach projektu 
„Wsparcie przygotowania planów sprawiedliwej transformacji terytorialnej w Polsce” realizowanego 
przez Komisję Europejską przy wsparciu PwC Advisory, 2021  
55 Pismo z dnia 2 listopada 2020 r. 
56 Por. pismo z dnia 28 lipca 2020 r.  
57 Por. uchwała nr 74/2020 z dnia 21 lipca 2020 r.  
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Przyjęta logika interwencji w ramach FST w obszarze SPOŁECZEŃSTWO (CS 28) nie 

zawiera sprzeczności, a zaprezentowany ciąg przyczynowo-skutkowy jest poprawny. Logika 

interwencji jest oparta na trudnym do zakwestionowania związku przyczynowo-skutkowym 

między potrzebami/problemami i wyzwaniami związanymi z transformacją a wsparciem w 

poszczególnych obszarach w powiązaniu z potrzebami rynku pracy. W odpowiedzi na 

aktualne i trafnie zdiagnozowane potrzeby regionu zaproponowano ogólny zarys interwencji 

w tym obszarze w podregionach górniczych w obszarze infrastruktury edukacyjnej, 

infrastruktury usług społecznych, a także wsparcia na rzecz poprawy dostępu do 

zatrudnienia, na rzecz edukacji, zwłaszcza zawodowej  oraz programów aktywizacji 

społecznej ukierunkowanych na inicjatywy związane z zachowaniem tożsamości i 

dziedzictwa kulturowego. 

W Programie słusznie podkreślono, iż transformacja gospodarcza regionu związana jest z 

wygaszaniem lub znaczącymi zmianami w branżach takich jak górnictwo czy energetyka, a 

także branżach okołogórniczych i powiązanych z górnictwem, które równie mocno odczują 

skutki zamykania kopalń oraz ograniczania dotychczasowych inwestycji w usługi, urządzenia 

i maszyny. Sytuacja ta wymaga sukcesywnego aktualizowania wiedzy i zdobywania nowych 

umiejętności przez mieszkańców gmin w transformacji górniczej. Dlatego też jako trafne 

należy ocenić ukierunkowanie wsparcia na poprawę jakości edukacji oraz tworzenie 

warunków do rozwoju zawodowego poprzez zdobywanie nowych i specjalistycznych 

umiejętności, a także podnoszenie posiadanych kwalifikacji i kompetencji. Takie działania 

będą miały szansę wspomóc ludność objętą procesem transformacji w zmianie miejsca 

zatrudnienia. 

W związku z potrzebą poprawy jakości życia mieszkańców podregionów górniczych, w 

szczególności w zakresie usług społecznych, w programie słusznie zaproponowano 

działania zmierzające do poprawy jakości i dostępności do szeroko rozumianych usług 

społecznych, w tym z zachowaniem zasady deinstytucjonalizacji, którymi objęci zostaną w 

szczególności seniorzy, rodziny pracowników branż podlegających transformacji (branża 

górnicza i branże okołogórnicze). 

Model interwencji ukierunkowanej na podnoszenie adaptacyjności pracowników i 

przedsiębiorstw ze względu na zmieniający się rynek pracy również jest trafny względem 

diagnozowanych problemów i wyzwań. Planowane do realizacji działania aktywizacji 

zawodowej to pakiet powiązanych rodzajów działań i form wsparcia mających na celu 

reorientację zawodową i utrzymanie w aktywności, poprzez zastosowanie: 

(1) ścieżki reorientacji zawodowej obejmującej m.in.: 

• usługi i instrumenty rynku pracy wynikające z Ustawy dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w przypadku projektów 

realizowanych przez urzędy pracy 

• studia (dyplomowe oraz podyplomowe), 

• kursy i szkolenia specjalistyczne, egzaminy certyfikujące, 

• doradztwo zawodowe, w tym informowanie o możliwościach zatrudnienia, 

• płatne dodatki na rzecz pracodawców w okresie pobierania nauki, 

• płatne dodatki na rzecz osób szkolonych w okresie pobierania nauki, 

• doradztwo w zakresie uczenia się przez całe życie, 
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• narzędzie do tzw. wyrównywania dochodu, w tym subsydiowane zatrudnienie, 

dodatki aktywizacyjne (np. pomoc w przeprowadzce do nowego miejsca 

zamieszkania), kompensująca dopłata do wynagrodzenia, 

• pośrednictwo pracy, 

• przekwalifikowania zawodowe i uzupełnienie wykształcenia do poziomu 

zawodowego/ średniego, 

oraz (2) ścieżki przedsiębiorczości realizowanej poprzez dotacje na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej wraz z ze wsparciem pomostowym, uwzględniając rodzaje wsparcia takie jak 

finansowe, organizacyjne, doradcze i marketingowe. 

Możliwe będzie także wsparcie dot. pomocy prawnej i psychologicznej. 

Działania służące przekwalifikowaniu, zmianie i utrzymaniu zatrudnienia skierowane są 

przede wszystkim do pracowników branży górniczej i branż okołogórniczych/powiązanych z 

górnictwem i przedsiębiorstw działających na terenie gmin województwa śląskiego w 

transformacji górniczej.  

Prawidłowa jest również logika interwencji w zakresie wsparcia programów aktywizacji 

społecznej ukierunkowanych na integrację społeczności obszarów wyznaczonych w 

terytorialnym planie sprawiedliwej transformacji. W celu dążenia do zachowania specyficznej 

dla województwa śląskiego tożsamości kulturowej i dziedzictwa przemysłowego w 

podregionach górniczych wspierane będą działania w zakresie inicjatyw oddolnych 

społeczności lokalnych, w ramach których realizowane będą programy aktywizacji 

społecznej ukierunkowane na zachowanie dziedzictwa przemysłowego z poszanowaniem 

tradycji i tożsamości kulturowej gmin województwa śląskiego w transformacji górniczej  

Zaproponowany zarys interwencji w gminach województwa śląskiego w transformacji 

górniczej jest bardzo ogólny. Na podstawie obecnych zapisów Programu trudno jest ustalić, 

jakie rodzaje projektów będą wspierane. Taki poziom ogólności jest dopuszczalny na 

poziomie Programu, jednak zaleca się doprecyzowanie przewidzianego zakresu 

interwencji (wskazanie rodzajów działań) na poziomie wdrożeniowym. Podobne 

doprecyzowanie powinno dotyczyć wskazania grup docelowych w SZOOP oraz 

regulaminach konkursów. W związku z podobnym zakresem wsparcia w obszarze 

edukacji zaplanowanym w osi V potrzebna jest demarkacja, która mogłaby przebiegać 

np.: po linii grup docelowych lub być powiązana z kształceniem w branżach 

podlegających transformacji lub branżach rozwojowych.   

Logika interwencji na rzecz edukacji odnosi się do przewidywanych konsekwencji i zmian 

wywołanych transformacją klimatyczną i gospodarczą regionu oraz opiera się na zakładanym 

powiązaniu inwestycji na rzecz szkolnictwa z poprawą jakości kształcenia, a docelowo – z 

zasobem wykwalifikowanych pracowników zasilającymi m.in. cyfrową i zieloną gospodarkę, 

zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy.  Ogólne określenie zakresu wsparcia  

realizowanego w obszarze szkolnictwa  – może być zachowane w zapisach Programu, 

jednak mając na uwadze kontekst transformacyjny warto przemyśleć podkreślenie 

koncentracji wsparcia na edukacji zawodowej oraz w bardziej precyzyjny sposób 

wskazać w dokumentach wdrożeniowych (SZOOP oraz regulaminy konkursów) 

konkretne kierunki/branże, które będą traktowane priorytetowo w procesie 

transformacji. Takie doprecyzowanie pozwoli precyzyjnie zdefiniować produkty i rezultaty w 

odniesieniu do obszaru uczenia się zachodzącego na różnych etapach (poziomach) 
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edukacji, ponieważ aktualna logika nie jest kompletna w tym zakresie. To zalecenie dotyczy 

późniejszego etapu przygotowania dokumentów Programu.  

Czynniki zewnętrzne oddziałujące na interwencję oraz jej rezultaty 

Na podstawie literatury przedmiotu, wyników badań opisujących doświadczenia z okresu 

programowania 2014-2020, a także wywiadów z przedstawicielami IZ i IP oraz wiedzy 

eksperckiej, zidentyfikowano szereg czynników oddziałujących na interwencję oraz jej 

rezultaty. Są to zarówno czynniki niezbędne do osiągnięcia zakładanych produktów i 

rezultatów, a także czynniki, które mogą zagrozić osiągnięciu efektów. Duża część 

czynników jest niezależna od działań podejmowanych przez IZ. Niemniej, tam, gdzie było to 

możliwe, sformułowano rekomendacje pozwalające z jednej strony minimalizować ryzyka, a 

z drugiej trafniej ukierunkowywać wsparcie.  

Generalnie czynniki zewnętrze podzielić można na główne grupy: 

• Czynniki związane z koniunkturą gospodarczą, kierunkami rozwoju gospodarki i 

sytuacją finansową beneficjentów, 

• Czynniki związane ze zmianami prawnymi i reformami, 

• Czynniki wynikające z obecności (lub jej braku) innej interwencji powiązanej ze 

wsparciem z FE SL, 

• Czynniki związane z procesem wdrażania projektów, 

• Czynniki związane z trwałością projektów. 

Omówione poniżej czynniki nie są listą kompletną. W przypadku poszczególnych obszarów 

interwencji można wskazać cały szereg innych, natomiast wskazane w niniejszym raporcie 

ewaluatorzy uznali za szczególnie istotne.  

Czynniki związane z koniunkturą gospodarczą, kierunkami rozwoju gospodarki i 

sytuacją finansową beneficjentów 

• Pandemia (czynnik negatywny/ pozytywny) 

Czynnikiem, który silnie wpłynął w 2020 i 2021 roku na realizację projektów 

dofinansowanych w perspektywie 2014-2020 była pandemia. Można oczekiwać, iż również w 

okresie 2021-2027 wprowadzanie kolejnych obostrzeń sanitarnych utrudni lub uniemożliwi 

realizację projektów w zaplanowanym zakresie i czasie. W szczególności będzie to miało 

znaczenie dla projektów dofinansowanych ze środków EFS. Jest to czynnik, którego wpływ 

należy monitorować w przyszłości, jednakże trudno wskazać systemowe środki zaradcze, 

jakie mogłaby podjąć IZ. Konieczne jest, aby wnioskodawcy uwzględnili te ryzyka 

zarówno w harmonogramie projektów (bufor czasowy na ewentualne opóźnienia), 

liczbie osób planowanych do wsparcia i rekrutacji (ryzyko wypadania z projektu 

uczestników w związku z pandemią), a także sposobach realizacji wsparcia (możliwość 

zmiany formy zajęć na zdalne, łączenie / dzielenie bloków zajęć etc.). W przypadku 

projektów infrastrukturalnych ryzyko nie jest tak duże, ale również tutaj wnioskodawcy 

powinni uwzględnić potencjalne opóźnienia w harmonogramie. 

Poza ryzykiem realizacyjnym dla projektów, pandemia może wpływać w specyficzny sposób 

na długoterminowe wykorzystanie efektów projektów. Ryzyko takie widać w przypadku CS 

11 (zrównoważona multimodalna mobilność miejska), gdzie nawyki transportowe oraz 

zmiany sposobu pracy i spędzania czasu wypracowane w trakcie pandemii mogą 
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negatywnie wpłynąć na cel CS 11, jakim jest rozwijanie i promowanie potencjału komunikacji 

zbiorowej oraz przy jednoczesnym ograniczaniu indywidualnego ruchu samochodowego. 

Wyniki badania nawyków transportowych58 wskazują, że w wyniku pandemii: wzrosła liczba 

częstych podróży samochodem osobowym, wzrosła liczba osób przemieszczających się 

pieszo, na podobnym poziomie utrzymywała się liczba osób poruszających się rowerem, 

istotnie spadła częstość korzystania z transportu zbiorowego. Co więcej, pandemia wpłynęła 

na istotny wzrost pracy zdalnej oraz na ograniczenie codziennej mobilności mieszkańców – 

co siłą rzeczy wpłynęło na ograniczenie korzystania z komunikacji zbiorowej. Na 

konieczność niwelowania negatywnych aspektów wskazanych nawyków zwracają także 

uwagę eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego59. Ważne będzie ponowne zachęcenie 

mieszkańców do korzystania z komunikacji publicznej. Podstawą jest zapewnienie dobrego 

stanu transportu i jego infrastruktury, tworzenie węzłów i centrów przesiadkowych w 

odpowiednich miejscach (w jego wyniku musi następować skracanie czasu przejazdu i 

zwiększanie dostępności komunikacji publicznej). Obecnie niestety często podróż 

samochodem jest szybsza niż podróż komunikacją zbiorową60. W tym kontekście jeszcze 

istotniejsza wydaje się rekomendacja, aby umożliwić uwzględnienie, jako element 

projektu, prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych poświęconych nowym 

inwestycjom z zakresu transportu niskoemisyjnego. 

Poza obszarem mobilności miejskiej, negatywny wpływ pandemii może być najbardziej 

odczuwalny w projektach kulturalnych i turystycznych, w CS 25 (infrastruktura kulturalna i 

turystyczna) oraz CS 26 (rozwój obszarów miejskich). Tu ryzyko obostrzeń jest ważne w 

kontekście możliwości korzystania z efektów projektów i osiągnięcia zakładanych wartości 

wskaźnika rezultatu, jakim jest Liczba osób odwiedzających wsparte obiekty kulturalne i 

turystyczne.  

Z drugiej strony w przypadku CS 2 (podniesienie jakości świadczonych e-usług) 

pandemia może być czynnikiem pozytywnie wpływającym na zapotrzebowanie na rozwój e-

usług, a tym samym zainteresowanie wsparciem. W zależności od scenariusza będzie ona 

miała istotny wpływ na rozwój i na zainteresowanie mieszkańców e-usługami. Dalsze 

ewentualne obostrzenia wpłyną zapewne na wzrost znaczenia e-usług, ponieważ ich 

skuteczne funkcjonowanie ogranicza konieczność wychodzenia z domu i przyjazdu do 

urzędu bądź innej placówki administracji publicznej. Będzie to miało wpływ zarówno na 

usługi w zakresie e-zdrowia, jak i na pozostałe e-usługi. 

Pandemia niesie szczególne wyzwania dla rynku pracy, a tym samym dla wsparcia w 

ramach CS 13 (aktywizacja zawodowa), CS 14 (podniesienie kompetencji PSZ), CS 15 

(przystosowanie przedsiębiorstw i pracowników) oraz CS 18 (wsparcie aktywnej 

integracji). Jak wynika z analiz GUS61 zaistniała w marcu 2020 r. sytuacja epidemiczna 

wpłynęła na ograniczenie działalności podmiotów gospodarki narodowej w dotychczasowej 

postaci. Przejawiało się to z jednej strony likwidacją miejsc pracy, a z drugiej – otwarciem się 

pracodawców na formy zatrudnienia pozwalające na zachowanie dystansu społecznego. 

                                                           

58 Jak zmieniły się nawyki transportowe w czasie pandemii (data dostępu 20.11.2021) 
59 Transport zbiorowy mocno stracił podczas pandemii (data dostępu 20.11.2021) 
60 FGI 
61 Wpływ pandemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w III kwartale 2021 roku, 
informacja sygnalna GUS, str. 2 i 3 

https://www.transport-publiczny.pl/mobile/jak-zmienily-sie-nawyki-transportowe-w-czasie-pandemii-69331.html
https://300gospodarka.pl/analizy/pie-transport-zbiorowy-mocno-stracil-podczas-pandemii
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Jedną z takich form jest praca zdalna. W końcu czerwca 2021 r. udział osób, które pracowały 

zdalnie w związku z sytuacją epidemiczną w ogólnej liczbie pracujących objętych badaniem 

„Popyt na pracę” wyniósł 6,8% i było to o 3,4 p. proc. mniej niż w końcu czerwca 2020 r. 

Konsekwencje COVID-19 odpowiadały na 20% wszystkich utraconych miejsc pracy, niemniej 

nowe miejsca pracy powstawały w branżach, mniej wrażliwych na te konsekwencje. Niesie to 

za sobą wyzwanie do położenia nacisku w Programie na wspieranie osób pozostających bez 

pracy w zdalnym wykonywaniu obowiązków oraz elastyczne ich przekwalifikowywanie.  

Niekorzystne tendencje gospodarcze oraz dalsze konsekwencje pandemii COVID-19 (trudne 

do przewidzenia w momencie ewaluacji ex ante) mogą w istotny sposób wpływać 

negatywnie na zatrudnialność osób aktywizowanych zawodowo w ramach CS 18 (wsparcie 

aktywnej integracji). Tym bardziej, iż kolejnym niesprzyjającym czynnikiem jest niska 

konkurencyjność przedsiębiorstw społecznych i zainteresowanie JST wsparciem sektora 

ekonomii społecznej62.  

Podobna sytuacja dotyczy CS 19 (działania skierowane do obywateli państw trzecich). 

Jak wynika z opracowania WUP Katowice63, przed pandemią co dziesiąty śląski 

przedsiębiorca zatrudniał cudzoziemców (10,2%). Spośród nich 73,4% planuje dalsze ich 

zatrudnianie, natomiast co czwarty respondent z tej grupy nie planuje zatrudniania 

cudzoziemców w 2021 r. (25,5%). Sytuacja ta wskazuje na fakt, iż zatrudnialność obywateli 

państw trzecich jest wrażliwa na dekoniunkturę, co może wymagać bieżącego 

dostosowywania kierunków podejmowanych działań w ramach CS 19 do dynamicznie 

zmieniających się okoliczności. 

Pandemia będzie również silnym czynnikiem wpływającym na osiąganie efektów w 

projektach CS 16 (edukacja formalna) związanych z nauczeniem zdalnym, którego 

konsekwencje zostały opisane w ewaluowanym Programie (m.in. wykluczenie społeczne, 

spadek jakości kształcenia, wykluczenie cyfrowe, spadek motywacji do nauki po stronie 

uczniów oraz do nauczania po stronie kadry nauczycielskiej, trudności w przyuczaniu do 

praktycznej nauki zawodu). 

• Wzrost kosztów materiałów i usług (czynnik negatywny) 

Czynnikiem negatywnie oddziałującym na skuteczność i efektywność wsparcia, przede 

wszystkim w projektach współfinansowanych z EFRR i FST (działania infrastrukturalne) 

będzie wzrost kosztów materiałów i usług (wywołany rosnącym popytem oraz ogólną 

sytuacją makroekonomiczną tworzącą presję inflacyjną), zwiększający koszty inwestycji 

infrastrukturalnych. Był to czynnik pojawiający się we wszystkich dotychczasowych 

perspektywach finansowych, choć, jak wskazano w wywiadach pogłębionych, lata 2014-

2020 były pod tym względem szczególnie trudne. Skutkuje opóźnieniami w realizacji 

projektów i koniecznością zmiany wysokości kosztów przewidzianych w budżecie projektu64.  

                                                           

62 Badanie potrzeb finansowych i pozafinansowych w sektorze ekonomii społecznej oraz usług 
społecznych i zdrowotnych, PAG Uniconsult, 2020, str. 99.  
63 Raport o stanie rynku pracy w województwie śląskim za rok 2020, WUP Katowice, 2020, str. 54. 
64 Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (OP VI, OP 
IV-PI 4e) przyczyniło się do osiągnięcia celów dotyczących obszaru transportu, Ecorys Sp. z o.o., 
Warszawa 2020, str. 77; Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotycząca postępu rzeczowego 
POIiŚ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy 
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Czynnik ten zwiększać będzie ryzyko inwestycyjne, zatem w największym stopniu może 

zagrozić tym projektom, które z natury są obarczone ryzykiem – np. innowacyjnym, np. CS 1 

(B+R i innowacyjność), CS 3 (konkurencyjność i innowacyjność MŚP). Efektem mogą 

być trudności z właściwym oszacowaniem przyszłych kosztów projektów oraz opóźnienia w 

realizacji inwestycji. 

• Wzrost cen energii (czynnik pozytywny) 

W przypadku CS 5 (efektywność energetyczna) oraz CS 6 (OZE) czynnikiem pozytywnie 

interweniującym będzie cena energii. Znaczący wzrost cen energii może prowadzić do 

głębokich zmian w strukturze gospodarki w kierunku sektorów o niższej energochłonności, 

co prowadzić będzie do spadku zużycia energii. Będzie to czynnik sprzyjający popytowi na 

wsparcie. Można zakładać, że możliwość pozyskania środków na inwestycje zmniejszające 

zużycie energii elektrycznej i cieplnej oraz OZE, będzie szczególnie atrakcyjna w sytuacji 

prognozowanych wzrostów cen energii. Polska znajduje się wśród liderów wzrostu cen 

energii elektrycznej w I półroczu 2021 r. w krajach UE – wynika z danych opublikowanych 

przez Eurostat65. Wg danych URE66, średnia cena energii elektrycznej dla gospodarstw 

domowych w 2014 roku wyniosła 0,4927 zł/kWh, w 2018 roku 0,4862 zł/kWh, a w 2020 roku 

0,5374 zł/kWh. Prognozowane są dalsze wzrosty cen67.  

• Sytuacja finansowa potencjalnych beneficjentów (czynnik negatywny) 

Ze względu na pandemię COVID-19, mniejsze przychody z podatków, wzrost cen oraz 

obciążenia finansowe wynikające ze zobowiązań poczynionych w perspektywie 2014-2020, 

sytuacja finansowa samorządów, wspólnot mieszkaniowych i przedsiębiorców pogorszyła się 

w porównaniu z poprzednimi latami. Zdaniem przedstawicieli IZ i IP, a także ekspertów 

zewnętrznych, istnieje duże prawdopodobieństwo, że obniży to zainteresowanie wsparciem 

w niektórych obszarach, w szczególności tych, które nie będą uważane jako priorytetowe dla 

samorządów, a także tych, gdzie planuje się instrumenty finansowe. Czynnik ryzyka 

powinien być wzięty pod uwagę na etapie szczegółowego planowania warunków 

wsparcia – w przypadku IF możliwości wdrożenia pożyczki z umorzeniem, a także przy 

planowaniu minimalnej wartości projektu.  

Słaba kondycja finansowa wnioskodawców może również wpłynąć na decyzje o 

zmniejszaniu zakresu projektów i ich wartości z powodu braku środków na wkład własny i 

późniejsze utrzymanie inwestycji. Dotyczy to nie tylko projektów infrastrukturalnych, ale też 

dofinansowanych z EFS, np. słaba kondycja finansowa JST może zagrażać trwałości usług 

społecznych, zdrowotnych, czy opiekuńczych – np. w CS 20 (usługi społeczne i 

zdrowotne), CS 21 (integracja społeczna), utworzonych w ramach realizowanych 

projektów. Przykładem może być np. wsparcie usług dla osób w kryzysie bezdomności (CS 

21), w przypadku których czynnikiem interweniującym w skuteczność osiągania celów jest 

gotowość JST do udostępniania zasobu mieszkaniowego na potrzeby osób zagrożonych 

kryzysem bezdomności. 

                                                                                                                                                                                     

wykonania w zakresie osi POIiŚ 2014-2020 wdrażanych przez CUPT, EVALU Sp. z o.o., Warszawa 
2018, str. 59-62. 
65 Electricity and gas prices in the first half of 2021 (data dostępu 22.10.2021) 
66 Średnia cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych (data dostępu 22.10.2021) 
67 Wypowiedź dyrektora departamentu rozwoju rynków i spraw konsumenckich URE Małgorzaty Kozak 
dla: Ceny prądu w górę. URE nie ma dobrych wieści (data dostępu 22.10.2021) 

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211020-1
https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/ceny-wskazniki/7853,Srednia-cena-energii-elektrycznej-dla-gospodarstw-domowych.html
https://www.money.pl/gospodarka/wzrosna-ceny-energii-ure-trzeba-sie-z-tym-liczyc-6685651004197856a.html
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• Megatrendy i jakość kapitału ludzkiego 

Czynnikami, które będzie z jednej strony będą wpływać na rezultaty wsparcia, a z drugiej 

warunkować kształt interwencji (zapotrzebowanie na dany rodzaj projektów) będą zjawiska 

gospodarcze i społeczne, które można pogrupować w następujące (mega)trendy: 

A) Trendy technologiczne, związane ze: 

a) zrobotyzowaną automatyzacją procesów pracy / procesów biznesowych ((ang. Robotic 

Process Automation) oraz środowiska pracy, tj. rosnącym wykorzystaniem szeregu nowych 

technologii kognitywnych, np. takich jak maszynowe uczenie (ang. machine learning), 

technologii wspierających obsługę klientów i marketing - boty, chatboty i voiceboty, sztuczna 

inteligencja (ang. Artificial Intelligence)68, prowadzącą do: 

− unikania błędów ludzkich, łatwej skalowalności, zwiększonej produktywności, 

oszczędności czasu69, 

− ale też w konsekwencji do zastępowania ludzi w powtarzalnych procesach przez systemy 

informatyczne, 

− minimalizowania kosztów zatrudnienia i inwestowania w (nowy) personel. 

b) cyfryzacją procesów biznesowych i środowiska pracy, tj. stosowaniem rozwiązań 

łączących obszary: informatyzacji, komunikacji i systemów łączności, np. takich jak 

rozwiązania chmurowe, czy Internet Rzeczy (ang. Internet of Things) związany z 

wykorzystaniem urządzeń monitorujących aktywność i zasoby (np. asset trackery), co w 

biznesie przekłada się na oszczędność kosztów i optymalizację wykorzystania posiadanych 

zasobów. 

Powyższe, przede wszystkim oznacza zmiany (jakościowe i ilościowe) w zakresie 

zapotrzebowania na pracowników i kompetencje niezbędne do realizacji procesów i zadań 

zawodowych, hybrydowość pracy (łączenie ról zawodowych w jednym miejscu pracy co 

wiąże się z występowaniem zjawisk takich jak: upskilling70, reskilling71 będących pokłosiem 

nowej fali automatyzacji i cyfryzacji. Nowe kompetencje, kwalifikacje będą dotyczyły 

procesów pracy i zadań zawodowych, które są trudno replikowane przez algorytmy i roboty. 

Będzie to miało znaczenie dla kształtowania wsparcia w zakresie CS 13 (aktywizacja 

zawodowa), CS 15 (przystosowanie przedsiębiorstw i pracowników), CS 17 

(kształcenie ustawiczne) oraz CS 28 współfinansowanym ze środków FST w obszarze 

SPOŁECZEŃSTWO.  

Zmiany technologiczne wpływać będą na zmiany w zakresie zapotrzebowania na 

pracowników i kompetencje niezbędne do realizacji procesów i zadań zawodowych i będą 

warunkować zakres wsparcia, czyli: 

                                                           

68 ATKearney, The Widening Impact of Automation, 2017 r. 
69 D. Fernandez, A. Aman, Impacts of Robotic Process Automation on Global Accounting Services, 
Asian Journal of Accounting and Governance, 9, 2018 r., str. 123–132. 
70 Upskiling to proces nabywania nowych i istotnych kompetencji potrzebnych dziś i w najbliższej 
przyszłości, aby zoptymalizować wydajność pracowników. Celem upskillingu jest wykształcenie 
bardziej wyspecjalizowanych pracowników. 
71 Reskilling (recykling zawodowy) ma na celu przeszkolenie pracowników, aby mogli realizować 
zadania zawodowe na innym stanowisku pracy. Celem reskillingu jest wykształcenie bardziej 
wszechstronnych pracowników. 
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• jakie kwalifikacje należy zapewniać osobom bezrobotnym – z czego szkolić (CS 13), 

ale też jakie kwalifikacje należy zapewniać pracownikom przedsiębiorstw (których 

trzeba przekwalifikować ze względu na transformacje wywołane przez megatrendy) 

(CS 15), 

• jaką ofertę edukacyjną rozwijać (w kształceniu formalnym na każdym etapie (CS 16) i 

pozaformalnym (CS 17), 

• w jaki obszarach tworzyć miejsca pracy np. poprzez dotowanie zakładania 

jednoosobowych działalności gospodarczych (CS 13, CS 28). 

B) Trendy społeczne i ekonomiczne, takie jak: 

a) digitalizacja życia i sieciowość72 - oznaczające zapotrzebowanie na nowe kompetencje, 

konieczność adaptacji do pełnienia nowych ról zawodowych. 

b) wydłużenie się cyklu życia, starzenie się społeczeństwa, malejący udział w rynku pracy 

osób aktywnych zawodowo, 

c) niedostatek kadr w wielu zawodach, w tym w szczególności kadr medycznych i 

okołomedycznych. 

Te elementy będą warunkować wsparcie zarówno w wyżej wymienionych CS związanych z 

rynkiem pracy, ale również CS 18 (wsparcie aktywnej integracji), CS 20 (usługi 

społeczne i zdrowotne) i CS 21 (integracja społeczna). 

Czynniki związane ze zmianami prawnymi i reformami 

• Reforma systemu nauki w Polsce (czynnik pozytywny) 

W przypadku CS 1 (B+R i innowacyjność) należy wspomnieć o czynniku, którego wpływ na 

zainteresowanie wsparciem może być pozytywny. Jest nim dokonująca się reforma systemu 

nauki w Polsce. Poprzez większe powiązanie oceny parametrycznej jednostek naukowych 

oraz oceny pracowniczej z istnieniem realnej współpracy z otoczeniem społeczno-

gospodarczym oraz jej praktycznymi, mierzalnymi efektami (np. w postaci liczby zgłoszonych 

wniosków patentowych, liczby wdrożeń lub wielkości przychodów z komercjalizacji wyników 

prac B+R) reforma nauki będzie w dłuższym czasie tworzyć efekt zachęty dla podejmowania 

współpracy sektora nauki z sektorem biznesu. 

• Ustawa antysmogowa i Program Ochrony Powietrza (czynnik pozytywny) 

W przypadku CS 5 (efektywność energetyczna) oraz CS 6 (OZE) czynnikiem 

wzmacniającym osiągnięcie zakładanych produktów i rezultatów jest tzw. uchwała 

antysmogowa. Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje 

Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie 

eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Zgodnie z jej zapisami instalacje 

niespełniające wymagań, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku 

powinny zostać wymienione zgodnie ze wskazanymi w  uchwale antysmogowej terminami. 

                                                           

72 Strategia na rzecz odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030), Warszawa 
2017, Strategia na rzecz odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030), [Dostęp 
04.11.2021]. 

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacje-o-strategii-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju
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Dodatkowo w czerwcu 2020 roku Sejmik Województwa Śląskiego uchwalił Program Ochrony 

Powietrza, zastępujący wcześniejsze programy. 

• Niepewność przepisów prawnych w obszarze OZE (czynnik negatywny) 

W przypadku CS 6 (OZE) czynnikiem ryzyka jest niestabilność i niepewność co do przepisów 

prawnych, co może zniechęcać potencjalnych inwestorów do podejmowania ryzyka 

inwestycyjnego. W raporcie NIK wskazuje się, że w obszarze przepisów prawnych na rozwój 

energetyki odnawialnej negatywnie wpływały m.in.: brak konsekwentnej polityki państwa 

wobec odnawialnych źródeł energii, opóźnienia w wydawaniu przepisów wykonawczych oraz 

brak stabilnego i przyjaznego otoczenia prawnego, zapewniającego bezpieczeństwo i 

przewidywalność inwestycji w OZE, w szczególności w sektorze energii elektrycznej. W 2015 

roku uchwalono ustawę o OZE. Ustawa ta w kolejnych latach podlegała licznym i znaczącym 

nowelizacjom i nadal prowadzone są prace mające na celu zmiany w dotychczas 

obowiązujących przepisach prawa. Już wkrótce zostanie przyjęta nowelizacja Ustawy73, 

która wprowadzi m.in. nowy system rozliczeń prosumentów, co będzie kluczowe dla 

interwencji FE SL 2021-2027. Obecnie prosumenci produkujący energię w instalacjach do 10 

kWp rozliczają się w stosunku 1 do 0,8. Za jedną jednostkę energii wprowadzoną do sieci 

mogą pobrać za darmo 0,8. Nowy system rozliczeń ma polegać na tym, że prosumenci będą 

wynagradzani za nadwyżki energii wprowadzane do sieci, zaś za pobraną energię będą 

płacić tak jak inni odbiorcy prądu. Eksperci ostrzegają, że zmiany zahamują rozwój 

fotowoltaiki, która stanie się mniej opłacalna74. Z kolei przedstawiciele IZ i IP zauważają już 

teraz negatywny wpływ zmian prawnych na wdrażania projektów parasolowych i grantowych 

z Działania 4.1 i 4.3 RPO WSL 2014-2020. Ostateczni odbiorcy (mieszkańcy) wycofują się z 

list chętnych do wsparcia, co może zagrozić realizacji całych projektów. Trudno jest 

przewidzieć wpływ nowych przepisów na zainteresowanie wsparciem fotowoltaiki w 

kolejnych latach. Sytuacja wymaga monitorowania i ewentualnego większego 

skoncentrowania wsparcia na źródłach ciepła z OZE oraz magazynach energii elektrycznej i 

cieplnej, niż na fotowoltaice75.  

• Obowiązujące prawodawstwo w zakresie m.in. planowania przestrzennego 

(czynnik pozytywny) 

Czynnikiem istotnym dla projektów w zakresie adaptacji do zmian klimatu (CS 7) za 

kluczowe należy uznać zmiany, jakie mogą zostać wprowadzone przez projektowane zmiany 

w ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki 

miejskiej (numer projektu UD24676). Rozwiązania ujęte w projekcie obejmować mają przede 

wszystkim miasta średniej wielkości, czyli o liczbie mieszkańców powyżej 20 tys. Zgodnie z 

aktualnymi zapisami miasta te zostaną zobowiązane do opracowania miejskich planów 

adaptacji (MPA). Dodatkowo wnioski i rekomendacje z opracowanych MPA będzie należało 

uwzględniać w sporządzanych strategiach rozwoju gmin, studiach uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planach zagospodarowania 

                                                           

73 W dniu 3.12.2021 r. Ustawa została przyjęta przez Sejm RP i czeka na podpis Prezydenta. 
74 Za: Zmiany w fotowoltaice. Rząd: prosumenci zyskają(data dostępu 28.10.2021) 
75 Na kod interwencji 48 Energia odnawialna: słoneczna planuje się przeznaczenie aż 80% środków w 
CS6.  
76 Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki 
miejskiej (dostęp 1.11.2021r.) 

https://www.money.pl/gospodarka/zmiany-w-fotowoltaice-rzad-prosumenci-zyskaja-padly-kwoty-6698256998443648a.html
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12350802
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12350802
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przestrzennego. Kwestią do rozstrzygnięcia przez IZ będzie ustalenie odpowiedniego 

terminu ogłoszenia naborów. Niewątpliwie w sytuacji gdyby tego typu MPA zostały 

opracowane, wsparcie w ramach FE SL byłoby bardziej celowe i efektywne. Zawarte w 

projekcie ustawy rozwiązania miałyby wejść w życiu już z dniem 1 stycznia 2022 r. 

Wprowadzone mają zostać jednak przepisy przejściowe i dostosowujące, na mocy których 

niektóre przepisy obowiązywać miałyby dopiero od 2023 r. Opracowanie dokumentu, jakim 

jest MPA, wraz z ew. przetargiem, rzetelną diagnozą i propozycją rozwiązań adaptacyjnych 

jest działaniem długotrwałym, które może trwać do kilkunastu miesięcy. Możliwym 

rozwiązaniem byłoby przesunięcie naborów na projekty w zakresie adaptacji do zmian 

klimatu, tak aby dać miastom czas na opracowanie MPA77. Dodatkowo posiadanie MPA i 

zgodność inwestycji z tym planem, mogłoby być elementem oceny merytorycznej. Z drugiej 

jednak strony istnieje ryzyko, że samorządy w celu pozyskania dodatkowych punktów będą 

tworzyć MPA bez adekwatnej analizy i badania opinii mieszkańców. Dlatego warto 

przeprowadzić ustalenia co do terminów naborów w porozumieniu z tymi miastami, a 

także rozważyć wypracowanie wzorcowej metodyki sporządzania MPA (np. jako element 

dokumentacji konkursowej), która będzie zgodna z obowiązującym w tym zakresie 

prawodawstwem. 

• Aktualizacja Krajowego Planu Gospodarki Odpadami oraz Krajowego Programu 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych (czynnik negatywny) 

Dla uruchomienia wsparcia w CS 9 w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz 

zagospodarowania osadów ściekowych kluczowe będą dwa dokumenty - Krajowy Plan 

Gospodarki Odpadami (KPGO) oraz Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

(KPOŚK). 

Wsparcie projektów związanych z gospodarką odpadami w ramach FE SL 2021-2027 

możliwe jest m.in. pod warunkiem spełnienia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

(WPGO). Aktualnie brak jest możliwości aktualizacji WPGO, z uwagi na fakt, iż trwają prace 

nad aktualizacją KPGO. Dopiero w momencie, gdy zostaną one zakończone, możliwe będzie 

rozpoczęcie prac nad aktualizacją dokumentu szczebla wojewódzkiego. Jest to sytuacja 

zbliżona do tej, jaka miała miejsce w perspektywie 2014-2020, gdzie opracowanie planów 

gospodarki odpadami w zgodności z wymogami UE stanowiło jeden z warunków ex-ante. 

Szacuje się, iż zakończenie prac nad KPGO nastąpi w II ew. III kwartale roku 2022. Zaś z 

doświadczeń można wskazać, iż aktualizacja WPGO od momentu przyjęcia KPGO może 

trwać od kilku do kilkunastu miesięcy78. Zaleca się wstrzymanie harmonogramów naborów w 

zakresie wsparcia gospodarki odpadami do czasu aktualizacji KPGO oraz WPGO. Brak tych 

dokumentów nie stanowi aktualnie formalnej przeszkody w ogłoszeniu naborów, niemniej 

jednak ze względów merytorycznych jest to działanie zasadne. Aktualizacja KPGO może 

wprowadzać istotne zmiany dla kluczowych interesariuszy branży gospodarki odpadami. Z 

punktu widzenia realizacji konkretnych inwestycji w regionie kluczowy będzie plan 

                                                           

77 Można w tym zakresie bazować na doświadczeniach w zakresie wejścia w życie ustawy o 
rewitalizacji w okresie programowania 2014-2020. Konieczność opracowania Gminnych/Lokalnych 
Programów Rewitalizacji istotnie opóźniło wdrażanie działań w ramach OP IX oraz X w RPO WSL 
2014-2020.  
78 W okresie programowanie 2014-2020 KPGO został przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 88 z 
dnia 1 lipca 2016 r., zaś Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022 
został uchwalony przez Sejmik Województwa Śląskiego 24 kwietnia 2017 roku (15 miesięcy później). 
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inwestycyjny, stanowiący załącznik do WPGO. Wydaje się być mało prawdopodobne, aby 

potencjalni beneficjenci planowali realizację inwestycji bez jasności założeń na poziomie 

KPGO (w szczególności w zakresie projektów dotyczących instalacji do recyklingu i odzysku 

oraz wprowadzenia nowych procesów technologicznych w celu zwiększenia stopnia odzysku 

i recyklingu surowców). Jednocześnie, w oczekiwaniu na uchwalenie nowego KPGO, 

rekomenduje się kontynuację prowadzenia przez Zarząd Województwa prac 

przygotowawczych aktualizację WPGO oraz dokumentów towarzyszących (plan 

inwestycyjny) oraz angażowanie potencjalnych beneficjentów w identyfikację projektów w 

zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz zagospodarowania osadów ściekowych. 

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku projektów w branży gospodarki wodno-ściekowej 

oraz dokumentu, jakim jest KPOŚK, który będzie podstawą do wyboru projektów w FE SL 

2021-2027. Szacuje się, iż zakończenie prac nad kolejną aktualizacja KPOŚK nastąpi w II 

lub III kwartale 2022 roku. Na szczęście po aktualizacji KPOŚK nie będzie już wymagane 

opracowania dokumentu na poziomie regionalnym. Harmonogram naborów projektów w 

zakresie gospodarki osadami ściekowymi będzie musiał być dostosowany do 

harmonogramu opracowania aktualizacji KPOŚK.  

• Zmiany planowane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy oraz inne reformy w obszarze rynku pracy (czynnik pozytywny) 

Dla wdrażania interwencji w zakresie CS 13 (aktywizacja zawodowa) oraz CS 14 

(podniesienie kompetencji PSZ) kluczowa będą zmiany planowane w ustawie o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Należy zauważyć, że w świetle obowiązującej ustawy 

z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2021 poz.1100) 

Powiatowe Urzędy Pracy mogą objąć wsparciem wyłącznie osoby zarejestrowane w 

urzędzie pracy (tj. posiadające status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy). Rodzi to 

wątpliwości, co do możliwości objęcia wsparciem przez te instytucje innych grup osób: 

ubogich pracujących, pracujących na umowach cywilno-prawnych, zatrudnionych na 

umowach krótkoterminowych, odchodzących z rolnictwa (o ile nie zarejestrowały się w PUP 

jako osoby poszukujące pracy) oraz biernych zawodowo.79 W tym kontekście kluczowym 

czynnikiem determinującym typ beneficjenta / podmiotów realizujących wsparcie (jak również 

tryb wyboru i dofinansowania projektów) będą zmiany planowane w ww. ustawie z dnia 

20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, uwzględniające w zakresie 

działania PSZ / Publicznych Służb Zatrudnienia (tj. w zakresie zadań zw. z promocją 

zatrudnienia, łagodzeniem skutków bezrobocia oraz aktywizacją zawodowa) wsparcie osób 

biernych zawodowo. 

Ponadto, według stanu na dzień przygotowania raportu z ewaluacji ex-ante programu FE SL, 

z projektu KPO80 wynika, iż planowane są następujące reformy kluczowe dla realizacji 

                                                           

79 Problem ten został podjęty w ramach konsultacji społecznych projektu Umowy Partnerstwa dla 
realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce i zawarty w dokumencie pn. „Raport z konsultacji 
projektu umowy partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce”, Departament 
Strategii Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Czerwiec 2021., str. 44. Nowelizacja ustawy z 
dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ma umożliwić PSZ realizację 
działań na rzecz osób biernych zawodowo. 
80 Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Projekt. WARSZAWA, Ministerstwo 
Funduszy i Polityki Regionalnej, kwiecień 2021 r. (jest dokumentem programowym określającym cele 
związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie 
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interwencji w obszarze CS 13: zwiększenie jakości i adekwatności funkcjonowania instytucji 

rynku pracy, w szczególności Publicznych Służb Zatrudnienia oraz – w zakresie Kodeksu 

Pracy – uelastycznienie form zatrudnienia, w tym wprowadzenie regulacji dot. pracy 

zdalnej81. 

Reforma polegająca na zwiększeniu jakości i adekwatności funkcjonowania instytucji rynku 

pracy, w szczególności Publicznych Służb Zatrudnienia, zakłada przekierowanie aktywności 

PSZ na działania aktywizujące, w szczególności dla osób z problemami w dostępie do rynku 

pracy. Mają zostać stworzone ramy prawne (pakiet nowych regulacji dotyczących rynku 

pracy) i organizacyjne dla efektywnej realizacji zadań PSZ w zakresie polityk rynku pracy, 

przyczyniających się do zwiększenia produktywności gospodarki i tworzenia miejsc pracy 

wysokiej jakości, odpowiadających na aktualne i prognozowane wyzwania społeczno-

gospodarcze. Działalność PSZ ma zostać ukierunkowana z jednej strony na realizowanie 

aktywnej polityki rynku pracy nastawionej na osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety, osoby 

młode (do 29 r. ż.), starsze, z niepełnosprawnościami i długotrwale bezrobotne oraz 

migrantów, w tym migrantów powrotnych, z drugiej strony – na równoważenie podaży i 

popytu na kompetencje i kwalifikacje. Wprowadzone zostaną przepisy umożliwiające 

zawieranie i rozliczanie umów o pracę w sposób elektroniczny przez wybranych 

pracodawców, za pośrednictwem systemów informatycznych PSZ, co ma zminimalizować 

obciążenia administracyjne dla mikroprzedsiębiorców i gospodarstw domowych, a także 

przyczynić się do ograniczania szarej strefy82. 

Zgodnie z projektem KPO zaplanowano reformę pn. „Efektywne Instytucje Rynku Pracy” 

(A4.1), w ramach której m.in. planuje się realizację „inwestycji wspierającej reformę instytucji 

rynku pracy (A4.1.1)83”.Zgodnie z projektem KPO zaplanowano reformę pn. „Efektywne 

Instytucje Rynku Pracy” (A4.1), w ramach której planuje się realizację inwestycji 

wspierających reformę instytucji rynku pracy (A4.1.1)84. 

Podstawowe działania regulacyjne i organizacyjne reformy oraz elementy planowanej 

reformy mające wpływ na interwencje przewidziane do realizacji w ramach CS 13 to między 

innymi85: 

− opracowanie i przyjęcie pakietu nowych przepisów w zakresie rynku pracy i procedur 

dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy oraz przepisów dotyczących możliwości 

zawierania i rozliczania umów o pracę w sposób elektroniczny przez niektórych 

pracodawców, które zastąpią i uzupełnią obecną ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

− cyfryzacja procesów i narzędzi stosowanych przez PSZ - modernizacja istniejących lub 

wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych wykorzystywanych przez PSZ oraz 

                                                                                                                                                                                     

wywołanym pandemią COVID-19 oraz służące ich realizacji reformy strukturalne i inwestycje. 
Dokument stanowi podstawę ubiegania się o wsparcie z europejskiego Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF). Horyzont czasowy 
realizacji dokumentu zamyka się z końcem sierpnia 2026 r.). 
81 Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), op cit., ss. 156-157. 
82 Tamże, str. 45, 145; Zakres czasowy realizacji reformy: do 06.2026 r. 
83 Tamże, str. 95, 145. 
84 Tamże, str. 95, 145. 
85 Tamże, str. 146. 
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służących wsparciu klientów PSZ; rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej PSZ; 

wdrożenie nowych narzędzi komunikacji (w tym IT) z klientem urzędu pracy; 

− przygotowanie standardów działań PSZ dotyczących obsługi pracodawców i nowych 

grup docelowych (bierni zawodowo); 

− kompleksowy system wsparcia pracodawców pozyskujących pracowników zza granicy i 

samych cudzoziemców; 

− wzmocnienie roli poradnictwa zawodowego oraz koordynacji procesów gromadzenia, 

aktualizacji i upowszechniania informacji zawodowej dotyczącej regionalnych/lokalnych 

rynków pracy; 

− rozwijanie współpracy PSZ ze szkołami podstawowymi, ponadpodstawowymi w zakresie 

wsparcia rozwoju zainteresowań uczniów oraz szkołami wyższymi w zakresie tranzycji z 

edukacji do rynku pracy; 

− wprowadzenie nowych instrumentów rynku pracy, m.in. bony na zasiedlenie, refundacja 

kosztów opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi do 18 r.ż, stypendium na kontynuację 

nauki w formach szkolnych; 

− poszerzenie grupy klientów urzędów pracy o osoby bierne zawodowo; 

− poszerzenie bazy ofert pracy; 

− jednym z kluczowych elementów reformy będzie również inne uregulowanie kwestii dot. 

ubezpieczenia zdrowotnego - oddzielenie statusu osoby bezrobotnej od ubezpieczenia 

zdrowotnego. 

W zakresie Kodeksu Pracy planuje się uelastycznienie form zatrudnienia, w tym 

wprowadzenie regulacji dot. pracy zdalnej86 87. Elastyczne formy zatrudnienia mają służyć 

poprawie możliwości zatrudnieniowych osób znajdujących w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy (o niższych wskaźnikach aktywności zawodowej, zagrożonych dezaktywacją 

zawodową) – osób starszych, osób opiekujących się członkami rodziny, rodziców małych 

dzieci, rodziców samotnie wychowujących dzieci, (zwłaszcza kobiet, które częściej są 

obciążane obowiązkami opiekuńczymi), osób zamieszkałych na terenach peryferyjnych z 

utrudnionym dojazdem do zakładu pracy itp. Tego rodzaju rozwiązania w założeniach mają 

umożliwić godzenie obowiązków rodzinnych i zawodowych, ale też ułatwiać osobom z ww. 

grup znalezieniu i utrzymanie zatrudnienia. Mogą również przyczynić się do zwiększenia 

odporności rynku pracy w okresach pogorszenia koniunktury w przyszłości. Elastyczne formy 

świadczenia i organizacji pracy (elastyczne rozkłady czasu pracy lub zmniejszenie wymiaru 

czasu pracy), w tym praca zdalna po zmianach Kodeksu Pracy mają być realizowane w 

warunkach typowych, nie zaś w nadzwyczajnych. 

• Uchwalenie Strategii Rozwoju Usług Społecznych (czynnik pozytywny) 

                                                           

86 Praca zdalna została wprowadzona regulacją szczególną zawartą w art. 3 ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1842, z późn. zm.). 
87 Zakres czasowy realizacji reformy: II, III kw. 2022 r. 
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Kluczowym dokumentem, który w znaczącym stopniu wpłynie na przebieg 

deinstytucjonalizacji usług społecznych w Polsce, a zatem również działania podejmowane w 

ramach CS 23 (infrastruktura usług społecznych), będzie Strategia Rozwoju Usług 

Społecznych. Określi ona podstawowe wytyczne dla realizatorów usług społecznych oraz 

wyznaczy ramy dla zakresu deinstytucjonalizacji usług społecznych. Obecnie dokument jest 

w fazie opracowywania i konsultacji88. 

• Brak ustawowej definicji deinstytucjonalizacji w ochronie zdrowia (czynnik 

negatywny) 

Z kolei w przypadku CS 24 (infrastruktura ochrony zdrowia), czynnikiem zewnętrznym 

utrudniającym realizację interwencji będzie brak ustawowej definicji deinstytucjonalizacji w 

ochronie zdrowia, a także brak jednoznacznych wytycznych dotyczących tego, jakie 

świadczenia czy procedury medyczne powinny zostać przejęte przez POZ/AOS. Może to 

ograniczyć podejmowanie działań w zakresie deinstytucjonalizacji opieki medycznej, ze 

szczególnym uwzględnieniem rozwoju opieki długoterminowej nad osobami 

niesamodzielnymi. 

• Brak dokumentu strategicznego w zakresie spełnienia przez Państwa 

Członkowskie warunku podstawowego pn. „Ramy strategiczne polityki na rzecz 

opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej” (wymóg rozporządzenia ogólnego) 

Brak tego dokumentu może stanowić czynnik ograniczający możliwość korzystania ze 

środków EFS+ w zakresie funduszy przeznaczonych na włączenie społeczne (zablokowanie 

finansowania do czasu przedłożenia właściwej strategii). 

Czynniki wynikające z obecności (lub jej braku) innej interwencji powiązanej ze 

wsparciem z FE SL 

• Funkcjonowanie ogólnokrajowych e-usług dotyczących zdrowia oraz 

dofinansowanych z RPO WSL (czynnik pozytywny) 

W przypadku CS 2 (podniesienie jakości świadczonych e-usług) wpływ na działania z 

zakresu e-zdrowia będą miały wytyczne na poziomie krajowym oraz funkcjonowanie 

ogólnokrajowych e-usług dotyczących zdrowia, w szczególności platformy P1. Ich sprawne 

funkcjonowanie powinno sprzyjać zwiększeniu zainteresowania korzystaniem w e-usług 

zdrowotnych oferowanych na szczeblu regionalnym. Narzędzia stworzone na poziomie 

krajowym i regionalnym będą komplementarne – systemy e-zdrowia na poziomie 

regionalnym będą mogły pobierać niektóre informacje o pacjentach z systemu krajowego. I 

odwrotnie, dane o pacjentach na poziomie regionalnym (które będą dużo bardziej 

szczegółowe niż w P1) powinny być tak zbierane i przechowywane, żeby platforma P1 mogła 

je wykorzystywać w razie potrzeby. Dodatkowo zależność między systemami krajowymi i 

regionalnymi dotyczy tego, że nie można duplikować e-usług na poziomie regionalnym z tymi 

już istniejącymi na poziomie krajowym, więc od zawartości platformy P1 zależeć będzie 

zakres danych i funkcjonalności rozwiązań regionalnych. Na chwilę obecną, ze względu na 

to, że P1 jeszcze nie funkcjonuje w pełnym zakresie, trudno jest określić warunki konkursów i 

wymogi wobec projektów finansowanych z FE SL. 

                                                           

88 Prekonsultacje projektu „Strategii rozwoju usług społecznych” (data dostępu 20.10.2021).  

https://www.gov.pl/web/rodzina/prekonsultacje-projektu-strategii-rozwoju-uslug-spolecznych
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Kolejnym ważnym czynnikiem będą końcowe efekty projektów z zakresu e-zdrowia 

realizowane ze środków RPO WSL 2014-2020. Ich zakończenie zgodnie z założeniami 

zwiększy możliwości w zakresie realizacji nowych projektów w tym obszarze w perspektywie 

2021-2027. W RPO WSL 2014-2020 realizowany jest projekt pozakonkursowy Śląska 

Cyfrowa Platforma Medyczna - eCareMed (planowane zakończenie w 2022 r.).  

• Brak linii kolejowych wydzielonych tylko dla ruchu aglomeracyjnego (czynnik 

negatywny) 

Głównym rezultatem CS 12 (poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności 

transgranicznej) ma być wzrost liczby użytkowników komunikacji publicznej, przy 

jednoczesnym spadku liczby osób korzystających z indywidualnego transportu 

samochodowego. W tym kontekście czynnikiem negatywnie wpływającym na te efekty 

będzie brak linii kolejowych wydzielonych tylko dla ruchu aglomeracyjnego. Pomimo wysokiej 

gęstości linii kolejowych w województwie śląskim89 (prawie dwa razy większej niż w 

województwie dolnośląskim i opolskim), brak linii wydzielonych dla ruchu aglomeracyjnego 

jest istotnym ograniczeniem rozwoju nowych połączeń kolejowych90. Element ten istotnie 

może wpływać na możliwość uruchamiania nowych połączeń kolejowych na poziomie 

regionalnym, a co za tym idzie – na liczbę pasażerów kolei regionalnej. Czynnik ten może 

osłabiać pozytywne efekty wynikające z zakupu nowego taboru kolejowego – ograniczał 

będzie możliwość zagęszczania połączeń kolejowych oraz uruchamiania ich na nowych 

trasach. W chwili obecnej trwają prace koncepcyjne nad tworzeniem kolei metropolitalnej 

oraz są podejmowane próby w zakresie pozyskiwania krajowego i unijnego wsparcia 

finansowego91. 

Czynniki związane z procesem wdrażania projektów 

• Zainteresowanie/ potencjał pośredników finansowych (czynnik negatywny) 

W nowym Programie planuje się wykorzystanie instrumentów finansowych w obszarach, 

które w RPO WSL były wspierane w formie dotacji, lub w ogóle nie były wspierane. Taka 

sytuacja występuje np. w CS 5 (efektywność energetyczna), gdzie planuje się IF w 

zakresie wsparcia przedsiębiorstw, oświetlenia ulicznego oraz mieszkalnictwa 

wielorodzinnego92. 

W przypadku wsparcia przedsiębiorstw w RPO WSL 2014-2020 zrezygnowano z wdrażania 

Działania 4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i 

średnich przedsiębiorstwach (PI 4b) ze względu na trudności w wyborze pośrednika 

finansowego (a także wystąpienie pandemii COVID-19, która przyspieszyła decyzję o 

                                                           

89 W Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” wskazano, że wskaźnik długości linii 
kolejowych w przeliczeniu na 100 km2 powierzchni w województwie śląskim charakteryzuje się 
najwyższą wartością wśród wszystkich regionów. Na każde 100 km2 powierzchni województwa 
śląskiego przypada prawie 16 km linii kolejowych i wartość ta przez ostatnie osiem lat spadła z 17,5 
do 15,8 km w roku 2018. Pomimo tego spadku gęstość linii kolejowych w regionie jest i tak prawie 
dwa razy większa niż w województwie dolnośląskim i opolskim. 
90 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”, str. 58. 
91 Kolej Metropolitalna (data dostępu 20.10.2021); Śląska aglomeracja z własną koleją. Pomoże 
rządowy program (data dostępu 20.10.2021). 
92 Instrumenty finansowe przewidziano dla projektów niepowiązanych z walką z ubóstwem 
energetycznym. 

https://metropoliagzm.pl/kolej-metropolitalna/
https://regiony.rp.pl/z-regionow/art17692031-slaska-aglomeracja-z-wlasna-koleja-pomoze-rzadowy-program
https://regiony.rp.pl/z-regionow/art17692031-slaska-aglomeracja-z-wlasna-koleja-pomoze-rzadowy-program
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przesunięciu środków z Działania 4.2 na wsparcie nadzwyczajne przedsiębiorstw). 

Jednocześnie doświadczenia z innych regionów pokazują, że w przypadku wsparcia 

przedsiębiorstw, nie powinny wystąpić problemy z pozyskaniem pośredników finansowych (w 

takich regionach jak dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, opolskie, podlaskie wdrażania IF 

przebiegło bez problemów93). Konieczne jest wdrożenie warunków wsparcia 

sprzyjających zwiększeniu zainteresowania instrumentami finansowymi wśród 

pośredników finansowych i ostatecznych odbiorców. IZ powinna podjąć działania w tym 

zakresie (identyfikacja potencjalnych pośredników, rozmowy na temat optymalnych 

warunków) na wczesnym etapie programowania. Rozwiązaniem może być m.in. 

zastosowanie instrumentu mieszanego z elementem bezzwrotnym jako zachętą. 

W przypadku sektora mieszkaniowego można przewidywać pewne problemy z pozyskaniem 

pośredników finansowych i wdrażaniem wsparcia. Jak wynika z badania przeprowadzonego 

w województwie dolnośląskim, uruchomienie pożyczek na efektywność energetyczną w 

sektorze mieszkaniowym napotkało liczne bariery. Należą do nich: regionalizacja wsparcia, 

niskie wynagrodzenia dla pośredników, konkurencja ze strony instrumentów krajowych, 

wysokie koszty transakcyjne, niskie dochody rozporządzalne wspólnot mieszkaniowych. 

Konieczne jest wdrożenie warunków wsparcia sprzyjających zwiększeniu zainteresowania 

instrumentami finansowymi wśród ostatecznych odbiorców. Jak wynika z informacji 

pozyskanych od przedstawicieli IZ, IZ już teraz prowadzi rozmowy z EBI dotyczące 

warunków wsparcia zwrotnego, aby dobrać je optymalnie.  

Potencjalne trudności z pozyskaniem pośredników finansowych i uruchomieniem 

wsparcia zwrotnego powinny być też wzięte pod uwagę na etapie określania wartości 

pośrednich wskaźników produktu dla CS 5. Doświadczenia z perspektywy 2014-2020 w 

innych województwach wskazują, że proces uruchomienia wsparcia zwrotnego (wybór 

pośredników, ustalenie warunków wsparcia) jest długotrwały94.  

• Trudności ze stosowaniem przepisów Pzp, zasady konkurencyjności (czynnik 

negatywny) 

Trudności ze stosowaniem przepisów Pzp i zasady konkurencyjności to jedne z najczęściej 

występujących problemów na etapie wdrażania projektów i najczęstsza przyczyna korekt w 

perspektywie 2014-2020 – potwierdzają to wywiady pogłębione z przedstawicielami IZ/IP 

oraz wyniki innych badań95. Trudnością w tym przypadku bywają zwłaszcza zmiany ustawy, 

wymagające ponownego zapoznania się z nowymi przepisami i uchwyceniem ich znaczenia 

dla danej inwestycji. Problemem był także brak jednoznacznych wytycznych odnośnie tego, 

kiedy należy stosować PZP, a kiedy zasadę konkurencyjności. Można niestety oczekiwać, że 

podobne trudności będą występować w perspektywie 2021-2021. Warto rozważyć 

stosowanie przez IZ/IP kontroli ex-ante zamówień (w tym dokumentacji przetargowych) w 

przypadku projektów infrastrukturalnych o dużej wartości96. Kontrole takie mogłyby objąć 

wybrane projekty realizowane w trybie niekonkurencyjnym i wyłącznie na prośbę samego 

                                                           

93 Aktualizacja analizy ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w 
województwie dolnośląskim w okresie 2014-2020, Raport końcowy, Policy & Action Group Uniconsult 
Sp. z o. o., 2020. 
94 W roku 2018 (cele pośrednie perspektywy 2014-2020) jedynie w województwie opolskim osiągnięto 
0,2% zakładanej wartości docelowej wskaźnika zw. z efektywnością energetyczną przedsiębiorstw. W 
pozostałych regionach nie odnotowano żadnych postępów. 
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beneficjenta. Warto wspomnieć, że kontrole ex-ante okazały się skutecznym narzędziem w 

przypadku wdrażania POIiŚ 2014-202097 (przykładowo CUPT prowadził takie kontrole dla 

inwestycji transportowych). W POIiŚ przyjęto, że w przypadku kontroli prowadzonej ex-ante 

przez IP, beneficjent może nie uwzględnić zaleceń IP, o czym informuje IP na piśmie wraz z 

podaniem uzasadnienia swojej decyzji. Wówczas na etapie kontroli ex-post ocena IP dotyczy 

całej dokumentacji, powinna być prowadzona przez inną osobę i może skończyć się 

stwierdzeniem naruszeń lub ich brakiem. 

Czynniki związane z trwałością projektów 

Wykorzystanie efektów projektów po zakończeniu obowiązkowego okresu utrzymania 

trwałości projektu wskazanym w umowie o dofinansowanie, może być wzmacniana lub 

osłabiana przez różnorodne czynniki – leżące po stronie beneficjentów, ale też niezależne od 

nich. Do czynników zależnych od beneficjentów jest m.in. ich kondycja finansowa, która, 

jak wspomniano na początku rozdziału, została osłabiona w ostatnich latach przez skutki 

pandemii i wcześniejsze obciążenia finansowe. Można jednak przewidywać, że będzie to 

raczej bariera powstrzymująca beneficjentów od aplikowania o wsparcie w mniej 

priorytetowych dla nich obszarach. Na etapie utrzymania efektów projektów, jak pokazują 

badania ewaluacyjne, czynnik ten miał niewielkie znaczenie, gdyż beneficjenci zabezpieczali 

odpowiednie środki98. Również konieczność wykazania we wniosku o dofinansowanie źródeł 

finansowania efektów projektów jest tu czynnikiem wzmacniającym.  

Na trwałość projektów, np. w obszarze turystyki i kultury (CS 25, CS 26) oraz transportu 

(CS 11) mogą wpływać obostrzenia sanitarne, ograniczające liczbę użytkowników 

infrastruktury. W projektach kulturalnych i turystycznych ryzyko obostrzeń jest ważne w 

kontekście możliwości korzystania z efektów projektów i osiągnięcia zakładanych wartości 

                                                                                                                                                                                     

95 Por. raport Ewaluacja Mid-term programów operacyjnych realizowanych w ramach umowy 
partnerstwa 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy 
wykonania, Evalu, Ecorys, 2019, str. 250-251, będący syntezą badań mid term wszystkich programów 
polityki spójności.  
96 Nie wyższej jednak niż 20 mln euro. Obligatoryjną kontrolą uprzednią prezesa UZP objęte są 
bowiem zamówienia lub umowy ramowe o wartościach określonych w art. 169 ust. 2 ustawy Pzp, tj. 
min. 10 mln euro dla dostaw i usług oraz min. 20 mln euro dla robót budowlanych. 
97 Załącznik nr 2 do: Wytyczne w zakresie kontroli realizacji POIiŚ 2014-2020 – umowy. 
98 Por.: Ewaluacja wpływu RPO WSL 2014-2020 w obszarze wsparcia usług społecznych i 
zdrowotnych oraz systemu ochrony zdrowia w województwie śląskim, Re-Source, 2021, str. 97-101; 
Ewaluacja wpływu RPO WSL 2014-2020 w obszarze wsparcia usług społecznych i zdrowotnych oraz 
systemu ochrony zdrowia w województwie śląskim, Ecorys, 2020, str. 67-71; Ewaluacja dotycząca 
sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów 
w ramach Osi Priorytetowych XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego oraz XII Infrastruktura 
edukacyjna, EU-Consult, 2020, str. 87-92; Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przyczyniło się do 
osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, EVALU, 2020, str. 96-97; 
Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się 
do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie 
zasobów, Fundeko, 2020, str. 82-84; Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia 
celów w ramach VIII osi priorytetowej Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, EVALU, 2021, 
str. 63-68; Ewaluacja wpływu RPO WSL na lata 2014-2020 na rewitalizację społeczną, 
infrastrukturalną i gospodarczą regionu, Ecorys, 2021, str. 76-77; Ewaluacja dotycząca sposobu, w 
jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (OP VI, OP IV-PI 4e) przyczyniło się do 
osiągnięcia celów dotyczących obszaru transportu, Ecorys, 2020, str. 67-73.  
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wskaźnika rezultatu, jakim jest Liczba osób odwiedzających wsparte obiekty kulturalne i 

turystyczne. Wymagać to będzie ostrożności beneficjentów przy szacowaniu celów 

końcowych wskaźników.  

Na jakość i stopień wykorzystania efektów projektów, w szczególności infrastrukturalnych, 

będzie miało wpływ powstanie jeszcze przed opracowaniem koncepcji projektów, 

odpowiednich planów, dokumentów kompleksowo opisujących założenia i pożądane zmiany 

w danym obszarze. Można tu wspomnieć m.in. o miejskich planach adaptacji (CS 7 

adaptacja do zmian klimatu) oraz zrównoważonych planów mobilności miejskiej (CS 11 

zrównoważona multimodalna mobilność miejska). 

W przypadku takich obszarów interwencji, jak wsparcie rodziny CS 21 (integracja 

społeczna), lub ochrony zdrowia – CS 20 (usługi społeczne i zdrowotne), CS 24 

(infrastruktura ochrony zdrowia), czynnikiem ingerującym w skuteczność a następnie 

trwałość działań może być niedobór kadr medycznych w regionie, przede wszystkim niska 

dostępność specjalistów, zwłaszcza poza placówkami szpitalnymi (np. lekarzy w specjalizacji 

geriatria), co utrudnia przeniesienie usług na poziom POZ i AOS. Braki kadrowe dotyczą 

także lekarzy i pielęgniarek specjalizujących się w obszarze zdrowia psychicznego, co może 

być ograniczeniem dla funkcjonowania Centrów Wsparcia Psychicznego oraz rozwoju usług 

dla rodzin, dzieci i młodzieży, w tym wsparcie psychiczne. Problemy te wskazane są także w 

Projekcie Regionalnej Polityki Zdrowia Województwa Śląskiego 203099. 

Braki kadrowe dotyczą również obszaru szkolnictwa zawodowego, wspieranego w CS 16 

(edukacja formalna) oraz CS 22 (infrastruktura szkolnictwa wyższego i zawodowego). 

Odczuwalnym problemem jest starzenie się kadry nauczycielskiej przy jednoczesnym braku 

wystarczającej liczby chętnych młodych nauczycieli kształcenia zawodowego.  

W przypadku CS 24 (infrastruktura ochrony zdrowia) czynnikiem warunkującym 

wykorzystanie zakupionego sprzętu medycznego będzie posiadanie przez wsparty podmiot 

kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację usług zdrowotnych100. W 

Działaniu 10.1 RPO WSL (Infrastruktura ochrony zdrowia), wnioskodawca dołączał do 

wniosku o dofinansowanie oświadczenie dot. świadczenia usług zdrowotnych w ramach 

NFZ, natomiast nie jest to gwarancja długoterminowa. W przypadku szpitali zapewnia to 

wymóg zgodności projektów dotyczących infrastruktury szpitalnej z mapami potrzeb 

zdrowotnych. W obecnej perspektywie, zdaniem KE, należy dokonać konieczności 

priorytetyzacji inwestycji poprzez skupienie się na kluczowych obszarach tj. opieka 

długoterminowa, deinstytucjonalizacja oraz wdrożenie reformy psychiatrii.  

Ocena uzasadnienia dla wybranych celów szczegółowych  

Jednym z celów niniejszego badania jest ocena, czy w Programie w odpowiedni sposób 

uzasadniono wybór poszczególnych celów szczegółowych. W związku z tym zapisy FE SL 

2021-2027 umieszczone w Tabeli 1 Uzasadnienie wyboru celów szczegółowych odniesiono 

do zdiagnozowanych wyzwań i potrzeb oraz innych elementów logiki interwencji – 

planowanych rodzajów działań, oczekiwanych rezultatów oraz wysokości alokacji.  

                                                           

99 Projekt Regionalnej Polityki Zdrowia Województwa Śląskiego 2030, str. 45.  
100 Ewaluacja wpływu RPO WSL 2014-2020 w obszarze wsparcia usług społecznych i zdrowotnych 
oraz systemu ochrony zdrowia w województwie śląskim, Re-Source, 2021, str. 101. 
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Generalnie uzasadnienia dla wyboru poszczególnych celów szczegółowych i kierunków 

interwencji, przedstawione w Tabeli 1 w FE SL, jest spójne z diagnozą zawartą w Programie. 

Zapisy w Tabeli w sposób syntetyczny porządkują i podsumowują zawarte w diagnozie 

wyzwania i potrzeby, nadają im też właściwą wagę, zgodną z tym, które z wyzwań są 

najważniejsze i na które przeznaczono najwyższe alokacje.  

Jednocześnie ewaluatorzy sformułowali szereg rekomendacji i propozycji uzupełnienia 

zapisów w tabeli przy niektórych celach szczegółowych, co powinno wzmocnić 

przedstawione uzasadnienia i dodatkowo uspójnić je z diagnozą.  

CS 2: Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji 

badawczych i instytucji publicznych 

Tabela 1 zawiera niespójność z opisem w części diagnostycznej Programu. Z diagnozy 

wynika, że mieszkańcy chętnie korzystają z dostępnych e-usług („poziom korzystania z e-

usług publicznych przez mieszkańców regionu kształtował się na wyższym poziomie i był 

drugim wynikiem w kraju po województwie dolnośląskim – 44,4% mieszkańców w wieku 16-

74 lata korzystających z Internetu w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystało z usług 

administracji publicznej za pomocą tej formy”). W Tabeli 1 znajduje się natomiast zapis o 

„obserwowanym w regionie umiarkowanym korzystaniem przez obywateli z e-usług 

publicznych”. Tymczasem należy uwypuklić (w Tabeli 1), że w regionie istnieje duży 

potencjał do rozwoju e-usług. Wynika to z dużego dotychczasowego zainteresowania ze 

strony mieszkańców załatwianiem spraw urzędowych online. W związku z trwającą 

pandemią można spodziewać się, że to zainteresowanie będzie wzrastać, a wykorzystanie 

usług e-administracji stanie się coraz bardziej powszechne. Ma to szczególne znaczenie w 

przypadku usług e-zdrowia, w związku z czym obszar ten (słusznie) został wyróżniony w 

projekcie FE SL. Wobec tego należy zmienić zapis w Tabeli 1.  

CS 4: Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji 

przemysłowej i przedsiębiorczości  

W uzasadnieniu pominięto istotny problem umiarkowanej zdolności instytucji 

otoczenia biznesu do pozycjonowania się jako pełnowymiarowe i sprofesjonalizowane 

ośrodki innowacji, która pozwalałaby uzasadnić potrzebę interwencji w tym zakresie. Jego 

uwzględnienie jest o tyle istotne, że na ten kierunek wsparcia przewidziano dużą część 

alokacji w ramach CS 4. 

CS 5: Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych 

W Tabeli 1 prawidłowo nawiązano do problemu wysokiej emisyjności sektora 

mieszkaniowego i przemysłowego i wysokiego zużycia energii elektrycznej i cieplnej. 

Nawiązano do konieczności realizacji założeń dokumentu regionalnego, jakim jest ustawa 

antysmogowa. Dodatkowo rekomenduje się nawiązanie do dokumentu na poziomie 

unijnym - Dokument roboczy służb Komisji – Sprawozdanie krajowe – Polska 2019, 

SWD(2019) 1020 final, Bruksela, Załącznik D. W dokumencie tym bezpośrednio wskazano, 

iż gruntowna termomodernizacja budynków publicznych i prywatnych jest priorytetową 

potrzebą inwestycyjną101. Jednocześnie można zrezygnować w opisie w tabeli z 

                                                           

101 Dokument roboczy służb Komisji – Sprawozdanie krajowe – Polska 2019, SWD(2019) 1020 final, 
Bruksela, Załącznik D, str. 68. 
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informacji o liczbie mieszkańców i gęstości zaludnienia w województwie. Są to dane 

kontekstowe, zbędne, biorąc pod uwagę, że tabela ma być syntezą diagnozy.  

CS 6: Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym z 

określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju 

Podobnie, jak w przypadku CS 5, warto w uzasadnieniu wyboru CS nawiązać do dokumentu 

na poziomie unijnym – Sprawozdanie krajowe – Polska 2019. W dokumencie tym 

bezpośrednio wskazano, iż zwiększenie generacji rozproszonej z odnawialnych źródeł 

energii wraz z powiązaną infrastrukturą jest priorytetową potrzebą inwestycyjną102.  

Ponadto w niedostatecznym stopniu uzasadniono zastosowanie dotacji w obszarze 

OZE. Prawidłowo wskazano, że za zastosowaniem dotacji przemawiają odroczone korzyści 

z inwestycji w OZE (koniecznością poniesienia wysokich nakładów inwestycyjnych przy 

relatywnie długim okresie zwrotu co przyczynia się do poważnego obciążenia budżetów 

domowych), a także wpływ inwestycji na zmniejszenie ubóstwa energetycznego i 

konieczność wsparcia wykonania uchwały antysmogowej. Dodatkowo warto uwzględnić inne 

argumenty, takie jak: 

• Słaba i niestabilna sytuacja finansowa potencjalnych odbiorców wsparcia – 

m.in. ze względu na pandemię COVID-19, mniejsze przychody z podatków, wzrost 

cen, trudności na rynku pracy oraz obciążenia finansowe wynikające ze zobowiązań 

poczynionych w perspektywie 2014-2020, sytuacja finansowa samorządów, osób 

indywidualnych i przedsiębiorców pogorszyła się w porównaniu z poprzednimi latami. 

• Niepewna polityka energetyczna państwa - w obszarze przepisów prawnych na 

rozwój energetyki odnawialnej negatywnie wpływały m.in.: brak konsekwentnej 

polityki państwa wobec odnawialnych źródeł energii, opóźnienia w wydawaniu 

przepisów wykonawczych oraz brak stabilnego i przyjaznego otoczenia prawnego, 

zapewniającego bezpieczeństwo i przewidywalność inwestycji w OZE, w 

szczególności w sektorze energii elektrycznej103. Aktualnie Sejm pracuje nad 

nowelizacją, która wprowadzi m.in. nowy system rozliczeń prosumentów. Eksperci 

ostrzegają, że zmiany te zahamują rozwój fotowolataiki, która stanie się mniej 

opłacalna104. Wszystko to wpłynie na większe ryzyko inwestycji i większą ostrożność 

odbiorców wsparcia.  

• Znaczenie inwestycji w OZE na zmniejszenie ubóstwa energetycznego – w 

świetle zwiększających się cen energii oraz wysokiego poziomu ubóstwa 

energetycznego, budowa małych źródeł energii elektrycznej, cieplnej i chłodu 

użytkowego na potrzeby lokalne jest kluczowa dla walki z ubóstwem energetycznym.  

Ponadto w uzasadnieniu dużo miejsca poświęcono klastrom energetycznym, ich 

znaczeniu dla poprawy lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, jak również poprawy 

jakości środowiska naturalnego. Zapisy te sugerowałyby, że podmioty te są kluczowymi 

beneficjentami wsparcia. Jednocześnie pozostałe zapisy w Programie, a także deklaracje 

przedstawicieli IZ nie wskazują, aby klastry i spółdzielnie energetyczne miały być w jakiś 

                                                           

102 Dokument roboczy służb Komisji – Sprawozdanie krajowe – Polska 2019, SWD(2019) 1020 final, 
Bruksela, Załącznik D, str. 68. 
103 Bariery rozwoju odnawialnych źródeł energii, NIK 2020. 
104 Za: Zmiany w fotowoltaice. Rząd: prosumenci zyskają (data dostępu 28.10.2021) 

https://www.money.pl/gospodarka/zmiany-w-fotowoltaice-rzad-prosumenci-zyskaja-padly-kwoty-6698256998443648a.html
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sposób premiowane. Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż wsparcie z CS 6 będzie 

skierowane wyłącznie do podregionu północnego, w którym nie funkcjonuje żaden klaster. 

Oczywiście mogą być tam obecne inne społeczności energetyczne, niemniej warto 

rozważyć usunięcie zapisów o klastrach z uzasadnienia i umieścić je w diagnozie.  

CS 12: Mobilność 

Zawartość tabeli w odniesieniu do CS 12 nie jest w pełni spójna z diagnozą przedstawioną w 

Programie. Brakuje odniesienia się do takich wyzwań regionu jak: zbyt duże natężenie ruchu 

w miastach czy przeciwdziałanie peryferyzacji obszarów o niskiej dostępności infrastruktury 

transportowej, w tym komunikacji publicznej. Brak tych wyzwań powoduje, że obecne zapisy 

tabeli nieodpowiednio wskazują na ważność potrzeb. Informacje na temat podziału alokacji 

na rodzaje wsparcia wskazują bowiem, że najwięcej środków zostanie skierowane właśnie 

na inwestycje w drogi wojewódzkie i lokalne, w tym obwodnice miast, co pozwoli odciążyć 

układy drogowe tychże ośrodków. Wydaje się jednak, że szczególnego podkreślenia 

wymaga także potrzeba w zakresie wspierania rozwoju transportu kolejowego, który 

powinien być priorytetowy zważywszy na cel związany z ograniczaniem niskiej emisji 

pochodzącej z transportu indywidualnego  

Dodatkowo, w ocenie uczestników FGI, w opisie samej interwencji należy dużo większy 

nacisk położyć na uzasadnienie inwestycji w drogi – wskazując na kwestie poprawy 

bezpieczeństwa, integracji – tak, by tworzyć sieci dróg, które zapewnią sprawny transport 

publiczny na dużym obszarze, poprawę dostępności inwestycyjnej, stworzenie bazy dla 

komunikacji publicznej, a nie wskazywać tylko, że będzie budowa nowej drogi. Należałoby 

pisać o upłynnieniu komunikacyjnym, o modernizacji dróg, o poprawie nawierzchni, o 

poprawie układów komunikacji rowerowej i pieszej, zapewnieniu bezpieczeństwa, 

eliminowaniu miejsc niebezpiecznych, poprawie funkcjonalnej transportu, poprawie 

sprawności transportu publicznego. 

Warto także w jeszcze większym stopniu powiązać inwestycje drogowe z transportem 

publicznym. W tym celu: 

• Należy wskazywać, że po wspartych drogach poruszać się będą niskopodłogowe 

pojazdy transportu zbiorowego (niskopodłogowe, bowiem dostosowane do potrzeb 

OzN), które wymagają dróg dobrej jakości. Dodatkowo można tutaj nawiązywać do 

problemu ujętego w diagnozie i polegającego na zagrożeniu peryferyzacji 

komunikacyjnej obszarów o niskiej dostępności zbiorowej infrastruktury 

transportowej. Stan tych dróg jest ważny, bo na części z nich nie będzie możliwe 

puszczenie nowoczesnego taboru,  

• Wskazywać na to, że poprawa stanu dróg będzie sprzyjać wzrostowi 

konkurencyjności transportu zbiorowego, który np. nie będzie stał w zbędnych 

korkach, nie będzie musiał poruszać się dłuższymi trasami (tylko z wykorzystaniem 

dróg dobrej jakości), 

• Podkreślać, że wsparcie transportu szynowego jest co prawda słuszne, ale to jest 

rodzaj transportu o ograniczonej dostępności – nie zapewnia komunikacji door to 

door, a transport drogowy już tak. Dlatego ważne jest inwestowanie w drogi, ale po to 

by uruchamiać tam przejazdy komunikacją publiczną. Szansą transportu zbiorowego 

jest intermodalność, zatem pasażer musi mieć możliwość sprawnego dotarcia do 

stacji kolejowych (warto także zadbać o wiaty i parkingi rowerowe przy stacjach), 
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• Efektem inwestycji w drogi będzie właśnie zwiększenie bezpieczeństwa ruchu 

drogowego – nie tylko uczestników dróg/kierowców, ale także pieszych i 

rowerzystów, które również jest kluczowym elementem i wskazuje się na to w 

diagnozie Programu. 

CS 13: Poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób 

poszukujących pracy  

W uzasadnieniu wyboru celu szczegółowego (tabela 1) trafnie zaakcentowano kluczową rolę 

działań aktywizacji zawodowej na rzecz: 

• poprawy dostępu do zatrudnienia, przede wszystkim wśród grup osób będących w 

sytuacji szczególnej na rynku pracy, 

• zwiększania podaży pracy i zmniejszania luki kompetencyjnej poprzez uruchamianie 

niewykorzystanych zasobów pracy (włączenie do rynku pracy osób pozostających 

bez pracy, gotowych do podjęcia pracy, aktywnie poszukujących zatrudnienia i 

utrzymanie tych osób w zatrudnieniu). 

Wskazane wyzwania, przed którymi stoi regionalny rynek pracy są w odpowiedzi na potrzeby 

i problemy społeczno-ekonomiczne rozpoznane w diagnozie (i opisane zestawem 

podstawowych wskaźników monitorujących aktywność na rynku pracy). 

Słusznie podkreślono istotne znaczenie planowanej interwencji, w perspektywie krótko i 

długoterminowej, zarówno dla przeciwdziałania spowolnieniu gospodarczemu wywołanemu 

pandemią COVID 19 i stabilizowania sytuacji na regionalnym rynku pracy, oraz ze względu 

na zapobieganie negatywnym konsekwencjom „zielonej” i cyfrowej transformacji gospodarki. 

Akcentowane w tej części działania (formy wsparcia) i ich rezultaty są zgodne z kierunkiem 

oczekiwanych / pożądanych zmian. Powinny one w dłuższej perspektywie czasu 

przeciwdziałać diagnozowanym negatywnym tendencjom na rynku pracy. Z tego powodu w 

uzasadnieniu można dodatkowo zwrócić uwagę na odroczone w czasie efekty 

przeprowadzenia interwencji - sytuacja na rynku pracy zawsze zależy od wyników 

gospodarki w skali makro, a więc skuteczność interwencji – choć przyczyniać się będzie do 

poprawy – może nie być od razu i/lub wyraźnie zauważalna.  

CS 17: Wspieranie uczenia się przez całe życie 

Biorąc pod uwagę powiązanie edukacji ustawicznej i rynku pracy należy w większym stopniu 

uwypuklić powiązania tego CS z działaniami na rzecz rynku pracy prowadzonymi w ramach 

innych CS, np. CS 14 (doskonalenie mechanizmów diagnozowania i prognozowania 

zapotrzebowania na kompetencje w gospodarce oraz zaangażowanie w ten proces 

partnerów społecznych). Chodzi o powiązanie informacji (danych) o zapotrzebowaniu na 

kwalifikacje, które będą diagnozowane i prognozowane w ramach CS 14 (aktywizacja 

zawodowa), z podnoszeniem kwalifikacji w ramach CS 17 (kształcenie ustawiczne). W logice 

interwencji należy uwzględnić czynnik zewnętrzny „Zapotrzebowanie na kwalifikacje 

związane z dynamiką lokalnego rynku pracy, w tym – rozwoju inteligentnych specjalizacji 

województwa”, którego elementem może być wiedza o takim zapotrzebowaniu wynikająca z 

interwencji zaplanowanej w CS 14. 

CS 22: Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu 

społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie  

Uzasadnienie dla wyboru CS 22 jest spójne z diagnozą zawartą w Programie w zakresie 

potrzeb szkolnictwa wyższego. Uzasadnienie nie zawiera jednak odniesień do potrzeby 
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wspierania infrastruktury szkolnictwa zawodowego. Należy uzupełnić uzasadnienie o 

zapisy dotyczące wsparcia szkolnictwa zawodowego.  

Można również nawiązać w uzasadnieniu do wyników badania „Ewaluacja dotycząca 

sposobu, w jaki wsparcie z Regionalnego Programu Województwa Śląskiego 2014-2020 

przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach priorytetów XI "Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego" oraz XII "Infrastruktura edukacyjna", w ramach którego rekomendowano, aby 

w perspektywie finansowej 2020+ uwzględnić wsparcie dla uczelni wyższych (w tym 

doposażenie sal i laboratoriów), stwarzając warunki do prowadzenia badań w zakresie 

zgodnym z inteligentnymi specjalizacjami i działalnością lokalnych przedsiębiorstw, a także 

kontynuować wsparcie w zakresie infrastruktury szkolnictwa zawodowego.  

CS 23: Wspieranie włączenia społeczno- gospodarczego społeczności 

marginalizowanych 

W uzasadnieniu brakuje odniesienia do najważniejszych dokumentów odnoszących się do 

deinstytucjonalizacji usług publicznych, takich jak Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące 

przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych 

społeczności czy Projektu Strategii Rozwoju Usług Społecznych (2021-2040). Dokumenty te 

wskazują na konieczność podejmowania działań na rzecz deinstytucjonalizacji usług 

społecznych, a odniesienie się do nich dodatkowo potwierdziłoby zasadność wspierania tego 

rodzaju interwencji w Programie.  

Można również nawiązać w uzasadnieniu do wyników badania ewaluacyjnego „Ewaluacja 

wpływu RPO WSL 2014-2020 w obszarze wsparcia usług społecznych i zdrowotnych oraz 

systemu ochrony zdrowia w województwie śląskim”, w ramach którego rekomendowano 

utrzymanie wsparcia w zakresie mieszkalnictwa chronionego w perspektywie 2021-2027. 

Warto dodać także zapis odnoszący się do możliwości wsparcia w ramach tego CS 

działań ukierunkowanych na rozwój usług świadczonych w środowisku w postaci 

placówek wsparcia dziennego i miejsc aktywizacji dzieci i młodzieży.  

Ocena rodzajów działań, w tym wyszczególnienie rodzajów działań z okresu 

programowania 2014-2020, które powinny być kontynuowane w okresie 2021-2027 

Zdecydowana większość rodzajów interwencji zaplanowanej w FE SL 2021-2027 jest 

kontynuacją działań podejmowanych w RPO WSL 2014-2020. Nowymi obszarami jest m.in. 

CS 14 (podniesienie kompetencji PSZ), w ramach którego planuje się podnoszenie 

kompetencji PSZ w zakresie prowadzenia polityki rynku pracy. W CS 4 (ekosystem RIS) 

nowym obszarem wsparcia jest wsparcie dla klastrów. W obszarze ochrony środowiska 

(CS7) nowymi obszarami wsparcia są działania ukierunkowane na adaptację do zmian 

klimatu poprzez wdrażanie systemowych rozwiązań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury 

oraz przeciwdziałanie skutkom suszy (choć elementy tego można było realizować w różnych 

Działaniach RPO WSL 2014-2020). Nowym obszarem jest też wsparcie w zakresie 

infrastruktury kulturalnej i turystycznej (CS 25), a także wyodrębnienie działań dla 

przedsiębiorców w zakresie GOZ w CS 9.  

Analizy eksperckie oraz wyniki badań terenowych wskazują na potrzebę realizacji wszystkich 

rodzajów interwencji, które mają swoją kontynuację w FE SL 2021-2027. W każdym 

obszarze można wskazać szczegółowe uzasadnienia, natomiast na poziomie całego 

Programu można je uogólnić wskazując, iż potrzeby kontynuacji wynikają m.in. z: 

• Wciąż niezaspokojonych wyzwań i problemów, 
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• Nowych wyzwań, wynikających m.in. z konsekwencji pandemii (np. w obszarze 

cyfryzacji), nowych trendów na rynku pracy (np. coraz większa liczba pracowników 

spoza Polski), transformacji gospodarczej regionu związana z wygaszaniem lub 

znaczącymi przemianami całych branż, tj. górnictwo, energetyka, 

• Wysokiego potencjału aplikacyjnego w poszczególnych obszarach (na co wskazują 

głównie wyniki badania ilościowego wśród potencjalnych beneficjentów), 

• Wysokiej skuteczności działań realizowanych w RPO WSL 2014-2020 (mierzonej 

postępami finansowymi i rzeczowymi), 

• Wysokiej użyteczności działań realizowanych w RPO WSL 2014-2020 oraz innych 

programach polityki spójności (na co wskazują m.in. wyniki badań ewaluacyjnych 

oceniających efekty interwencji). 

Warto dodać, iż w samej treści Programu znalazła się część poświęcona wnioskom z 

dotychczasowych doświadczeń, które są uzasadnieniem dla kontynuacji wsparcia. Zdaniem 

ewaluatorów wszystkie wnioski w tej części Programu są prawidłowe i nie wymagają 

modyfikacji.  

W niektórych celach szczegółowych nastąpi zmiana formy finansowania, np. w CS 5 planuje 

się wprowadzenie instrumentów finansowych we wsparciu efektywności energetycznej 

mieszkalnictwa wielorodzinnego, podczas gdy w RPO WSL 2014-2020 wsparcie miało 

charakter dotacyjny.  

Pojawiają się także zmiany pod względem głównych grup docelowych i rodzajów projektów. 

Np. w CS 5 (efektywność energetyczna) nie będzie możliwości wspierania budownictwa 

jednorodzinnego, które będzie beneficjentem programu krajowego Czyste Powietrze.  

Analiza ekspercka oraz wywiady pogłębione z przedstawicielami IZ oraz IP wskazują na 

zasadność wprowadzonych zmian w nowym Programie.  

Poniżej przedstawiono główne wnioski i dane wskazujące na potrzebę kontynuacji wsparcia 

w poszczególnych obszarach interwencji Programu. 

Innowacyjność  

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych będzie wspierane przede 

wszystkim w CS 1 (B+R i innowacyjność), a z kolei w ramach CS 4 rozwijany będzie 

ekosystem RIS, czyli umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji 

przemysłowej i przedsiębiorczości. 

W CS 1 (B+R i innowacyjność) planowane działania w FE SL 2021-2027 koncentrują się 

na trzech obszarach: wsparcia infrastruktury B+R w organizacjach badawczych (kontynuacja 

Działania 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza realizowanego w ramach RPO 

WSL 2014-2020), wsparcia procesu badawczego w przedsiębiorstwach (Działanie 1.2 

Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach RPO WSL 2014-2020) oraz w 

konsorcjach przemysłowo-naukowych oraz wsparcia usług proinnowacyjnych dla MŚP 

(Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB RPO WSL 2014-2020).  

W obszarze wsparcia infrastruktury B+R, w okresie 2014-2020, pomimo pewnych 

perturbacji związanych z wysokim poziomem scentralizowania i koniecznością uzgadniania 

przedsięwzięć z ministrem właściwym ds. nauki i szkolnictwa wyższego oraz ministrem 

właściwym ds. rozwoju regionalnego Działanie 1.1 cieszyło się sporym zainteresowaniem ze 

strony potencjalnych beneficjentów i w efekcie została wykorzystana niemal cała alokacja 
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przeznaczona na to działanie. O ile w ramach RPO WSL 2014-2020 nie było możliwe 

dofinansowanie regionalnych agend badawczo-rozwojowych, to według obecnych założeń 

Programu będzie możliwe opracowanie agendy badawczej konsorcjum oraz realizacja 

agendy badawczej poprzez przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych wraz z 

komercjalizacją poprzez wdrożenie. Obecna procedura wyboru projektów będzie 

prawdopodobnie równie mocno scentralizowana. Wsparcie przeznaczone będzie na projekty 

o charakterze strategicznym wynikające z Kontraktu Programowego dla Województwa 

Śląskiego, który obecnie jest w fazie opracowywania. Tym niemniej należy spodziewać się 

ponownie znacznego zainteresowania ze strony uprawnionych podmiotów. Jak pokazują 

wyniki badania ilościowego przeprowadzonego w ramach niniejszego badania 

ewaluacyjnego, złożeniem projektów zainteresowane są wszystkie uczelnie, które wzięły 

udział w badaniu (5 szt.) oraz 21% przedsiębiorców. Co czwarty podmiot deklaruje, że 

projekty są trochę zaawansowane – wnioskodawcy posiadają koncepcję i (ewentualnie) 

część dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie.  

W przypadku wsparcia procesu badawczego w przedsiębiorstwach, potencjał aplikacyjny 

jest również wystarczający. 4 na 5 uczelni zadeklarowało chęć realizacji projektu oraz 14% 

przedsiębiorców.  

W obecnym Programie wsparcie usług proinnowacyjnych dla MŚP jest przewidziane jako 

finansowanie usług proinnowacyjnych świadczonych dla przedsiębiorców przez organizacje 

badawcze lub Instytucje Otoczenia Biznesu posiadające akredytację regionalną i/lub 

krajową. Dalsze wspieranie procesów profesjonalizacji IOB zapewni odpowiednie wsparcie 

dla procesów transferu wiedzy i technologii. 

W CS 4 (ekosystem RIS) działania FE SL koncentrują się na czterech obszarach: wsparcia 

dla ośrodków innowacji, wsparcia dla projektów podmiotów zaliczanych do klastrów 

zalążkowych oraz wzrostowych, wsparcia dla monitoringu i ewaluacji Regionalnych 

Inteligentnych Specjalizacji Województwa Śląskiego oraz wsparcia dla tworzenia 

regionalnych agend badawczych.  

Wsparcie dla ośrodków innowacji stanowi kontynuację działania 1.3 Profesjonalizacja IOB 

realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020, którego celem była poprawa otoczenia 

proinnowacyjnego przedsiębiorstw oraz działania 1.4.2 Wsparcie regionalnych oraz 

lokalnych centrów kreatywności i innowacji. Potrzeba wsparcia podmiotów korzystających z 

profesjonalnej oferty IOB jest ewidentna, zwłaszcza przez małe przedsiębiorstwa często 

nieposiadające odpowiednich kompetencji dla rozwoju innowacji. Opis założeń dla 

interwencji w tym obszarze przewiduje, że wsparciem objęte zostaną inwestycje w 

infrastrukturę służącą innowacyjności, w przestrzeni w której nawiązywana będzie 

współpraca pomiędzy przedsiębiorcami, nauką i samorządem. Wątpliwość zgłoszona przez 

uczestników zogniskowanego wywiadu grupowego w obszarze CP 1 dotyczy braku 

wskazania, że wsparcie inwestycji w infrastrukturę dotyczy też klastrów. Zgodnie z 

dokumentem pn. Kierunki rozwoju polityki klastrowej w Polsce po 2020 roku, wzmocnienie 

potencjału w zakresie zasobów infrastrukturalnych dla klastrów wzrostowych może mieć 

miejsce na poziomie regionalnym. Jednocześnie zdecydowano, że w FE SL wspierane będą 

pozostałe wymiary wsparcia tychże klastrów (bez komponentu infrastrukturalnego). Przy 

ograniczonej puli zasobów, jest to rozwiązanie racjonalne i proefektywnościowe. Konieczna 

jednak będzie jego dobra komunikacja, ponieważ wypowiedzi – analogiczne do wskazanego 

wyżej wskazania z FGI – wyraźnie wskazują na istniejące, niezaspokojone potrzeby w 

omawianym obszarze oraz mogą stać się przyczynkiem do pytań / uwag pod adresem IZ w 

przyszłości. 
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Wsparcie dla monitoringu i ewaluacji Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji 

Województwa Śląskiego było możliwe w ramach Poddziałania 1.4.1 RPO WSL 2014-2020105. 

Realizacja projektu Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie 

Przedsiębiorczego Odkrywania umożliwiła stałe monitorowanie rozwoju sektorów 

wzrostowych gospodarki, które uzupełniły pierwotnie wskazane w Regionalnej Strategii 

Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 regionalne inteligentne specjalizacje 

(medycyna, energetyka i ICT).  

O ile w ramach RPO WSL 2014-2020 nie było możliwe dofinansowanie regionalnych agend 

badawczo-rozwojowych, to według obecnych założeń Programu będzie możliwe wsparcie 

dla stworzenia regionalnych agend badawczych obejmujących Regionalne Inteligentne 

Specjalizacje oraz obszary badawcze zidentyfikowane w ramach Procesu Przedsiębiorczego 

Odkrywania prowadzonego w województwie śląskim.  

Nowym obszarem wsparcia jest też wsparcie dla klastrów. Nie są aktualnie znane 

szczegóły tego wsparcia, natomiast sama potrzeba wsparcia jest bezdyskusyjna. Tu również 

pojawia się wątpliwość zgłoszona podczas zogniskowanego wywiadu grupowego odnosząca 

się do zapisu mówiącego o możliwości pozyskania wsparcia na opracowanie i świadczenie 

nowych usług na rzecz przedsiębiorstw działających w klastrze przez klastry mające status 

akredytowanych IOB. Wątpliwości dotyczą obaw co do możliwości znacznego ograniczenia 

konkurencji, bowiem akredytację otrzymuje instytucja/przedsiębiorstwo, a niekoniecznie 

klaster (nie wszystkie klastry posiadają osobowość prawną i akredytację otrzymuje 

koordynator klastra, a nie sam klaster). W związku z obawami zgłoszonymi przez 

przedstawiciela podmiotu mogącego potencjalnie korzystać ze wsparcia zaleca się 

(ponowną) analizę skutków, które może wywołać utrzymanie tego zapisu dla 

warunków konkurowania IOB. 

Przedsiębiorczość 

Rozwój przedsiębiorczości bezpośrednio będzie wspierany w ramach CS 3 

(konkurencyjność i innowacyjność MŚP).  

Doświadczenia z wdrażania RPO WSL 2014-2020 wskazują na wysoką użyteczność 

wsparcia. W szczególności bezpośrednie wsparcie dotacyjne przyczyniło się do 

występowania efektu netto w większości analizowanych wymiarów potencjału 

konkurencyjnego oraz w zakresie działalności innowacyjnej. Odnotowano efekt netto w 

postaci wzrostu zatrudnienia oraz występowania wzrostu liczby kontrahentów. Dzięki 

realizacji projektu wzrost przychodów w przedsiębiorstwach był bardziej dynamiczny. 

Wysoka jest skala efektu netto w zakresie rozpoczynania działalności innowacyjnej. Nie 

zidentyfikowano natomiast efektu netto w przypadku wzrostu nakładów inwestycyjnych, co 

może w pewnej mierze wynikać z zaspokojenia potrzeb inwestycyjnych beneficjentów przez 

realizację projektów106. 

Popyt na wsparcie w CS 3 jest wysoki. Realizacją innowacji w przedsiębiorstwie 

zainteresowanych jest 52% firm objętych badaniem ilościowym. Warto podkreślić, iż 30% z 

nich ma już koncepcję projektu i skompletowaną część dokumentów potrzebnych do 

                                                           

105 Do 29 lipca 2018 r. wsparcie na ten cel było udzielane w ramach 3 typu projektu w działaniu 1.3. 
106 Ewaluacja dotycząca wsparcia sektora przedsiębiorstw w ramach RPO WSL 2014-2020, 
Pracownia Badań i Doradztwa "Re-Source" z siedzibą w Poznaniu na zlecenie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 2020, str. 42-79. 
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aplikowania, co jest wysokim odsetkiem na tle innych obszarów wsparcia. Rozwojem bądź 

też poprawą infrastruktury turystycznej oraz okołoturystycznej zainteresowanych jest 

55% firm działających w branżach związanych z turystyką (kod PKD R oraz I). Z 

instrumentów finansowych na inwestycje w MŚP przyczyniające się do poprawy i 

podnoszenia konkurencyjności chciałoby skorzystać 22% firm.  

Technologie informacyjno-komunikacyjne, cyfryzacja  

Na potrzeby związane z kwestią cyfryzacji odpowiada bezpośrednio CS 2 (podniesienie 

jakości świadczonych e-usług), jednak w ramach innych celów szczegółowych cyfryzacja 

również będzie wspierana – podnoszenie kompetencji cyfrowych w ramach Priorytetu V, zaś 

podnoszenie poziomu cyfryzacji MŚP w ramach CS 1 (B+R i innowacyjność) oraz CS 3 

(konkurencyjność i innowacyjność MŚP). 

Ocenia się, że istnieje duży potencjał absorpcyjny na realizację projektów związanych z 

cyfryzacją. Świadczy o tym bardzo duże zainteresowanie beneficjentów w latach 2014-2020 

Działaniem 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, gdzie w konkursach wartość 

składanych wniosków stanowiła od 100% do 500% alokacji na konkurs. Również popyt na 

wsparcie w nowej perspektywie jest wysoki – chęć złożenia projektu w zakresie e-usług 

publicznych deklaruje co drugi samorząd, a w zakresie e-zdrowia prawie wszystkie 

samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (25 spośród 34 objętych badaniem). 

Jednocześnie warto wziąć pod uwagę, że popyt w zakresie cyfryzacji oraz zwiększania 

odporności JST na cyberprzestępczość zaspokojony zostanie częściowo poprzez działania 

skierowane do samorządów podejmowane na szczeblu centralnym (wyodrębniona w lipcu 

2021 Oś Priorytetowa V w ramach PO PC). 

Potencjał ten został spotęgowany skutkami pandemii COVID-19, która sprawiła, że jeszcze 

więcej instytucji administracji publicznej przeniosło świadczone usługi na poziom cyfrowy. 

Digitalizacją zasobów publicznych jest zainteresowanych 21% samorządów.  

Wskazane w projekcie FE SL 2021-2027 rodzaje działań zostały wybrane w powiązaniu z 

aktualnymi potrzebami (największe środki przeznaczono na e-zdrowie i e-usługi w 

administracji). Szczególną uwagę należy zwrócić na projekty z obszaru e-zdrowia, które 

mogą zostać powiązane z efektami projektów realizowanych w latach 2014-2020. Dzięki 

temu może powstać efekt synergii, co pozytywnie wpłynie na efektywność projektów.  

Ochrona środowiska, w tym ochrona klimatu, gospodarowanie wodą i gospodarka 

obiegu zamkniętego, efektywność energetyczna, wzmocnienie ochrony przyrody i 

różnorodności biologicznej 

Wszystkie działania zaplanowane w FE SL 2021-2027 w obszarze efektywności 

energetycznej107 (CS 5) oraz OZE (CS 6) są kontynuacją działań z okresu programowania 

2014-2020. Wszystkie rodzaje wsparcia powinny być kontynuowane w okresie 2021-2027. 

Uzasadnieniem jest/są: 

                                                           

107 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej, efektywność energetyczna 
budynków mieszkalnych – przy czym w 2014-2020 udzielano wsparcia w formie dotacji, a w 2021-
2027 zaplanowano instrumenty finansowe, efektywność energetyczna przedsiębiorstw – przy czym 
działanie to w 2014-2020 nie zostało wdrożone, ze względu na trudności z wyborem pośredników 
finansowych. Środki przeznaczono na wsparcie przedsiębiorstw w obliczu pandemii. 
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Słaba jakość powietrza – jak wynika raportu za 2020 rok z Roczna ocena jakości powietrza 

w województwie śląskim108, skala przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu w 

województwie śląskim należy do największych w Polsce. Główną przyczyną złej jakości 

powietrza w województwie śląskim jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków 

mieszkalnych (bytowo-komunalna). Znacznie mniejszy wpływ ma emisja przemysłowa i 

liniowa. Wskazuje to na konieczność wspierania efektywności energetycznej budynków 

użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych. 

Wysokie zapotrzebowanie na działania w zakresie modernizacji energetycznej – 

badanie GUS przeprowadzone w 2016 roku pokazało, że w przypadku 30% budynków 

wielorodzinnych w Polsce nie planowano podjęcia działań modernizacyjnych do 2020 roku, 

pomimo, że ich stan tego wymagał. Zdecydowanie główną przyczyną niepodejmowania 

przez właścicieli budynków prac termomodernizacyjnych jest brak własnych środków 

finansowych, na co wskazało 78,6% respondentów109. Można zatem zakładać, że 

zapotrzebowanie na działania modernizacyjne dotyczy właśnie takiej grupy budynków.  

Wysokie zapotrzebowanie na działania w zakresie OZE – w Pakiecie klimatyczno-

energetycznym do 2020 roku Polska zobowiązała się do udziału energii z OZE w zużyciu 

energii ogółem na poziomie 15% w 2020 r., a w PEP2040 deklaruje osiągniecie co najmniej 

23% udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r. Województwo śląskie 

osiągnęło ten wskaźnik na poziomie 4.4% w roku, co plasuje je na przedostatnim miejscy 

zaraz przed województwem opolskim. Wg danych za 2020 rok, sytuacja uległa znaczącej 

poprawie – Śląsk znalazł się na 13. miejscu (udział energii odnawialnej w produkcji energii 

elektrycznej ogółem wyniósł 7,3%). Nadal jednak jest to znacznie poniżej średniej krajowej 

(17,9%). Potrzeby są bardzo duże, tym bardziej, że Śląsk jest trzecim (po województwie 

mazowieckim i łódzkim) największym producentem energii elektrycznej110.  

Wysoki potencjał aplikacyjny wśród potencjalnych beneficjentów – na podstawie 

doświadczeń perspektywy 2014-2020 można szacować, że potencjał aplikacyjny wśród 

potencjalnych beneficjentów będzie wysoki. Średnio we wszystkich konkursach w Działaniu 

4.3 RPO WSL 2014-2020 – wspierającym efektywność energetyczną, wartość złożonych 

wniosków wyniosła 150% budżetu naborów (od 81% do 881%), a wartość 

zakontraktowanych projektów – 126% budżetu naborów (od 41% do 658%). Z kolei w OZE, 

średnio we wszystkich konkursach w Działaniu 4.1 RPO WSL 2014-2020 wartość złożonych 

wniosków wyniosła 392% budżetu naborów (od 77% do 963%), a wartość 

zakontraktowanych projektów – 186% budżetu naborów (od 43% do 380%). 

O wysokim potencjale aplikacyjnym można wnioskować również na podstawie wyników 

badania ilościowego wśród potencjalnych beneficjentów: co czwarty samorząd planuje 

realizację projektów w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego (instrument dłużny lub 

                                                           

108 Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim – raport wojewódzki za rok 2020, GIOŚ 
RWMŚ w Katowicach, str. 104. 
109 Opracowanie metodologii i przeprowadzenie badania skali działań termomodernizacyjnych 
budynków mieszkalnych wielomieszkaniowych w celu poprawy ich energochłonności oraz ocena 
potrzeb i planowanych działań w tym kierunku, Główny Urząd Statystyczny, 2018 
110 Dane GUS BDL za 2020 rok: w województwie mazowieckim produkcja energii elektrycznej 
wyniosła 30 365,5 GWh, tj. 19% produkcji krajowej; w województwie łódzkim 30 563,0 GWh (19%); w 
województwie śląskim 19 856,7 GWh (13%). 
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instrument mieszany), a 82% gmin i 90% powiatów planuje projekty w zakresie modernizacji 

energetycznej budynków użyteczności publicznej.  

80% spółdzielni mieszkaniowych oraz 62% JST chce realizować projekty w zakresie 

modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych. Większość zainteresowanych 

spółdzielni (66%) i jednocześnie niewielki odsetek samorządów (19%) deklaruje, że złoży 

wniosek, jeśli wsparcie będzie oferowane w formie instrumentu finansowego połączonego z 

dotacją. Odsetek, który deklaruje, że będzie aplikować nawet, gdy formą finansowania 

będzie wyłącznie instrument finansowy, jest jeszcze niższy – odpowiednio 25% i 5%.  

24% MŚP chciałoby zrealizować projekty w zakresie modernizacji energetycznej (31% 

jeszcze nie podjęła decyzji) i jednocześnie większość z nich (58%) zrobi to, jeśli formą 

finansowania będą instrumenty mieszane, a 13% - jeśli będą to instrumenty finansowe.  

Zainteresowanie związane z budową instalacji OZE też nie maleje i w najbliższych latach 

należy oczekiwać utrzymującej się tendencji, największe zapotrzebowanie dotyczy 

przedsięwzięć z zastosowaniem instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię 

słoneczną. O wysokim potencjale aplikacyjnym można wnioskować również na podstawie 

wyników badania ilościowego wśród potencjalnych beneficjentów: wśród samorządów 63% 

deklaruje chęć aplikowania, a 27% nie jest zdecydowanych.  

Wysoka skuteczność działań w obszarze efektywności energetycznej– interwencja 

podejmowana w ramach RPO WSL 2014-2020 w obszarze efektywności energetycznej 

budynków publicznych i wielorodzinnych nie napotkała na większe problemy realizacyjne. Na 

koniec II kw. 2021 roku zakontraktowano 86% środków w PI 4c (wydatkowano 50%), a 

szacowana na podstawie podpisanych umów wielkość wskaźnika Szacowany roczny spadek 

emisji gazów cieplarnianych, osiągnie 381% wartości docelowej. W przypadku wsparcia 

efektywności energetycznej przedsiębiorstw, ze względu na to, że Działanie 4.2 RPO WSL 

2014-2020 nie doszło do skutku, posłużyć się można doświadczeniami z innych regionów. Z 

przeprowadzonych analiz wynika, że efektywność energetyczna MŚP stanowi najmniej 

problematyczną sferę wdrażania instrumentów finansowych w obszarze energetyki111. 

Wysoka użyteczność działań w obszarze efektywności energetycznej – badanie GUS112 

wykazało, że w wyniku działań termomodernizacyjnych nastąpiła poprawa wskaźników EP 

budynków i obniżenie zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną o 37,3%, roczne 

zużycie energii na potrzeby centralnego ogrzewania zmniejszyło się o 24,8%, a na potrzeby 

przygotowania ciepłej wody użytkowej o 7,8%. Wymóg wykonania audytu energetycznego 

jest dodatkowym czynnikiem zwiększającym osiągane parametry.  

Wysoka skuteczność działań w obszarze OZE – interwencja podejmowana w ramach 

RPO WSL 2014-2020 w obszarze OZE nie napotkała na większe problemy realizacyjne. Na 

koniec II kw. 2021 roku zakontraktowano 98% środków w PI 4c (wydatkowano 33%), a 

szacowana na podstawie podpisanych umów wielkość wskaźnika Szacowany roczny spadek 

                                                           

111 Aktualizacja analizy ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w 
województwie dolnośląskim w okresie 2014-2020, Raport końcowy, Policy & Action Group Uniconsult 
Sp. z o. o., 2020. 
112 Opracowanie metodologii i przeprowadzenie badania skali działań termomodernizacyjnych 
budynków mieszkalnych wielomieszkaniowych w celu poprawy ich energochłonności oraz ocena 
potrzeb i planowanych działań w tym kierunku, Główny Urząd Statystyczny, 2018 
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emisji gazów cieplarnianych, osiągnie 141% wartości docelowej, a wskaźnika Dodatkowa 

zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 329%. 

W obszarze wspierania przystosowania się do zmian klimatu (CS 7) w praktyce, jedyny 

zakres wsparcia z okresu 2014-2020, który jest kontynuowany w okresie 2021-2027 dotyczy 

wyposażenia jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt niezbędny do 

przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. Działanie 5.5 RPO WSL 2014-2020, 

realizujące to wsparcie, przebiegało bez istotnych problemów wdrożeniowych. Z uwagi na 

zwiększone zainteresowanie realizacją projektów dochodziło do sytuacji, w której 

zwiększano dostępną alokację by objąć wsparciem większą pulę projektów. Założone 

wartości wskaźników w zakresie postępu rzeczowego i finansowego były znacznie 

przekroczone już na etapie realizacji badania śródokresowego113 (rok 2018). Z uwagi na 

istniejącą skalę potrzeb (patrz rozdział o diagnozie) wsparcie to w oczywisty sposób powinno 

być kontynuowane w okresie 2021-2027. 

Odnośnie działań ukierunkowanych na adaptację do zmian klimatu poprzez wdrażanie 

systemowych rozwiązań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury oraz przeciwdziałanie 

skutkom suszy można wskazać, iż są to w praktyce nowe kierunki wsparcia. W 

perspektywie 2014-2020 wysokość środków alokowanych na cele związane ze zmianami 

klimatu wyniosła ponad 600 mln (EUR). Wspierane były projekty wpisujące się w 

zagadnienia związane ze zmianami klimatu w ramach osi 4, 5 i 6 RPO WSL 2014-2020. 

Jednakże projekty te nie były ukierunkowane wprost na interwencję podobną do planowanej 

w FS SL 2021-2027. W pewnym zakresie projekty o zbliżonym charakterze były realizowane 

w ramach RPO WSL 2014-2020 w ramach działania 10.3.1 Rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych (w ramach części projektów beneficjenci wdrażali rozwiązania związane z 

tzw. „zazielenianiem” przestrzeni zdegradowanych) oraz w ramach 5.4 ochrona 

różnorodności biologicznej (gdzie np. w ramach projektów dot. ochrony gatunków 

zagrożonych np. w przestrzeni miejskiej wprowadzano zieloną i niebieską infrastrukturę np. 

w parkach). Projekty te cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród podmiotów 

upoważnionych do wsparcia.  

Chęć aplikowania o wsparcie projektów w zakresie adaptacji do zmian klimatu deklaruje w 

badaniu ilościowym 28 miast do 100 tys. mieszkańców, a z kolei inwestycje dot. 

retencjonowania wody, w tym małej retencji chciałoby realizować 44% samorządów 

biorących udział w badaniu. Jest to dodatkowy argument za tym, że kontynuacja wsparcia w 

FS EL 2021-2027 jest uzasadniona. 

Obszar CS 8 (infrastruktura wodno-kanalizacyjna) jest również kontynuacją działań 

podejmowanych w RPO WSL 2014-2020 (w ramach działania 5.1 Gospodarka wodno-

ściekowa). Skuteczność tego Działania jest wysoka. Szacuje się, że projekty RPO WSL, 

które konsumują 98% alokacji na PI 6b, przyczynią się do znaczącego przekroczenia 

wartości docelowych wskaźników: liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych, 

długość sieci kanalizacji sanitarnej i długość sieci wodociągowej. Zainteresowanie 

wsparciem było bardzo wysokie – poza rokiem 2016 gdzie wartość złożonych wniosków 

stanowiła jedynie 89% alokacji na konkurs, w kolejnych latach przekraczała alokację nawet 

dwukrotnie. Potencjał aplikacyjny w nowym Programie też jest duży – 41% samorządów 

                                                           

113 Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WSL 2014-2020 oraz wkładu Programu 
w realizację unijnej strategii EU 2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, Re-source 2019. 
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planuje projekty w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, a w tej grupie co dziesiąty 

ma przygotowany projekt – ma większość dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o 

dofinansowanie a prawie połowa - ma koncepcję i (ewentualnie) część dokumentów 

niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Wsparcie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (CS 9) w 2021-2027 jest silnie 

zbliżone do tego, jakie funkcjonowało w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w 

Działaniu 5.2 RPO WSL. Niestety z uwagi na trudną sytuację w branży gospodarki odpadami 

komunalnymi realizacja projektów w tej dziedzinie w Działaniu 5.2 RPO WSL 2014-2020 nie 

przebiegała zgodnie z założeniami (z wyjątkiem projektów dot. wsparcia PSZOK). Już na 

etapie badania śródokresowego zidentyfikowano opóźnienia i problemy we wdrażaniu tego 

działania. Problemy te miały charakter obiektywny i niezależny od IZ, i wynikały ze specyfiki 

sektora gospodarki odpadami w kraju (m.in. opóźnienia we wdrażaniu KPGO, zmiany 

legislacyjne). Analogiczne problemy dotknęły wszystkie IZ wdrażające programy regionalne. 

Jednakże z uwagi na skalę potrzeb, wsparcie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 

powinno być kontynuowany w perspektywie 2021-2027 (szczególnie mając na uwadze fakt, 

iż sytuacja formalno-prawna w branży gospodarki odpadami komunalnymi w ostatnich latach 

ustabilizowała się, co powinno przełożyć się na większą skłonność przedsiębiorców do 

inwestowania, realizowania projektów). Kontynuacja wsparcia wynika z konieczności dążenia 

do realizacji coraz to bardziej ambitnych celów określonych w prawodawstwie UE i 

krajowym. Badanie ilościowe wskazuje na duży potencjał aplikacyjny, biorąc pod uwagę 

alokację na działania w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, ich minimalizacji, 

segregacji, ponownego użycia, recyklingu (18 mln EUR) – 45% samorządów planuje 

realizację projektów, a kolejne 30% jeszcze nie ma zdania.  

Wydzielenie w FE SL 2021-2027 wsparcia na gospodarkę o obiegu zamkniętym (CS 9) 

jest nowym podejściem w porównaniu do perspektywy 2014-2020. Wynika z priorytetów i 

planów rozwoju społeczno-gospodarczego wytyczonych przez UE. Niemniej jednak co do 

zasady projekty z zakresu GOZ były także wspierane w perspektywie 2014-2020, jednak 

miało to miejsce zasadniczo przy okazji realizacji projektów z OP 1 Nowoczesna 

gospodarka, w której to przedsiębiorcy inwestując w rozwój swoich działalności w organiczny 

sposób wpisywali się także w założenia GOZ. Wspieranie GOZ jest kluczowym elementem 

zmiany liniowego modelu rozwoju społeczno-gospodarczego na obieg zamknięty. 

Dedykowanie wsparcie w FE SL powinno umożliwić zwiększenie zrozumienia działań i 

wyzwań (dla mieszkańców regionu, w tym często włodarzy politycznych i przedsiębiorców), 

jakie stoją przed GOZ, a które są znacznie szersze niż tylko tematyka gospodarowania 

odpadami. Projekty wspierające GOZ wpisują się w potrzebę działania na rzecz 

dostosowania do zmian klimatycznych – pozwalają ograniczyć emisję gazów cieplarnianych 

oraz zmniejszyć zasobo- i materiałochłonność procesów produkcyjnych i logistycznych. Jest 

to rodzaj wsparcia, który musi być nie tylko kontynuowany w perspektywie 2021-2027, ale 

także na który powinno się położyć szczególny nacisk. Wsparcie finansowe MŚP we 

wdrażaniu rozwiązań GOZ jest niezbędnym impulsem do tego by takie projekty mogły być 

realizowane. 

W CS 9 co dziesiąty przedsiębiorca zainteresowany realizacją projektów w zakresie 

gospodarki o obiegu zamkniętym, natomiast odsetek ten spada przy pytaniu o formę 

finansowania – co drugi z zainteresowanych jest skłonny złożyć wniosek, jeśli finansowanie 

będzie miało charakter mieszany, a jedynie 7% - jeśli będzie to instrument finansowy. 

Pokazuje to, że planowana forma finansowania w FE SL, czyli pożyczka z częściowym 
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umorzeniem po osiągnięciu zakładanego efektu środowiskowego, wydaje się być 

adekwatna do potencjału aplikacyjnego.  

Analogicznie jak ma to miejsce w przypadku odpadów, także projekty ukierunkowane na 

zagospodarowanie osadów ściekowych (CS 9) były wspierane w ramach RPO WSL 

2014-2020 (V oś priorytetowa, PI 6b, ukierunkowana na inwestycje w sektor wodociągowo-

kanalizacyjny). Jest to rodzaj wsparcia, który się sprawdził i który powinien być 

kontynuowany w perspektywie 2021-2027 (nie tylko z uwagi na aktualne wyzwania z zakresu 

gospodarki osadami ściekowymi, ale także na prognozowany wzrost wolumenu ich 

wytwarzania w najbliższych latach). W perspektywie 2021-2027 z uwagi na charakter 

osadów ściekowych (stanowią one odpad) wsparcie zostało przewidziane się zarówno w CS 

8 (wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej), jak i CS 9; w CS 8 

jako element większej inwestycji w oczyszczalniach (analogicznie do perspektywy 2014-

2020), natomiast w CS 9 realizowane będą inwestycje mające na celu ponowne 

wykorzystanie osadów. W perspektywie 2014-2020 możliwa była budowa instalacji 

służących do zagospodarowania osadów ściekowych, m.in.: kompostowni, suszarni, ale nie 

wykorzystujących OZE. W perspektywie 2021-2027, tam gdzie będzie to zasadne i możliwe 

zastosowane będą rozwiązania w zakresie obiegu cyrkularnego (w tym efektywności 

energetycznej i użycia energii ze źródeł odnawialnych) jak również elementy sprzyjające 

adaptacji do zmian klimatu (w szczególności zielona i niebieska infrastruktura). 

Jedynie niecałe 3% przedsiębiorców (13 podmiotów spośród 507, którym zadano pytanie) 

zainteresowanych jest realizacją projektów w zakresie zagospodarowania osadów 

ściekowych. Z tej grupy ponad co drugi badany (7 podmiotów) deklaruje chęć skorzystania z 

instrumentów mieszanych, a zainteresowane instrumentami finansowymi są 3 podmioty. 

Oznacza to, że w obszarze zagospodarowanie osadów ściekowych jest potencjał do 

zastosowania instrumentów innych niż dotacje.  

Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz 

zielonej infrastruktury będzie realizowane w nowej perspektywie finansowej w CS 10 i 

będzie istotnie zbliżone do wsparcia w RPO WSL 2014-2020. W pewnym zakresie projekty o 

zbliżonym charakterze były realizowane w ramach RPO WSL 2014-2020 w ramach działania 

10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych (w ramach części projektów beneficjenci 

wdrażali rozwiązania związane z tzw. „zazielenianiem” miast). Projekty te cieszyły się dużym 

zainteresowaniem wśród podmiotów upoważnionych do wsparcia. Jak wynika z rozmów z 

pracownikami IZ, nierzadko obserwowane były próby „przemycania” przez wnioskodawców 

dodatkowych inwestycji związanych z zazielenianiem przestrzeni gminnych w projektach 

właśnie dotyczących rewitalizacji czy np. budowy ścieżki rowerowej. Dedykowane wsparcie 

w CS 10 na „zazielenianie” przestrzeni gminnych ocenić należy za pozytywne. 

Zainteresowanie projektami w CS 10 jest różne w zależności od rodzaju działania. 

Projektami w zakresie: 

• ochrony i regeneracji 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) – zainteresowanych jest 33 na 

719 podmiotów, którym zadano pytanie o ten obszar wsparcia. Są to głównie 

samorządy, ale chęć realizacji projektów zgłosiły 3 spośród 5 badanych uczelni;  
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• ochrony 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) – zainteresowanych jest 19% samorządów, a prawie co trzeci nie ma 

jeszcze zdania; 

• rekultywacji terenów zdegradowanych w miastach – zainteresowanych jest 28% 

samorządów, a prawie 40% jeszcze nie ma zdania. 

Biorąc pod uwagę te wyniki oraz wysokość alokacji w CS 10, potencjał aplikacyjny można 

ocenić jako wystarczający.  

Zrównoważony transport (poprawa dostępu do TEN-T, mobilność transgraniczna, 

multimodalność miejska) 

W FE SL 2021-2027 planuje się wsparcie w obszarze transportu w CS 11 (zrównoważona 

multimodalna mobilność miejska) oraz CS 12 (poprawa dostępu do TEN-T oraz 

mobilności transgranicznej). Oba cele szczegółowe są w przeważającej części 

kontynuacją działań podejmowanych w RPO WSL 2014-2020.  

W latach 2014-2020 w ramach Działania 4.5 wdrażano takie typy projektów w zakresie 

mobilności miejskiej, jak inwestycje w liniową i punktową infrastrukturę transportu 

zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i 

Bike&Ride, buspasy, budowa systemów miejskich wypożyczalni rowerów wraz z zakupem 

rowerów), liniową infrastrukturę tramwajową, a także wdrażanie inteligentnych systemów 

transportowych (ITS), zakup taboru autobusowego i tramwajowego na potrzeby transportu 

publicznego, rozwój sieci regionalnych tras rowerowych. 

Zgodnie z analizowaną wersją Programu, z poziomu regionalnego wyłączone zostanie 

wsparcie transportu tramwajowego (zarówno w zakresie linii, jak i taboru – projekty takie 

będą finansowane w ramach FENIKS). Warto zaznaczyć, że transport tramwajowy w 

województwie śląskim funkcjonuje tylko w Częstochowie oraz w Metropolii Górnośląskiej, 

zatem brak takiego wsparcia w ramach FE SL nie ma znaczenia w skali całego regionu. 

Wprowadzenie tego rodzaju interwencji do Programu pozwoliło jednak przeprowadzić 

gruntowny remont obejmujący zdecydowaną większość linii tramwajowych funkcjonujących 

w Częstochowie114, w przypadku Metropolii możliwe było wyłącznie ubieganie się o wsparcie 

z poziomu krajowego (nie regionalnego). Pozostałe typy projektów z RPO WSL 2014-2020 

będą natomiast kontynuowane.  

Zrównoważony transport miejski obejmuje zadania z zakresu usług publicznych 

realizowanych w ogólnym interesie publicznym, tj. uznane jako podstawowe i mające 

szczególne znaczenie dla funkcjonowania społeczności lokalnej/regionalnej oraz 

warunkujące realizację jej istotnych potrzeb, które co do zasady są deficytowe, bo wymagają 

dotowania ze środków publicznych. Dodatkowo inwestycje te są kapitałochłonne i 

charakteryzują się długim okresem zwrotu oraz brakiem możliwości pobierania opłat za 

korzystanie z takiej infrastruktury lub pobieranie opłat nierekompensujących kosztów 

                                                           

114 Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (OP VI, OP 
IV-PI 4e) przyczyniło się do osiągnięcia celów dotyczących obszaru transportu, Ecorys Sp. z o.o., 
Warszawa 2020, str. 99. 
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świadczenia tego typu usług. Powoduje to, że konieczne jest wsparcie tego typu inwestycji 

ze środków FE SL 2021-2027. 

Zgodnie z badaniem ewaluacyjnym pt. Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w 

ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (OP VI, OP IV-PI 4e) przyczyniło się do osiągnięcia 

celów dotyczących obszaru transportu115 znaczące środki dostępne w perspektywie 

finansowej 2014-2020 nie były wystarczające, aby zaspokoić wszystkie potrzeby dotyczące 

transportu, dlatego warto kontynuować wsparcie w zakresie zwiększania atrakcyjności 

transportu publicznego dla mieszkańców. Konieczne jest wspieranie i promowanie transportu 

zbiorowego poprzez zakup zeroemisyjnego taboru, rozwoju multimodalności dzięki tworzeniu 

zintegrowanych węzłów przesiadkowych, a także dalszego rozwijania systemów informacji 

pasażerskiej i sterowania ruchem, przede wszystkim w kontekście kompleksowych 

rozwiązań obejmujących całe miasto, a nie jedynie pojedyncze przystanki czy skrzyżowania.  

Wyniki przywołanego badania wskazują także na potrzebę istotnego wspierania budowy 

dróg rowerowych (potwierdzają to także dane o wartości WoD składanych na ten typ projektu 

w latach 2014-2020) oraz dalszego rozwijania ITS. W obszarze wspierania ITS w RPO WSL 

2014-2020 skuteczność nie jest zadowalająca – wskaźnik dotyczący ITS może nie zostać 

osiągnięty116. Jednak w dużej mierze wynika to z problemów realizacyjnych – dlatego też w 

nowej perspektywie należy pamiętać, że projekty takie wymagają znacznie większych 

nakładów czasowych oraz finansowych związanych z przygotowaniem koncepcji 

projektowej, co należy wziąć pod uwagę podczas planowania harmonogramów 

konkursowych).  

Na potrzebę tworzenia regionalnych i lokalnych tras rowerowych zwracali także uwagę 

uczestnicy FGI. W tej chwili potrzeby są ogromne w tym zakresie, dotychczasowa sieć w 

ramach miast nie jest spójna, a co więcej nie ma połączeń między miastami. Temu służyć 

ma regionalna polityka rowerowa, która jest na ostatnim etapie przygotowania. 

REKOMENDACJA: W nowym Programie warto podkreślić potrzebę integracji tras 

rowerowych między gminami. W ocenie uczestników FGI, wzmocnienie powiązań 

transportu rowerowego z transportem kolejowym mogłoby się odbyć poprzez zapewnienie 

odpowiedniej infrastruktury towarzyszącej (wiaty rowerowe, parkingi Bike and Ride) w 

pobliżu stacji, przystanków i dworców kolejowych. 

Biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie infrastruktury transportowej w województwie 

śląskim zasadne jest kontynuowanie wsparcia w ramach FE SL 2021-2027. Zgodnie z 

badaniem ewaluacyjnym pt. „Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO 

WSL na lata 2014-2020 (OP VI, OP IV-PI 4e) przyczyniło się do osiągnięcia celów 

dotyczących obszaru transportu” nadal kilkaset kilometrów dróg wojewódzkich wymaga 

całkowitej przebudowy i dostosowania do nowoczesnych standardów technicznych i 

użytkowych. Wciąż istotne są potrzeby wyprowadzania ruchu tranzytowego z centrów miast, 

zwłaszcza w kontekście ograniczania negatywnego wpływu nadmiernego ruchu na jakość 

życia mieszkańców i zanieczyszczenie powietrza. Nadal identyfikuje się potrzebę zakupu 

zeroemisyjnego taboru kolejowego. 

Mając na uwadze powyższe, pozytywnie należy ocenić fakt, że zdecydowana większość 

rodzajów działań znajduje kontynuację w Programie na lata 2021-2027. Wśród typów 

                                                           

115 Tamże, str. 129-131. 
116 Szacowany poziom realizacji to 60% (źródło: informacja kwartalna za IV kw 2020r.). 
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projektów, które nie będą obecnie wspierane są: modernizacja i rehabilitacja linii 

kolejowych117 oraz przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla budowy i 

przebudowy liniowej infrastruktury kolejowej. Zrezygnowanie ze wspierania 

modernizacji/rehabilitacji linii kolejowych wynika z tego, że: projekty takie dotychczas 

powstawały relatywnie długo (przygotowanie WoD przez PKP PLK), ich realizacja była 

obarczona wieloma ryzykami, najczęściej dochodziło do istotnego wzrostu kosztów 

inwestycji. Dodatkowo w ramach programu regionalnego na lata 2021-2027 dostępna 

alokacja na inwestycje transportowe będzie znacząco niższa niż w latach 2014-2020, zatem 

trudno byłoby sfinansować kolejowe projekty liniowe, mimo, że PKP PLK zgłasza 

zainteresowanie realizacją takich przedsięwzięć finansowanych z programu regionalnego118. 

Mimo powyższego, w ocenie uczestników FGI można byłoby przeanalizować zasadność 

uwzględnienia niedużych kolejowych projektów liniowych na poziomie regionalnym, jednak 

bez realizacji dużych/standardowych projektów tego typu, które pochłonęłyby większość 

alokacji w Priorytecie. Zaleca się jednak, by możliwość realizacji niedużych kolejowych 

projektów liniowych zaproponować w toku negocjacji z KE wówczas, gdy ze strony Komisji 

będzie wyraźny postulat ograniczenia alokacji na drogi i zwiększenia alokacji na kolej. 

Wówczas dofinansowanie powinny uzyskać, najlepiej w trybie niekonkurencyjnym, 

inwestycje związane z punktowym usuwaniem „wąskich gardeł” w infrastrukturze liniowej, 

których usunięcie wspomogłoby poprawę przepustowości przewozów pasażerskich. 

Inwestycje takie powinny wynikać z Regionalnego Planu Transportowego albo z Planów 

Kolei Metropolitalnych (Studia Wykonalności, Koncepcja Kolei Metropolitalnej itp.).  

Zainteresowanie wsparciem w obszarze transportu jest bardzo wysokie. Badanie ilościowe 

pokazuje, że 64% samorządów chce realizować inwestycje na rzecz rozwoju sieci 

regionalnych tras rowerowych, 82% w drogi gminne i powiatowe, a 41% (40 JST, w tym 13 

miast na prawach powiatu) w zrównoważony transport miejski. Dodatkowo, w porównaniu z 

innymi obszarami wsparcia, często planowane projekty transportowe są już dość 

zaawansowane – poza koncepcją, potencjalni beneficjenci mają zgromadzoną część 

dokumentów (szczególnie w zakresie dróg – 53% deklaruje, że projekt jest trochę 

zaawansowany; w pozostałych dwóch rodzajach działań jest to 35-38%). 

Rynek pracy 

Realizacja interwencji w obszarze rynku pracy, polegająca na aktywizacji zawodowej, 

towarzyszy wdrażaniu EFS od 2004 r. Podejmowane działania zawsze uzupełniały i nadal 

będą uzupełniać, zadania oraz inicjatywy województwa (również gmin, powiatów, partnerów 

społecznych) w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz 

aktywizacji zawodowej realizowane przez Publiczne Służby Zatrudnienia (przede wszystkim 

Powiatowe Urzędy Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy) i Ochotnicze Hufce Pracy. 

W perspektywie 2014-2020 wsparcie w obszarze rynku pracy było ukierunkowane na 

realizację celów związanych ze wzrostem aktywności zawodowej osób pozostających bez 

                                                           

117 W rzeczywistości zrealizowano tylko 1 taki projekt w ramach RPO WSL 2014-2020. 
118 Z informacji przekazanych przez PKP PLK wynika, że spółka wyraża zainteresowanie realizacją 
projektów inwestycyjnych o charakterze regionalnym, w ramach Programu regionalnego: Rewitalizacja 
linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK 
Piast - Nowy Bieruń – Oświęcim; Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 Kalwaria Zebrzydowska 
Lanckorona - Bielsko Biała Główna na odcinku granica województwa - Bielsko Biała Główna 
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zatrudnienia oraz rozwojem przedsiębiorczości i samozatrudnienia (Oś priorytetowa VII. 

Regionalny rynek pracy, Fundusz: EFS119). Realizowano również wsparcie dostosowania 

pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian. 

Działanie 7.1 realizowało aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i jego celem jest wzrost 

aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia i/lub poprawa sytuacji 

zawodowej osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach 

umów cywilno-prawnych, ubogich pracujących oraz imigrantów, reemigrantów, osób 

odchodzących z rolnictwa. Działanie 7.2 ukierunkowano na poprawę zdolności do 

zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia (projekty 

pozakonkursowe PSZ). Celem Działania 7.3 jest rozwój przedsiębiorczości i 

samozatrudnienia, poprzez wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie 

działalności gospodarczej. 

Ponadto, w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 IZ RPO WSL wdrożyła 

zalecenia KE oraz MFiPR120, dokonano realokacji środków EFS aby móc sfinansować części 

kosztów wynagrodzeń pracowników oraz niezależnych od tych wynagrodzeń składek na 

ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie 

wystąpienia COVID-19 jak również części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. 

Wyżej wskazane cele wyznaczone w perspektywie finansowanej 2014-2020 w obszarze 

rynku pracy wyrażone wskaźnikami produktu i rezultatu zostały zrealizowane lub nadal są 

realizowane (realizacja wartości docelowych wskaźników na moment niniejszego badania 

kształtowała się na różnym poziomie121). 

Pomimo interwencji realizowanych w obszarze rynku pracy w latach 2014-2020, w dalszym 

ciągu w regionie istnieją potrzeby i wyzwania wymagające wsparcia i kontynuacji, ale też 

korekty realizowanych działań. Analiza struktury zbiorowości bezrobotnych zarejestrowanych 

w PUP w województwie pokazuje, że na przestrzeni lat nie uległa ona zmianom, a nawet 

wyraźnie w okresie pandemii COVID-19 zaznaczyły się negatywne tendencje związane z 

udziałem poszczególnych grup osób (kategorii bezrobotnych) w ogóle zarejestrowanych 

bezrobotnych, takie jak: dominujący udział kobiet w ogóle bezrobotnych, znaczący udział w 

niej osób bezrobotnych będących w sytuacji szczególnej na rynku pracy, w tym przede 

wszystkim: długotrwale bezrobotnych, po 50. roku życia, do 30. roku życia. Prognozuje się 

                                                           

119 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Szczegółowy Opis 
Osi Priorytetowych. Wersja 20.0. Zarząd Województwa Śląskiego. Katowice, wrzesień 2021 r., str. 
224. 
120 Zalecenia dotyczące dofinansowań wynagrodzeń, tzw. „instrumentów finansowania” 
wprowadzonych ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 
121 Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi 
priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Raport końcowy, Evalu, Sp. z o.o., czerwiec 2020 r., ss-37-
39. Oraz: Analizy własne realizacji zakładanych wartości wskaźników RPO WSL 2014-2020 stan na 
5.09.2021 [Analiza została przeprowadzona w oparciu o: bazę wskaźników przekazaną przez 
Zamawiającego (nazwa pliku: Wskaźniki dane szczegolowe_Sl2014_WNP_stan 5.09.2021) oraz bazę 
SL pobraną z: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/raporty/raporty-
sprawozdania/lista-projektow-realizowanych-z-funduszy-europejskich-w-polsce-w-latach-2014-2020/ 
(stan na 5.09.2021)]. 
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dalsze utrzymanie się w regionie wyższego niż w końcu 2019 r. poziomu i stopy bezrobocia, 

jak również tendencji wzrostowej bezrobocia w miastach i powiatach gospodarczo 

skoncentrowanych wokół przemysłu górniczego, w szczególności ze względu na: 1) 

transformację energetyczną regionu, w kierunku neutralności klimatycznej 2) (mega)trendy 

występujące w gospodarce (dotyczące wielu branż i globalnych i regionalnych rynków 

pracy): trendy technologiczne i związane z cyfryzacją. 

Obecnie planowana interwencja w obszarze rynku pracy (CS 13) ma w założeniu 

realizować tożsame cele tj. ma służyć poprawie dostępu do zatrudnienia i działań 

aktywizujących wśród wszystkich osób poszukujących pracy, długotrwale bezrobotnych, oraz 

grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, a także wspierać 

samozatrudnienie (wsparcie samozatrudnienia jest traktowane jako jeden z instrumentów 

aktywizacji zawodowej a nie cel sam w sobie). Dodatkowo wsparciem objęte będą osoby 

młode (od 18 r.ż. do dnia ukończenia 30 roku życia), jak również młodzież powyżej 15 roku 

życia w szczególności młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym i bezrobotni do 25 r.ż. 

W RPO WSL 2014-2020 wsparcie kierowano również na wspomaganie procesów adaptacji 

do zmian na regionalnym rynku pracy – poprzez działania z zakresu outplacementu 

(Działanie 7.4) oraz poprawę kompetencji i kwalifikacji kadr pracowniczych przedsiębiorstw 

sektora MŚP – poprzez usługi rozwojowe, doradcze, szkoleniowe (Działanie 8.2). Cele te 

realizowane będą również w FE SL 2021-2027 w CS 15 (przystosowanie przedsiębiorstw 

i pracowników). W CS 15 realizowane również będą działania z zakresu zdrowia 

publicznego, profilaktyki i prewencji chorób, zwiększaniu dostępności usług zdrowotnych. 

Wsparcie będzie dotyczyć przede wszystkim opracowania i wdrożenia programów 

zdrowotnych dot. profilaktyki jednostek chorobowych będących istotnym problemem regionu 

oraz rehabilitacji umożliwiającej powrót do pracy. Ponadto wsparcie, poza programami 

zdrowotnymi, dotyczyć będzie niwelowania czynników zagrożenia w miejscu pracy, z 

uwzględnieniem działań szkoleniowych, świadomościowych, przeprowadzenie badań 

profilaktycznych, wsparcia dla pracodawców w przeciwdziałaniu szkodliwym warunkom w 

miejscu pracy. Jest to również kontynuacja wsparcia w RPO WSL 2014-2020. Kontynuacja 

wszystkich ww. działań jest zasadna, biorąc pod uwagę dynamiczne i nieuniknione zmiany 

demograficzne oraz w gospodarce i na rynku pracy, związane zieloną i cyfrową 

transformacją, odejściem od górnictwa w kierunku neutralności klimatycznej. Nowym 

wyzwaniem będą skutki pandemii COVID-19, co również będzie wymagało podjęcia działań 

naprawczych oraz wsparcie firm w walce z kryzysem. Jak wynika z badania ilościowego, 

przeprowadzonego na potrzeby niniejszej ewaluacji, co dziesiąty przedsiębiorca jest 

zainteresowany wdrożeniem w swojej firmie programu o charakterze outplacementu.  

W perspektywie krótko i długo terminowej w obszarze rynku pracy zasadna jest kontynuacja 

działań stabilizujących sytuację na rynku pracy z wykorzystaniem środków EFS+, które 

przyczynią się z jednej strony do redukcji skutków spowolnienia gospodarczego wywołanego 

pandemią COVID-19 oraz do ogólnej poprawy sytuacji na rynku pracy, z drugiej strony będą 

przeciwdziałać negatywnym konsekwencjom transformacji gospodarczej regionu. 

Włączenie społeczne oraz zdrowie  

Szeroko rozumiane włączenie społeczne, w tym ochrona zdrowia, będzie w FE SL 

wspierane zarówno ze środków EFS: 

• CS 18 (wsparcie aktywnej integracji),  

• CS 19 (działania skierowane do obywateli państw trzecich),  
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• CS 20 (usługi społeczne i zdrowotne), 

• CS 21 (integracja społeczna),  

jak też EFRR: 

• CS 23 (infrastruktura usług społecznych), 

• CS 24 (infrastruktura ochrony zdrowia).  

Interwencja EFS dedykowana grupom szczególnie narażonym na zjawisko wykluczenia 

społecznego była w RPO WSL 2014-2020 realizowana w ramach OP IX Włączenie 

społeczne. Planowana kontynuacja znajduje swoje uzasadnienie w zidentyfikowanych w 

diagnozie wyzwaniach i potrzebach rozwojowych, których skala uniemożliwiła pełne 

rozwiązanie problemów w województwie śląskim w perspektywie 2014-2020.  

Wsparcie w ramach CS 19 (działania skierowane do obywateli państw trzecich) jest 

nowe pod względem typu odbiorcy. Przewidziany rodzaj działania zawiera kompleksowe 

formy aktywizacji zawodowej i społecznej w zależności od potrzeb uczestnika. 

Wykorzystywane będą doświadczenia programów aktywnej integracji z RPO WSL 2014-

2020 (Działanie 9.1), kierowane do obywateli polskich uwzględniające specyfikę grupy 

docelowej oraz potrzebę jej integracji ze społecznością lokalną. Rodzaj wsparcia należy 

ocenić pozytywnie.  

Deinstytucjonalizacja – w FE wspierana w ramach CS 20 (usługi społeczne i zdrowotne) 

oraz CS 21 (integracja społeczna), jest kontynuacją Działania 9.2 RPO WSL 2014-2020, 

ale w poszerzonym zakresie. Nowym, wydzielonym obszarem jest wsparcie poradnictwa 

psychologicznego oraz opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży, co odpowiada zarówno 

na problem narastania zaburzeń psychicznych w konsekwencji pandemii COVID-19, jak i 

kryzys psychiatrii dziecięcej122. 

Działania EFRR przewidziane w ramach Programu dotyczące wpierania mieszkalnictwa 

chronionego i wspomaganego (CS 23 infrastruktura usług społecznych) są kontynuacją 

działań wspieranych w ramach RPO WSL 2014-2020 w Działaniu 10.2. CS 24 

(infrastruktura ochrony zdrowia) również stanowi kontynuację działań podejmowanych w 

ramach RPO WSL 2014-2020 (Działanie 10.1). Elementem nowym jest położenie 

szczególnego nacisku na wsparcie zdrowia psychicznego poprzez finansowanie Centrów 

Zdrowia Psychicznego, co stanowi odpowiedź na potrzebę deinstytucjonalizacji opieki nad 

osobami z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Potrzeba wsparcia tego rodzaju działań 

wynika z zapisów Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019 – 2022 

(Cel szczegółowy II - Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej 

opieki adekwatnej do ich potrzeb Priorytet 1 Upowszechnienie środowiskowego modelu 

psychiatrycznej opieki zdrowotnej123) oraz wyników badania Ewaluacja wpływu RPO WSL 

2014-2020 w obszarze wsparcia usług społecznych i zdrowotnych oraz systemu ochrony 

zdrowia w województwie śląskim124.  

                                                           

122 Ewaluacja wpływu RPO WSL 2014-2020 w obszarze wsparcia usług społecznych i zdrowotnych 
oraz systemu ochrony zdrowia w województwie śląskim, Re-Source, 2021, str. 10 i 11 
123 Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019 – 2022, str. 45.  
124 Ewaluacja wpływu RPO WSL 2014-2020 w obszarze wsparcia usług społecznych i zdrowotnych 
oraz systemu ochrony zdrowia w województwie śląskim, Re-Source, 2021, str. 158.  
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Kontynuowanie wsparcia w obu celach szczegółowych jest zasadne z uwagi na nadal 

niezaspokojone znaczące potrzeby w tym obszarze oraz skuteczność wsparcia w obecnej 

perspektywie. Wskazują na to wnioski i rekomendacje z badania Ewaluacja wpływu RPO 

WSL 2014-2020 w obszarze wsparcia usług społecznych i zdrowotnych oraz systemu 

ochrony zdrowia w województwie śląskim125. Wspieranie działań infrastrukturalnych w 

placówkach dziennego i krótkookresowego pobytu uzupełnia zaplanowaną interwencję i 

stanowi odpowiedź na potrzebę deinstytucjonalizacji usług społecznych i przenoszenie ich 

na poziom środowiska lokalnego.  

Potencjał aplikacyjny w obszarze Włączenie społeczne oraz zdrowie jest wysoki, choć 

niektóre rodzaje działań będą się cieszyć większym zainteresowaniem, np. 

• Aktywizacja społeczna i zawodowa grup w niekorzystnej sytuacji: działania 

integracyjne, pomoc psychologiczna i aktywizacja społeczna, edukacyjna, zawodowa 

i zdrowotna, 

• Usługi społeczne: Rozwój usług opiekuńczych i sąsiedzkich, specjalistycznych usług 

opiekuńczych, asystenckich i zdrowotnych, usług opieki wytchnieniowej, 

• Usługi zdrowotne, 

• Wdrażanie standardów dostępności w podmiotach leczniczych, standardów opieki 

medycznej w środowisku wypracowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz 

wdrożenie regionalnych programów zdrowotnych. 

Z kolei można zakładać, że dodatkowe działania informacyjno-promocyjne, zachęcające do 

aplikowania będą konieczne w obszarach nowych, niewspieranych w perspektywie 

finansowej 2014-2020: 

• Aktywizacja zawodowa i społeczna migrantów, 

• Zastosowanie instrumentów aktywnej integracji dla członków rodzin migrantów 

podejmujących pracę zawodową w regionie, 

• Wsparcie psychiczne dzieci i młodzieży. 

W tym ostatnim obszarze barierę może stanowić brak odpowiedniej liczby kadr medycznych 

specjalizujących się w obszarze zdrowia psychicznego (problem opisany w punkcie Czynniki 

zewnętrzne (…)). 

                                                           

125 Ewaluacja wpływu RPO WSL 2014-2020 w obszarze wsparcia usług społecznych i zdrowotnych 
oraz systemu ochrony zdrowia w województwie śląskim, Re-Source, 2021. 
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Tabela 2 Liczba i odsetek podmiotów deklarujących chęć złożenia projektów w ramach 

obszaru Włączenie społeczne oraz zdrowie 
 

JST (w tym 
jednostki 
organizacyjne) 
n=129 

NGO n=70 Przedsiębiorca 
PKD Q. 
Opieka 
zdrowotna i 
pomoc 
społeczna 
n=85 

SP ZOZ n=34 

 
N % N % N % N % 

Aktywizacja OzN: Wspieranie 
włączenia społecznego OzN 
poprzez ich aktywizację 
społeczno-zawodową 

30 23% 33 48% n.d. n.d. n.d. n.d. 

Aktywizacja społeczna i 
zawodowa grup w 
niekorzystnej sytuacji: działania 
integracyjne, pomoc 
psychologiczna i aktywizacja 
społeczna, edukacyjna, 
zawodowa i zdrowotna  

39 30% 37 54% n.d. n.d. n.d. n.d. 

Aktywizacja zawodowa i 
społeczna migrantów 

11 9% 10 15% n.d. n.d. n.d. n.d. 

Zastosowanie instrumentów 
aktywnej integracji dla 
członków rodzin migrantów 
podejmujących pracę 
zawodową w regionie 

7 5% 12 17% n.d. n.d. n.d. n.d. 

Usługi społeczne: Rozwój usług 
opiekuńczych i sąsiedzkich, 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych, asystenckich i 
zdrowotnych, usług opieki 
wytchnieniowej  

39 30% 29 42% 37 44% 5 15% 

Działania na rzecz podniesienia 
jakości i dostępności usług 
wsparcia rodziny 
wychowujących dzieci, w tym 
przeżywających trudności 
opiekuńczo-wychowawcze i w 
kryzysie 

28 22% 16 23% 4 5% 2 6% 

Rozwój usług świadczonych w 
mieszkaniach wspomaganych i 
chronionych kierowanych do 
osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczonych 

20 16% 15 22% 4 5% 0 0% 

Usługi zdrowotne: 
Kompleksowe usługi 
środowiskowej opieki 
długoterminowej dostosowanej 

8 6% 14 20% 47 55% 9 26% 
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JST (w tym 
jednostki 
organizacyjne) 
n=129 

NGO n=70 Przedsiębiorca 
PKD Q. 
Opieka 
zdrowotna i 
pomoc 
społeczna 
n=85 

SP ZOZ n=34 

 
N % N % N % N % 

indywidualnych potrzeb 
uczestników projektów 

Wdrażanie standardów 
dostępności w podmiotach 
leczniczych, standardów opieki 
medycznej w środowisku 
wypracowanych w 
perspektywie finansowej 2014-
2020 oraz wdrożenie 
regionalnych programów 
zdrowotnych 

9 7% n.d. n.d. 53 62% 22 65% 

Wsparcie psychiczne dzieci i 
młodzieży 

23 18% 16 23% 13 15% 7 21% 

Źródło: badanie ilościowe wśród potencjalnych beneficjentów 

 

Edukacja, uczenie się przez całe życie 

Edukacja, podobnie jak w RPO WSL 2014-2020, będzie w nowym Programie wspierana 

zarówno ze środków EFS, jak i EFRR. Nie wszystkie formy wsparcia są kontynuacją działań 

podejmowanych w ramach RPO WSL 2014-2020.  

Z EFS (CS 16) wspierane będą wszystkie poziome edukacji formalnej. Udzielone wsparcie 

z EFS w latach 2014-2020 w zakresie tworzenia nowych miejsc przedszkolnych 

(Poddziałania 11.1.1-11.1.3) zmniejszyło zapotrzebowanie w regionie, ale nie wpłynęło na 

jego zupełne zaspokojenie w ujęciu terytorialnym. Ewaluowany Program słusznie kontynuuje 

dalsze wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w powszechnym dostępie do edukacji.  

Wyzwania edukacji ogólnej zdefiniowane w ramach RPO WSL 2014-2020 w Poddziałaniu 

11.1.4 (edukacja na wszystkich poziomach poprzez podniesienie jakości i rozszerzenie 

oferty w zakresie zajęć dodatkowych rozwijających potencjały, wzmacnianie kompetencji 

kluczowych i umiejętności cyfrowych, uniwersalnych) pozostają nadal aktualne i będą 

kontynuowane w FE SL 2021-2027, przy jednoczesnym uwzględnieniu specjalnych potrzeb 

edukacyjnych dzieci i młodzieży realizowanych z zastosowaniem rozwiązań w zakresie 

edukacji włączającej.  

Kontynuowane będą działania w zakresie edukacji zawodowej, realizowane wcześniej w 

Działaniu 11.2 RPO WSL 2014-2020) wspierające jeszcze ściślejsze powiązanie procesu 

kształcenia z potrzebami pracodawców – zwłaszcza rozwijanie i utrzymanie potencjału 

ludzkiego w branżach określonych jako rozwojowe dla regionu (PRT, RIS), które są motorem 

rozwoju gospodarczego i społecznego województwa. 
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Nowym obszarem wsparcia będzie podnoszenie kompetencji kadr dydaktycznych, 

naukowych szkolnictwa wyższego, a także kooperacja pomiędzy uczelniami wyższymi a 

szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe oraz przedsiębiorcami. 

W obszarze kształcenia osób dorosłych (CS 17 kształcenie ustawiczne), wsparcie poprzez 

PSF w poprzedniej perspektywie 2014-2020 w województwie śląskim było skierowane 

jedynie do MŚP, jednak doświadczenia ogólnopolskie pokazują, że wsparcie dotacyjne w 

formule popytowej w odniesieniu do usług rozwojowych jest dobrym rozwiązaniem (wsparcie 

w formie zwrotnej na podnoszenie kompetencji osób dorosłych jako kontynuacja pilotażu 

realizowanego w perspektywie 2014-2020 w PO WER 4.1 zostało zaplanowane na poziomie 

kraju). Korzyścią ze skorzystania z BUR będzie także ograniczenie wymogów formalnych 

(biurokratycznych) oraz ułatwienie aplikowania z wykorzystaniem ogólnopolskiej bazy. 

Jak wynika z zapisów FE SL, działania wspierające rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz 

kształcenia osób dorosłych (na przykładzie LOWE) stanowią kontynuację wsparcia 

rozpoczętego w ramach PO WER, którego celem było aktywizowanie dorosłych i 

społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia 

się przez całe życie, przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i 

rozwoju wspólnot, poprzez dotarcie z ofertami edukacyjnymi szczególnie do osób 

mieszkających w małych i odległych miejscowościach lub w zaniedbanych dzielnicach miast i 

opierającego się na rozpoznaniu konkretnych potrzeb osób dorosłych w środowisku 

lokalnym.  

Formuła, w której wsparcie dotacyjne jest kierowane do osób indywidualnych, byłaby 

atrakcyjniejsza i łatwiejsza do realizacji, jednak ukierunkowanie wsparcia do podmiotów 

publicznych np. JST lub LGD, które następnie lokalnie docierają z ofertą edukacyjną do 

odbiorców indywidualnych należy ocenić pozytywnie. Warunkiem powodzenia tych działań 

jest uwzględnienie lokalnych uwarunkowań – z jednej strony potrzeb osób dorosłych 

będących potencjalnymi odbiorcami końcowymi wsparcia oraz ograniczeń terytorialnych w 

dostępie do oferty kształcenia, a z drugiej strony – możliwości podmiotu, który stałby się 

lokalnym ośrodkiem wsparcia edukacji dorosłych. Doświadczenia poprzedniej perspektywy w 

odniesieniu do LOWE126 pokazały, że LGD – jak wynika z wywiadu z przedstawicielem IZ - 

były w większym stopniu zainteresowane uzyskaniem wsparcia infrastrukturalnego z EFRR 

niż z EFS w zakresie LOWE – przede wszystkim ze względu na kwoty dofinansowania 

(wyższe dla wsparcia infrastruktury). Ze względu na pojawiające się sygnały o trudnościach 

dotyczących skutecznego zastosowania formuły grantowej, na której oparty jest model 

LOWE, bardziej trafnym rozwiązaniem będzie podkreślenie pilotażowego charakteru tego 

wsparcia, co ma tę zaletę, że pozwoli lepiej rozpoznać i uwzględnić we wdrożeniu ww. 

uwarunkowania.  

                                                           

126 PO WER, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie – na przykład w LOWE 
II beneficjentem projektu (grantodawcą) mogła być „organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 
2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118), szkoła 
wyższa, instytut badawczy, stowarzyszenie lub związek jednostek samorządu terytorialnego. 
Beneficjent (grantodawca) posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów aktywizujących 
społeczności lokalne oraz promowaniu edukacji dorosłych”. 
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Potencjał do wdrażania projektów w obszarze edukacji jest niezmiennie wysoki. W RPO 

WSL 2014-2020 zainteresowanie wsparciem było bardzo duże – wielokrotnie przekraczane 

były alokacje przeznaczone na konkursy (jedynie w obszarze edukacji zawodowej w ZIT i 

RIT wartości te częściej nie przekraczały 100%). Nowy Program będzie się cieszył 

podobnym zainteresowaniem. 56% samorządów oraz 52% przedsiębiorstw prowadzących 

działalność gospodarczą w sekcji PKD P. EDUKACJA deklaruje chęć realizacji projektów w 

zakresie edukacji przedszkolnej. W obszarze edukacji ogólnej jest to odpowiednio 59% oraz 

47%. Projektami w szkolnictwie zawodowym zainteresowanych jest 72% powiatów i miast na 

prawach powiatów. Projekty w zakresie podnoszenia kompetencji kadr dydaktycznych, 

naukowych szkolnictwa wyższego chciałoby realizować 4 na 5 uczelni biorących udział w 

badaniu. Jedynie w zakresie tworzenia lokalnych punktów wsparcia kształcenia osób 

dorosłych popyt na wsparcie jest niski – tylko 17 samorządów (jest to 14% biorących udział 

w badaniu) deklaruje chęć aplikowanie. Jednocześnie duża część, 48%, jeszcze nie potrafi 

odpowiedzieć na to pytanie.  

Wsparcie ze środków EFRR (CS 22 infrastruktura szkolnictwa wyższego i zawodowego), 

z uwagi na dość ograniczone środki zdecydowano się skupić na działaniach dotyczących 

infrastruktury szkolnictwa wyższego oraz zawodowego, co ma swoje uzasadnienie w 

zdiagnozowanych potrzebach w tym obszarze oraz braku możliwości finansowania tychże 

działań z krajowych programów operacyjnych. Co więcej, nie przewidziano także 

finansowania tego rodzaju interwencji w ramach Krajowego Planu Odbudowy.  

W ramach CS 22 podjęte zostaną działania, które nie były możliwe do finansowania w 

ramach RPO WSL 2014-2020 w przypadku infrastruktury szkolnictwa wyższego, natomiast w 

przypadku infrastruktury szkolnictwa zawodowego wsparcie jest kontynuacją Działania 12.2 

RPO WSL 2014-2020.  

Zaplanowano działania służące prowadzeniu działalności dydaktycznej na poziomie 

wyższym i zawodowym zgodnych z inteligentnymi lub technologicznymi specjalizacjami 

województwa śląskiego lub przemysłem 4.0. Takie ukierunkowanie inwestycji przyczyni się 

do wspierania uczelni i szkół zawodowych w konkretnych, uznanych za najbardziej 

pożądane z punktu widzenia rozwoju regionu dziedzinach, które będą mogły być uznane 

jako jego przewagi konkurencyjne. Preferencje wsparcia odpowiadają także na 

sformułowaną w diagnozie potrzebę dostosowanie kształcenia na poziomie wyższym i 

zawodowym do wyzwań nowoczesnej gospodarki opartej o technologie cyfrowe i zieloną 

transformację.  

Wsparciem inwestycyjnym w zakresie szkolnictwa wyższego zainteresowane są 3 spośród 5 

uczelni objętych badaniem.  

Użyteczność wparcia EFS i EFRR wdrażanego w RPO WSL 2014-2020 w obszarze edukacji 

oceniono wysoko. Wdrażane w ramach OP XI i OP XII działania okazały się skuteczne, 

przyczyniając się do poprawy sytuacji w województwie śląskim w odniesieniu do wyzwań 

określonych w diagnozie RPO WSL 2014-2020. Z uwagi na fakt, iż wciąż identyfikowane są 

potrzeby w tym zakresie i rekomendowane jest dalsze realizowanie celów operacyjnych w 

kontekście rozwoju edukacji, cele priorytetów inwestycyjnych zachowały częściową 
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adekwatność w stosunku do obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie 

śląskim. Na poprawę jakości edukacji wskazały m.in. wyniki badania kontrfaktycznego127. 

Turystyka, kultura i dziedzictwo kulturowe 

Obszar turystyki, kultury i dziedzictwa kulturowego będzie wspierany w FE SL ze środków 

EFRR w ramach CS 25 (infrastruktura kulturalna i turystyczna), w omawianym już 

wcześniej CS 3 (konkurencyjność i innowacyjność MŚP), a także jako jeden z rodzajów 

wsparcia w CS 26 (rozwój obszarów miejskich) oraz element projektów rewitalizacyjnych w 

CS 27 (odnowa obszarów wiejskich).  

Działania planowane do wdrożenia w ramach CS 25 (infrastruktura kulturalna i turystyczna 

polegają na wsparciu infrastrukturalnym najbardziej istotnych z punktu widzenia regionu 

obiektów turystycznych, obiektów dziedzictwa kulturowego oraz instytucji kultury, 

ukierunkowanym na podniesienie dostępności, atrakcyjności i innowacyjności oferty 

skierowanej zarówno dla mieszkańców, jaki i turystów.  

Projekty maja przyczynić się do poprawy wizerunku województwa jako nowoczesnego 

regionu szanującego swoje dziedzictwo, ale także nadążającego za nowoczesnymi trendami 

rozwojowymi. W Programie przewidziano także, że wsparcie dla instytucji kultury obejmie 

także zagospodarowanie ich najbliższego otoczenia, co dodatkowo podniesie ich dostępność 

i atrakcyjność, a także nadanie lub rozwiniecie przez te instytucje dodatkowych funkcji 

(ekonomicznych, społecznych, środowiskowych, edukacyjnych czy przestrzennych, co 

pozwoli na zwiększenie efektywności ich działalności oraz użyteczności dla osób 

korzystających. 

Ponadto, w ramach tych projektów, w których będzie to możliwe i zasadne, zastosowane 

będą rozwiązania w zakresie obiegu cyrkularnego (w tym efektywności energetycznej i 

użycia energii ze źródeł odnawialnych), jak również elementy sprzyjające adaptacji do zmian 

klimatu. Rozwiązania te przyczynia się do zmniejszenia negatywnego wpływu działalności 

wspartych obiektów na środowisko.  

Wsparcie przeznaczone będzie na projekty wynikające z Kontraktu Programowego dla 

Województwa Śląskiego, który obecnie jest w fazie opracowywania.  

W ramach CS 25 podjęte zostaną działania, które nie były możliwe do finansowania w 

ramach RPO WSL 2014-2020, mimo istniejącego znaczącego zapotrzebowania na wsparcie 

w tym obszarze. Na potrzeby w tym zakresie wskazuje duże zainteresowanie projektami w 

zakresie wsparcia obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym. Chęć 

złożenia projektów deklaruje 34% JST, 13% przedsiębiorców prowadzących działalność o 

kodzie PKD R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, 10% NGO oraz 

większość podmiotów reprezentujących Kościół, związek wyznaniowy i jednostki pokrewne 

(7 na 9 zbadanych podmiotów).  

 

                                                           

127 Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło 
się do osiągnięcia celów w ramach Osi Priorytetowych XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego oraz 
XII Infrastruktura edukacyjna, EU-Consult, 2020, str. 97-101.  
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Rozwój terytorialny 

Rozwój terytorialny będzie wspieranych z FE SL 2021-2027 bezpośrednio w ramach dwóch 

celów szczegółowych: CS 26 (rozwój obszarów miejskich) oraz CS 27 (odnowa obszarów 

wiejskich).  

W okresie 2014-2020 w woj. śląskim wdrażane były działania zbieżne z działaniami CS 26 

(rozwój obszarów miejskich) w formule ZIT w ramach wielu poddziałań RPO WSL 2014-

2020128. Badanie ewaluacyjne dotyczące wykorzystania mechanizmu ZIT z 2017 roku 

wskazało, że skuteczność wydatkowania alokacji oceniono jako niewystarczającą na 

obecnym etapie, stwarzającą zagrożenie niewykorzystania środków. Sytuacja ta wynikała z 

małej liczby ogłoszonych konkursów, stosunkowo niskiego zainteresowania konkursami 

ogłoszonymi i wysokiego odsetka wnioskodawców nieskutecznych129. Jednak obecnie 

wydatkowanie środków ZIT jest na porównywalnym poziomie jak całego RPO. Wnioski z 

ewaluacji działań rewitalizacyjnych wskazywały na nadrzędność dokumentów gminnych – 

programów rewitalizacji, projekty wynikały z dokumentu na poziomie gminnym zatem 

realizacja była punktowa. Problemem też były zmiany legislacyjne – ustawa o rewitalizacji i 

dalsza ocena programów przez IZ istotnie wpłynęła na brak możliwości złożenia projektów w 

odpowiedzi na ogłaszane konkursy i dalej na ich realizację w pierwotnie zaplanowanym 

terminie, mając na uwadze konieczność zachowania komplementarności projektów EFS z 

EFRR. Kwestie te zostały wyeliminowane w kolejnych latach wdrożenia RPO WSL 2014-

2020.  

Wymiar terytorialny programu uwzględnia wnioski z realizacji systemu wsparcia rewitalizacji 

w okresie programowania 2014-2020 w zakresie potrzeby kontynuacji wsparcia działań 

rewitalizacyjnych, w tym działań informacyjnych, edukacyjnych i doradczych, powiązania 

wsparcia infrastrukturalnego (EFRR) ze wsparciem skierowanym do mieszkańców (EFS+) 

oraz zróżnicowania wsparcia pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi. Urząd 

Marszałkowski realizuje również projekt systemowy z POPT, który systemowo wspiera gminy 

województwa śląskiego w procesie rewitalizacji. Gminy posiadają zatem wystarczające 

wsparcie w przygotowaniu projektów i programów rewitalizacji na nowy okres 

programowania.  

Rodzaje działań realizowane w CS 27 (odnowa obszarów wiejskich) są kontynuacją z 

RPO WSL 2014-2020 – są to działania w zakresie rewitalizacji, infrastruktury społecznej, czy 

infrastruktury na potrzeby wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, natomiast zastosowanie 

instrumentu IIT jest elementem nowym.  

Chęć aplikowania o wsparcie w zakresie zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju 

subregionalnym w ramach instrumentu ZIT deklaruje 47 samorządów (co drugi objęty 

badaniem), a wsparciem rozwoju ZIT (opracowanie strategii terytorialnych oraz innych 

dokumentów planistycznych i analitycznych wspierających kompleksowy rozwój w obszarach 

                                                           

128 ZIT realizowany na obszarze funkcjonalnym miasta (Subregion Centralny): 3.1.1, 4.1.1, 

4.3.1, 4.5.1, 5.1.1, 5.2.1, 5.4.1, 7.1.1, 7.3.1, 7.4.1, 8.1.1, 8.2.1, 8.3.1, 9.1.1, 9.2.1, 10.2.1, 10.3.1, 
11.1.1, 11.2.1, 11.4.1, 12.1.1, 12.2.1; RIT realizowane na obszarach terytorialnych Subregionów 
Północnym, Zachodnim i Południowym: 3.1.2, 4.1.2, 4.3.2, 4.5.2, 5.1.2, 5.2.2, 7.1.2, 7.3.2, 8.1.2, 8.2.2, 
9.1.2, 9.2.2, 10.2.2, 10.3.2, 11.1.2, 11.2.2, 11.4.2, 12.1.2, 12.2.2 
129 Zob. Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Raport końcowy, ECORYS Katowice 2017  
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funkcjonalnych) 19 JST. Potencjał do wykorzystania dotacji w działaniach ZIT jest zatem 

wysoki.  

Chęć złożenia projektów w zakresie rewitalizacja obszarów miejskich deklaruje 25 

samorządów (27% wszystkich badanych), ale już tylko 3 biorą to pod uwagę, jeśli zamiast 

dotacji wsparcie będzie finansowane w formie instrumentów mieszanych, a żaden nie jest 

zainteresowany instrumentami finansowymi.  

Z kolei projekty w zakresie odnowy obszarów wiejskich chciałoby złożyć 27 JST (29% 

wszystkich badanych). Potencjał aplikacyjny w zakresie IIT wydaje się zatem wystarczający.  

3.3 Trafność zastosowania zasady koncentracji tematycznej oraz podziału 
alokacji na Priorytety i cele szczegółowe  

Problem badawczy nr A2. Trafność zaproponowanych priorytetów, celów 

szczegółowych, rodzajów działań programu w kontekście aktualnych wyzwań i 

potrzeb społeczno- ekonomicznych regionu 

Czy trafnie zastosowana została zasada koncentracji tematycznej, 

Ocena trafności zastosowania zasady koncentracji tematycznej 

Nowa edycja Polityki Spójności na lata 2021-2027 zakłada koncentrację na najważniejszych 

priorytetach, w przypadku których UE może osiągnąć najlepsze wyniki, tj. innowacjach, 

wsparciu małych przedsiębiorstw, technologiach cyfrowych, modernizacji przemysłu oraz 

przechodzeniu do niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym i walce ze zmianą 

klimatu. W ramach koncentracji alokacja będzie przeznaczona na wydatki na rzecz 

osiągnięcia celów klimatycznych, oznaczane na warunkach wskazanych w Umowie 

Partnerstwa oraz na zrównoważony rozwój obszarów miejskich, wdrażany w szczególności z 

wykorzystaniem ZIT. Koncentracją tematyczną objęto także obszar włączenia 

społecznego130.  

                                                           

130 W odniesieniu do następujących celów szczegółowych: 

- wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości 
ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup 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; 

- wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i 
aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w 
niekorzystnej sytuacji; 

- wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów; 

- wspieranie integracji społeczno-gospodarczej społeczności marginalizowanych, takich jak Romowie; 

- 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; 

- wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 
osób najbardziej potrzebujących i dzieci. 
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Zasada koncentracji tematycznej jest kontynuacją zasady wprowadzonej w perspektywie 

2014-2020, choć zmienione zostały pułapy koncentracji. Selektywna koncentracja środków 

jest ważnym elementem zwiększania skuteczności interwencji publicznej. Środki EFRR będą 

w większości przeznaczane na realizację celów polityki, które charakteryzują się najwyższą 

europejską wartością dodaną i najbardziej przyczyniają się do realizacji priorytetów UE. W 

Polsce koncentracja tematyczna będzie dotyczyć poziomu krajowego131. Polska jako kraj o 

wskaźniku dochodu narodowego brutto132 niższym niż 75% średniej UE przynależy do krajów 

„grupy 3” i jest zobowiązana przeznaczyć co najmniej 35% całkowitej kwoty swoich środków 

z EFRR w ramach priorytetów innych niż pomoc techniczna na CP1 i co najmniej 30% na 

CP2.  

Jak stanowią zapisy projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 

co najmniej 8% alokacji EFRR będzie przeznaczone na zrównoważony rozwój obszarów 

miejskich, wdrażany poprzez instrumenty terytorialne. Dotyczy to interwencji z poziomu 

krajowego i regionalnego łącznie. Działania ZIT w ramach CP1-4 wliczają się do koncentracji 

tematycznej133. 

Z komponentu EFS+ państwa członkowskie przeznaczają co najmniej 25% swoich zasobów 

objętego zarządzaniem dzielonym na cele szczegółowe dotyczące obszaru polityki 

włączenia społecznego. W ramach EFS planowane jest zwiększenie wsparcia na rzecz 

wzmocnienia dialogu społecznego i obywatelskiego w zakresie głównych polityk publicznych 

wspieranych z EFS+, mimo braku kontynuacji CT 11 Wzmacnianie zdolności 

instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności 

administracji publicznej, realizowanego w perspektywie finansowej 2014-2020. Demarkacja 

wskazuje, że na poziomie krajowym dofinansowanie z funduszy unijnych przeznaczone 

zostanie w przedmiotowym temacie na wsparcie systemowe partnerów społecznych oraz 

organizacji pozarządowych z uwzględnieniem koncentracji na ten cel, która zostanie 

zrealizowana na poziomie krajowym w ramach działań realizowanych na rzecz partnerów 

społecznych oraz na rzecz organizacji pozarządowych (wstępnie przeznaczenie w FERS 

środków na cel wynosi 0,5% alokacji całego EFS+ dla Polski, tj. ok. 1,44% alokacji EFS+ w 

FERS). 

Poniższa tabela przedstawia strukturę finansowania Programu FE SL 2021-2027 w podziale 

na cele polityki spójności, priorytety i fundusze UE. Planowana wielkość finansowania (wkład 

UE) z EFRR wynosi 2 092 328 592 euro, z EFS+ 700 011 506 euro, zaś z FST 2 066 

000 000 euro. 

                                                                                                                                                                                     

Źródło: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. 
ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 
1296/2013. 
131 Projekt Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce, Warszawa, 
styczeń 2021 r. 
132 Mierzony według standardów siły nabywczej i obliczony na podstawie danych liczbowych dla Unii 
za lata 2015–2017, do średniego dochodu narodowego brutto na mieszkańca, mierzony według 
standardów siły nabywczej w 27 państwach członkowskich dla tego samego okresu odniesienia. 
Źródło: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. 
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. 
133 Projekt Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce, Warszawa, 
styczeń 2021 r, str. 106. 
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Tabela 3 Struktura finansowania FE SL 2021-2027 

Cel polityki 
spójności 

Priorytet Fundusz Wkład UE (w euro) Udział łącznego wsparcia 
UE w całości środków 
Programu 

CP1 Priorytet 1 EFRR 396 525 979 8,2% 

CP2 Priorytet 2 EFRR 703 541 121 14,5% 

CP2 Priorytet 3 EFRR 212 900 000 4,4% 

CP3 Priorytet 4 EFRR 301 240 000 6,2% 

CP4 Priorytet 5 EFS+ 671 777 693 13,8% 

CP4 Priorytet 6 EFRR 156 357 110 3,2% 

CP5 Priorytet 7 EFRR 237 960 346 4,9% 

FST Priorytet 8 FST 1 995 360 000 41,1% 

PT Priorytet 9 EFRR 83 804 036 1,7% 

PT Priorytet 10 EFS+ 28 233 813 0,6% 

PT Priorytet 11 FST 70 640 00 1,5% 

Suma   4 858 340 098 100,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu programu Fundusze Europejskie dla 

Śląskiego 2021-2027, Katowice, listopad 2021 r. 

Jak przedstawia tabela poniżej, na cel 1 polityki spójności planuje się przeznaczyć 396,5 mln 

euro, co stanowi 19,7% całkowitej wielkości finansowania z EFRR (bez Pomocy 

Technicznej). Ta wartość istotnie odbiega od poziomu koncentracji tematycznej wyznaczonej 

w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 

2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. Z 

kolei wysokość planowanej alokacji na realizację celu 2 polityki spójności stanowi aż 45,6% 

całkowitej wielkości finansowania z EFRR (bez Pomocy Technicznej) i przewyższa 

minimalny pułap koncentracji tematycznej. W ramach FE SL planuje się przeznaczyć ok. 

29,5% alokacji z EFS+. Jak wcześniej wspomniano, w projekcie Umowy Partnerstwa 

wskazano jednakże, że spełnianie warunków koncentracji tematycznej będzie rozpatrywane 

na poziomie krajowym. 
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Tabela 4 Podział alokacji FE SL 2021-2027 na cele polityki spójności objęte 

minimalnym poziomem koncentracji funduszy UE 

Cel polityki 
spójności 

Planowana alokacja 
(w euro) 

% Minimalny poziom koncentracji wskazany w 
Rozporządzeniu 2021/1058 

CP1 396 525 979 19,7% 35% 

CP2 916 441 121 45,6% 30% 

CP4 (EFS+) 671 777 693 29,5% 25% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu programu Fundusze Europejskie dla 

Śląskiego 2021-2027, Katowice, listopad 2021 r. 

Dla oceny trafności zastosowania zasady koncentracji tematycznej warto zestawić 

planowany udział alokacji z EFRR na poszczególne cele polityki spójności zawarty w 

projektach Umowy Partnerstwa i FE SL 2021-2027 (tabela poniżej). Jak wynika z 

przedstawionych danych, w projekcie FE SL 2021-2027 szczególną wagę przypisano celowi 

2 polityki spójności Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa, na realizację 

którego planuje się przeznaczyć 45,6% całkowitej alokacji z EFRR (w projekcie Umowy 

Partnerstwa udział alokacji na ten cel jest znacznie niższy i wynosi 31,1%). Znaczące 

różnice pomiędzy planowanymi alokacjami na poszczególne cele polityki spójności 

finansowanymi z EFRR można zaobserwować także w przypadku CP1 Bardziej 

konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki promowaniu innowacyjnej i inteligentnej 

transformacji gospodarczej (jego udział w ogólnej wartości środków EFRR na ten cel 

wskazany w Umowie Partnerstwa wynosi 25,9%, zaś w FE SL 2021-2027 – 19,7%) oraz 

CP3 Lepiej połączona Europa (udział wskazany w Umowie Partnerstwa to 25,4%, natomiast 

w FE SL 2021-2027 – 15,0%). 

Tabela 5 Udział alokacji z EFRR na poszczególne cele polityki spójności w projekcie 

Umowy Partnerstwa i FE SL 2021-2027 

Cel polityki spójności Umowa Partnerstwa FE SL 2021-2027 

CP1 Bardziej konkurencyjna i inteligentna 

Europa dzięki promowaniu innowacyjnej i 

inteligentnej transformacji gospodarczej 

25,9% 19,7% 

CP2 Bardziej przyjazna dla środowiska 

niskoemisyjna Europa 

31,1% 45,6% 

CP3 Lepiej połączona Europa 25,4% 15,0% 

CP4 Europa o silniejszym wymiarze 

społecznym 

7,3% 7,8% 

CP5 Europa bliżej obywateli 10,4% 11,8% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu Umowy Partnerstwa oraz programu 

Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 



 
110 

Ocena wysokości alokacji na Priorytety i cele szczegółowe w kontekście potrzeb 

społeczno-gospodarczych oraz ocena proporcji wsparcia  

Z perspektywy logiki programu koncentracja tematyczna oznacza skupienie zasobów (czyli 

środków finansowych) na najważniejszych wyzwaniach i potrzebach rozwojowych oraz 

wzmacnianie istniejących potencjałów. Analiza tego zagadnienia wymaga odpowiedzi na 

pytanie czy skoncentrowano zasoby na działaniach kluczowych dla osiągnięcia założonych 

celów FE SL 2021-2027. Analizę przeprowadzono na poziomie priorytetów i celów 

szczegółowych, a jej wyniki zaprezentowano w poniższej tabeli. 
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Tabela 6 Adekwatność wysokości alokacji na Priorytety i cele szczegółowe w kontekście potrzeb społeczno-gospodarczych 

Priorytet Cel szczegółowy Wysokość 

alokacji (w 

mln euro) 

Udział w 

całości środków 

Programu 

Problemy i wyzwania rozwojowe Uzasadnienie koncentracji 

środków i adekwatności działań 

do zidentyfikowanych potrzeb i 

problemów  

Priorytet I 

Inteligentne 

Śląskie 

CS 1 (B+R i 

innowacyjność) 

136,0 2,9% - Niski poziom nakładów na działalność B+R 

- Niski poziom usieciowienia przedsiębiorstw 

(współpracujących w ramach inicjatywy 

klastrowej lub innej sformalizowanej 

współpracy) 

- Niski udział nakładów na działalność B+R ze 

strony sektora przedsiębiorstw w relacji do 

PKB 

- Niski i zmniejszający się średni udział 

przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej 

liczbie przedsiębiorstw 

Zapisy diagnozy uzasadniają 

koncentrację środków na 

celu szczegółowym.  

Zaplanowane działania są 

adekwatne do 

zidentyfikowanych 

problemów i potrzeb. 

Wysokość wsparcia wydaje 

się adekwatna z punktu 

widzenia rangi wyzwań i 

możliwości absorpcyjnych 

(alokacja powinna zostać en 

bloc spożytkowana, choć nie 

do końca da się przewidzieć 

potencjał absorpcyjny 

publicznych organizacji 

badawczych i instytucji 

szkolnictwa wyższego, 

których zainteresowanie 

może być silnie uzależnione 

od ustanowionych warunków 

wsparcia). 

Priorytet I CS 2 90,0 1,9% - Niski poziom kompetencji cyfrowych Zapisy diagnozy uzasadniają 
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Priorytet Cel szczegółowy Wysokość 

alokacji (w 

mln euro) 

Udział w 

całości środków 

Programu 

Problemy i wyzwania rozwojowe Uzasadnienie koncentracji 

środków i adekwatności działań 

do zidentyfikowanych potrzeb i 

problemów  

Inteligentne 

Śląskie 

(podniesienie 

jakości 

świadczonych e-

usług) 

mieszkańców 

- Niewystarczający zakres oferowanych e-

usług przez administrację publiczną 

- Potrzeba rozwoju e-usług w zakresie zdrowia 

(e-zdrowie) 

- Niewystarczający poziom udostępniania 

danych przez instytucje publiczne 

- Niski poziom wyposażenia pracowników 

administracji publicznej w urządzenia mobilne 

- Zapewnienie bezpieczeństwa 

informatycznego instytucjom publicznym w 

regionie 

- Zwiększenie poziomu cyfryzacji 

przedsiębiorstw 

koncentrację środków na 

celu szczegółowym.  

Zaplanowane działania są 

adekwatne do 

zidentyfikowanych 

problemów i potrzeb. 

Wysokość wsparcia wydaje 

się adekwatna z punktu 

widzenia rangi wyzwań i 

możliwości absorpcyjnych 

(zbliżona kwota alokacji 

została skonsumowana w 

perspektywie 2014-2020). 

Priorytet I 

Inteligentne 

Śląskie 

CS 3 

(konkurencyjność i 

innowacyjność 

MŚP) 

150,5 3,2% - Obniżająca się konkurencyjność struktury 

gospodarczej regionu w skali kraju 

- Zaplecze dla organizacji imprez masowych i 

turystyki biznesowej 

- Niekorzystny wizerunek województwa 

śląskiego oraz długofalowość jego przemian 

- Niski poziom przedsiębiorczości wśród 

mieszkańców regionu 

Zapisy diagnozy uzasadniają 

koncentrację środków na 

celu szczegółowym.  

Zaplanowane działania są 

adekwatne do 

zidentyfikowanych 

problemów i potrzeb. 

Możliwości absorpcyjne są 
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Priorytet Cel szczegółowy Wysokość 

alokacji (w 

mln euro) 

Udział w 

całości środków 

Programu 

Problemy i wyzwania rozwojowe Uzasadnienie koncentracji 

środków i adekwatności działań 

do zidentyfikowanych potrzeb i 

problemów  

- Niezadawalająca dynamika rozwoju 

gospodarczego 

- Niski poziom wydatków na cele badawcze 

przedsiębiorstw 

- Niezadowalający poziom innowacyjności 

przedsiębiorstw 

- Niski poziom współpracy i słabe powiązania 

sektora B+R z innymi sektorami (w tym 

przedsiębiorstw) 

- Niski udział przychodów ze sprzedaży 

produktów nowych lub ulepszonych 

zapewne większe (zbliżone 

w charakterze działanie 

inwestycyjne w RPO WSL 

2014-2020 cieszyło się 

bardzo dużym 

zainteresowaniem), 

jednakże wysokość alokacji 

jest adekwatna (na działania 

w ramach CS 3 

przeznaczono w Programie 

37,8% całości alokacji 

kierowanej na Priorytet 1), 

co odpowiednio 

odzwierciedla rangę 

wyzwań. 

Priorytet I 

Inteligentne 

Śląskie 

CS 4 (ekosystem 

RIS) 

20,1 0,4% - Niski poziom gotowości współpracy między 

MŚP a jednostkami naukowymi w obszarze 

inteligentnych specjalizacji 

- Umiarkowana zdolność instytucji otoczenia 

biznesu do pozycjonowania się jako 

pełnowymiarowe i sprofesjonalizowane ośrodki 

innowacji 

- Niski poziom usieciowienia przedsiębiorstw 

(współpracujących w ramach inicjatywy 

klastrowej lub innej sformalizowanej 

Zapisy diagnozy uzasadniają 

koncentrację środków na 

celu szczegółowym.  

Zaplanowane działania są 

adekwatne do 

zidentyfikowanych 

problemów i potrzeb. W 

uzasadnieniu pominięto 

jednakże istotny problem 

umiarkowanej zdolności 
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Priorytet Cel szczegółowy Wysokość 

alokacji (w 

mln euro) 

Udział w 

całości środków 

Programu 

Problemy i wyzwania rozwojowe Uzasadnienie koncentracji 

środków i adekwatności działań 

do zidentyfikowanych potrzeb i 

problemów  

współpracy) 

- Niezadowalające efekty synergii w obszarze 

innowacji w inteligentnych specjalizacjach 

regionu 

instytucji otoczenia biznesu 

do pozycjonowania się jako 

pełnowymiarowe i 

sprofesjonalizowane ośrodki 

innowacji, która pozwalałaby 

uzasadnić potrzebę 

interwencji w tym zakresie 

(jego uwzględnienie jest o 

tyle istotne, że na ten 

kierunek wsparcia 

przewidziano dużą część 

alokacji w ramach CS 4). 

Wysokość wsparcia wydaje 

się adekwatna z punktu 

widzenia rangi wyzwań i 

możliwości absorpcyjnych. 

Priorytet II 

Ekologiczne 

Śląskie 

CS 5 (efektywność 

energetyczna) 

426,5 9,1% - Wysoka emisyjność sektora mieszkaniowego 

i przemysłowego, w tym emisja 

powierzchniowa oraz emisja związana ze 

źródłami punktowymi = potrzeba zmniejszenia 

emisyjności sektora mieszkaniowego i 

przemysłowego 

- Zła jakość powietrza 

- Wysokie zużycie energii elektrycznej i 

cieplnej (zarówno w sektorze przemysłu, jak i 

Zapisy diagnozy uzasadniają 

koncentrację środków na 

celu szczegółowym.  

Zaplanowane działania są 

adekwatne do 

zidentyfikowanych 

problemów i potrzeb. 

Wysokość wsparcia wydaje 

się adekwatna z punktu 



 
115 

Priorytet Cel szczegółowy Wysokość 

alokacji (w 

mln euro) 

Udział w 

całości środków 

Programu 

Problemy i wyzwania rozwojowe Uzasadnienie koncentracji 

środków i adekwatności działań 

do zidentyfikowanych potrzeb i 

problemów  

w gospodarstwach domowych) = potrzeba 

ograniczenia energochłonności, w tym w 

sektorze przemysłowym 

- Sytuacja zdrowotna mieszkańców - choroby 

układu oddechowego są trzecią najczęstszą 

przyczyną zgonów 

- Wysoki poziom ubóstwa energetycznego 

mieszkańców 

widzenia rangi wyzwań i 

możliwości absorpcyjnych. 

Priorytet II 

Ekologiczne 

Śląskie 

CS 6 (OZE) 36,2 0,8% - Niski udział energii pochodzącej z OZE 

- Potrzeba przyśpieszenia rozwoju energetyki 

rozproszonej 

- Potrzeba koordynacji energetyki rozproszonej 

Zapisy diagnozy uzasadniają 

koncentrację środków na 

celu szczegółowym.  

Zaplanowane działania są 

adekwatne do 

zidentyfikowanych 

problemów i potrzeb. 

Wysokość wsparcia wydaje 

się adekwatna z punktu 

widzenia rangi wyzwań i 

możliwości absorpcyjnych. 

Priorytet II 

Ekologiczne 

Śląskie 

CS 7 (adaptacja 

do zmian klimatu) 

69,0 1,5% - Adaptacja do zmian klimatycznych 

- Zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców 

z tytułu braku odpowiedniej adaptacji do zmian 

Zapisy diagnozy uzasadniają 

koncentrację środków na 

celu szczegółowym.  

Zaplanowane działania są 
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Priorytet Cel szczegółowy Wysokość 

alokacji (w 

mln euro) 

Udział w 

całości środków 

Programu 

Problemy i wyzwania rozwojowe Uzasadnienie koncentracji 

środków i adekwatności działań 

do zidentyfikowanych potrzeb i 

problemów  

klimatycznych 

- Zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju 

społeczno-gospodarczego oraz sprawnego 

funkcjonowania kluczowej dla regionu 

infrastruktury (m.in. energetycznej, 

transportowej, z zakresu gospodarki 

komunalnej) z tytułu braku odpowiedniej 

adaptacji do zmian klimatycznych 

- Zagrożenie dla regionalnych terenów 

cennych przyrodniczo w tym różnorodności 

biologicznej  

- Wymagający wzmocnienia potencjał służb 

ratowniczych 

- Dotychczasowe zaniedbania wynikające z 

działalności człowieka w zakresie adaptacji do 

zmian klimatu 

- Zbyt niski poziom wiedzy społeczeństwa nt. 

zmian klimatycznych 

adekwatne do 

zidentyfikowanych 

problemów i potrzeb. 

Wysokość wsparcia wydaje 

się adekwatna z punktu 

widzenia rangi wyzwań i 

możliwości absorpcyjnych. 

Priorytet II 

Ekologiczne 

Śląskie 

CS 8 

(infrastruktura 

wodno-

kanalizacyjna) 

48,1 1,0% - Ochrona warunków dobrego stanu wód w 

województwie śląskim, w tym wody pitnej 

- Zmniejszenie deficytów w zakresie 

infrastruktury liniowej oraz punktowej dot. 

gospodarki wodno-ściekowej 

Zapisy diagnozy uzasadniają 

koncentrację środków na 

celu szczegółowym.  

Zaplanowane działania są 

adekwatne do 
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Priorytet Cel szczegółowy Wysokość 

alokacji (w 

mln euro) 

Udział w 

całości środków 

Programu 

Problemy i wyzwania rozwojowe Uzasadnienie koncentracji 

środków i adekwatności działań 

do zidentyfikowanych potrzeb i 

problemów  

zidentyfikowanych 

problemów i potrzeb. 

Wysokość wsparcia wydaje 

się nieadekwatna z punktu 

widzenia rangi wyzwań i 

możliwości absorpcyjnych 

(jest niemal dwukrotnie 

niższa od wysokości alokacji 

w perspektywie 2014-2020). 

Priorytet II 

Ekologiczne 

Śląskie 

CS 9 (gospodarka 

o obiegu 

zamkniętym i 

gospodarka 

zasobooszczędna) 

51,3 1,1% - Zbyt duży wolumen wytwarzanych odpadów 

(przemysłowych i komunalnych) 

- Zanieczyszczenie środowiska (wtórne i 

pierwotne) powodowane przez 

gospodarowanie odpadami (zbyt niski stan 

wiedzy o gospodarowaniu odpadami wśród 

mieszkańców regionu) 

- Konieczność zwiększenia poziomu odzysku i 

recyclingu odpadów  

- Poprawa efektywności funkcjonowania 

gospodarki w kierunku wyzwań stawianych 

przez GOZ – szczególnie w odniesieniu do 

sektora MŚP 

- Kontynuacja usuwania wyrobów 

Zapisy diagnozy uzasadniają 

koncentrację środków na 

celu szczegółowym.  

Zaplanowane działania są 

adekwatne do 

zidentyfikowanych 

problemów i potrzeb. 

Wysokość wsparcia (niemal 

dwukrotnie większa niż w 

perspektywie 2014-2020) 

wydaje się adekwatna z 

punktu widzenia rangi 

wyzwań i możliwości 

absorpcyjnych. 
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Priorytet Cel szczegółowy Wysokość 

alokacji (w 

mln euro) 

Udział w 

całości środków 

Programu 

Problemy i wyzwania rozwojowe Uzasadnienie koncentracji 

środków i adekwatności działań 

do zidentyfikowanych potrzeb i 

problemów  

zawierających azbest 

- Zbyt duży wolumen wytwarzanych osadów 

ściekowych 

Priorytet II 

Ekologiczne 

Śląskie 

CS 10 (ochrona i 

zachowanie 

przyrody, 

różnorodności 

biologicznej oraz 

zielonej 

infrastruktury) 

72,5 1,6% - Konieczność ochrony regionalnych walorów 

przyrodniczych i środowiskowych 

- Silna presja (antropopresja, zmiany klimatu, 

rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych) 

na zasoby przyrodnicze regionu 

- Duży odsetek terenów zdegradowanych i 

zdewastowanych 

- Powstrzymanie utraty bioróżnorodności 

ekosystemów miejskich 

Zapisy diagnozy uzasadniają 

koncentrację środków na 

celu szczegółowym.  

Zaplanowane działania są 

adekwatne do 

zidentyfikowanych 

problemów i potrzeb. 

Wysokość wsparcia wydaje 

się adekwatna 

(ponaddwukrotnie większa 

niż w RPO WSL 2014-2020) 

z punktu widzenia rangi 

wyzwań i możliwości 

absorpcyjnych. 

Priorytet III 

Mobilne 

Śląskie 

CS 11 

(zrównoważona 

multimodalna 

mobilność 

miejska) 

212,9 4,6% - Duże zanieczyszczenie powietrza związane z 

tzw. niską emisją 

- Duże natężenie ruchu w miastach 

- Niski udział pojazdów niskoemisyjnych w 

rynku motoryzacyjnym oraz ograniczona 

popularność pojazdów elektrycznych, 

Zapisy diagnozy uzasadniają 

koncentrację środków na 

celu szczegółowym.  

Zaplanowane działania są 

adekwatne do 

zidentyfikowanych 
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Priorytet Cel szczegółowy Wysokość 

alokacji (w 

mln euro) 

Udział w 

całości środków 

Programu 

Problemy i wyzwania rozwojowe Uzasadnienie koncentracji 

środków i adekwatności działań 

do zidentyfikowanych potrzeb i 

problemów  

hybrydowych i opartych na ogniwach 

paliwowych 

- Postępujący spadek liczby pasażerów 

komunikacji miejskiej, spadek znaczenia 

transportu publicznego 

- Zagrożenie peryferyzacji komunikacyjnej 

obszarów o niskiej dostępności infrastruktury 

transportowej 

- Brak spójnej regionalnej sieci tras 

rowerowych 

problemów i potrzeb. 

Wysokość wsparcia wydaje 

się nieadekwatna z punktu 

widzenia rangi wyzwań 

(potrzeby w zakresie rozwoju 

mobilności miejskiej są 

wciąż duże, zaś wysokość 

alokacji dwukrotnie niższa 

niż w okresie 2014-2020) i 

możliwości absorpcyjnych 

(wg stanu z II kwartału 2021 

zakontraktowano 96% 

dostępnej alokacji). 

Priorytet IV 

Lepiej 

połączone 

Śląskie 

CS 12 (poprawa 

dostępu do TEN-T 

oraz mobilności 

transgranicznej) 

301,2 6,4% - Wykorzystanie posiadanej infrastruktury 

transportowej i logistycznej oraz usytuowania 

na przecięciu głównych ciągów transportowych 

sieci TEN-T dla dalszego rozwoju transportu 

intermodalnego i multimodalnego 

- Wykorzystanie położenia komunikacyjnego i 

transgranicznego w kreowaniu atrakcyjności 

inwestycyjnej i transformacji gospodarczej 

- Poprawa bezpieczeństwa w transporcie 

- Zbyt duże natężenie ruchu prywatnego w 

ośrodkach miejskich i słaba dostępność 

Zapisy diagnozy uzasadniają 

koncentrację środków na 

celu szczegółowym.  

Zaplanowane działania są 

adekwatne do 

zidentyfikowanych 

problemów i potrzeb. 

Wysokość wsparcia wydaje 

się nieadekwatna z punktu 

widzenia rangi wyzwań i 

możliwości absorpcyjnych (w 

ocenie uczestników FGI, 
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Priorytet Cel szczegółowy Wysokość 

alokacji (w 

mln euro) 

Udział w 

całości środków 

Programu 

Problemy i wyzwania rozwojowe Uzasadnienie koncentracji 

środków i adekwatności działań 

do zidentyfikowanych potrzeb i 

problemów  

transportu zbiorowego 

- Przeciwdziałanie peryferyzacji obszarów o 

niskiej dostępności infrastruktury 

transportowej, w tym komunikacji publicznej 

- Wciąż niewykorzystany potencjał 

pasażerskiego transportu szynowego w 

regionie 

wysokość alokacji powinna 

być 3-krotnie większa na 

sam tabor, jeśli miałaby w 

pełni odzwierciedlać 

aktualne potrzeby). 

Priorytet V 

Społeczne 

Śląskie 

CS 13 

(aktywizacja 

zawodowa) 

115,5 2,5% - Wzrost stopy i poziomu bezrobocia 

rejestrowanego w 2020 r. i 2021 r. względem 

2019 r. (wyznaczającego koniec wieloletniego 

spadkowego trendu bezrobocia) 

- Prognozowane dalsze utrzymanie się 

tendencji wzrostowej bezrobocia w regionie 

zwłaszcza w miastach i powiatach 

gospodarczo skoncentrowanych wokół 

przemysłu górniczego, w szczególności ze 

względu na transformację energetyczną 

regionu w kierunku neutralności klimatycznej 

- Nieodmiennie wyraźnie większy udział kobiet 

w strukturze osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w PUP woj. śląskiego 

- Utrwalony duży udział w strukturze 

bezrobocia osób bezrobotnych pozostających 

Zapisy diagnozy uzasadniają 

koncentrację środków na 

celu szczegółowym.  

Zaplanowane działania są 

adekwatne do 

zidentyfikowanych 

problemów i potrzeb. 

Wysokość wsparcia wydaje 

się adekwatna z punktu 

widzenia rangi wyzwań i 

możliwości absorpcyjnych 

(mierzonych skalą i 

zakresem udzielonego 

wsparcia oraz skuteczną 

realizacją tożsamych celów i 

działań w ramach RPO WSL 

2014-2020). 
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Priorytet Cel szczegółowy Wysokość 

alokacji (w 

mln euro) 

Udział w 

całości środków 

Programu 

Problemy i wyzwania rozwojowe Uzasadnienie koncentracji 

środków i adekwatności działań 

do zidentyfikowanych potrzeb i 

problemów  

w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

- Zmiany demograficzne związane ze 

starzeniem się społeczeństwa, depopulacja 

spowodowana migracją demograficzną i 

ekonomiczną osób mobilnych zawodowo 

- Utrzymujące się w ostatniej dekadzie (lata 

2012-2021) duże wewnątrzregionalne 

dysproporcje w zakresie stopy i poziomu 

bezrobocia rejestrowanego 

- Większy wzrost liczby osób bezrobotnych w 

dużych miastach na prawach powiatu (< 100 

tys. ludności) niż w mniejszych miastach (> 

100 tys. ludności) 

- Utrzymujący się w czasie wysoki odsetek 

osób biernych zawodowo w ogóle biernych 

zawodowo w kraju 

- Na przestrzeni lat (2012-2020) niezmiennie 

wysoka w regionie liczba osób poszukujących 

pracy zarejestrowanych w PUP woj. śląskiego 

Priorytet V 

Społeczne 

Śląskie 

CS 14 

(podniesienie 

kompetencji PSZ) 

3,0 0,1% - Wzrost znaczenia rynku pracy związanego z 

transformacją energetyczną 

- Stałe tendencje na rynku pracy – starzenie 

się, depopulacja, petryfikacja długotrwale 

Zapisy diagnozy uzasadniają 

koncentrację środków na 

celu szczegółowym (choć w 

niewystarczający sposób 

poruszają kwestię potrzeb 
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Priorytet Cel szczegółowy Wysokość 

alokacji (w 

mln euro) 

Udział w 

całości środków 

Programu 

Problemy i wyzwania rozwojowe Uzasadnienie koncentracji 

środków i adekwatności działań 

do zidentyfikowanych potrzeb i 

problemów  

bezrobotnych, biedni pracujący, bierni 

zawodowo 

- Nowe tendencje na rynku pracy – 

automatyzacja, cyfryzacja, wzrost bezrobocia 

w dużych ośrodkach miejskich 

- Załamanie w niektórych branżach w związku 

z dalszymi konsekwencjami pandemii COVID-

19 

- Duże zainteresowanie mieszkańców Śląska 

szukaniem pracy na rynkach europejskich 

- Potrzeby kompetencyjne PSZ 

kompetencyjnych PSZ).  

Zaplanowane działania są 

adekwatne do 

zidentyfikowanych 

problemów i potrzeb. 

Wysokość wsparcia wydaje 

się na chwilę obecną 

(rzetelna analiza wysokości 

alokacji możliwa będzie 

dopiero po diagnozie potrzeb 

PUP) adekwatna z punktu 

widzenia rangi wyzwań i 

możliwości absorpcyjnych. 

Priorytet V 

Społeczne 

Śląskie 

CS 15 

(przystosowania 

przedsiębiorstw i 

pracowników) 

130,0 2,8% - Wysoka zachorowalność osób w wieku 

produkcyjnym na choroby cywilizacyjne 

- Niska dostępność profilaktyki i rehabilitacji 

leczniczej w regionie 

- Tendencje wzrostu automatyzacji pracy, 

powodującej utratę miejsc pracy 

- Wzrastający potencjał tzw. zielonej i 

energooszczędnej gospodarki 

- Wysokie potrzeby rozwojowe śląskich 

przedsiębiorstw 

Zapisy diagnozy uzasadniają 

koncentrację środków na 

celu szczegółowym (choć 

nie odnoszą się do kwestii 

związanych z reakcją 

przedsiębiorstw na 

wydarzenia kryzysowe).  

Zaplanowane działania są 

adekwatne do 

zidentyfikowanych 

problemów i potrzeb. 
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Priorytet Cel szczegółowy Wysokość 

alokacji (w 

mln euro) 

Udział w 

całości środków 

Programu 

Problemy i wyzwania rozwojowe Uzasadnienie koncentracji 

środków i adekwatności działań 

do zidentyfikowanych potrzeb i 

problemów  

- Wysoki poziom zwolnień grupowych w reakcji 

na kryzysy egzogeniczne 

Wysokość wsparcia wydaje 

się adekwatna z punktu 

widzenia rangi wyzwań i 

możliwości absorpcyjnych. 

Priorytet V 

Społeczne 

Śląskie 

CS 16 (edukacja 

formalna) 

144,0 3,1% - Potrzeba wyrównania dysproporcji 

terytorialnych w dostępie do edukacji 

przedszkolnej 

- Zapotrzebowanie na wzmocnienie oferty i 

jakości zajęć edukacji przedszkolnej 

- Potrzeba doskonalenia kompetencji kadry 

nauczycielskiej – w tym w kontekście edukacji 

włączającej 

- Potrzeba w zakresie organizacji praktycznej 

nauki zawodu – dotyczy zarówno 

infrastruktury, jak i podnoszenia kompetencji 

kadr 

- Potrzeba sprostania wyzwaniu 

niedostosowania oferty kształcenia do potrzeb i 

możliwości rozwojowych śląskiego rynku pracy 

Zapisy diagnozy uzasadniają 

koncentrację środków na 

celu szczegółowym.  

Zaplanowane działania są 

adekwatne do 

zidentyfikowanych 

problemów i potrzeb. 

Priorytetem dla tego obszaru 

jest szkolnictwo zawodowe, 

co jest uzasadnione z uwagi 

na wciąż niezaspokojone 

potrzeby infrastrukturalne 

oraz kompetencyjne. 

Wysokość wsparcia wydaje 

się adekwatna z punktu 

widzenia rangi wyzwań i 

możliwości absorpcyjnych. 

Priorytet V 

Społeczne 

Śląskie 

CS 17 (kształcenie 

ustawiczne) 

40,0 0,9% - Niski poziom uczestnictwa osób dorosłych w 

kształceniu ustawicznym, zwłaszcza na 

obszarach cechujących się trudniejszym 

Zapisy diagnozy uzasadniają 

koncentrację środków na 

celu szczegółowym.  
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Priorytet Cel szczegółowy Wysokość 

alokacji (w 

mln euro) 

Udział w 

całości środków 

Programu 

Problemy i wyzwania rozwojowe Uzasadnienie koncentracji 

środków i adekwatności działań 

do zidentyfikowanych potrzeb i 

problemów  

dostępem do dobrej jakości ofert edukacji 

- Potrzeba podnoszenia i zmiany 

kwalifikacji/kompetencji, z uwzględnieniem 

kompetencji przyszłości 

- Trudność w znalezieniu wykwalifikowanych 

pracowników fizycznych w zawodach 

tradycyjnych 

- Potrzeba posiadania umiejętności językowych 

- Globalne zmiany, zmieniające się potrzeby 

rynku pracy, w tym skutki pandemii COVID-19 

- Trudniejszy dostęp do dobrej jakości ofert 

edukacji na obszarach oddalonych od dużych 

ośrodków edukacyjnych, wiejskich, 

marginalizowanych 

Zaplanowane działania są 

adekwatne do 

zidentyfikowanych 

problemów i potrzeb. 

Wysokość wsparcia wydaje 

się zbyt niska z punktu 

widzenia skali problemu i 

możliwości absorpcyjnych. 

Priorytet V 

Społeczne 

Śląskie 

CS 18 (wsparcie 

aktywnej 

integracji) 

89,3 1,9% - Słaba kondycja finansowa śląskich PES 

- Wysoki udział osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym w populacji ogółem 

- Niski odsetek osób z niepełnosprawnościami, 

znajdujących zatrudnienie na śląskim rynku i 

potrzeba wsparcia istniejących podmiotów 

reintegracyjnych 

- Wysoki udział osób biernych zawodowo 

Zapisy diagnozy uzasadniają 

koncentrację środków na 

celu szczegółowym.  

Zaplanowane działania są 

adekwatne do 

zidentyfikowanych 

problemów i potrzeb. 

Wysokość wsparcia wydaje 

się adekwatna z punktu 
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Priorytet Cel szczegółowy Wysokość 

alokacji (w 

mln euro) 

Udział w 

całości środków 

Programu 

Problemy i wyzwania rozwojowe Uzasadnienie koncentracji 

środków i adekwatności działań 

do zidentyfikowanych potrzeb i 

problemów  

widzenia rangi wyzwań i 

możliwości absorpcyjnych. 

Priorytet V 

Społeczne 

Śląskie 

CS 19 (działania 

skierowane do 

obywateli państw 

trzecich) 

10,0 0,2% - Spadek liczby mieszkańców woj. śląskiego w 

wieku produkcyjnym 

- Brak podaży pracy do zawodów 

niewymagających kwalifikacji na śląskim rynku 

pracy 

- Niewystarczająca znajomość języka 

polskiego wśród migrantów, niski poziom 

adaptacji w społeczności lokalnej, wysoki 

odsetek pracujących w szarej strefie 

 

Zapisy diagnozy nie do 

końca uzasadniają 

koncentrację środków na 

celu szczegółowym 

(zasygnalizowano jedynie 

fakt wzrastającej liczby 

cudzoziemców, oraz ich rolę 

na śląskim rynku pracy, 

jednakże nie przedstawiono 

skali zjawiska, ani 

problemów na rynku pracy, z 

jakimi borykają się migranci i 

obywatele państw trzecich).  

Zaplanowane działania są 

adekwatne do problemów i 

potrzeb. 

Wysokość wsparcia wydaje 

się odpowiednia z uwagi na 

pionierski charakter 

interwencji oraz 

nieoszacowany popyt na 

wsparcie. 
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Priorytet Cel szczegółowy Wysokość 

alokacji (w 

mln euro) 

Udział w 

całości środków 

Programu 

Problemy i wyzwania rozwojowe Uzasadnienie koncentracji 

środków i adekwatności działań 

do zidentyfikowanych potrzeb i 

problemów  

Priorytet V 

Społeczne 

Śląskie 

CS 20 (usługi 

społeczne i 

zdrowotne) 

76,4 1,6% - Niska dostępność usług społecznych, przy 

zjawisku starzenia się, w tym podwójnego 

- Niska dostępność usług zdrowotnych, 

skierowanych zwłaszcza do osób starszych 

Zapisy diagnozy uzasadniają 

koncentrację środków na 

celu szczegółowym.  

Zaplanowane działania są 

adekwatne do 

zidentyfikowanych 

problemów i potrzeb. 

Wysokość i proporcja 

wsparcia wewnątrz celu 

szczegółowego wydaje się 

właściwa z uwagi na deficyty 

zdiagnozowane w badaniu 

ewaluacyjnym pn. Ewaluacja 

wpływu RPO WSL 2014-

2020 w obszarze wsparcia 

usług społecznych i 

zdrowotnych oraz systemu 

ochrony zdrowia w 

województwie śląskim. 

Priorytet V 

Społeczne 

Śląskie 

CS 21 (integracja 

społeczna) 

63,6 1,4% - Wysoki odsetek osób zagrożonych kryzysem 

bezdomności 

- Wzrost skali problemów psychicznych dzieci i 

młodzieży, związanych z konsekwencjami 

pandemii COVID-19 

Zapisy diagnozy uzasadniają 

koncentrację środków na 

celu szczegółowym.  

Zaplanowane działania są 

adekwatne do 
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Priorytet Cel szczegółowy Wysokość 

alokacji (w 

mln euro) 

Udział w 

całości środków 

Programu 

Problemy i wyzwania rozwojowe Uzasadnienie koncentracji 

środków i adekwatności działań 

do zidentyfikowanych potrzeb i 

problemów  

- Niska dostępność wsparcia dla rodzin 

zastępczych, adopcyjnych oraz naturalnych w 

kryzysie opiekuńczo-wychowawczym 

zidentyfikowanych 

problemów i potrzeb. 

Wysokość i proporcja 

wsparcia wewnątrz celu 

szczegółowego wydaje się 

adekwatna z punktu 

widzenia rangi wyzwań i 

możliwości absorpcyjnych. 

Priorytet VI 

Śląskie dla 

mieszkańca 

CS 22 

(infrastruktura 

szkolnictwa 

wyższego i 

zawodowego) 

81,5 1,7% - Dostosowanie kształcenia zawodowego oraz 

kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb 

rynku pracy i wyzwań nowoczesnej gospodarki 

opartej o technologie cyfrowe i zieloną 

transformację 

- Potrzeba modernizacji infrastruktury 

szkolnictwa zawodowego 

- Niski poziom współczynnika osób 

studiujących względem liczby mieszkańców w 

regionie 

- Niedoinwestowana infrastruktura dydaktyczna 

i badawcza powodująca niską atrakcyjność 

oferty kształcenia wyższego dla studentów 

oraz niską atrakcyjność dla kadry dydaktycznej 

o wysokim potencjale 

Zapisy diagnozy uzasadniają 

koncentrację środków na 

celu szczegółowym.  

Zaplanowane działania są 

adekwatne do 

zidentyfikowanych 

problemów i potrzeb. 

Wysokość wsparcia 

(największa pula środków 

przeznaczona na CS w 

ramach Priorytetu VI) wydaje 

się adekwatna z punktu 

widzenia rangi wyzwań i 

możliwości absorpcyjnych 

(deklarowanych przez 

potencjalnych beneficjentów 

wsparcia w procesie 
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Priorytet Cel szczegółowy Wysokość 

alokacji (w 

mln euro) 

Udział w 

całości środków 

Programu 

Problemy i wyzwania rozwojowe Uzasadnienie koncentracji 

środków i adekwatności działań 

do zidentyfikowanych potrzeb i 

problemów  

konsultowania 

strategicznych inwestycji). 

Priorytet VI 

Śląskie dla 

mieszkańca 

CS 23 

(infrastruktura 

usług 

społecznych) 

20,8 0,4% - Gorsza niż w innych województwach 

dostępność do usług społecznych i 

opiekuńczych 

- Wzrost zapotrzebowania na usługi 

opiekuńcze świadczone w dotychczasowym 

środowisku danej osoby, zwłaszcza przez 

nieformalne sieci wsparcia oraz 

wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne 

- Prognozowany wzrost zapotrzebowania na 

uzyskanie wsparcia w mieszkaniach 

chronionych i wspomaganych 

Zapisy diagnozy uzasadniają 

koncentrację środków na 

celu szczegółowym.  

Zaplanowane działania są 

adekwatne do 

zidentyfikowanych 

problemów i potrzeb. 

Wysokość wsparcia wydaje 

się adekwatna z punktu 

widzenia rangi wyzwań i 

możliwości absorpcyjnych (o 

czym świadczy wysoki popyt 

na działania w obszarze 

infrastruktury usług 

publicznych w RPO WSL 

2014-2020). 

Priorytet VI 

Śląskie dla 

mieszkańca 

CS 24 

(infrastruktura 

ochrony zdrowia) 

34,0 0,7% - Niekorzystne zmiany demograficzne (m. in. 

starzenie się społeczeństwa) oraz rozwój 

chorób cywilizacyjnych 

- Niewystarczająca jakość, ciągłość, 

kompleksowość i efektywność świadczonych 

Zapisy diagnozy uzasadniają 

koncentrację środków na 

celu szczegółowym.  

Zaplanowane działania są 

adekwatne do 

zidentyfikowanych 
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Priorytet Cel szczegółowy Wysokość 

alokacji (w 

mln euro) 

Udział w 

całości środków 

Programu 

Problemy i wyzwania rozwojowe Uzasadnienie koncentracji 

środków i adekwatności działań 

do zidentyfikowanych potrzeb i 

problemów  

usług medycznych 

- Nierównomierny dostęp mieszkańców do 

placówek POZ i AOS 

- Niewystarczające przystosowanie placówek 

do potrzeb osób starszych i z 

niepełnosprawnościami 

- Konieczność deinstytucjonalizacji opieki 

zdrowotnej 

problemów i potrzeb. 

Wysokość wsparcia wydaje 

się zbyt niska z punktu 

widzenia rangi wyzwań i 

możliwości absorpcyjnych 

(mających odzwierciedlenie 

w analogicznym wsparciu w 

perspektywie 2014-2020, na 

które popyt kilkukrotnie 

przewyższał obecnie 

proponowaną wielkość 

alokacji). 

 

 

Priorytet VI 

Śląskie dla 

mieszkańca 

CS 25 

(infrastruktura 

kulturalna i 

turystyczna) 

20,0 0,4% - Ochrona i zapewnienie lepszego dostępu do 

relatywnie dużych zasobów dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego 

- Poprawa efektywności, wielofunkcyjności 

oraz dostępności instytucji kultury o znaczeniu 

regionalnym 

- Wzmocnienie roli sektorów kultury i turystyki 

w budowie nowego wizerunku województwa 

śląskiego, jako regionu nowoczesnego i 

posiadającego duży potencjał rozwoju branż 

Zapisy diagnozy uzasadniają 

koncentrację środków na 

celu szczegółowym.  

Zaplanowane działania są 

adekwatne do 

zidentyfikowanych 

problemów i potrzeb. 

Wysokość wsparcia nie 

pozwoli zaspokoić 

istniejących potrzeb w tym 
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Priorytet Cel szczegółowy Wysokość 

alokacji (w 

mln euro) 

Udział w 

całości środków 

Programu 

Problemy i wyzwania rozwojowe Uzasadnienie koncentracji 

środków i adekwatności działań 

do zidentyfikowanych potrzeb i 

problemów  

kreatywnych 

- Niedostosowanie oferty kulturalnej do 

niestandardowych, zdalnych form jej 

udostępniania (co ujawniła pandemia) 

obszarze, jednakże tym 

potrzebom nie jest 

przypisywany równie wysoki 

priorytet jak w przypadku 

innych działań (np. w 

obszarze infrastruktury 

ochrony zdrowia). 

Priorytet VII 

Śląskie 

bliżej 

obywateli 

CS 26 (rozwój 

obszarów 

miejskich) 

215,8 4,6% - Duże zróżnicowanie rozwojowe i potrzeba 

zmniejszenia dysproporcji rozwojowych 

poszczególnych części regionu 

- Znaczna polaryzacja rozwoju gospodarczego 

i mitygacja polaryzacji rozwojowej między 

różnymi ośrodkami (miastami) województwa, w 

tym zjawiska peryferializacji ekonomicznej i 

społecznej ośrodków industrialnych oraz miast 

średnich i małych 

- Brak impulsów dla zmiany strategicznej oraz 

niewystarczającą liczbę dużych projektów, 

realizowanych przez współpracujące 

samorządy i potrzeba zwiększenia 

efektywności i efektu synergii działań w 

obszarach funkcjonalnych 

- Występowanie terenów zdegradowanych i 

obszarów rewitalizacji i potrzeby kontynuacji 

wsparcia działań rewitalizacyjnych, w tym 

Zapisy diagnozy uzasadniają 

koncentrację środków na 

celu szczegółowym.  

Zaplanowane działania są 

adekwatne do 

zidentyfikowanych 

problemów i potrzeb. 

Wysokość wsparcia wydaje 

się adekwatna z punktu 

widzenia rangi wyzwań i 

możliwości absorpcyjnych. 
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Priorytet Cel szczegółowy Wysokość 

alokacji (w 

mln euro) 

Udział w 

całości środków 

Programu 

Problemy i wyzwania rozwojowe Uzasadnienie koncentracji 

środków i adekwatności działań 

do zidentyfikowanych potrzeb i 

problemów  

działań informacyjnych, edukacyjnych i 

doradczych oraz zróżnicowania wsparcia 

pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi 

Priorytet VII 

Śląskie 

bliżej 

obywateli 

CS 27 (odnowa 

obszarów 

wiejskich) 

22,1 0,5% - Mniejszy potencjał administracyjny 

samorządów terytorialnych innych niż miejskie 

- Słaba dynamika ponownego wykorzystania 

terenów zdegradowanych na obszarach 

miejskich i wiejskich 

- Występowanie terenów zdegradowanych i 

obszarów rewitalizacji i potrzeby kontynuacji 

wsparcia działań rewitalizacyjnych, w tym 

działań informacyjnych, edukacyjnych i 

doradczych, powiązania wsparcia 

infrastrukturalnego (EFRR) ze wsparciem 

skierowanym do mieszkańców (EFS+) oraz 

zróżnicowania wsparcia pomiędzy obszarami 

miejskimi i wiejskimi 

- Potrzeba zagospodarowania terenów i 

obiektów na obszarach wiejskich, w tym po-

górniczych /poprzemysłowych/ powojskowych/ 

popegeerowskich/ po-kolejowych wraz z 

zagospodarowaniem przyległego otoczenia na 

cele realizacji zadań i funkcji niezbędnych dla 

zaspokojenia potrzeb społeczności gmin 

Zapisy diagnozy uzasadniają 

koncentrację środków na 

celu szczegółowym.  

Zaplanowane działania są 

adekwatne do 

zidentyfikowanych 

problemów i potrzeb. 

Wysokość wsparcia wydaje 

się adekwatna z punktu 

widzenia rangi wyzwań i 

możliwości absorpcyjnych. 
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Priorytet Cel szczegółowy Wysokość 

alokacji (w 

mln euro) 

Udział w 

całości środków 

Programu 

Problemy i wyzwania rozwojowe Uzasadnienie koncentracji 

środków i adekwatności działań 

do zidentyfikowanych potrzeb i 

problemów  

wiejskich 

Priorytet VIII 

Śląskie w 

transformacji 

CS 28 

(neutralność 

klimatyczna) 

1 995,4 42,7% - Potrzeba zapewnienia mieszkańcom 

podregionów górniczych dostępu do 

stabilnych, ekologicznych i przystępnych 

cenowo źródeł energii 

- Potrzeba zwiększenia oszczędności energii w 

budynkach publicznych i sektorze 

mieszkaniowym 

- Potrzeba zapobiegania ubóstwu 

energetycznemu grup najbardziej wrażliwych 

- Potrzeba poprawy jakości powietrza 

- Rozlegle szkody środowiskowe (degradacja, 

zanieczyszczenie terenów), potrzeba 

przywrócenia terenów poprzemysłowych (w 

tym pogórniczych) do obiegu społecznego, 

gospodarczego i środowiskowego w 

podregionach górniczych 

- Rozlegle szkody środowiskowe na terenach 

pogórniczych (podtopienia, zalania, 

nieefektywne systemy gospodarowania 

wodami i zanieczyszczenia wód podziemnych i 

powierzchniowych) 

Zapisy diagnozy uzasadniają 

koncentrację środków na 

celu szczegółowym.  

Zaplanowane działania są 

adekwatne do 

zidentyfikowanych 

problemów i potrzeb. 

Wysokość wsparcia wydaje 

się adekwatna z punktu 

widzenia rangi wyzwań i 

możliwości absorpcyjnych. 

Źródło: opracowanie własne
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Zapisy diagnozy w pełni uzasadniają koncentrację środków na celach szczegółowych, a w 

zdecydowanej większości przypadków zaplanowane działania są adekwatne do 

najważniejszych identyfikowanych problemów i potrzeb. Nie stwierdzono przesłanek 

mogących stawiać pod znakiem zapytania wysokość alokacji przeznaczonej na realizację 

działań w ramach danego priorytetu i celu szczegółowego. Wręcz przeciwnie, doświadczenia 

z kończącego się okresu finansowania, wyniki badania ilościowego zrealizowanego w 

ramach niniejszego badania ewaluacyjnego, czy też proces konsultacyjny (prowadzony w 

tych działaniach, dla których planuje się tryb niekonkurencyjny) wskazują niejednokrotnie, że 

popyt będzie prawdopodobnie znacząco przewyższał kwotę alokacji. Proponowana struktura 

finansowania Programu musi w tej sytuacji być wypadkową potrzeb i wyzwań oraz wyborów 

strategicznych co do kierunków i sposobu wydatkowania środków. Przeprowadzona analiza 

nie wskazuje na ewidentną potrzebę wprowadzenia zmian w tym zakresie, jedynie 

sygnalizuje możliwość rozważenia pewnych modyfikacji i przesunięć środków i wskazuje te 

obszary, w których potrzeby zostaną zaspokojone prawdopodobnie jedynie w niewielkim 

stopniu (CS 3, CS 8, CS 12, CS 17, CS 24). 

4 Ocena spójności wewnętrznej i zewnętrznej Programu 

4.1 Spójność wewnętrzna celów szczegółowych i działań planowanych do 
realizacji, w celu oceny stopnia i zakresu ich komplementarności, w tym 
spodziewanych efektów synergicznych  

Problem badawczy nr B2. Spójność wewnętrzna celów szczegółowych i działań 

planowanych do realizacji, w celu oceny stopnia i zakresu ich komplementarności, w 

tym spodziewanych efektów synergicznych 

Analiza spójności wewnętrznej celów i działań planowych do realizacji w ramach Programu, 

w celu oceny stopnia i zakresu ich komplementarności, w tym spodziewanych efektów 

synergicznych (m.in. w aspekcie komplementarności międzyfunduszowej). 

Priorytet I Inteligentne Śląskie 

Analiza spójności wewnętrznej interwencji w ramach CS 1 (badania i rozwój) nie wskazała 

na możliwe negatywne oddziaływanie tej interwencji na realizację działań w ramach innych 

celów szczegółowych. Należy spodziewać się neutralnego lub pozytywnego wpływu 

interwencji na pozostałe działania przewidziane w Programie (najczęściej umiarkowanie 

pozytywnego). Potencjalną komplementarność interwencji i możliwość wystąpienia efektów 

synergii stwierdzono w przypadku innych CS finansowanych w ramach Priorytetu 1 

Inteligentne Śląskie, tj. 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 oraz CS 4 Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz 

tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Efekty CS 1 (badania 

i rozwój) mogą zostać wzmocnione w ramach komplementarności międzyfunduszowej 

poprzez interwencje CS 16 (edukacja) (szczególne dotyczy wsparcia w zakresie szkolnictwa 

wyższego) wzmacniające potencjał środowisk akademickich, również w sferze potencjału 

badan rozwojowych.  

Działania podejmowane w ramach rozwijania e-usług będą miały wpływ – oprócz innych 

działań CS 2 – przede wszystkim na CS 3 (konkurencyjność i innowacyjność MŚP). 
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Wzmacniać będą bowiem otoczenie instytucjonalne przedsiębiorstw, ułatwiać 

funkcjonowanie przedsiębiorstw śląskich w kontekście urzędowych zobowiązań.  

Działania związane z e-zdrowiem będą wspierać przede wszystkim podnoszenie potencjału 

regionalnej służby zdrowia i poprawę świadczenia usług w tym zakresie, co wzmacniać 

będzie efekty zwiększenia jej dostępności (infrastruktura ochrony zdrowia). Efekty cyfryzacji 

systemu ochrony zdrowia w mniejszym zakresie przyczynią się do wsparcia rezultatów 

działań EFS, np. w obszarze ochrony zdrowia na rzecz rynku pracy, czy usług zdrowotnych.  

Działania dotyczące digitalizacji zasobów publicznych i udostępniania danych przysłużą się 

działaniom w ramach CS 3 – przede wszystkim innowacjom MŚP, konkurencyjności MŚP i 

przedsiębiorczości. Pośrednio mogą ułatwić realizację projektu systemowego Koordynacja 

współpracy międzyinstytucjonalnej w obszarze rynku pracy, czy też diagnozę lokalnych 

potrzeb w ramach obszaru wsparcia usług społecznych i usług zdrowotnych. 

W przypadku CS 4 (Ekosystem RIS i innowacje) potencjalną komplementarność interwencji i 

możliwość wystąpienia efektów synergii stwierdzono w przypadku innych CS finansowanych 

w ramach Priorytetu 1 Inteligentne Śląskie, tj. CS 1 (B+R i innowacyjność), CS 2 

(podniesienie jakości świadczonych e-usług) oraz CS 3 (konkurencyjność i innowacyjność 

MŚP).  

Podsumowując, w przypadku Priorytetu I Inteligentne Śląskie komplementarność występuje 

głównie pomiędzy poszczególnymi Celami Strategicznymi tego Priorytetu. 

Komplementarność ta będzie jednak pośrednia, możliwa do zaobserwowania w skali całego 

regionu nie zaś konkretnych terytoriów czy podmiotów,,. Komplementarność 

międzyfunduszowa będzie raczej niska, mimo oddziaływania digitalizacji usług publicznych 

na działania w obszarze włączenia społecznego czy też wsparcia efektów Priorytetu I przez 

wzmacnianie kompetencji szkół wyższych w zakresie badań i rozwoju. Podstawowym 

czynnikiem niewysokiej komplementarności międzyfunduszowej będzie niska skala wsparcia 

EFS oddziaływująca w tych materiach. Niemniej, synergiczność efektów w ramach Priorytetu 

I oraz Priorytetu VI zwiększy potencjał współpracy międzysektorowej w zakresie 

innowacyjności, opartej o B+R.  

Priorytet II Ekologiczne Śląskie 

Wszystkie działania planowane do realizacji w CS 5 (efektywność energetyczna) i CS 6 

(OZE) w dużym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu CS 5 i CS 6, jakim jest 

promowanie środków na rzecz efektywności energetycznej. Planuje się skierowanie 

wsparcia do wszystkich kluczowych sektorów generujących wysoką emisję, tj. sektora 

mieszkaniowego, budynków użyteczności publicznej (emisja związana ze źródłami 

punktowymi) sektora przemysłowego. Działania z CS 5 są komplementarne ze wsparciem z 

CS 6 (OZE) oraz działaniami w obszarze OZE wspieranymi ze środków FST (Priorytet VIII). 

Jest to komplementarność na poziomie celów strategicznych, tj. oba rodzaje wsparcia – 

modernizacja energetyczna oraz OZE, doprowadzi do zmniejszenia zużycia energii 

elektrycznej i cieplnej, a w konsekwencji do poprawy jakości powietrza w regionie.  

Nie zidentyfikowano powiązań z innymi celami szczegółowymi. Można jedynie zakładać, że 

realizacja projektów w ramach wspierania efektywności energetycznej przedsiębiorstw 

może cieszyć się niższym zainteresowaniem niż zakładane, ze względu na możliwość 

pozyskania wsparcia z CS 3 (wsparcie rozwojowe przedsiębiorstw), gdzie planuje się 

instrumenty finansowe na poprawę i podnoszenie konkurencyjności firm. W obu tych 

działaniach przewidziano instrumenty finansowe, zatem skorzystanie jednocześnie z obu 
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tych źródeł może być zbyt obciążające dla beneficjentów. Istnieje też ryzyko, że wąski zakres 

wsparcia w CS 5 (efektywność energetyczna) oraz konieczność zlecenia, uzupełniania i 

wreszcie czasochłonność audytu mogą kierować firmy w stronę prostszej pożyczki 

rozwojowej w CS 3 (wsparcie rozwojowe przedsiębiorstw). Czyli popyt na pożyczki w CS 

3 może zmniejszyć zainteresowanie wsparciem z CS 5. Pozytywnie należy więc ocenić 

wprowadzenie w CS5 wsparcia w postaci instrumentu mieszanego - jego częściowo 

bezzwrotny charakter będzie zwiększał konkurencyjność względem instrumentu zwrotnego 

zastosowanego w CS3. 

Nie rekomenduje się jednak wprowadzania dodatkowych mechanizmów ograniczających 

zakres wsparcia w jednym lub drugim działaniu, gdyż ewentualnie zakłócenia nie powinny 

stanowić zagrożenia dla kontraktacji środków (liczba potencjalnych beneficjentów jest 

niewspółmiernie wyższa od alokacji). Jednocześnie, zdaniem ekspertów uczestniczących w 

wywiadzie grupowym, istotne jest wzmocnienie komplementarności między wsparciem 

OZE w CS 6 a wsparciem efektywności energetycznej w CS 5. W tym zakresie 

największy potencjał ma mechanizm ZIT, w ramach którego można zaplanować inwestycje, 

które by premiowały i łączyły szeroko pojętą gruntowną termomodernizacje razem z 

wprowadzaniem systemów OZE i obejmowały nie pojedyncze budynki, tylko całe obszary i 

dzielnice. W przypadku CS 7 (przystosowanie do zmian klimatu), CS 8 (gospodarka wodno-

ściekowa, CS 9 (gospodarka odpadam i zasobooszczędna) najwięcej pozytywnych powiazań 

występuje z osiami, które będą finansowane z EFRR (np. w ramach CS 5, CS 6, CS 9, CS 

10 (ochrona i zachowanie przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury), 

CS 11 (zrównoważona multimodalna mobilność miejska)). Wynika to w naturalny sposób z 

charakteru wspieranych projektów, które w mniejszym lub większym stopniu mają na celu w 

sposób pośredni i lub bezpośredni ochronę środowiska w regionie (głównie przez 

ograniczenie emisji zanieczyszczeń o różnorodnych źródłach pochodzenia). Pozytywny 

wpływ wskazać można w zakresie komplementarności międzyfunduszowej z CS 16 

(edukacja). Działania wspierające edukację przyczyniać się będą do podnoszenia jakości 

kształcenia, w tym uwzględniać będą wiedzę z zakresu ochrony środowiska oraz adaptacji 

do zmian klimatu. Ponadto często w ramach interwencji wdrażanych w Programie 

premiowane będą rozwiązania przyczyniające się do zacieśniania komplementarności ze 

wsparciem skierowanym w ramach Priorytetu II Ekologiczne Śląskie np.:  

• CS 10 - Ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zrównoważonych, 

niskoemisyjnych, zasobooszczędnych, wykorzystaniem zielonej i błękitnej 

infrastruktury, przywróceniem i poprawą jakości środowiska naturalnego”…)  

• CS 7 - Preferowane będzie ujęcie w projekcie elementów błękitno-zielonej 

infrastruktury, zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu w celu m.in. 

zapobiegania występowania wysp ciepła oraz odpowiedniego retencjonowania wody 

na obszarach zurbanizowanych.”  

• CS 8 - We wszystkich projektach tego celu szczegółowego, w których będzie to 

zasadne i możliwe zostaną zastosowane rozwiązania w zakresie obiegu cyrkularnego 

(w tym efektywności energetycznej i użycia energii ze źródeł odnawialnych) jak 

również elementy sprzyjające adaptacji do zmian klimatu (w szczególności zielona i 

niebieska infrastruktura).  

• CS 25 - Wsparcie będzie ukierunkowane na działania kompleksowe, odpowiadające 

na wyzwania i problemy społeczne obszarów rewitalizacji, ze szczególnym 
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uwzględnieniem rozwiązań zrównoważonych, niskoemisyjnych, zasobooszczędnych, 

wykorzystaniem zielonej i błękitnej infrastruktury, przywróceniem i poprawą jakości 

środowiska naturalnego oraz dostosowaniem obiektów i przestrzeni do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami.  

Wskazać można też na występowanie synergii w zakresie wsparcia adaptacji do zmian 

klimatu ze wsparciem zaplanowanym w ramach digitalizacji zasobów publicznych. 

Założono wsparcie przeznaczone na digitalizację zasobów publicznych będących w 

posiadaniu podmiotów administracji samorządowej oraz samorządowych jednostek 

organizacyjnych (w tym podniesienie jakości i dostępności cyfrowej danych geodezyjnych i 

kartograficznych jak również na opracowanie nowych zasobów geodezyjnych i 

kartograficznych, w tym w uzasadnionych przypadkach w ramach geodezyjnych pomiarów 

terenowych związanych z szeroko rozumianą ww. cyfryzacją jako jednego z narzędzi do 

podniesienia jakości tych danych). Odpowiednia jakość zarządzania przestrzenią w 

kontekście wyzwań i projektów dotyczących adaptacji do zmian klimatu jest kluczowa. 

Wsparcie w zakresie digitalizacji zasobów publicznych umożliwi bardziej efektywne 

zarządzanie przestrzenią w regionie, w tym ograniczy presję urbanizacyjną na tereny zielone 

(wsparcie zrównoważonego rozwoju i zielonej transformacji). A zatem w sposób pośredni 

wsparcie to będzie mieć pozytywny wpływ na cele związane ze zmianą klimatu.  

Można wskazać na występowanie silnej synergii w zakresie CS 10 (ochrona różnorodności 

biologicznej) ze wsparciem udzielanym w działaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia 

mieszkańców w regionie np. w ramach CS 15 (aktywne i zdrowe starzenie się 

społeczeństwa), czy CS 20 (odporność systemów ochrony zdrowia). Działania na rzecz 

ochrony przyrody będą przyczyniały się do poprawy warunków do życia dla mieszkańców 

regionu (mniej zanieczyszczony region) a przez to w sposób bezpośredni przyczyni się do 

zwiększenia odporności regionu w odniesieniu do ochrony życia i zdrowia mieszkańców i 

osób wizytujących region.  

W sposób automatyczny powyższe powiązanie wykazuje pozytywny wpływ ze wsparciem 

realizowanym w ramach CS 24 (Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w 

rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych). Region, który nie 

dbałby w odpowiedni sposób o swoje walory przyrodnicze, nie mógłby uchodzić za region 

atrakcyjny turystycznie. Warto wskazać także na silną synergię projektów realizowanych w 

ramach CS 10 z projektami wdrażanymi w CS 7 (przystosowanie do zmian klimatu). 

Przykładowo dzięki zwiększeniu potencjału służb ratowniczych poprawie ulegnie także 

odporność regionalnych zasobów przyrodniczych (w tym bioróżnorodności). Służby 

ratunkowe będą w stanie szybciej i skuteczniej reagować na występujące sytuacje 

kryzysowe. Ponadto działania zwiększające retencję przyczynią się do odtwarzania siedlisk 

przyrodniczych dla regionalnej fauny, flory i grzybów.  

Podsumowując należy podkreślić wysoką komplementarność wewnętrzną Celów 

Strategicznych Priorytetu II Ekologiczne Śląskie. Komplementarność ta może być 

podmiotowa oraz terytorialna. Wysoką skalą komplementarności charakteryzuje się także 

Priorytet II z CS 24 (kultura i turystyka), osiągając synergiczny efekt w postaci podniesienia 

atrakcyjności turystycznej regionu oraz – międzyfunduszowo – z CS 15 i CS 20, wpływając 

na podniesienie atrakcyjności Śląska jako miejsca zamieszkania. 
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Priorytet III – Mobilne Śląskie 

Wsparcie w zakresie zrównoważonego transportu miejskiego / tras rowerowych jest 

komplementarne przede wszystkim z takimi kierunkami wsparcia, jak:  

• Przedsiębiorczość MŚP w CS 3 – inwestycje polegające na rozbudowie linii 

tramwajowych czy budowie centrów/węzłów przesiadkowych pozytywnie wpłyną na 

dostępność komunikacyjną nowych lokalizacji, w których będą mogły powstawać 

firmy, w tym lokalizacji znajdujących się na terenach górniczych. Analogiczny wpływ 

będą miały inwestycje w przewozy subregionalne.  

• Turystyka MŚP w CS 3– W ramach tego kierunku wsparcia wspierana ma być m.in. 

ekoturystyka i turystyka miejska, promowane mają być także rozwiązania 

niskoemisyjne i zasoboszczędne, chroniące środowisko naturalne. Inwestycje z 

zakresu zrównoważonego transportu miejskiego oraz budowy tras rowerowych 

wpisują się zatem w cele wsparcia turystyki– firmy w swojej ofercie turystycznej będą 

mogły wykorzystać efekty projektów transportowych, wskazując m.in. na aspekty 

środowiskowe, ale także na nowoczesny i sprawny transport miejski i regionalny.  

• Promocja regionu i internacjonalizacja MŚP w CS 3– planowane efekty projektów 

wsparcia transportu będą mogły być wykorzystane w realizacji przedsięwzięć 

przyczyniających się do zwiększenia rozpoznawalności, w szczególności na arenie 

międzynarodowej, województwa śląskiego jako regionu do prowadzenia działalności 

gospodarczej, ośrodka turystyki biznesowej oraz atrakcyjnego miejsca do życia – 

podobnie jak wyżej, możliwe będzie podkreślanie w takich działaniach aspektów 

środowiskowych oraz dbania o zrównoważony rozwój regionu  

• Działania w ramach CS 10 (ochrona i zachowanie przyrody, różnorodności 

biologicznej oraz zielonej infrastruktury) – inwestycje polegające na rozwijaniu 

niskoemisyjnego transportu wspierać będą osiąganie celów związanych z 

ograniczaniem zanieczyszczeń, a co za tym idzie – ochroną i regeneracją obszarów 

chronionych, ochroną różnorodności biologicznej. Dodatkowo, budowa regionalnych 

tras rowerowych może być elementem wspierającym prowadzenie działań w zakresie 

rekultywacji terenów zdegradowanych  

• Ochrona zdrowia na rzecz rynku pracy w CS 15 – obniżenie emisji szkodliwych 

substancji z pojazdów w wyniku wzrostu liczby pojazdów niskoemisyjnych, spadku 

zatłoczenia oraz promocja alternatywnych form transportu, szczególnie transportu 

rowerowego, przyczyni się także do poprawy zdrowia użytkowników, w tym osób w 

wieku produkcyjnym  

• Kultura i turystyka szczebla regionalnego w CS 25 oraz zwiększenie roli kultury i 

turystyki w rozwoju subregionalnym w CS 26 – budowa regionalnych tras rowerowych 

wzmacniać będzie przede wszystkim wszelkie działania w zakresie rozwoju turystyki. 

Będzie to możliwe dzięki wykorzystywaniu tras rowerowych do promowania szlaków 

turystycznych, poprawy atrakcyjności turystycznej regionu i subregionów, rozwoju 

bazy turystycznej (w tym obiektów noclegowych). Trasy rowerowe w pełni wpisują się 

w ideę zrównoważonej turystyki i kultury ze szczególnym uwzględnieniem ochrony 

zasobów przyrody, odporności na skutki zmian klimatycznych, rozwiązania 

niskoemisyjne, zasobooszczędne. Co więcej, trasy rowerowe mogą być 
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wykorzystywane do tworzenia lub rozszerzenia szlaków turystycznych różnych 

rodzajów (pieszych, rowerowych, konnych, narciarskich, wodnych).  

• Rewitalizacja obszarów miejskich w CS 26 – inwestycje w zrównoważony transport 

miejski będą istotne dla osiągania celów w zakresie obniżania poziomu 

zanieczyszczeń powietrza w miastach, poprawy spójności przestrzennej miast, 

wzrostu jakości życia oraz poprawy dostępu przestrzeni publicznej dla osób starszych 

i z niepełnosprawnościami. Ponadto oba CS wykazują wysoki poziom wzajemnej 

komplementarności oraz synergii – projekty z zakresu transportu zbiorowego mogą 

zostać sprzężone z siecią tras rowerowych, przede wszystkim na punktach 

wjazdowych do miasta. Osoby przemieszczające się rowerami mogłyby je zostawiać 

w istniejących/tworzonych węzłach/centrach przesiadkowych wyposażonych w 

parkingi Bike and Ride i przemieszczać się po mieście komunikacją zbiorową. 

Założenia interwencji wskazują także na potrzebę zapewnienia integracji 

regionalnych tras rowerowych z innymi środkami transportu, w tym głównie 

transportem kolejowym. Komplementarność i synergia takich inwestycji może działać 

także w drugą stronę – tzn. miejsca styku regionalnych tras rowerowych z miastem 

mogłyby być wykorzystywane do tworzenia parkingów B&R czy też węzłów/centrów 

przesiadkowych. W ocenie uczestników FGI, wzmocnienie powiązań transportu 

rowerowego z transportem kolejowym mogłoby się odbyć poprzez zapewnienie 

odpowiedniej infrastruktury towarzyszącej (wiaty rowerowe, parkingi Bike and 

Ride) w pobliżu stacji, przystanków i dworców kolejowych.  

Priorytet IV Lepiej połączone Śląskie 

Inwestycje realizowane w Priorytecie IV będą komplementarne przede wszystkim z 

projektami:  

• CS 3 (konkurencyjność i innowacyjność MŚP) – dzięki zapewnieniu lepszego 

skomunikowania oraz bezpiecznej sieci transportowej. Projekty te pozytywnie 

wpływać będą także na podnoszenie konkurencyjności firm – atrakcyjności 

powstających terenów inwestycyjnych sprzyjać będzie dobrej jakości sieć dróg 

wojewódzkich oraz lokalnych. Sprawna sieć transportowa może zostać także 

wykorzystana do promocji regionu, jako miejsca odpowiedniego do prowadzenia 

działalności gospodarczej (sieć transportowa jest jednym z aspektów wpływających 

na atrakcyjność inwestycyjną/gospodarczą)  

• CS 11 (zrównoważona multimodalna mobilność miejska) – zgodnie bowiem z 

założeniami wsparcia obu omawianych działań, ich celem ma być wsparcie integracji 

transportu publicznego, zmniejszanie ruchu samochodowego w samych miastach, 

tworzenie warunków do nadawania priorytetu publicznemu transportowi zbiorowemu 

czy poprawa dostępności tego transportu. Z drugiej jednak strony pewnym 

problemem, na który zwracali uwagę także przedstawiciele IZ, jest obowiązujący 

(wynikający z rozporządzenia i WLWK) wskaźnik rezultatu, który wskazuje na wzrost 

liczby użytkowników wspartych dróg. Wzrost wartości tego wskaźnika teoretycznie 

stoi w kolizji z potrzebą realizacji wskaźnika rezultatu przyjętego w CS 11 i 

dotyczącego wzrostu liczby pasażerów komunikacji publicznej.  

W celu zwiększenia spójności wewnętrznej CS 12, w projektach ukierunkowanych na 

budowę/modernizację dróg wskazane jest wzmocnienie priorytetu, jakim jest 

usprawnienie połączeń komunikacją publiczną, obok poprawy bezpieczeństwa i 
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ograniczenia zanieczyszczeń pochodzących z transportu. Zaleca się zatem się 

premiowanie projektów drogowych wykazujących pozytywny wpływ inwestycji na 

zarządzanie i organizację transportu publicznego. 

Oba CS są również komplementarne względem siebie – tworząc wspólnie warunki do 

tworzenia spójnej i efektywnej sieci drogowej, w tym bezpiecznych i płynnych 

połączeń na styku różnych kategorii dróg.  

• CS 13 (aktywizacja zawodowa) – poprawa jakości i dostępności sieci drogowej 

(zwłaszcza w połączeniu z poprawą dostępu do komunikacji zbiorowej) pozytywnie 

oddziaływać będzie na realizację projektów nastawionych na poprawę dostępu do 

zatrudnienia – w tym poprzez wzrost mobilności mieszkańców różnych części 

regionu, w tym osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. W tym 

przypadku można zatem wskazać na istotną komplementarność międzyfunduszową.  

• CS 26 (rozwój obszarów miejskich) – projekty z zakresu transportu drogowego 

zapewniać będą poprawę dostępności do subregionalnych zasobów dziedzictwa 

kulturowego i obszarów atrakcyjnych turystycznie. Inwestycje w drogi lokalne (ale 

także wojewódzkie) wzmacniać będą także działania rewitalizacyjne na obszarach 

miejskich, zwłaszcza miast małych i średnich oraz miast pogórniczych i 

poprzemysłowych, gdzie ma miejsce przede wszystkim problem degradacji 

infrastruktury technicznej, w tym właśnie transportowej  

• CS 27 (odnowa obszarów wiejskich) – inwestycje w drogi lokalne wzmacniać będą 

działania rewitalizacyjne na obszarach wiejskich, w tym po-górniczych 

/poprzemysłowych/ powojskowych/ popegeerowskich/ po-kolejowych.  

Wsparcie taboru kolejowego wzmacniać będzie przede wszystkim efekty wsparcia 

transportu, nastawionego na poprawę mobilności miejskiej, wzrost znaczenia transportu 

niskoemisyjnego. Można bowiem zakładać, że poprawa jakości przewozów kolejowych 

będzie przekładać się na dalszy wzrost liczby pasażerów, którzy będą wybierać kolej jako 

środek dojazdu do miast, a następnie przesiadać się w inne środki transportu publicznego.  

Wsparcie to jest także komplementarne do działań w ramach 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. Sprawna kolej regionalna będzie bowiem ułatwiać 

osiąganie efektów z zakresu poprawy dostępu do zatrudnienia (niekoniecznie w miejscu 

zamieszkania).  

W przypadku inwestycji polegających na budowie dróg wojewódzkich oraz lokalnych można 

zakładać, że ich realizacja może w niewielkim stopniu oddziaływać negatywnie na osiąganie 

celów środowiskowych ujętych w CS 10: Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, 

różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz 

ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia, przede wszystkim działań polegających 

na ochronie i regeneracji obszarów chronionych czy ochronie różnorodności biologicznej. 

Taki negatywny wpływ należy jednak rozpatrywać w ujęciu teoretycznym – z jednej bowiem 

strony, wszystkie duże inwestycje (np. na drogach wojewódzkich) zawierać muszą ocenę 

oddziaływania na środowisko wraz z raportem w tym zakresie, a w przypadku mniejszych 

inwestycji (lokalnych) konieczne jest co najmniej pozyskanie DOŚU, z drugiej zaś strony, w 
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warunkach wsparcia dla Priorytetu IV zapisano, że obligatoryjnym wymogiem dotyczącym 

wszystkich projektów finansowanych ze środków EFRR w perspektywie finansowej 2021- 

2027 będzie stosowanie zasady „nie czyń poważnej szkody” w rozumieniu art. 17 

rozporządzenia (UE) nr 2020/852. Natomiast w celu maksymalizacji wpływu na realizację 

celów środowiskowo - klimatycznych UE, określonych w dokumencie Europejski Zielony Ład, 

premiowane będą projekty, które mają istotny wkład w realizację jednego z sześciu celów 

środowiskowych określanych w ww. rozporządzeniu.  

Inwestycje Priorytetu IV przyczyniają się więc do osiągnięcia efektu synergii w zakresie 

zwiększenia dostępności wspieranych obszarów atrakcyjnych turystycznie, przyrodniczo; 

atrakcyjnych jako miejsce zamieszkania, jako rynek pracy przyczyniając się także do 

wzmocnienia efektu niskiej emisyjności, osiąganego w innych priorytetach Programu.  

Priorytet V: Społeczne Śląskie 

Komplementarność i bezpośredni związek (zatem spodziewany efekty synergii) dotyczy 

działań realizowanych w ramach CS 13 i wsparcia udzielonego Instytucjom Rynku Pracy, w 

tym przede wszystkim Publicznym Służbom Zatrudnienia w ramach CS 14 (Modernizacja 

instytucji i służb rynków pracy). Wzrost kwalifikacji i/lub kompetencji pracowników IRP-PSZ 

przełoży się na realizację wysokiej jakości usług aktywizacji zawodowej osób pozostających 

bez pracy, gotowych do jej podjęcia, aktywnie poszukujących zatrudnienia (w tym przede 

wszystkim będących w sytuacji szczególnej na rynku pracy oraz biernych zawodowo). CS 14 

(modernizacja instytucji i służb pracy) pozostaje także komplementarny wobec CS 15 

(przystosowania przedsiębiorstw i pracowników) oraz CS 28 (FST) w zakresie wzmocnienia 

efektów outplacementu oraz wobec CS 19 (działania skierowane do obywateli państw 

trzecich). W wyniku wzmocnienia zasobów ludzkich instytucji rynku pracy i ich kompetencji 

realizacja wspomnianych działań będzie bardziej efektywna.  

Ponadto, efekty wsparcia w projektach CS 13 i CS 14 mogą wzmacniać (stanowić 

kontynuację) działań aktywizujących, służących integracji społecznej i zawodowej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym migrantów, realizowanych w ramach: 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.); oraz CS 19 (Wspieranie integracji społeczno-

gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów).  

Występuje silna komplementarność interwencji PSF i programów outplacementowych z CS 

13 i 14 dążącymi do podniesienia lub utrzymania zatrudnienia na śląskim rynku pracy. 

Wsparcie szkoleniowe czy działania o charakterze outplacementowych mają pomóc 

przedsiębiorcom w rozwoju, podniesieniu konkurencyjności, atrakcyjności, przebranżowieniu, 

restrukturyzacji, co daje szanse pracownikom na polepszenie warunków pracy, utrzymanie 

etatu, czy też pomoc w przejściu do innego zakładu pracy. 

Usługi rozwojowe przedsiębiorstw wzmacniają także efekty wsparcia Celu Strategicznego 3: 

Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, 

w tym poprzez inwestycje produkcyjne – poprzez podniesienie kwalifikacji pracowników 

wspierających konkurencyjność firm.  

Należy mieć na względzie, że CS 16 (edukacja formalna) jest szczególnie zależny od 

wpływu pozostałych celów i działań zawartych w Programie. Wśród licznych efektów 

synergicznych należy zwrócić uwagę przede wszystkim na powiązania CS 16 z Priorytetem 

I: „Inteligentne Śląskie” – w kontekście innowacji, rozwoju i nowych technologii (szczególne 
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dotyczy interwencji w szkolnictwo wyższe) oraz z Priorytetem V: „Społeczne Śląskie” – w 

kontekście rynku pracy i pozostałych form edukacji (dotyczy działań „kształcenie ogólne”, 

„szkolnictwo zawodowe” oraz „szkolnictwo wyższe”). Warto mieć na uwadze, że Priorytet VI 

„Śląskie dla mieszkańca” oraz Priorytet VII „Śląskie bliżej obywateli” wpływają na 

zapewnienie dostępności edukacyjnej w regionie (np. rewitalizacja obszarów miejskich czy 

odnowa obszarów wiejskich).  

CS 22, a w nim działanie „Infrastruktura szkolnictwa wyższego i zawodowego” – 

bezpośrednio przekładają się na konkurencyjność oferty edukacyjnej w regionie. Priorytet II: 

„Ekologiczne Śląskie” jest zaś komplementarny do systemu oświaty, choćby z uwagi na 

konieczność transformacji gospodarczej w kierunku zielonej gospodarki, a co za tym idzie 

dostosowania szkolnictwa do nowych wyzwań rynku pracy w regionie. Działania w ramach 

CS 17 (kształcenie ustawiczne) są spójne z działaniami z obszaru edukacji (zwłaszcza 

branżowej) i rynku pracy (CS 16, CS 18), gdzie mogą nastąpić efekty synergiczne. Wpływu 

CS 17 można spodziewać się również w obszarze włączenia społecznego oraz sprawiedliwej 

transformacji, w której jednym z efektów ma być podniesienie zatrudnialności uczestników 

projektów w wyniku podniesienia kwalifikacji. Jednak ze względu na charakter interwencji i 

wysokość alokacji można mówić jedynie o niewielkim wpływie – tylko w ramach EFS, w 

obrębie Priorytetu V, oraz FST, Priorytet VIII.  

Efekty projektów CS 18 (wsparcie aktywnej integracji) oraz CS 20 i CS 21 przyczyniać się 

będą do wzrostu zatrudnienia w regionie i do zwiększenia odsetka osób dorosłych w 

kształceniu ustawicznym (CS 15 i CS 17). Należy odnotować także komplementarność 

międzyfunduszową wsparcia aktywnej integracji) z efektami wsparcia CS 23 (infrastruktura 

społeczna). Przewidziano w nim bowiem wsparcie infrastruktury PES, świadczących usługi 

dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Efekty wsparcia w obszarze tych działań 

mogą być także wzmocnione poprzez projekty rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich 

zakładające aktywizację społeczną ich mieszkańców (CS 26 i CS 27).  

Podsumowując, należy podkreślić wysoką komplementarność – również możliwą 

podmiotową- wewnątrz Priorytetu V, aktywizacja społeczna pociąga za sobą aktywizację 

zawodową, ta zaś wiąże się z kształceniem ustawicznym. Przy zastosowaniu mechanizmów 

terytorializacji, ukierunkowanych na OSI (gminy tracące funkcje społeczno-gospodarcze, 

gminy transformacji górniczej) możliwe będzie także uzyskanie komplementarności 

międzyfunduszowej – w zakresie podniesienia dostępności i jakości infrastruktury społecznej 

i edukacyjnej.  

Priorytet VI Śląskie dla mieszkańca 

Największe możliwości osiągnięcia komplementarności z działaniami w obszarze 

infrastruktury szkolnictwa wyższego ma interwencja finansowana z EFS+, wdrażana w 

ramach CS 16 (edukacja formalna), ukierunkowana na podnoszenie kompetencji kadr 

dydaktycznych szkolnictwa wyższego i zawodowego, kooperację pomiędzy uczelniami 

wyższymi a szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe oraz przedsiębiorcami, tworzenie 

nowych kierunków studiów we współpracy z biznesem, a także rozwój kompetencji 

studentów i tworzenie zintegrowanych programów studiów. Potencjalnych efektów 

synergicznych należy spodziewać się także w przypadku inwestycji w infrastrukturę 

szkolnictwa wyższego (CS 22) oraz wspierania współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem a 

otoczeniem naukowym (CS 1). Działania te wspierają proces nawiązywania współpracy w 

formie prac badawczo-rozwojowych, których efektem będzie wdrożenie danego 
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rozwiązania. Komplementarne wsparcie, uzupełniające efekty w ramach CS 22 będzie 

dostępne także w ramach Priorytetu VIII Śląskie w transformacji, w którym przewidziano 

realizację projektów kompleksowych, których celem będzie wsparcie infrastruktury na 

potrzeby poprawy jakości i dostępności edukacji, w tym budowa lub remont, przebudowa, 

rozbudowa infrastruktury edukacyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem.  

W przypadku CS 23 (infrastruktura usług społecznych) najsilniejszego wzajemnego 

oddziaływania planowanych działań można spodziewać się w przypadku projektów 

dotyczących wspierania usług społecznych, finansowanych z EFS+ w ramach CS 20, 

zakładającego realizację projektów polegających na rozwoju zintegrowanych usług 

społecznych i zdrowotnych dla osób zależnych i potrzebujących wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu, a także na wspieraniu procesu deinstytucjonalizacji. Wsparciem objęte 

zostanie także opracowanie i wdrożenie narzędzi służących rozwojowi i standaryzacji 

środowiskowych usług społecznych na poziomie lokalnym. Wspierane projekty 

infrastrukturalne i „miękkie” będą przynosić wzajemnie uzupełniające się efekty w postaci 

rozwoju i podnoszenia jakości usług społecznych świadczonych w najbliższym otoczeniu. 

Ponadto, w ramach obu celów strategicznych wspierane będzie funkcjonowanie mieszkań 

chronionych lub wspomaganych – w przypadku CS 23 (infrastruktura usług społecznych) 

będą to inwestycje infrastrukturalne (tworzenie miejsc w nowo tworzonych lub istniejących 

mieszkaniach chronionych lub wspomaganych), natomiast w przypadku CS 20 (usługi 

społeczne i zdrowotne) - rozwój usług wspierających pobyt i aktywność osób 

przebywających w tychże mieszkaniach. W przypadku wymienionych działań należy 

spodziewać się osiągnięcia efektów synergicznych.  

W przypadku CS 24 (infrastruktura ochrony zdrowia) najsilniejszego wzajemnego 

oddziaływania planowanych działań można spodziewać się w przypadku projektów 

dotyczącej usług zdrowotnych, finansowanych z EFS+ (CS 20), w ramach których wdrażane 

będą standardy dostępności w podmiotach leczniczych oraz standardy opieki medycznej 

wypracowane w perspektywie finansowej 2014-2020. Finansowane będzie także 

opracowanie i wdrożenie regionalnych programów zdrowotnych, w tym programów 

profilaktycznych. Ponadto, silne pozytywne wzajemne oddziaływanie interwencji przewiduje 

się także między CS 24 (infrastruktura ochrony zdrowia) a CS 21, w ramach którego 

realizowane będą programy na rzecz poprawy stanu zdrowia psychicznego osób najbardziej 

potrzebujących oraz dzieci i młodzieży, a także wpierane będzie tworzenie i funkcjonowanie 

placówek wsparcia zdrowia psychicznego. W przypadku projektów przewidzianych w ramach 

CS 24 oraz CS 20 i CS 21 omówionych powyżej wymagana jest międzyfunduszowa 

komplementarność wsparcia, tu też należy oczekiwać największych efektów synergicznych 

interwencji. Silne pozytywne oddziaływanie interwencji przewiduje się także w ramach CS 

związanego z ochroną zdrowia na rzecz rynku pracy (CS 15), dotyczącego wsparcia na 

rzecz intensyfikacji działań z zakresu zdrowia publicznego, profilaktyki i prewencji chorób 

oraz zwiększania dostępności usług zdrowotnych, a także wdrażania programów na rzecz 

poprawy stanu zdrowia osób w wieku aktywności zawodowej.  

Główną potencjalną komplementarność CS 25 (infrastruktura kulturalna i turystyczna) 

odnotować można z CS 26, w ramach którego finansowane będą projekty dotyczące 

wspierania kultury, turystyki i dziedzictwa kulturowego na poziomie subregionalnym. W 

ramach obu CS wspierane będą podobne interwencje, a linię demarkacyjną wsparcia 

wyznacza charakter danego przedsięwzięcia – w przypadku CS 25 będą to obiekty i 

przedsięwzięcia o strategicznym i regionalnym znaczeniu, natomiast w przypadku CS 26 – 

będą to przedsięwzięcia o znaczeniu lokalnym oraz ponadlokalnym, realizowane w ramach 
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instrumentu ZIT. Ponadto występuje wysoki potencjał komplementarności z efektami 

Priorytetu II (Ekologiczne Śląskie) i Priorytetu IV oraz V zwiększających dostępność 

drogową, kolejową oraz komunikacyjną terenów atrakcyjnych przyrodniczo. Wsparciem 

komplementarnym będzie także interwencja podejmowana w ramach Priorytetu VIII Śląskie 

w transformacji, w ramach którego realizowane będą działania w zakresie inicjatyw 

oddolnych społeczności lokalnych, w ramach których realizowane będą programy aktywizacji 

społecznej ukierunkowane na zachowanie tożsamości kulturowej i dziedzictwa 

przemysłowego z poszanowaniem tradycji podregionów górniczych, w tym gminy i dzielnicy.  

Podsumowując należy stwierdzić wysoki potencjał komplementarności międzyfunduszowej 

oraz wewnątrzfunduszowej w Priorytecie VI Śląskie dla mieszkańca. Nie występuje ryzyko, iż 

komplementarność ta będzie pośrednia, składająca się raczej na ogólną konkurencyjność i 

atrakcyjność regionu śląskiego jako miejsca zamieszkania, bez wystarczającej odpowiedzi 

na deficyty lokalne. Zgodnie z uwagami KE do projektu Umowy Partnerstwa, wsparcie z 

zakresu edukacji, usług społecznych i ochrony zdrowia będą wymagały mapowania potrzeb, 

aby interwencja w szczególności była wspierana tam gdzie są deficyty. Podobnie też 

wsparcie edukacji czy kultury odnosić się będzie do wyzwań rozwojowych zidentyfikowanych 

w kontekście lokalnym.  

Priorytet VII. Śląskie bliżej obywateli 

CS 26 (rozwój obszarów miejskich) oraz CS 27 (odnowa obszarów wiejskich) mają charakter 

celów uszytych na miarę potrzeb. Pozostają w komplementarności z działaniami Priorytetu II 

Ekologiczne Śląskie, Priorytetu III (Mobilne Śląskie) czy też Priorytetów V i VI (Społeczne 

Śląskie i Śląskie dla mieszkańca). Komplementarność ta polega na możliwości realizacji 

działań miękkich w obszarze animowania zatrudnialności, przedsiębiorczości czy włączenia 

społecznego – również poprzez rozwój usług społecznych i zdrowotnych wraz z adaptacją 

infrastruktury na obszarach rewitalizowanych. Dla zapewnienia komplementarności wsparcia 

zaleca się wprowadzenie mechanizmu premiującego realizowanie działań w Priorytecie V i 

VI na obszarach rewitalizowanych w ramach Priorytetu VII.  

Priorytet VIII. Śląskie w transformacji 

Horyzontalny (przedmiotowo) charakter wsparcia planowany do realizacji w ramach 

Priorytetu VIII nie pociąga za sobą możliwość kolizji z interwencjami realizowanymi w 

ramach poszczególnych Priorytetów w poszczególnych obszarach wsparcia. Interwencja 

finansowana z FST będzie uzupełniająca w stosunku do podstawowej interwencji polityki 

spójności nakierowanej na zrównoważony wzrost i miejsca pracy. Mechanizmem 

zapewnienia komplementarności jest premiowanie wsparcia do OSI gminy w transformacji 

górniczej oraz grup docelowych – tj. pracowników branży górniczej i branż okołogórniczych, 

w tym w uzasadnionych przypadkach również ich rodzin. Z uwagi na relatywnie dużą 

alokację FST w stosunku do alokacji EFRR oraz dużą zbieżność zakresu wsparcia warto 

rozważyć elastyczne podejście do demarkacji np. w oparciu o listy projektów lub powiązanie 

z potrzebami wynikającymi bezpośrednio z transformacji energetycznej. .  

W przypadku obszaru Gospodarka (cel: A1.1 Rozwój potencjału wysokich technologii 

oraz instytucji wspierających innowacyjność w kierunku neutralności klimatycznej 

zasadne byłoby rozważenie wsparcia inwestycji o charakterze strategicznym dla 

rozwoju potencjału nowoczesnej gospodarki podregionów górniczych np. w oparciu o 

listy projektów; w przypadku celu; A2.1 Wspieranie dywersyfikacji działalności firm z 
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branży górniczej i okołogórniczej w tym cyfryzacja, automatyzacja i działania na 

rzecz GOZ rekomendowane jest rozważenie wsparcia szerokiego katalogu 

przedsiębiorstw w łańcuchu wartości sektora węglowego oraz energetycznego i 

możliwe jak najbardziej kompleksowego zakresu wsparcia, odnośnie celów: A3.1 

Wsparcie tworzenia nowych firm oraz prowadzenia działalności gospodarczej; A3.2 

Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw zaliczanych do regionalnych specjalizacji 

technologicznych; A3.3 Poprawa konkurencyjności mikro i małych przedsiębiorstw 

podlegających transformacji; A3.4 Podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej i 

promocja gospodarcza podregionów górniczych) proponuje się rozważenie wsparcia 

branż spoza sektora regionalnych inteligentnych specjalizacji zbieżnych z 

potencjałem gospodarczym podregionów, jak również celowane wsparcie na 

działania wzmacniające lokalną przedsiębiorczość np. w oparciu o listy projektów. W 

obszarze Środowisko (cele: B1.1 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o OZE; B2.1 

Niwelowanie skutków działalności przemysłowej, w tym górniczej na środowisko, poprawa 

wskaźników różnorodności biologicznej w terenach wykorzystanych w celach 

środowiskowych; B2.2 Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń; 

B2.3 Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych na cele rozwojowe regionu; B2.4 

Systemowe zarządzanie terenami poprzemysłowymi) z uwagi na skalę wyzwań w tych 

obszarach proponuje się objęcie wsparciem całych podregionów, z ewentualnym 

preferowaniem OSI gminy w transformacji górniczej.   

W obszarze Społeczeństwo (cel:  C1: Atrakcyjny i efektywny system edukacji oraz 

podnoszenie kwalifikacji w podregionach górniczych; C3: Kompleksowy system wsparcia 

społecznego aktywizujący mieszkańców podregionów górniczych) rekomenduje się objęcie 

wsparciem całych podregionów z premiowaniem OSI gminy w transformacji górniczej. W 

przypadku C3 dodatkowo proponuje się rozważyć ukierunkowanie wsparcia na rzecz 

placówek edukacyjnych kształcących w zawodach związanych z branżami podlegającymi 

transformacji. Atrakcyjny i efektywny system edukacji oraz podnoszenie kwalifikacji w 

podregionach górniczych; C2: Atrakcyjny i efektywny system wsparcia rynku pracy 

podregionów górniczych proponuje się rozważenie wprowadzenia linii demarkacyjnej na 

poziomie pracowników branż górniczych i okołogórniczych i/lub ich rodzin.  

4.2 Zasadność interwencji w poszczególnych obszarach programu  

Problem badawczy nr A3. Zasadność interwencji publicznej w poszczególnych 

obszarach programu, uwzględniając także istnienie innych polityk, strategii, 

programów i funduszy wdrażanych na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym (w 

tym m.in. Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, program REACT-

EU oraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji) 

Jak wskazano w poprzednich częściach raportu, planowane wsparcie przewidziane w 

ramach FE SL wynika ze zdiagnozowanych potrzeb i wyzwań regionu. Przyjęte kierunki 

działań są także wynikową zapisów projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 i 

przyjętych w niej możliwych zakresów interwencji, a także ustalonej linii demarkacyjnej 

między wsparciem udzielanym w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych. 

Planowane działania wpisują się także w cele i kierunki przyjęte w dokumentach 

strategicznych szczebla krajowego i wojewódzkiego, m. im. Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju, Krajowego Planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, 

Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r., Strategii Rozwoju Kapitału 
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Ludzkiego 2030 oraz Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”. Powiązania 

głównych dokumentów strategicznych z planowaną interwencją w ramach FE SL zostały 

wyczerpująco opisane w projekcie Programu. 

Wśród zidentyfikowanych wyzwań województwa dotyczących obszaru B+R znalazła się 

potrzeba rozwijania współpracy nauki i biznesu oraz wsparcia prowadzenia badań 

naukowych. Jak wskazują zapisy Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego 2030, niski 

poziom nakładów na działalność badawczo-rozwojową został uznany za podstawowy 

czynnik niekorzystnie wpływający na potencjał rozwojowy regionu w tym obszarze134. W 

odpowiedzi na te potrzeby w ramach FE SL zaproponowano interwencję finansowaną z 

EFRR oraz FST, zmierzającą do poprawy jakości infrastruktury badawczej w organizacjach 

badawczych, realizacji prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością komercjalizacji, 

podnoszenia kompetencji pracowników organizacji badawczych oraz nawiązywania 

współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem naukowym. W ramach FST 

przewidziano wsparcie w zakresie rozwoju potencjału wysokich technologii oraz instytucji 

wspierających innowacyjność w kierunku neutralności klimatycznej. Na poziomie krajowym 

wsparcie uzupełnia interwencję podejmowaną na poziomie regionów – w ramach programu 

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) zaplanowano działania 

ukierunkowane na zwiększenie aktywności badawczej oraz innowacyjnej przedsiębiorstw 

oraz zaaktywizowanie współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorstw oraz nauki. Linia 

demarkacyjna miedzy programami na poziomie krajowym i regionalnym w sposób klarowny 

rozgranicza wsparcie. W ramach FE SL możliwe będzie w niektórych przypadkach 

zastosowanie łagodniejszych kryteriów kwalifikowalności projektów do finansowania, co 

może pozytywnie wpływać na preferencje co do wyboru źródła finansowania potrzeb 

rozwojowych przez beneficjentów wsparcia. Dla przykładu, wdrożenia prac B+R oraz 

innowacji z poziomu krajowego będą możliwe jedynie dla projektów z komponentem 

badawczym, zaś z poziomu regionalnego - bez poprzedzającego etapu prac B+R lub w 

ramach kompleksowego projektu dot. działalności B+R. Na poziomie regionalnym wsparcie 

może być kierowane w uproszczonej formie, jak w przypadku proinnowacyjnych usług dla 

przedsiębiorstw lub wsparcia rozwoju w oparciu o klastry, co zwiększy postrzeganą łatwość 

sięgania po środki na realizację tych działań. Jednocześnie, dla niektórych rodzajów 

projektów, wsparcie będzie możliwe i zasadne jedynie z poziomu krajowego, jak w 

przypadku wspierania badań naukowych w ramach międzynarodowych i strategicznych 

programów (agend) badawczych, wsparcia aplikowania do programów KE zarządzanych 

centralnie (typu Horyzont Europa, w ramach którego można będzie wspierać m. in. badania 

oparte na współpracy), czy też wsparcia projektów, które uzyskały certyfikat Seal of 

Excellence przyznawany przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020. 

W obszarze cyfryzacji zaplanowano interwencję opartą o rozwój e-usług, wsparcie rozwiązań 

teleinformatycznych umożliwiających świadczenie usług medycznych, a także digitalizację 

zasobów publicznych. Mimo działań podjętych w tej kwestii w perspektywie 2014-2020 

(Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych), nadal istniejące potrzeby w 

tym obszarze uzasadniają podjęcie tego rodzaju działań w ramach FE SL. Pilność potrzeby 

wsparcia podkreśliła także pandemia, podczas której wykorzystanie rozwiązań cyfrowych 

stało się nieodzowne dla zachowania sprawnego funkcjonowania państwa. Interwencję w 

tym obszarze przewidziano także w ramach programu krajowego – w programie Fundusze 

                                                           

134 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego 2030, str. 36. 
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Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) wspierane będą działania w zakresie rozwoju i 

optymalizacji e-usług dla obywateli oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w ochronie 

zdrowia m.in. sztucznej inteligencji, dużych zbiorów danych, elektronicznej dokumentacji 

medycznej i telemedycyny. W obszarze „e-Państwo” zaplanowano optymalizację procesów 

w relacji podmiotów publicznych z obywatelem i przedsiębiorcą, rozwój nowoczesnych usług 

elektronicznych oraz opracowanie rozwiązań usprawniających funkcjonowanie administracji 

publicznej. Linia demarkacyjna ustalona w oparciu o zasięg działań oraz szczebel podmiotów 

objętych wsparciem jasno wyznacza ramy dla wnioskodawców. Szeroki pakiet działań 

dotyczących cyfryzacji został zaproponowany także w projekcie KPO. W ramach celu C 

zakłada się zapewnienie rozwoju infrastruktury łączności cyfrowej oraz rozwiązań w zakresie 

e-usług, wykorzystania potencjału technologii przełomowych, cyfrowej edukacji, wzrostu 

kompetencji cyfrowych, a także cyberbezpieczeństwa. Działania wspierane w ramach CS 2 

w zakresie podnoszenia jakości świadczonych e-usług w FE SL będą częściowo tożsame z 

inwestycjami w zakresie e-usług publicznych, rozwiązania IT usprawniające funkcjonowanie 

administracji i sektorów gospodarki oraz technologie przełomowe w sektorze publicznym, 

gospodarce i społeczeństwie. W projekcie KPO wskazano, iż w trakcie realizacji tychże 

inwestycji wdrożone zostaną mechanizmy m.in. w procesie selekcji i oceny projektów, 

zabezpieczające przed ryzykiem podwójnego finansowania inwestycji. Ponadto, 

komplementarne wsparcie w kwestii cyfryzacji JST jest także aktualnie realizowane w 

ramach nowego programu krajowego „Cyfrowa Gmina”, który przewiduje 100% 

dofinansowania (POPC - środki w ramach REACT EU). „Cyfrowa Gmina” jest konkursem 

grantowym skierowanym do wszystkich polskich gmin. Środki uzyskane w ramach programu 

można przeznaczyć na cyfryzację urzędów, zakup sprzętu komputerowego dla jednostek 

podległych, przygotowanie urzędników do pracy z nowoczesnymi technologiami, wsparcie 

JST w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia. 

Istotne dla dalszego rozwoju gospodarczego będą także działania w obszarze wpierania 

przedsiębiorczości. W ramach FE SL zaplanowane zostały działania polegające m. in. na 

wsparciu sieciowym dla przedsiębiorców, wsparciu na wdrażanie innowacji i wyników prac 

B+R, wsparciu cyfryzacji i automatyzacji procesów biznesowych, a także działania związane 

z poprawą konkurencyjności i innowacyjności firm. Planowana jest także interwencja w 

systemowe wsparcie przyczyniające się do zwiększenia poziomu przedsiębiorczości oraz 

wzrostu liczby nowych miejsc pracy w podregionach górniczych w ramach działań 

finansowanych z FST. Komplementarne działania w tym obszarze zaplanowano także w 

ramach KPO - blok tematyczny Odporność i konkurencyjność gospodarki (zwłaszcza cele 

szczegółowe: A1. Ograniczenie wpływu COVID-19 i skutków spowodowanego przez niego 

kryzysu na przedsiębiorstwa oraz A2. Rozwój narodowego systemu innowacji: wzmocnienie 

koordynacji, stymulowanie potencjału innowacyjnego oraz współpracy pomiędzy 

przedsiębiorstwami i organizacjami badawczymi. Wsparcie przedsiębiorczości dostępne 

będzie także w ramach FENG (Wzmacnianie zrównoważonego wzrostu i konkurencyjności 

MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne). Klarowna 

linia demarkacyjna w tym zakresie nie podważa zasadności rozwiązań przyjętych dla tego 

obszaru tematycznego w ramach FE SL.  

W obszarze dotyczącym ekosystemu RIS w ramach FE SL (finansowanie z EFRR oraz FST) 

wspierane będą ośrodki innowacji, klastry, monitoring i ewaluacja RIS woj. Śląskiego oraz 

tworzenie regionalnych agend badawczych. Zasadność wsparcia tego rodzaju działań w 

Programie wynika ze zdiagnozowanych potrzeb oraz jasnej linii demarkacyjnej. Na poziomie 

regionalnym wsparcie może być kierowane w uproszczonej formie, jak w przypadku 

wsparcia rozwoju w oparciu o klastry (przy zachowaniu formuły popytowej, np. bonów dla 
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firm). W innym jeszcze przypadku demarkacja odnosi się do zasięgu terytorialnego i 

wyraźnie rozdziela projekty o zasięgu krajowym (realizowane w programie FENG) od 

projektów o zasięgu regionalnym (jak w projektach odnoszących się do identyfikacji nowych 

kierunków badań naukowych i prac rozwojowych w ramach procesu przedsiębiorczego 

odkrywania).  

Jak wynika z dokumentu Polityka Energetyczna Polski 2040, jednym z celów wyznaczonych 

na najbliższe lata jest poprawa efektywności energetycznej – krajowy cel w zakresie 

poprawy efektywności energetycznej do 2030 r. został wyznaczony na poziomie 23% w 

odniesieniu do zużycia energii pierwotnej w 2020 r.135 W odpowiedzi na to wyzwanie, w 

ramach FE SL dofinansowana będzie kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 

użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych. Wsparcie tego rodzaju działań dostępne 

będzie także w ramach krajowego programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, 

Środowisko (FEnIKS). Podobnie jak w POIiŚ 2014-2020, planuje się wsparcie w zakresie 

podniesienia efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, budynków użyteczności 

publicznej oraz budynków zajmowanych przez średnie i duże przedsiębiorstwa. Analiza obu 

programów, tj. FE SL oraz FEnIKS, mimo iż wiele szczegółów nie zostało jeszcze 

doprecyzowanych, pozwala stwierdzić, że nie ma ryzyka wystąpienia konkurencyjności 

między interwencjami. W przypadku poprawy efektywności energetycznej budynków 

użyteczności publicznej, na poziomie krajowym planuje się inwestycje w budynki zarządzane 

przez administrację krajową, natomiast na poziomie regionalnym – budynki zarządzane 

przez JST. W przypadku przedsiębiorstw na poziomie krajowym wspierane będą średnie i 

duże przedsiębiorstwa, a regionalnym – mikro i małe.  

Wsparcie dotyczące podnoszenia efektywności energetycznej zaplanowano także w KPO. W 

projekcie zapisano m. in. kontynuację programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, 

w ramach którego właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych 

będą mogli otrzymać kredyt z dotacją na wymianę pieca i termomodernizację. Instrument ten 

jest komplementarny wobec FE SL na poziomie celu, jakim jest zmniejszenie zużycia energii 

elektrycznej i cieplnej, a w konsekwencji, poprawa jakości powietrza w regionie. Instrument 

ten nie stanowi konkurencji dla wsparcia z FE SL, gdyż jest skierowany do innego typu 

beneficjenta (w FE SL nie planuje się inwestycji w budynki mieszkalne jednorodzinne). Innym 

źródłem finansowania modernizacji energetycznej wskazanym w KPO jest kontynuacja 

wsparcia inwestycji obejmujących budynki mieszkalne wielorodzinne z Funduszu 

Termomodernizacji i Remontów oraz Funduszu Dopłat. W ramach tego programu oferowana 

jest premia termomodernizacyjna przysługująca inwestorowi z tytułu realizacji 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i stanowiąca spłatę kredytu zaciągniętego przez 

inwestora. Wysokość premii termomodernizacyjnej wynosi 16% kosztów przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego, lub 21% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz z 

montażem mikroinstalacji OZE. Grupa beneficjentów rządowego programu pokrywa się z 

beneficjentami FE SL. Są to m.in. JST, wspólnoty mieszkaniowe, TBS. Można zatem 

zakładać, że rządowy program będzie stanowił konkurencję wobec wsparcia w ramach FE 

SL, w którym przewiduje się zastosowanie instrumentu mieszanego dla projektów 

związanych z głęboką modernizacją energetyczną budynków wielorodzinnych. Fundusze z 

Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności będą przeznaczone także na 

inwestycje prowadzące do głębokiej termomodernizacji energetycznej budynków 

                                                           

135 Polityka Energetyczna Polski 2040, 2021.  
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oświatowych, bibliotek i domów kultury, oferowane (najprawdopodobniej) w formie grantów. 

W FE SL planuje się grantowe wsparcie efektywności energetycznej budynków użyteczności 

publicznej. Potencjalnie więc program rządowy może stanowić konkurencję dla FE SL, 

natomiast biorąc pod uwagę skalę potrzeb w regionie dotyczących modernizacji 

energetycznej, można zakładać, że możliwość skorzystania z programu rządowego nie 

wpłynie na niedostateczne zainteresowanie wsparciem z FE SL.  

W związku z bardzo niskim na tle kraju udziałem energii odnawialnej w produkcji energii 

elektrycznej i cieplnej w województwie oraz potrzebą dywersyfikacji źródeł energii, 

wynikającej także ze zobowiązań nałożonych przez dokumenty strategiczne UE oraz 

dokumenty krajowe (Europejski Zielony Ład, Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu na lata 

2021-2030, Polityka Energetyczna Polski 2040), ramach FE SL wspierane będą także 

inwestycje dotyczące produkcji, dystrybucji i magazynowania energii elektrycznej i cieplnej z 

odnawialnych źródeł energii. OZE wspierane będą również ze środków unijnych na poziomie 

krajowym, w programie FEnIKS. Podobnie jak w poprzedniej perspektywie w ramach POIiŚ 

2014-2020, w programie krajowym planuje się wsparcie instalacji do produkcji energii 

elektrycznej i ciepła oraz wytwarzania paliw alternatywnych z OZE wraz z magazynami 

energii, wsparcie instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej w budynkach 

jednorodzinnych, a także rozwój inteligentnych systemów i sieci energetycznych oraz 

systemów magazynowania energii poza transeuropejską siecią energetyczną (TEN-E). Po 

analizie projektowanych warunków wsparcia można stwierdzić, iż nie będzie występować 

konkurencja między programem krajowy i regionalnym, co zapewnia klarowna linia 

demarkacyjna, oparta na limitach mocy. Jedynie wsparcie klastrów i spółdzielni 

energetycznych będzie mogło otrzymać wsparcie z obu programów. Wsparcie dla rozwoju 

wykorzystania OZE zaplanowano także w ramach KPO. Będzie to wdrażany w trybie 

konkursowym program wsparcia przedinwestyjnego i inwestycyjnego, obejmujący istniejące 

społeczności energetyczne lub podmioty mające zamiar powołać takie społeczności. Zakłada 

się, że wsparcie przedinwestycyjne będzie miało na celu opracowanie optymalnej formuły 

prawno-organizacyjnej i modelu biznesowego na potrzeby uruchomienia lub rozwoju 

społeczności energetycznej oraz przygotowanie niezbędnych analiz i dokumentacji pod 

kątem przygotowania inwestycji. Natomiast wsparcie inwestycyjne obejmie najbardziej 

zaawansowane/rokujące istniejące już społeczności energetyczne, które będą realizowały 

wdrożenia zaawansowanych usług energetycznych. Można zakładać, że wsparcie z poziomu 

krajowego dla klastrów i spółdzielni energetycznych będzie konkurencją dla FE SL, jednak 

warto zauważyć, iż w KPO nie wskazano, czy będzie to forma dotacyjna wsparcia, czy 

zwrotna.  

Potrzeby związane z wspieraniem przystosowania do postępujących zmian klimatu i 

zapobiegania ryzyku klęsk żywiołowych i katastrof została odzwierciedlona w Programie w 

postaci wsparcia na dostosowanie infrastruktury do ekstremalnych stanów pogodowych, na 

inwestycje związane z renaturyzacją cieków oraz budową kanalizacji deszczowej, a także 

wyposażenie jednostek służb ratowniczych. Potrzeby inwestycyjne w regionie w tym 

obszarze są duże i będą się systematycznie zwiększać z uwagi na postępujące zmiany 

klimatu. Wsparcie w tym obszarze dostępne będzie także w ramach innych źródeł. W 

programie FENG dostępne będzie komplementarne wsparcie prac B+R prowadzących do 

innowacji w zakresie technologii środowiskowych i wdrożenie ich wyników, a także wsparcie 

przedsiębiorstw w zakresie inwestycji w ramach zazieleniania. Istnieje również możliwość 

finansowania tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla problemów w obszarze błękitnej i 

zielonej gospodarki, adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków, transformacji 

energetycznej i zrównoważonego transportu, zidentyfikowanych przez sektor publiczny. W 
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ramach WFOŚiGW dostępne będą środki na uzupełnienie w sprzęt przeciwpowodziowy 

Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkiej Policji, 

wojewódzkich lub powiatowych magazynów przeciwpowodziowych, a także inwestycje w 

zakresie dostosowania do zmian klimatu, przeciwdziałania suszy oraz ograniczenia zużycia 

wody. Trudno aktualnie oszacować, czy i na ile wsparcie WFOŚiGW może stanowić 

konkurencję dla wsparcia w ramach FE SL. Nie dla wszystkich działań istnieją bowiem 

dokumenty programowe, w których opisano zakres i warunki wsparcia. Kluczową kwestią w 

tym zakresie będą warunki wsparcia (np. czy oferowana będzie dotacja czy wsparcie z 

wykorzystaniem instrumentów finansowych) oraz dostępność środków dla inwestora / 

wnioskodawcy w danym terminie. Cześć naborów organizowanych przez WFOŚiGW jest w 

formie ciągłej, zatem jest to niewątpliwie duża elastyczność dla zainteresowanych 

podmiotów. W ramach programu FEnIKS przewidziano natomiast wsparcie w zakresie 

gospodarowania wodami opadowymi oraz działania związane z rozwojem powierzchni 

terenów pokrytych zielenią w miastach. Przyjęte założenia wsparcia w ramach FEnIKS i 

zapisy linii demarkacyjnej wykluczają możliwość podwójnego finansowania działań. Całość 

zaplanowanego wsparcia (poziom krajowy i regionalny) jest komplementarna, gdyż obejmuje 

inwestycje o różnej wielkości i specyfice. Przyjęte założenia należy ocenić jako trafne. Efekty 

projektów wdrażanych w ramach FEnIKS oraz FE SL będą się uzupełniały oraz przyczynią 

się do podniesienia zdolności adaptacyjnej do zmian klimatu w kraju i regionie.  

Interwencja dotycząca wspierania dostępu do wody oraz rozwijania zrównoważonej 

gospodarki wodnej jest uzasadniona z uwagi na zdiagnozowane potrzeby w tej kwestii oraz 

konieczność realizacji wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej. Przewidziane działania 

dotyczą wsparcia w kwestii dostarczania wody do spożycia przez ludzi oraz odprowadzania i 

oczyszczania ścieków. Na realizację projektów o podobnym charakterze wsparcie można 

uzyskać z programu FEnIKS. Priorytetem będzie wspieranie działań związanych zarówno z 

budową nowej, jak i przebudową i remontem istniejącej infrastruktury, niezbędnej do 

zrealizowania zobowiązań wynikających z Dyrektywy 91/271/EWG136 w aglomeracjach 

ujętych w KPOŚK o wielkości co najmniej 10 000 RLM. Przyjęta linia demarkacyjna nie 

dopuszcza konkurencji środków. Wsparcie o charakterze komplementarnym można uzyskać 

także z WFOŚiGW, który oferuje środki na zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody o 

jakości odpowiadającej normom wody do picia. Komplementarne wsparcie dotyczące 

gospodarki wodnej przewidziano także w projekcie KPO, w ramach Działania B3.3. Wsparcie 

dla zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi w rolnictwie i na obszarach 

wiejskich (inwestycje: B3.3.1. Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej 

gospodarki wodnej na obszarach wiejskich).  

Jednym z poważniejszych wyzwań regionu jest także wspieranie transformacji w kierunku 

gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) i gospodarki zasobooszczędnej. Proponowana 

interwencja w Programie w tej kwestii dotyczy przede wszystkim wspierania selektywnej 

zbiórki odpadów, stosowania rozwiązań w zakresie obiegu cyrkularnego oraz 

zagospodarowania odpadów ściekowych. Interwencje o charakterze komplementarnym 

zaplanowano także w ramach FENG (w kwestii stosowania rozwiązań GOZ), KPO 

(inwestycje MŚP związane z wdrażaniem technologii środowiskowych, w tym związanych z 

GOZ, pilotażowe badanie składu morfologicznego wybranych hałd odpadów 

                                                           

136 Dyrektywa 91/271/EWG – oczyszczanie ścieków komunalnych  
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poprzemysłowych i powydobywczych oraz wparcie badań jakości surowców wtórnych), a 

także w ramach WFOŚiGW (zapobieganie powstawaniu odpadów lub przygotowanie ich do 

ponownego użycia lub umożliwiające recykling, odzysk, unieszkodliwianie odpadów, budowa 

i modernizacja obiektów gospodarki osadowej). Działania te będą uzupełniać efekty 

osiągnięte na poziomie regionu. Na poziomie krajowym dostępne będzie także wsparcie w 

ramach programu FEnIKS. Dofinansowanie otrzymają projekty dotyczące gospodarki 

odpadami komunalnymi, recyklingu, a także gospodarki wodno-ściekowej. Przyjęte założenia 

dotyczące linii demarkacyjnej w okresie 2021-27 można ocenić generalnie jako trafne i 

zasadne. Nie stwierdzono występowania zapisów, które mogłyby w negatywny sposób 

wpływać na zaplanowane wsparcie w ramach FE SL, dzięki jasnej linii demarkacyjnej. 

Stanowi ona w dużej mierze odwzorowanie sprawdzonych założeń z perspektywy finansowej 

2014-2020. W omawianym zakresie tematycznym potrzeby inwestycyjne w regionie są duże 

i z uwagi na rosnące wymagania w tym zakresie (GOZ, efektywność systemów gospodarki 

odpadami) będą się z biegiem najbliższych kilku lat tylko zwiększały. Z tego względu plan 

wsparcia interwencji o zbliżonym zakresie merytorycznym z innych źródeł niż FE SL ocenić 

należy tylko pozytywnie. Warto jednak wskazać, iż można by osiągnąć większą 

efektywność wsparcia udzielanego w ramach FE SL w sytuacji, gdyby dopuszczono 

do realizacji na poziomie regionalnym projekty ukierunkowane na edukację w zakresie 

GOZ. W projekty te na poziomie regionalnym mogłyby zostać zaangażowane lokalne 

organizacje np. pozarządowe, które mają odpowiednią wiedzę, doświadczenie, znajomość 

uwarunkowań i specyfiki regionu oraz są rozpoznawalne wśród sektora MŚP. Powyższe 

mogłoby pozytywnie przełożyć się na zainteresowane aplikowaniem o wsparcie przez 

potencjalnych beneficjentów, zwłaszcza, iż w tym działaniu przewidziano udzielanie wsparcia 

w formie instrumentów finansowych. Ponadto wsparcie to mogłoby zostać uruchomione 

odpowiednio wcześniej, bez konieczności czekania na przygotowanie i uruchomienie 

projektów ukierunkowanych na edukację w zakresie GOZ na poziomie krajowym. 

Wyzwania województwa śląskiego związane ochroną przyrody i różnorodności biologicznej 

oraz zieloną infrastrukturą zostały zaadresowane w Programie w postaci wsparcia na rzecz 

ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków rodzimych oraz tworzenia miejsc ochrony 

różnorodności biologicznej i rekultywacji powierzchni zdegradowanych. Wsparcie 

ukierunkowane na osiągnięcie podobnych efektów zaplanowano także w ramach KPO 

(odbudowa możliwości inwestycyjnych miast ukierunkowanych na zieloną transformację 

zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu - planowane jest zastosowanie 

bezzwrotnego wsparcia, lub w przypadku dochodowości inwestycji, finansowania dotacyjno-

pożyczkowego), a także w ramach Programu LIFE 2021 – w obszarze Środowisko zawarto 

podprogram: „Przyroda i różnorodność biologiczna”. Wsparcie będzie dostępne także w 

ramach WFOŚiGW – projekty mogą obejmować działania wspierające rozwój systemu 

obszarów chronionych, działania na rzecz zachowania bioróżnorodności, naprawianie szkód 

w środowisku oraz zadrzewienia i zakrzewienia. Wsparcie będzie stanowiło uzupełnienie 

działań prowadzonych na poziomie regionalnym w ramach FE SL. Interwencję w obszarze 

ochrony przyrody i różnorodności biologicznej oraz ograniczania zanieczyszczeń 

przewidziano także w ramach programu FEnIKS. Przyjęty zakres wsparcia w ramach FE SL 

21-27 oraz FEnIKS wyklucza możliwość podwójnego finansowania działań wspieranych z 

tych programów. Całość zaplanowanej interwencji jest komplementarna, gdyż obejmuje 

inwestycje o różnej wielkości i specyfice.  

Przechodzenie na gospodarkę neutralną klimatycznie, do którego zobowiązują Polskę zapisy 

Europejskiego Zielonego Ładu będzie wymagało także znaczących nakładów na 

podniesienie atrakcyjności transportu zbiorowego. Dlatego też wsparcie w obszarze 
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mobilności miejskiej w ramach FE SL będzie skoncentrowane głównie na inwestycjach 

obejmujących węzły/centra przesiadkowe, parkingi park&ride, systemy dynamicznej 

informacji pasażerskiej, budowę dróg rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych, a także 

zakup taboru niskoemisyjnego. Zasadność prowadzenia tego rodzaju inwestycji wynika z 

potrzeby zwiększenia intensywności przewozów komunikacją miejską oraz ograniczenia 

emisyjności transportu, a także konieczności realizacji zapisów regionalnych i krajowych 

dokumentów strategicznych w tej kwestii137. Zrównoważona mobilność miejska będzie 

wspierana także w ramach krajowego programu operacyjnego (FEnIKS). Projekt programu 

zakłada wsparcie większości typów operacji, które będą wspierane na poziomie regionalnym, 

jednak różnice będą dotyczyć skali, wartości i kompleksowości inwestycji. W chwili obecnej 

trudno ocenić tak sformułowane zapisy – brak bowiem informacji jak rozumieć projekty dużej 

skali i wartości czy projekty kompleksowe, konieczne jest ich doprecyzowanie. Wydaje się 

jednak, na podstawie doświadczeń poprzedniej perspektywy, że taki podział będzie 

pozytywnie wpływał na osiągane efekty – wsparcie regionalne będzie uzupełniać duże 

projekty finansowane na poziomie krajowym, w ramach którego siłą rzeczy osiągane efekty 

w zakresie spadku emisji pochodzących z transportu, spadku natężenia ruchu 

samochodowego w miastach, wzrostu udziału pojazdów niskoemisyjnych czy poprawy 

integracji komunikacji zbiorowej będą większe i będą oddziaływać na szerszą skalę. 

Wsparcie z obu źródeł można ocenić jako komplementarne. Co prawda ma miejsce 

wspieranie po części analogicznych rodzajów inwestycji do tych wspieranych w programie 

regionalnym, trzeba jednak mieć na względzie, że po pierwsze – potrzeby Katowic i ich OF 

oraz innych średnich miast w zakresie transportu zbiorowego są w dalszym ciągu znaczące, 

a po drugie w ramach FEnIKS możliwe będzie wspieranie projektów dużej skali/wartości oraz 

kompleksowych (projektów, które zostaną uzgodnione w kontrakcie terytorialnym). Według 

ostatniej zmiany, w Programie regionalnym nie będą finansowane inwestycje tramwajowe 

(ani w linie, ani w tabor) – w tym przypadku zatem źródłem wsparcia będzie m.in. FEnIKS. 

Wsparcie transportu tramwajowego będzie zaś oddziaływać na osiąganie efektów 

związanych z wzrostem znaczenia komunikacji zbiorowej.  

Inwestycje dotyczące mobilności miejskiej będą wpierane także w ramach KPO. Wsparciem 

zwrotnym objęty będzie zakup nowoczesnego taboru szynowego (tramwajowego). W formie 

dotacji realizowane będą natomiast inwestycje związane z wymianą autobusów na zero- i 

nisko- emisyjne. Projekty planowane w ramach KPO są komplementarne z projektami FE 

SL, tzn. zakładają osiąganie zbliżonych efektów w zakresie transportu niskoemisyjnego. Jak 

wskazano w KPO, zważywszy na skalę potrzeb w sektorze transportu oraz znaczne koszty 

ich realizacji, nie wdrożono sztywnej demarkacji pomiędzy Instrumentem na rzecz 

Odbudowy i Zwiększania Odporności, a innymi unijnymi źródłami wsparcia projektów. Co do 

zasady, przedsięwzięcia będą zatem mogły być finansowane zarówno w ramach KPO, jak i 

w ramach programów operacyjnych. Warto zwrócić także uwagę na tryb wyboru projektów – 

w przypadku KPO będzie to wyłącznie tryb konkurencyjny, w przypadku Programu 

przewidziano wykorzystanie instrumentu ZIT oraz trybu niekonkurencyjnego, a dodatkowo 

możliwość przeprowadzania procedury wyboru projektów na wybranych OSI wskazanych w 

Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”. Powoduje to, że dla 

wnioskodawców z regionu śląskiego bardziej atrakcyjne powinno być wsparcie z programu 

regionalnego.  

                                                           

137 Kierunki rozwoju transportu intermodalnego w Polsce do 2030 r. z perspektywą do 2040 r., CUPT 
2020, Strategia rozwoju systemu transportu województwa śląskiego, 2014.  
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W odpowiedzi na nadal znaczące potrzeby w zakresie zwiększenia wykorzystania transportu 

kolejowego w przewozach pasażerskich oraz przeciwdziałania peryferyzacji obszarów o 

niskiej dostępności infrastruktury transportowej, w ramach FE SL zaproponowano wsparcie 

inwestycji dotyczących dróg wojewódzkich, a także zakupu elektrycznego (lub wodorowego) 

taboru kolejowego na rzecz kolejowych pasażerskich przewozów regionalnych. Inwestycje w 

tym obszarze będą wspierane także na poziomie programu krajowego. Zgodnie z linią 

demarkacyjną, wsparcie na drogowych i kolejowych sieciach TEN-T będzie realizowane w 

ramach FEnIKS. Jedynym wyjątkiem (mającym zastosowanie w przypadku regionu 

śląskiego) będzie wsparcie na tabor kolejowy do przewozów regionalnych – wsparcia takiego 

w ramach TEN-T nie przewidziano w FEnIKS. Przyjęty podział wydaje się jak najbardziej 

zasadny i zapewnia komplementarność uzyskiwanych efektów w zakresie wzrostu znaczenia 

transportu kolejowego - zarówno w wymiarze regionalnym, jak i ponadregionalnym. W tym 

względzie nastąpiła zmiana wobec perspektywy 2014-2020, kiedy z poziomu regionalnego 

możliwe było w wyjątkowych sytuacjach po uzgodnieniu z PKP PLK SA realizowanie również 

inwestycji w sieci kolejowej TEN-T, gdy miały one znaczenie regionalne. Wsparcie poza 

siecią TEN-T w przypadku sieci drogowej jest kontynuacją linii demarkacyjnej z lat 2014-

2020. Drogi krajowe wspierane będą z poziomu krajowego, a drogi o niższej kategorii - z 

poziomu regionalnego. Taki podział sprzyja uzupełnianiu się i komplementarność działań, 

dzięki czemu możliwe będzie uzyskiwanie efektów synergicznych w zakresie kompleksowej 

poprawy jakości transportu drogowego w regionie. Warto zwrócić uwagę, iż zasady podziału 

wsparcia transportu kolejowego poza siecią TEN-T między poziom krajowy i regionalny nie 

są tożsame w stosunku do zasad w latach 2014-2020. Nowością w perspektywie 2021-2027 

będzie możliwość budowy i rozbudowy bazy utrzymaniowej/naprawczej taboru. Z drugiej 

strony, na poziomie krajowym ograniczono możliwość wsparcia kolei aglomeracyjnych – 

zamiast tego przewidziano wsparcie kolei miejskiej. Pierwsza zmiana jest oceniana jak 

najbardziej pozytywnie – wpisuje się ona w zalecenia formułowane w badaniu ewaluacyjnym 

dotyczącym sektora transportu w regionie138. Druga zmiana nie ma z kolei przełożenia na 

region śląski, w którym mamy do czynienia z transportem kolejowym o znaczeniu 

regionalnym (zgodnie z planami Śląska Kolej Aglomeracyjna mogłaby zostać uruchomiona 

dopiero w drugiej połowie perspektywy finansowej, nie jest więc pewne, czy możliwe będzie 

sięgnięcie po środki na ten cel jeszcze w tej perspektywie finansowej). Warto zaznaczyć 

także, że w regionie śląskim nie zdecydowano się na skorzystanie z możliwości 

finansowania infrastruktury kolejowej poza TEN-T zarządzanej przez samorząd – mimo, że 

jeszcze w ramach Działania 6.2 RPO WSL 2014-2020 przygotowano dokumentację dla 

projektu rewitalizacji linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 Orzesze Jaśkowice-Tychy-

Baraniec-KWK Piast-Nowy Bieruń-Oświęcim. Zgodnie z pozyskanymi informacjami od IZ w 

trakcie wywiadu, region stara się o to, by projekt ten był sfinansowany ze źródeł krajowych. 

Inwestycje transportowe będą wpierane także w ramach KPO. W projekcie przewidziano 

pożyczki na wsparcie pasażerskiego taboru kolejowego do przewozów regionalnych, a także 

dotacje na wsparcie pasażerskiego taboru kolejowego do przewozów międzywojewódzkich i 

regionalnych, punktowe działania inwestycyjne poprawiające bezpieczeństwo ruchu 

drogowego, cyfryzację transportu kolejowego oraz projekty obejmujące linie kolejowe. 

Inwestycje w obszarze kolei, z uwagi na znaczne potrzeby w tym obszarze finansowane są z 

                                                           

138 Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (OP VI, OP 
IV-PI 4e) przyczyniło się do osiągnięcia celów dotyczących obszaru transportu, Ecorys Sp. z o.o., 
Warszawa 2020, str. 72, 135-136. 
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wielu dostępnych źródeł, niezależnie czy dotyczą one na linii wchodzących w skład sieci 

TEN-T, czy znajdujących się poza tą siecią albo taboru dla przewozów dalekobieżnych, czy 

regionalnych bądź aglomeracyjnych. Projekty realizowane w ramach KPO będą więc 

komplementarne z projektami finansowanymi ze środków FE SL. Zważywszy na skalę 

potrzeb w sektorze transportu oraz znaczne koszty inwestycji, w ramach komponentu 

transportowego nie wdrożono sztywnej demarkacji pomiędzy Instrumentem na rzecz 

Odbudowy i Zwiększania Odporności a Polityką Spójności. Wspólnym elementem obu źródeł 

wsparcia jest zakup taboru kolejowego, m.in. na potrzeby przewozów regionalnych. W 

ramach KPO wsparcie będzie możliwe zarówno poprzez pożyczki, jak i dotacje – w obu 

przypadkach prowadzone będą konkursy. W ramach FE SL zakłada się wsparcie dotacyjne 

w formule niekonkurencyjnej z uwagi na to, że tylko jeden podmiot będzie beneficjentem 

takiego wsparcia. Mimo to można ocenić, że wsparcie z obu źródeł będzie się uzupełniać – 

zapotrzebowanie Kolei Śląskich na tabor jest znacznie wyższe, niż dostępna w Programie 

regionalnym alokacja, można zatem zakładać, że podmiot ten będzie brał udział w 

konkursach w ramach KPO.  

Kolejnym instrumentem wspierającym inwestycje transportowe będzie Instrument „Łącząc 

Europę” (CEF), finansujący kluczową infrastrukturę transportową (w tym kolejową i drogową) 

w sieci TEN-T. Wsparcie z tego źródła będzie uzupełniać działania realizowane ze środków 

regionalnych. Z uwagi jednak na to, że oba źródła nastawione są na finansowanie inwestycji 

o innym znaczeniu, inne będą też podmioty otrzymujące wsparcie, nie można mówić więc o 

jakimkolwiek dublowaniu form wsparcia. Innym źródłem finansowania będzie Program 

Kolej+, którego celem jest uzupełnienie sieci kolejowej w miejscowościach powyżej 10 tys. 

mieszkańców, nie posiadających dostępu do połączeń pasażerskich z miastami 

wojewódzkimi lub takich, które posiadają dostęp do kolei, ale istniejące połączenia wymagają 

usprawnienia. Wg danych z końca 2020r. do II etapu Programu zakwalifikowano 17 

projektów z regionu śląskiego (najwięcej spośród województw). Prawdopodobnie jest to 

jednym z powodów (poza ograniczoną alokacją), dla którego nie zdecydowano się na to, by 

w FE SL uwzględnić kolejowe projekty liniowe. Wsparcie z Programu Kolej+ będzie z 

pewnością w pełni komplementarne względem wsparcia zakupu taboru kolejowego z FE SL. 

Modernizacja lokalnej i regionalnej sieci kolejowej w połączeniu z rozwijaniem 

nowoczesnego zaplecza taborowego (finansowanego m.in. z programu FE SL) wpłynie 

pozytywnie na efekty w postaci wzrostu znaczenia tego środka transportu w regionie. Jeśli 

chodzi o inwestycje drogowe, to komplementarnym źródłem finansowania jest Rządowy 

Fundusz Rozwoju Dróg, w ramach którego dofinansowane są projekty dotyczące dróg 

wojewódzkich, powiatowych i gminnych, obwodnic oraz mostów. Wsparcie z tego Funduszu 

realizowane jest w formie dotacji, w trybie konkursowym. Konkursy realizowane są osobno 

dla każdego z województw. Mając na względzie fakt, że w ramach FE SL przewidziano 

relatywnie niewielką alokację na takie inwestycje, a dodatkowo muszą być one wprost 

nakierowane na poprawę jakości transportu publicznego, wydaje się, że wsparcie ze 

środków Funduszu będzie w pełni komplementarne, a co więcej zapewni efekt synergii w 

postaci kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych – nie tylko tych, które są istotne dla 

działania transportu publicznego.  

W obszarze wsparcia rynku pracy w Programie zaproponowano działania skoncentrowane 

na poprawie dostępu do zatrudnienia i włączeniu do rynku pracy osób pozostających bez 

pracy, wsparciu samozatrudnienia i mobilności osób bezrobotnych i poszukujących pracy, a 

także pracodawców poszukujących pracowników. Działania te są kontynuacją interwencji w 

ramach RPO WSL 2014-2020. Zasadność dalszego wspierania tego rodzaju projektów 

wynika ze zdiagnozowanych potrzeb w kwestii przeciwdziałania prognozowanemu dalszemu 
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utrzymaniu się trendu wzrostowego bezrobocia w regionie, zwłaszcza w powiatach 

gospodarczo skoncentrowanych wokół przemysłu górniczego, w szczególności ze względu 

na transformację energetyczną regionu, a także redukcji skutków spowolnienia 

gospodarczego spowodowanego pandemią COVID-19. Uzasadnienie wsparcia w tym 

obszarze w ramach FE SL wynika także z linii demarkacyjnej. W ramach wsparcia na 

poziomie krajowym udzielane będą pożyczki na założenie działalności gospodarczej dla 

bezrobotnych, poszukujących pracy, niezatrudnionych i niewykonujących innej pracy 

zarobkowej lub których średniomiesięczne przychody z okresu ostatnich trzech miesięcy nie 

przekraczały przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Wsparcia udzielać będzie BGK przy 

wsparciu pośredników finansowych. Natomiast na poziomie regionalnym wsparcie udzielane 

będzie w formie dotacji dla bezrobotnych lub poszukujących pracy, którzy pozostawali bez 

zatrudnienia i nie wykonywali innej pracy zarobkowej w okresie ostatnich 3 m-cy przed 

złożeniem wniosku o dofinansowanie (ograniczenie grupy docelowej), tylko i wyłącznie przez 

PUP-y. Wsparcie o charakterze komplementarnym zaplanowano także w ramach KPO. 

Oprócz planowanych reform wprowadzających systemowe rozwiązania zwiększające 

dopasowanie umiejętności kadr do potrzeb rynku pracy oraz uzupełniające niedobory na 

rynku poprzez ułatwienia w dostępie do zatrudnienia cudzoziemców, przewiduje się 

inwestycje dotyczące przygotowania standardów działań PSZ dotyczących obsługi 

pracodawców i nowych grup docelowych (bierni zawodowo) oraz kompleksowego systemu 

wsparcia pracodawców pozyskujących pracowników zza granicy i samych cudzoziemców. 

W Programie zaplanowano także interwencję ukierunkowaną na modernizację instytucji i 

służb rynku pracy, odpowiadająca na potrzeby związane z petryfikacją liczby osób 

długotrwale bezrobotnych oraz załamaniem całych branż w wyniku konsekwencji pandemii 

COVID-19. Linia demarkacyjna wskazuje, że wsparcie na poziomie regionalnym 

skoncentrowane będzie na wyzwaniach rynku regionalnego (podnoszenie kwalifikacji i 

kompetencji pracowników Instytucji Rynku Pracy, w tym w szczególności PSZ wynikających 

z potrzeb regionalnego/lokalnego rynku pracy oraz wsparcie PSZ w świadczeniu usług w 

ramach sieci EURES). Z kolei na poziomie krajowym (FERS) zaplanowano działania 

ukierunkowane na rozwój kompetencji pracowników PSZ w zakresie pracy z osobami 

znajdującymi się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, wypracowanie i wdrożenie 

standardów jakości funkcjonowania PSZ oraz systemu ich monitorowania, a także wdrożenie 

nowych instrumentów aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. Z uwagi na 

jasną linię demarkacyjną nie można odnotować konkurencyjności interwencji krajowej i 

regionalnej.  

Jednym z największych wyzwań rozwojowych regionu w najbliższych dekadach będzie 

restrukturyzacja zatrudnienia w związku ze stopniową dekarbonizacją. Według szacunków 

przedstawionych w raporcie „Kierunki Rozwoju i Sprawiedliwej Transformacji województwa 

śląskiego”, do 2030 r. nawet 13 tys. ludzi zatrudnionych w sektorze górniczym będzie 

wymagało przekwalifikowania lub skierowania na urlop górniczy. W całej branży 

okołogórniczej może być to nawet 15-18 tys. osób. Dlatego też niezbędne jest wpieranie 

działań ukierunkowanych na podnoszenie i zmianę kwalifikacji zawodowych tychże osób 

(szkolenia, staże, doradztwo zawodowe) w kierunku trwałego zatrudnienia w innych, 

perspektywicznych branżach (szczególnie w tych związanych z cyfrową i zieloną 

gospodarką, w tym w branży budowalnej, przemyśle samochodowym – niskoemisyjnym oraz 

przemyśle związanym z GOZ), co pozwoli na ograniczanie negatywnych skutków 
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ekonomicznych i społecznych transformacji energetycznej województwa139. Zdefiniowana 

potrzeba dalszego wspierania dostosowania pracowników do zmian, a także wspieranie 

zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, potwierdzona wynikami badania 

ewaluacyjnego140, została zaadresowana w Programie poprzez działania zmierzające do 

opracowywania i wdrażania programów wsparcia outplacementowego, programów 

zdrowotnych i rehabilitacyjnych, a także realizacji usług rozwojowych w Podmiotowym 

Systemie Finansowania (EFS+).W FE SL przewidziano także działania skierowane 

bezpośrednio do podregionów górniczych, które będą finansowane z FST. Będzie to 

kompleksowe wsparcie w zakresie ścieżki reorientacji zawodowej poprzez zastosowanie 

narzędzi służących aktywizacji zawodowej oraz w zakresie ścieżki przedsiębiorczości, 

realizowanej m.in. poprzez dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz ze 

wsparciem pomostowym, uwzględniając rodzaje wsparcia takie jak finansowe, 

organizacyjne, doradcze, marketingowe. Wsparcie działań dotyczących adaptacji do zmian 

na rynku pracy dostępne będzie także w ramach programu krajowego (FERS), w ramach 

którego wspierane będą działania szkoleniowe i doradcze dla pracowników przedsiębiorstw i 

innych pracodawców, realizowane w obszarach kluczowych dla rozwoju społeczno-

gospodarczego kraju. Planowane jest także wzmocnienie Bazy Usług Rozwojowych (BUR) i 

jakości świadczonych usług rozwojowych oraz pilotaż systemu Indywidualnych Kont 

Rozwojowych (IKR). Proponowane działania pozostają komplementarne do interwencji w FE 

SL. W obszarze usług rozwojowych na szczeblu krajowym zaplanowano działania 

wspierające rozwój przedsiębiorstw w kierunku ważnym dla gospodarki kraju oraz działania 

modernizujące BUR, podczas gdy na szczeblu regionalnym wdrażane będą usługi 

rozwojowe w PSF dla pracodawców i ich pracowników, zgodne z ich zidentyfikowanymi 

potrzebami (system popytowy w oparciu o BUR). Demarkacja wsparcia jasno oddziela 

zakresy interwencji na poziomie kraju i województwa. Należy jednak zwrócić uwagę na 

możliwość wystąpienia niedopasowania terminów realizacji interwencji na obu poziomach i 

konieczności wstrzymania realizacji projektów w ramach FE SL do czasu przeprowadzenia 

modernizacji BUR. Na obecnym etapie trudno jednak przesądzać o prawdopodobieństwie 

takiego ryzyka, gdyż nie są znane szczegóły związane z zakresem i terminem rozwijania 

BUR w ramach programu krajowego. Outplacement realizowany będzie wyłącznie na 

szczeblu regionalnym. W ramach FERS wspierane będą także działania na rzecz 

wzmocnienia udziału partnerów społecznych w zapewnianiu bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracy oraz promocja roli przedstawicielstwa pracowników w BHP, wsparcie 

działań w zakresie profilaktyki oraz kształtowania i rozwoju postaw prozdrowotnych oraz 

przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia. Działania te będą stanowiły uzupełnienie 

interwencji FE SL w zakresie ochrony zdrowia poprzez realizację badań przesiewowych, 

profilaktyki chorób cywilizacyjnych - podczas gdy w programie regionalnym działania te będą 

koncentrowały się na programach zdrowotnych, turnusach rehabilitacyjnych i rozwiązaniach 

zapewniających bezpieczeństwo w miejscu pracy.  

W obszarze włączenia społecznego kluczowe działania będą koncentrowały się na 

wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, a także wspierania włączenia społecznego osób 

                                                           

139 Kierunki Rozwoju i Sprawiedliwej Transformacji województwa śląskiego, Instytut Badań 
Strukturalnych dla Fundacji WWF Polska, ISBN 978-83-60757-60-4, 2021.  
140 Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi 
priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy, EVALU Sp. Z o.o., 2020. 
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z niepełnosprawnościami poprzez ich aktywizację społeczno-zawodową. Wsparcie to będzie 

kontynuacją działań prowadzonych w perspektywie 2014-2020. Interwencja w 

zaproponowanym kształcie jest zgodna z założeniami linii demarkacyjnej, według której na 

poziomie krajowym wspierane będą systemowe rozwiązania dotyczące ekonomii społecznej 

oraz instrumenty zwrotne na finansowanie potrzeb rozwojowych PES (wsparcie dostępne w 

ramach programu FERS), podczas gdy na poziomie regionów będzie to wsparcie 

bezpośrednie dla przedsiębiorstw społecznych. Na poziomie krajowym nie będzie możliwości 

wspierania aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo, co potwierdza zasadność 

realizacji tego typu działań w FE SL. Komplementarne wsparcie w tym obszarze planowane 

jest w ramach KPO (instrumenty zwrotne i dotacja na programy wsparcia inwestycyjnego 

umożliwiające m. in. rozwój działalności, zwiększenie udziału w realizacji usług społecznych 

oraz podniesienie jakości reintegracji w PES).  

W obliczu rosnącej migracji cudzoziemców do regionu śląskiego (w największym stopniu są 

to obywatele Ukrainy) i jednoczesnej podaży pracowników o niskich kwalifikacjach, w 

ramach FE SL zaproponowano działania zmierzające do aktywizacji zawodowej i społecznej 

migrantów. Zakres wsparcia będzie obejmował zastosowanie instrumentów aktywnej 

integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym oraz zdrowotnym dla 

członków rodzin cudzoziemców, obywateli państw trzecich, reemigrantów i repatriantów 

podejmujących pracę zawodową w regionie. Komplementarne wsparcie dostępne będzie 

także w ramach KPO (inwestycje wspierające reformę instytucji rynku pracy (cyfryzacja, 

doposażenie w związku ze zmianą zakresu odpowiedzialności, szkolenia) - objęcie 

zasięgiem PSZ grup obecnie nie wspieranych (np. osoby bierne zawodowe, cudzoziemcy)), 

a także w ramach FERS, gdzie przewidziano wsparcie rozwiązań systemowych aktywnej 

integracji obywateli państw trzecich dotyczących zarządzania migracjami zarobkowymi w 

celu lepszego wykorzystania potencjału migrantów i wsparcia pracodawców poszukujących 

pracowników cudzoziemskich. W ramach programów krajowych nastąpi wdrożenie 

kompleksowej strategii zarządzania procesami migracyjnymi, podczas gdy w programach 

regionalnych przeprowadzona zostanie aktywna integracja obywateli państw trzecich, 

stosownie do wyzwań i potrzeb rynków regionalnych i lokalnych. Założenia linii 

demarkacyjnej należy uznać za trafne, a interwencję przewidzianą w FE SL – jako 

uzasadnioną w kontekście potrzeb i możliwości, jakie niesie podział zakresu wsparcia na 

poziomie regionalnym i krajowym.  

W ramach Programu wpierane będą także działania dotyczące rozwijania usług dla rodzin, 

dzieci i młodzieży, w tym wsparcia psychicznego, zdeinstytucjonalizowanej pieczy 

zastępczej, a także wsparcia osób bezdomnych. Finansowane będą także oddolne inicjatywy 

społeczne i zdrowotne o charakterze aktywizacyjnym, skierowane przede wszystkim na 

potrzeby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób biernych 

zawodowo. Częściowo, wsparcie jest kontynuacją działań realizowanych w ramach RPO 

WSL (Działanie 9.2), rozszerzoną o rekomendowane w badaniu ewaluacyjnym wsparcie 

poradnictwa psychologicznego oraz opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży, 

odpowiadające zarówno na problem narastania zaburzeń psychicznych w konsekwencji 

pandemii COVID-19, jak i obserwowany w całym kraju kryzys psychiatrii dziecięcej, 
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dodatkowo pogłębiony przez pandemię141. Planowana kontynuacja działań ma swoje 

uzasadnienie w skali potrzeb i wyzwań zidentyfikowanych w diagnozie, które nie zostały w 

wystarczającym stopniu zaspokojone przy pomocy środków w ramach RPO WSL 2014-

2020. Wsparcie o charakterze komplementarnym, ale nie konkurencyjnym, będzie dostępne 

w ramach programu FERS (wzmocnienie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej 

poprzez stworzenie systemu teleinformatycznego, w ramach którego będzie działał centralny 

rejestr wolnych miejsc w pieczy zastępczej oraz centralny rejestr placówek opiekuńczo-

wychowawczych).  

Jak wskazuje diagnoza potrzeb i wyzwań, mimo interwencji podejmowanych w obszarze 

edukacji, województwo śląskie nadal boryka się ze znaczącym zróżnicowaniem terytorialnym 

w dostępie do edukacji, a także niedopasowaniem procesu szkolenia zawodowego i 

wyższego do zmieniających się potrzeb rynku pracy, co jest istotne zwłaszcza w kontekście 

wspierania zielonej transformacji regionu. W odpowiedzi na te potrzeby w Programie 

zaproponowano interwencję ukierunkowaną m. in. na podniesienie jakości nauczania, 

zwiększanie kompetencji kadry, tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz 

tworzenie programów studiów. W obszarze wsparcia edukacji linia demarkacyjna zakłada, że 

większość rodzajów projektów będzie wspierana z poziomu regionalnego. Dotyczy to 

wsparcia nauczycieli i uczniów w procesie podnoszenia jakości nauczania, rozwoju 

kompetencji kluczowych, podnoszenia kompetencji cyfrowych, działań wspierających 

wychowawczą rolę szkoły oraz rozwijania kompetencji, umiejętności i zainteresowań poza 

szkołą (poza edukacją formalną). Na poziomie regionalnym wspierana będzie także opieka 

przedszkolna, szkolnictwo zawodowe w ramach programów rozwojowych, a także 

powszechne doradztwo zawodowe. W przypadku edukacji włączającej po stronie krajowej (w 

ramach FERS) pozostaje stworzenie odpowiednich warunków systemowych (system 

diagnozowania, badań przesiewowych, metodyki pracy oraz SCWEW), zaś z poziomu 

regionalnego wspierane będą poszczególne projekty realizowane w szkołach związane m.in. 

z zakupem odpowiedniego sprzętu. Ocenia się, że wymienione wyżej obszary działań 

zostały optymalnie podzielone na poziomie linii demarkacyjnej. Realizacja projektów w 

poszczególnych placówkach (przedszkolnych, szkolnych ze szczególnym uwzględnieniem 

szkół zawodowych) jest bardziej skuteczna na niższym poziomie, więc FE SL jest dobrym 

źródłem tego typu finansowania. Z poziomu krajowego wystarczy tworzyć pewne 

rozwiązania systemowe sprzyjające rozwojowi poszczególnych form wsparcia. Edukacja 

dorosłych, istotna z uwagi na proces starzenia się społeczeństwa i konieczności 

pozyskiwania nowych kwalifikacji na rynku pracy, będzie wspierana w Programie poprzez 

usługi rozwojowe oraz wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz kształcenia osób dorosłych 

(drugie działanie możliwe do wdrażania tylko na poziomie regionalnym). Linia demarkacyjna 

dla programów operacyjnych dość jasno wyznacza odrębne typy projektów i formy 

finansowania w tej kwestii. Wątpliwości może budzić za to podział finansowania i wdrażania 

wsparcia dotyczącego szkolnictwa wyższego. Zgodnie z linią demarkacyjną wsparcie 

programów rozwoju podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki może być finansowane jedynie 

z poziomu krajowego. To samo dotyczy wsparcia umiędzynarodawiania uczelni oraz 

współpracy ponadnarodowej. Z poziomu regionalnego wsparcie szkolnictwa wyższego nie 

jest możliwe. Tymczasem w projekcie FE SL znalazła się możliwość finansowania projektów 

dotyczących podnoszenia kompetencji kadr dydaktycznych, naukowych szkolnictwa 

                                                           

141 Ewaluacja wpływu RPO WSL 2014-2020 w obszarze wsparcia usług społecznych i zdrowotnych 
oraz systemu ochrony zdrowia w województwie śląskim, Re-Source, 2021, str. 10-11.  
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wyższego, kooperacji pomiędzy uczelniami wyższymi a szkołami prowadzącymi kształcenie 

zawodowe oraz przedsiębiorcami. Finansowane mają być staże dla studentów i doktorantów, 

a także projekty polegające na podnoszeniu ich kompetencji. Jak wskazują informacje 

pozyskane podczas FGI, wsparcie tych obszarów w Programie nadal pozostaje przedmiotem 

dyskusji z KE. Wsparcie dla projektów edukacyjnych przewidziano także w ramach KPO 

(budowa systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia 

zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się 

dorosłych). Jak zapisano w projekcie Planu, w odróżnieniu od polityki spójności w obszarze 

edukacji, w KPO wsparcie zostanie skierowane pośrednio do szkół i uczelni, a bezpośrednio 

do branż, w celu rozwoju partnerstw i współpracy w zakresie umiejętności i doskonałości 

zawodowej. Komplementarnymi źródłami wsparcia edukacji są także unijny program 

Erasmus+, umożlwiający wymianę edukacyjną młodzieży, a także rządowy program 

"Maluch+", w ramach którego dofinansowane jest tworzenie i funkcjonowania miejsc opieki 

dla dzieci do lat trzech.  

W kontekście potrzeby dalszego rozwoju kapitału ludzkiego w regionie, niezwykle istotne jest 

także wspieranie infrastruktury edukacyjnej. W ramach FE SL ze środków EFRR wspierana 

będzie infrastruktura szkolnictwa wyższego i zawodowego, natomiast ze środków FST 

wsparcie w podregionach górniczych będzie obejmowało infrastrukturę placówek na 

wszystkich etapach nauki, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zawodowej, istotnej z 

uwagi na zmiany związane z postępem technologicznym i potrzebą dywersyfikacji 

gospodarki. Realizacja tego rodzaju interwencji w ramach Programu jest zasadna z uwagi na 

fakt, iż zgodnie z linią demarkacyjną, w ramach programów operacyjnych na poziomie 

krajowym wsparcie dla infrastruktury edukacyjnej nie jest przewidziane. Z kolei w KPO 

zaplanowano inwestycje, które można uznać za komplementarne w stosunku do wsparcia z 

FE SL– będą one ukierunkowane na tworzenie branżowych centrów umiejętności, 

uzupełniających działalność szkół zawodowych. Centra te będą jednocześnie realizowały 

europejską inicjatywę centrów doskonałości zawodowej (CoVEs). W przypadku szkolnictwa 

wyższego, wsparcie będą mogły uzyskać jedynie uczelnie medyczne.  

W związku ze zdiagnozowaną potrzebą zwiększenia dostępu do usług społecznych, w 

Programie zaplanowano interwencję obejmującą rozwój oferty usług środowiskowych, 

wsparcie Centrów Usług Społecznych, podnoszenie kompetencji kadr oraz wsparcie usług 

świadczonych w mieszkaniach wspomaganych i chronionych. Zasadność wsparcia w tym 

obszarze w ramach FE SL wynika przede wszystkim z linii demarkacyjnej, według której 

większość działań dotyczących usług społecznych ma być wspierana z poziomu 

regionalnego. Z poziomu krajowego w ramach FERS realizowana będzie budowa i rozwój 

potencjału instytucjonalnego organizacji pozarządowych do świadczenia usług publicznych, 

wypracowanie rozwiązań wspierających budowę sieci współpracy międzysektorowej w 

poszczególnych obszarach usług publicznych, wsparcie finansowe dla JST zlecających lub 

powierzających PES usługi społeczne, a także podnoszenie kompetencji pracowników 

instytucji regionalnych zajmujących się planowaniem oraz wdrażaniem polityki z zakresu 

usług społecznych na poziomie regionu. Działania te należy uznać za komplementarne w 

stosunku do planowanej interwencji w ramach FE SL.  

W ramach Programu przewidziano także interwencję dotyczącą infrastruktury usług 

społecznych. Wspierane będą placówki krótkoterminowej opieki, placówki wsparcia 

dziennego i miejsca aktywizacji dzieci i młodzieży, a także mieszkania chronione i 

wspomagane. Wszystkie realizowane w ramach Programu projekty dotyczące usług 

społecznych będą wpisywać się w unijną horyzontalną zasadę deinstytucjonalizacji. 
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Wsparcie częściowo stanowi kontynuację działań podejmowanych w ramach RPO WSL 

2014-2020. W obecnej perspektywie nie dopuszczono finansowania dla tego typu interwencji 

w ramach krajowych programów operacyjnych, a zatem wspieranie ich w ramach FE SL na 

lata 2021-2027 jest uzasadnione. Również w KPO nie przewidziano inwestycji w tym 

obszarze. Programem komplementarnym w stosunku do działań FE SL jest rządowy 

Program budownictwa socjalnego i komunalnego, z którego środków gminy mogą ubiegać 

się o wsparcie nawet w wysokości 80% kosztów inwestycji (budowa, remont, przebudowa, 

zmiana sposobu użytkowania budynku), w ramach której powstaną lub zostaną 

zmodernizowane m. in. mieszkania chronione, noclegownie i schroniska dla osób 

bezdomnych142.  

W związku z nadal niezaspokojonymi potrzebami dotyczącymi dostępności mieszkańców 

województwa do dobrej jakości usług zdrowotnych, w Programie przewidziano wsparcie w 

postaci opracowania i wdrożenia regionalnych programów zdrowotnych, w tym programów 

profilaktycznych wsparcie procesu deinstytucjonalizacji opieki medycznej, w tym w zakresie 

psychiatrii osób dorosłych, dzieci i młodzieży oraz środowiskowej opieki długoterminowej, a 

także podnoszenie kompetencji kadry medycznej. Działania te należy uznać za uzasadnione, 

zwłaszcza w obliczu niepewnej sytuacji epidemicznej oraz pogłębiających się trudności z 

zapewnieniem odpowiednich zasobów kadr świadczących usługi zdrowotne – brak w tej 

kwestii unaocznił się zwłaszcza podczas szczytów kolejnych fal pandemii COVID-19. 

Wsparcie w obszarze ochrony zdrowia będzie dostępne także na poziomie programu 

krajowego (FERS), jednak będzie ono miało bardziej systemowy charakter. Przewiduje się 

wsparcie m. in. na działania w zakresie koordynacji opieki zdrowotnej, programy pilotażowe 

mające na celu zwiększenie jakości w zakresie określonych dziedzin medycyny czy też 

opracowywanie i wdrażanie standardów dostępności w podmiotach leczniczych. Działania na 

poziomie regonów będą uzupełniały wsparcie na poziomie krajowym.  

W przypadku projektów dotyczących infrastruktury ochrony zdrowia, zgodnie z linią 

demarkacyjną wsparcie na poziomie regionu dedykowane będzie placówkom POZ i AOS. 

Projekty będą obejmować przebudowę i modernizację budynków, wyposażenie w sprzęt 

oraz wdrażanie rozwiązań IT. Wsparcie na poziomie krajowym, dostępne w ramach 

programu FEnIKS będzie obejmowało w głównej mierze analogiczne rodzaje projektów, 

jednak będzie ono dostępne wyłącznie dla podmiotów leczniczych, dla których organem 

założycielskim lub prowadzącym jest minister lub wojewoda. Finansowanie infrastruktury 

ochrony zdrowia przewidziano także w projekcie KPO. Wspierana będzie przebudowa, 

rozbudowa, modernizacja podmiotów leczniczych oraz doposażenie podmiotów leczniczych 

w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Środki będą kierowane do podmiotów 

leczniczych udzielających głównie świadczeń w zakresie leczenie szpitalnego, w związku z 

czym nie występuje ryzyko dublowania wsparcia dostępnego w ramach FE SL. 

W ramach Programu wsparciem objęte zostaną także działania nakierowane na 

wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu 

społecznym i innowacjach społecznych. Dofinansowane zostaną projekty o znaczeniu 

regionalnym (w ramach CS 25) oraz subregionalnym (w ramach CS 26), obejmujące 

wsparcie dla obiektów dziedzictwa kulturowego, obiektów turystycznych oraz instytucji 

kultury. W ramach Programu możliwe będzie wspieranie przedsięwzięć dotyczących 

                                                           

142 Program budownictwa socjalnego i komunalnego 

 

https://www.bgk.pl/samorzady/mieszkalnictwo/bezzwrotne-wsparcie-budownictwa-z-funduszu-doplat/#c5797
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podmiotów prowadzonych lub nadzorowanych na poziomie lokalnym, ponadlokalnym oraz 

regionalnym lub innych podmiotów, pod warunkiem ich uwzględnienia w kontrakcie 

programowym. Podobny zakres wsparcia będzie dostępny także w ramach programu 

FEnIKS, jednakże będzie ono dedykowane instytucjom i obiektom prowadzonym lub 

nadzorowanym na poziomie krajowym, nie ma zatem ryzyka konkurowania wsparcia, a 

realizacja interwencji, w obliczu zdiagnozowanych potrzeb (zwłaszcza w kontekście 

negatywnego wpływu pandemii na rozwój branży) jest w pełni uzasadniona.  

Zgodnie z zapisami linii demarkacyjnej, działania CP 5 będą realizowane wyłącznie na 

poziomie regionalnym, a zatem jak najbardziej zasadne jest, aby wsparcie w obszarze 

rewitalizacji oraz zintegrowanych inwestycji terytorialnych zostało udzielone w ramach FE 

SL, zwłaszcza z uwagi na znaczące zidentyfikowane potrzeby gmin w tym zakresie. 

Interwencja w zakresie rewitalizacji będzie wdrażana w Programie w ramach Priorytetu VII 

finansowanego z EFRR. Ponadto, w ramach Priorytetu VIII finansowanego z FST 

najprawdopodobniej wspierane będą działania ukierunkowane na readaptację i rekultywację 

terenów poprzemysłowych oraz rewitalizację m.in. osiedli górniczych czy obszarów w 

sąsiedztwie niezamieszkałych terenów zdegradowanych w gminach w procesie transformacji 

górniczej. Interwencja w obszarze rewitalizacji będzie wdrażana także w ramach 

komplementarnych działań zaproponowanych w KPO - będą to inwestycje w zielone i 

odporne miasta oraz ich obszary funkcjonalne, z uwzględnieniem zielonej rewitalizacji. 

Celem podejmowanych działań będzie wsparcie odbudowy zdolności inwestycyjnej miast 

przy równoczesnym nadaniu priorytetu inwestycjom służącym adaptacji i mitygacji zmian 

klimatu oraz zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu. Działania te mają być 

finansowane z nowoutworzonego Funduszu Zielonej Transformacji Miast. Zgodnie z 

rekomendacjami z badania ewaluacyjnego143, uzupełnieniem wsparcia dla rewitalizacji miast 

będą działania ukierunkowane na odnowę obszarów wiejskich.  

W odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią koronawirusa, w 2020 r. KE zdecydowała się 

uruchomić dodatkowe środki w ramach nowego instrumentu Next Generation EU, Częścią 

tego instrumentu jest instrument REACT-EU (Pomoc na rzecz spójności i terytoriów Europy), 

stanowiący uzupełnienie do programów na lata 2014-2020. Te dodatkowe środki zostaną 

rozdzielone do państw członkowskich w 2021 i 2022 r. z EFRR, EFS, FEAD oraz Inicjatywy 

na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Finansowane mogą być również środki pomocy 

technicznej. Dodatkowe środki w ramach poszczególnych programów operacyjnych będą 

przeznaczone przede wszystkim na wsparcie zdolności reagowania systemu opieki 

zdrowotnej w sytuacjach kryzysowych, wsparcie kompetencji kadr medycznych, wsparcie 

programu „Mój prąd”, który przyśpieszy przejście na zieloną gospodarkę, budowanie 

odporności małych i średnich firm poprzez finansowanie płynnościowe oraz transformację 

cyfrową w kontekście skutków pandemii. Projekty muszą zostać rozliczone do końca 

2023 r144. Dodatkowe środki mają charakter doraźnego wsparcia, mającego na celu 

łagodzenie negatywnych skutków pandemii i nie mają one stricte konkurencyjnego 

charakteru w stosunku do typowo inwestycyjnych środków, jakie będą dostępne w ramach 

FE SL.  

                                                           

143 Ewaluacja wpływu RPO WSL na lata 2014-2020 na rewitalizację społeczną, infrastrukturalną i 
gospodarczą regionu, ECORYS Polska Sp. Z o.o., 2021, str. 164-165.  
144 Wsparcie na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy (REACT-EU) | Noty 
tematyczne o Unii Europejskiej | Parlament Europejski (europa.eu) 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/215/wsparcie-na-rzecz-odbudowy-sluzacej-spojnosci-oraz-terytoriom-europy-react-eu-
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/215/wsparcie-na-rzecz-odbudowy-sluzacej-spojnosci-oraz-terytoriom-europy-react-eu-
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Interwencje przewidziane w ramach FE SL są zasadne w kontekście istniejących potrzeb, 

obserwowanych trendów, także tych wynikających z pandemii koronawirusa oraz zapisów 

wynikających z dokumentów strategicznych. W większości przypadków demarkacja środków 

między poziom krajowy i regionalny jest jasna i nie budzi obaw o ryzyko dublowania 

interwencji. Zidentyfikowane ryzyka nakładania się lub kolizji wsparcia dotyczą e-usług 

publicznych, modernizacji energetycznej oraz wsparcia dla klastrów i spółdzielni 

energetycznych. W tych obszarach konieczne będzie zastosowanie działań umożliwiających 

przeciwdziałanie konkurowaniu środków. Jednocześnie warto zaznaczyć, iż założenia 

dotyczące programów operacyjnych (w tym także FE SL) mogą podlegać modyfikacjom w 

procesie ich konsultowania z KE. Na obecnym etapie tworzenia programów zapisy te są 

także częstokroć nieuszczegółowione w wystarczającym stopniu, aby ocenić, czy dane 

interwencje będą ze sobą kolidować. Wysoki poziom ogólności mają także zapisy KPO, który 

w momencie prowadzenia ewaluacji nie został jeszcze zatwierdzony przez KE. W projekcie 

zapisano jednak, iż zostaną wdrożone mechanizmy m. in. w procesie selekcji i oceny 

projektów, zabezpieczające przed ryzykiem podwójnego finansowania inwestycji. 
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5 Trafność zastosowania trybów wyboru, form 

finansowania oraz instrumentów terytorialnych  

5.1 Trafność zastosowania poszczególnych trybów wyboru  

Problem badawczy nr B3. Trafność zastosowania poszczególnych trybów wyboru 

(tryb konkurencyjny/ tryb niekonkurencyjny, projekty grantowe/ parasolowe) oraz form 

finansowania (dotacje, instrumenty zwrotne, w tym finansowe, mieszane, nagrody, 

gwarancje)  

Problem badawczy nr B5. Analiza alternatywnych sposobów realizacji założonych 

celów 

Priorytet I. Inteligentne Śląskie 

Zgodnie z zapisami dokumentu programowego tryb wyboru projektów w ramach CS 1 (B+R) 

wspierać będzie projekty strategiczne wyłonione w procedurze określonej w Kontrakcie 

Programowym. Jest to uzasadnione możliwością koordynacji lokacji infrastruktury badawczej 

i nie dublowania jej, co nie byłoby uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia. Podobnie 

też w CS 4 (rozwój przedsiębiorczości) planowane jest wdrażanie wyłącznie projektów 

strategicznych. Jest to uzasadnione możliwością koordynacji działań przewidzianych do 

realizacji w ramach tego celu i optymalizowania generowanych zasobów Można oczekiwać, 

że dzięki zastosowaniu tego trybu zostaną wybrane do finansowania projekty o najwyższej 

jakości i największym znaczeniu dla regionu, wypełniającym deficyty w określonych 

obszarach tematycznych. Zaplanowany tryb wyboru projektów należy uznać za optymalny, 

nie rekomenduje się zastosowania alternatywnych instrumentów wsparcia,. 

W przypadku CS 2 (podniesienie jakości świadczonych e-usług na rzecz obywateli i 

przedsiębiorców) przewiduje się zastosowanie zarówno trybu konkurencyjnego, jak i 

niekonkurencyjnego. Takie rozwiązanie ocenia się jako zasadne. Jak wynika z analizy 

naborów RPO WSL 2014-2020, tryb konkurencyjny w perspektywie 2014-2020 cieszył się 

dużym zainteresowaniem, w związku z czym udało się wykorzystać dostępną alokację, a 

poziom projektów był wysoki. Tryb niekonkurencyjny pozwoli zaś na realizację projektu 

strategicznego „Regionalne usługi dla samorządowych jednostek organizacyjnych Woj. 

Śląskiego”. Nie rekomenduje się więc alternatywnych trybów wyboru projektów.  

CS 3 (konkurencyjność MŚP) został zaplanowany do wdrażania w naborze ciągłym dla IF, 

co znajduje swoje uzasadnienie w wysokim popycie na wsparcie wśród śląskich 

przedsiębiorstw w bieżącej i poprzedniej perspektywie finansowej. Tryb niekonkurencyjny 

zostanie przyjęty do przedsięwzięć strategicznych odwołujących się do wsparcia 

internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz promocji gospodarczej i turystycznej regionu. 

Również i w tym przypadku nie rekomenduje się zastosowania alternatywnych rozwiązań w 

zakresie trybów wyboru projektów.  

Priorytet II Ekologiczne Śląskie 

Głównym trybem przewidzianym w CS 5 (efektywność energetyczna) będzie tryb 

konkurencyjny. Przewiduje się go w odniesieniu do bezzwrotnej formy finansowania, którą 

założono we wsparciu efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych (dodatkowo w tym ostatnim planuje się też IF). 

Biorąc pod uwagę specyfikę projektów, wielość i rozproszenie potencjalnych beneficjentów, 
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a także możliwość zastosowania kryteriów oceny projektów pozwalających na porównanie 

projektów między sobą i wybór najlepszych (np. stopień przygotowania inwestycji do 

realizacji, efektywność kosztowa zmniejszenia zużycia energii/ redukcji CO2/ redukcji PM10) 

– tryb konkurencyjny wydaje się uzasadniony. W przypadku CS 6 (OZE) realizacja 

wsparcia w formule ZIT powinna pozwolić na osiągnięcie efektu skali na miejskich obszarach 

funkcjonalnych, poprzez objęcie wsparciem całych dzielnic.  

W FE SL 2021-2027, w odróżnieniu od RPO WSL 2014-2020, nie będzie możliwości 

wspierania termomodernizacji budynków jednorodzinnych (zakłada się, że działania takie 

będą mogły uzyskać dofinansowanie z krajowego programu Czyste Powietrze). Taki rodzaj 

wsparcia był oferowany w ramach RPO WSL 2014-2020 w postaci projektów parasolowych 

lub projektów grantowych, tj. takich, w którym jeden podmiot np. gmina wnioskuje na rzecz 

innych podmiotów np. swoich mieszkańców, którzy są użytkownikami końcowymi produktów 

projektu. Taki typ projektów w RPO WSL 2014-2020 stanowił zdecydowaną mniejszość (na 

455 umów jedynie w 6 projektach wspierano domy jednorodzinne), zatem rezygnacja z tego 

rodzaju działań nie powinna wpłynąć negatywnie na popyt na wsparcie.  

Inaczej zasadność projektów parasolowych lub grantowych przedstawia się w kontekście CS 

6 (OZE). Taki typ projektów funkcjonował w RPO WSL 2014-2020 i stanowił znaczną część 

projektów (68 na 186). Oceny tego rodzaju projektów są pozytywne i powinny być 

kontynuowane w FE SL. Jednocześnie, jak wynika z wywiadów pogłębionych z 

przedstawicielami IZ oraz RIT (które są m.in. beneficjentami takich projektów), realizacja 

takich projektów jest obciążające dla beneficjentów i wymaga dobrego przygotowania. Warto 

zatem, aby IZ zebrała i opublikowała dobre praktyki i wzory dokumentów użyteczne 

przy realizacji takich projektów.  

W przypadku CS 7 (adaptacja do zmian klimatu) z uwagi na dużą skalę potrzeb 

inwestycyjnych oraz ograniczoną dostępność środków programowych zaplanowany tryb 

konkurencyjny wsparcia należy uznać za uzasadniony. Zmotywuje on podmioty aplikujące o 

wybór inwestycji o największym priorytecie realizacji w danym obszarze tematycznym. 

Potwierdzeniem wysokiego potencjału do realizacji projektów w analizowanym CS jest 

badanie ilościowe przeprowadzone wśród potencjalnych beneficjentów wsparcia. Wysoki 

odsetek potencjalnych beneficjentów planuje realizację projektów: z zakresu adaptacji do 

zmian klimatu (30%), z zakresu przeciwdziałania skutkom suszy (44%), z zakresu 

gospodarki odpadami komunalnymi (45%), z zakresu rekultywacji powierzchni ziemi 

zdegradowanej działalnością człowieka (30%). Nieco niższe jest zainteresowanie projektami 

z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym (11%) oraz z zakresu gospodarki o osadami 

ściekowymi (3%), ale trzeba pamiętać, że to pytanie skierowane było do bardzo licznej grupy 

przedsiębiorców. Oznacza to, że nie występuje ryzyko niewykorzystania alokacji przy 

realizacji naboru ciągłego dla IF w poszczególnych CS Priorytetu II Ekologiczne Śląskie. 

Charakter wsparcia udzielanego w ramach CS 7 (adaptacja do zmian klimatu) CS 8 

(infrastruktura wodno-kanalizacyjna), CS 9 (gospodarka odpadami i gospodarowanie 

zasobooszczędne) i CS 10 w zakresie rekultywacji obszarów zdegradowanych i regeneracji 

obszarów chronionych sugeruje, iż niekonkurencyjny sposób wyboru projektów raczej nie 

będzie racjonalną alternatywą dla trybu konkurencyjnego. W większości przypadków ze 

względu na charakter lub cel projektu potencjalnymi wnioskodawcami nie będą podmioty 

mogące być jednoznacznie określone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 

Powyższy argument należy łączyć z faktem, iż skala potrzeb w wynikających z diagnozy w 

CS 7, CS 8, CS 9 i CS 10 zdaje się nie preferować określonych terytoriów województwa, 
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które mogłyby mieć strategiczne znaczenie (w rozumieniu art. 44 projektu rozporządzenia 

ogólnego). Ponadto potrzeby realizacji projektów w obszarze wyznaczonym przez CS 7 i CS 

8, CS 9 dotyczą całego terenu województwa śląskiego (miejscami cechując się większym lub 

mniejszym priorytetem). Z tego względu liczebność i rozproszenie geograficzne podmiotów 

potencjalnie zainteresowanych realizacją projektów jest zbyt duża, by w sposób uzasadniony 

móc rozważać stosowanie trybu niekonkurencyjnego.  

Inaczej kwestia przedstawia się w przypadku wsparcia ochrony różnorodności biologicznej, 

gdzie przewidziano zastosowanie trybu niekonkurencyjnego. Zbliżone podejście 

zastosowano w perspektywie na lata 2014-2020, gdzie wsparcie w tym trybie skierowano w 

ramach Poddziałania Ochrona różnorodności biologicznej 5.4.2 (OSI) oraz 5.4.3. Takie 

podejście pozwala uwzględnić kompleksowe, ponadlokalne podejście do poprawy ochrony 

różnorodności biologicznej, które zostało zidentyfikowane w ramach procesu diagnozowania 

przedsięwzięć o strategicznym znaczeniu dla rozwoju województwa we współpracy z 

partnerami, jak również podlegającego w dalszym etapie procedurze naboru i oceny 

projektu. W ramach wsparcia ochrony różnorodności biologicznej możliwa jest realizacja 

projektów kompleksowych o ponadlokalnym charakterze oraz cechującym się istotnym 

wkładem do realizacji osi priorytetowej oraz możliwości przyspieszenia i intensyfikacji 

wystąpienia ważnych cząstkowych i docelowych efektów, w szczególności wskaźników 

produktu i rezultatu. W przypadku zagrożenia realizacji założonych dla osi priorytetowej 

rezultatów wsparcia może zostać podjęta decyzja o zastosowaniu trybu konkursowego.  

Priorytet III. Mobilne Śląskie 

Zgodnie z pozyskanymi w ramach wywiadu z przedstawicielami IZ informacjami, nie podjęto 

jeszcze decyzji co do trybu – preferuje się zastosowanie trybu niekonkurencyjnego w ramach 

mechanizmu ZIT, a w pozostałych przypadkach tryb konkurencyjny. W ocenie ewaluatora 

przyjęte/preferowane tryby należy uznać za odpowiednie. W obszarze wsparcia transportu 

miejskiego zastosowany zostanie mechanizm ZIT, w ramach którego dojdzie do 

wcześniejszej identyfikacji projektów, ich konkurowanie w ramach trybu konkurencyjnego 

byłoby pozorne. Co więcej, przyjęcie takiego rozwiązania pozwoliłoby na swoiste 

„wymuszenie” na poszczególnych związkach ZIT koordynacji działań/inwestycji już na etapie 

planowania, co sprzyjać będzie bardziej kompleksowemu podejściu do rozwiązywania 

problemów i z dużym prawdopodobieństwem ograniczy skalę projektów, których efekty 

mogłyby być niezadowalające – np. w postaci tworzenia parkingów P&R czy węzłów/centrów 

przesiadkowych bez dostatecznej analizy potrzeb, co w efekcie skutkowałoby ich znikomym 

wykorzystywaniem. W tym względzie warto zwrócić jednak uwagę na uwarunkowania 

panujące na etapie programowania perspektywy unijnej 2014-2020. Wsparcie w zakresie 

transportu objęte instrumentem ZIT/RIT planowane było do realizacji w ramach 

pozakonkursowego trybu wyboru projektów. Brak zgody KE na szerokie zastosowanie tego 

trybu w ramach RPO WSL 2014-2020 spowodował jednak gruntowne zmiany założeń 

programowych. Na ówczesnym etapie wiele przygotowań zostało już poczynionych (np. 

stworzono uzgodnione listy projektów planowanych do dofinansowania w ramach ZIT/RIT), 

dlatego też mimo ostatecznego przyjęcia konkursowego trybu wyboru projektów w Działaniu 

4.5, poszczególne konkursy w przypadku Poddziałania 4.5.1 i 4.5.2 miały dość 

przewidywalny charakter – do dofinansowania niemal w każdym naborze wybierano 
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wszystkie złożone wnioski145. W ocenie IZ, jedyne ograniczenie było ograniczeniem 

terytorialnym, czyli odrębnie dla poszczególnych subregionów składane były projekty. 

Żadnego innego ograniczenia tryb konkurencyjny w ZIT nie zakładał. Jego zastosowanie nie 

spowodowało mniejszej liczby projektów, nie spowodowało tego, że składało się tylko 

projekty uzgodnione, nie spowodowało że strategia była realizowana w optymalnym 

wymiarze. Zatem, zastosowanie trybu konkurencyjnego nie było celowe, a jedynie 

pracochłonne. Zasadne jest zastosowanie trybu niekonkurencyjnego, opartego na liście 

priorytetów poszczególnych ZIT/RIT.  

Regionalne Trasy Rowerowe wdrażane będą na poziomie całego regionu. W ocenie 

badanych przedstawicieli IZ i IP trasy rowerowe są przykładem projektu, którego wdrażanie 

w pełni sprawdzi się w trybie konkurencyjnym – wybierane będą najlepiej przygotowane 

projekty. W tym przypadku pozytywnie wpłynie także to, że w roku 2019 powstały Założenia 

regionalnej polityki rowerowej województwa śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych 

tras rowerowych. Są one m. in. wynikiem potrzeby ujednolicenia standardów projektowania i 

realizacji inwestycji w drogi rowerowe w województwie. Wszystkie projekty będą musiały być 

spójne z tymi standardami, dzięki czemu zapewniony zostanie jeden standard dróg 

rowerowych. Tryb konkurencyjny pozwoli także na konkurowanie różnych partnerstw JST.  

Priorytet IV Lepiej połączone Śląskie 

Wg zapisów Programu, interwencje w drogi wojewódzkie i drogi lokalne ma być wdrażane w 

trybie konkurencyjnym (analogicznie jak w latach 2014-2020), a inwestycje w tabor kolejowy 

w niekonkurencyjnym (w poprzednim RPO wsparcie było w trybie konkursowym).  

Oceniając przyjęte tryby wyboru, warto zwrócić uwagę na zasady wsparcia. W przypadku 

wsparcia dróg wojewódzkich wszystkie projekty będą musiały wynikać z Regionalnego Planu 

Transportowego (RPT), w ramach którego powstanie lista projektów. Co więcej, projekty 

wdrażane będą przez Samorząd Województwa lub przez miasta na prawach powiatu. 

Powoduje to, że – w ocenie ewaluatora – standardowy tryb konkurencyjny będzie w pewnym 

stopniu pozorny. W tym kontekście warto przywołać wyniki badania ewaluacyjnego w 

obszarze transportu. W RPO WSL 2014-2020 możliwość ubiegania się o dofinansowanie w 

przypadku dróg wojewódzkich została uzależniona od wpisania danego projektu na 

zamkniętą listę inwestycji dotyczących budowy lub przebudowy dróg wojewódzkich, 

znajdującą się w Planie rozbudowy dróg wojewódzkich w województwie śląskim. W ocenie 

autorów raportu, stworzona lista obejmowała zbyt dużą listę projektów, o bardzo odmiennym 

stopniu przygotowania do realizacji. Ponadto, inwestycje te cechowały się bardzo wysokim 

prawdopodobieństwem uzyskania dofinansowania z uwagi właśnie na to, że były 

koordynowane przez samorząd wojewódzki. Ponadto, zastosowanie pozycji rankingowych 

na omawianej liście projektów nie miało swojego przełożenia na późniejszy wybór projektu 

do dofinansowania w konkursie. Korzystniejszym rozwiązaniem w ocenie autorów byłoby 

położenie nacisku na większe i najbardziej istotne inwestycje z punktu widzenia rozwoju 

systemu transportu w województwie śląskim, przy jednoczesnym skróceniu listy takich 

                                                           

145 Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (OP VI, OP 
IV-PI 4e) przyczyniło się do osiągnięcia celów dotyczących obszaru transportu, Ecorys Sp. z o.o., 
Warszawa 2020, str. 98. 
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projektów146. W efekcie, osiągane wyniki interwencji były bezpośrednio związane z 

zamkniętą listą projektów do dokumentu strategicznego, nie było w tym przypadku warunków 

do typowego konkurowania w zakresie osiąganych rezultatów. Z drugiej jednak strony, w 

ocenie uczestników FGI, zasadne byłoby rozdzielenie projektów realizowanych przez 

zarządcę wojewódzkiego (ZDW) od tych realizowanych przez włodarzy miast na prawach 

powiatu. Co prawda wszystkie te projekty muszą wynikać z RPT, ale można byłoby 

zastosować wobec nich inny tryb wyboru. Ewentualnie, przyjmując tryb konkurencyjny dla 

dróg wojewódzkich, podzielić konkursy – przeprowadzić konkurs osobno dla ZDW i osobno 

dla miast na prawach powiatu. W ocenie ewaluatora taki podział konkursów nie będzie 

efektywny w sytuacji, gdy w jednym z nich jedynym wnioskodawcą miałby być jeden podmiot 

– bardziej optymalnym byłoby zastosowanie innego trybu wyboru dla tych projektów.  

W przypadku inwestycji w drogi lokalne wynikać muszą z właściwych dokumentów 

strategicznych zawierających elementy związane z planowaniem transportu na poziomie 

lokalnym (np. planu rozwoju dróg powiatowych/gminnych itp.). W tym przypadku jednak 

liczba konkurujących inwestycji będzie znaczna, zatem przyjęcie trybu konkurencyjnego jest 

jak najbardziej zasadne. Warto także wskazać na pozytywnie ocenione147 rozwiązanie 

zastosowane w latach 2014-2020 - do konkursu dedykowanego drogom lokalnym 

wprowadzono zasadę ograniczającą, umożliwiającą złożenie przez jednego wnioskodawcę - 

jednego projektu (jeden beneficjent – maksymalnie jeden projekt).  

W przypadku obu działań, pozytywnie można jednak ocenić to, że do dofinansowania 

wybierano projekty dopracowane, co miało swoje przełożenie na postęp realizacji celów, w 

tym wskaźników.  

Pozytywnie należy ocenić przyjęcie trybu pozakonkursowego w obszarze wsparcia 

transportu kolejowego, w którym – zgodnie z założeniami – jedynym wnioskodawcą będą 

najpewniej Koleje Śląskie, a inwestycje wynikać muszą z RPT. Warto przywołać także ocenę 

zastosowanego trybu konkursowego w ramach RPO WSL 2014-2020 w odniesieniu do tego 

typu inwestycji. W ocenie autorów raportu przyjęty wówczas tryb nie miał typowego 

konkursowego charakteru148. Potwierdzają to dane dotyczące naborów. Przeprowadzono 3 

nabory, w każdym złożono po 1 WoD poprawnym formalnie, wszystkie uzyskały 

dofinansowanie. Tryb niekonkurencyjny ma także uzasadnienie z tego względu, że dostępna 

alokacja nie jest w stanie zapewnić potrzeb głównego beneficjenta – Kolei Śląskich, można 

więc oczekiwać, że na listę projektów strategicznych zostaną wpisane inwestycje kluczowe i 

najlepiej przygotowane.  

Zważywszy na powyższe informacje, zaleca się rozważenie przyjęcia trybu 

niekonkurencyjnego wyboru projektów realizowanych przez ZDW – będą to bowiem projekty 

dużej skali i wartości. Z kolei dla projektów realizowanych przez miasta na prawach powiatu 

                                                           

146 Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (OP VI, OP 
IV-PI 4e) przyczyniło się do osiągnięcia celów dotyczących obszaru transportu, Ecorys Sp. z o.o., 
Warszawa 2020, str. 100-101. 
147 Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (OP VI, OP 
IV-PI 4e) przyczyniło się do osiągnięcia celów dotyczących obszaru transportu, Ecorys Sp. z o.o., 
Warszawa 2020, str. 101. 
148 Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (OP VI, OP 
IV-PI 4e) przyczyniło się do osiągnięcia celów dotyczących obszaru transportu, Ecorys Sp. z o.o., 
Warszawa 2020,.101. 
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można zastosować tryb konkurencyjny. W 1 i 2 przypadku lista projektów wynikać będzie z 

RPT, z tą różnicą, że w przypadku projektów regionalnych zidentyfikowane zostaną 

najważniejsze inwestycje, a w przypadku projektów miast na prawach powiatu lista powinna 

być dostatecznie długa, tak by w trakcie konkursu możliwe było wybranie projektów najlepiej 

wpisujących się w przyjęte kryteria wyboru. Wskazują na to zarówno wyniki badania 

dotyczące obszaru transportu wspieranego w ramach RPO WSL 2014-2020, jak też opinie 

samych przedstawicieli IZ. Za takim rozwiązaniem przemawia także, to, że wspierane 

projekty muszą zostać uprzednio umieszczone w RPT, którego przygotowanie jest w trakcie. 

Można zakładać, że umieszczone zostaną tam projekty kluczowe dla regionu. Zastosowanie 

procedury pozakonkursowej w ramach projektów strategicznych / o znaczeniu regionu ma 

swoje uzasadnienie z uwagi na wysokie koszty przygotowania dokumentacji projektowej oraz 

innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie (co w przypadku 

procedury konkursowej może okazać się nieefektywne ekonomicznie), dłuższy czas 

niezbędny do przygotowania projektu oraz większą ich złożoność149. 

Priorytet V. Społeczne Śląskie 

W ramach interwencji opisanej w CS 13 planuje się realizację projektów w trybie 

niekonkurencyjnym, jak również w trybie konkurencyjnym (dla działań dot. aktywizacji 

zawodowej, które nie zostaną realizowane przez PSZ, np. dla wsparcia dotyczącego 

poprawy sytuacji na rynku pracy osób ubogich pracujących oraz osób zatrudnionych na 

umowach cywilnoprawnych).Wskazane tryby wyboru i dofinansowania projektów są trafne, 

zarówno za względu na rodzaj interwencji jak i jej istotnych Beneficjentów realizujących 

działania wsparcia (aktywizacji zawodowej): przede wszystkim Publiczne Służby 

Zatrudnienia (PSZ) – Powiatowe Urzędy Pracy (PUP), WUP - Sieć EURES150, Ochotnicze 

Hufce Pracy. 

Fakt realizacji wyżej wymienionych działań przez podmioty powołane ustawą i specjalizujące 

się w realizacji tego typu usług, można uzasadnić (poza aspektem procedur i standardów 

stosowania instrumentów i świadczenia usług aktywizujących powodowanych ramami 

instytucjonalnymi i legislacją) wysoką skuteczność wdrażania tego typu działań151 152. 

Należy jednak zauważyć, że w świetle obowiązującej ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2021 poz. 110) Powiatowe Urzędy Pracy mogą 

objąć wsparciem wyłącznie osoby zarejestrowane w urzędzie pracy (tj. posiadające status 

osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy). Z kolei zakres kompetencji OHP obejmuje 

                                                           

149 Op. Cit., str. 102. 
150 Pośrednictwo pracy związane ze swobodnym przepływem pracowników na terenie państw, o 
których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach runku pracy (Dz.U. 2021 poz.1100). 
(art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a–c: 1) jest realizowane przez PUP i WUP oraz OHP wyłącznie w ramach sieci 
EURES. Może być realizowane w ramach sieci EURES przez inne podmioty po uzyskaniu przez nie 
akredytacji. 
151 Na podstawie analiz własnych poziomu realizacji zakładanych wartości docelowych wskaźników 
produktu i rezultatu przeprowadzonych w oparciu o bazę wskaźników przekazaną przez 
Zamawiającego (nazwa pliku: Wskaźniki dane szczegolowe_Sl2014_WNP_stan 5.09.2021) oraz bazę 
SL pobraną z: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/raporty/raporty-
sprawozdania/lista-projektow-realizowanych-z-funduszy-europejskich-w-polsce-w-latach-2014-2020/ 
(stan na 5.09.2021). 
152 Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia 
celów w ramach OP VII Regionalny rynek pracy. Raport końcowy. Evalu 2020. 
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aktywizację zawodową młodzieży powyżej 15 r.ż. w szczególności młodzieży zagrożonej 

wykluczeniem społecznym i bezrobotnych do 25 r.ż.. Ogranicza to możliwość objęcia 

wsparciem przez te instytucje innych grup osób: ubogich pracujących, pracujących na 

umowach cywilno-prawnych, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, odchodzących z 

rolnictwa (o ile nie zarejestrowały się w PUP jako osoby poszukujące pracy; z tego względu 

zastosowanie trybu konkurencyjnego umożliwi dofinansowanie projektów w ramach których 

będą mogły być wspierane wyżej wymienione grupy osób153. 

W tym kontekście kluczowym czynnikiem determinującym typ beneficjenta / podmiotów 

realizujących wsparcie oraz tryb, w jakim te podmioty i projekty powinny być wybrane i 

dofinansowane będą zmiany postanowień ww. ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Doświadczenia realizacji interwencji o tożsamych 

celach w ramach RPO WSL 2014-2020 pokazują, że działania aktywizacji zawodowej 

realizowane przez podmioty i instytucje rynku pracy inne niż PSZ mogą być skuteczne i 

efektywne kosztowo. Istotna jest tu przede wszystkim skala wsparcia (tj. liczba osób 

planowanych do objęcia wsparciem w projekcie) – która powinna być mniejsza niż w. 

przypadku PSZ – PUP: „w przypadku PUP rekrutacja uczestników przebiega w zupełnie 

innych warunkach, gdyż ci zgłaszają się sami”154 inna jest dostępność grup osób 

kwalifikujących się do wsparcia. Równolegle do realizacji projektów wybranych i 

dofinansowanych w trybie niekonkurencyjnym rekomenduje się realizację zamierzeń 

(planów) związanych z zastosowaniem konkurencyjnego trybu wyboru projektów.  

W CS 14 (podniesienie kompetencji PSZ) zaplanowano wprowadzenie trybu 

niekonkurencyjnego, projektu systemowego prowadzonego przez WUP. Rozwiązanie to 

należy uznać za trafne pod względem ujednolicenia standardów wsparcia, zapewnienia 

wysokiej jakości działań projektowych oraz integracji polityki rynku pracy na szczeblu 

regionalnym. Doświadczenia okresu 2014-2020 wskazują na fakt, iż projekty konkursowe 

PUP również mogą zostać przeprowadzone, spotykają się z wysokim zainteresowaniem 

PSZ, niemniej mogą za sobą pociągnąć rozwiązania doraźne, nie zaś systemowe. Z tego też 

względu nie rekomenduje się alternatywnego sposobu wdrażania CS 14. W zakresie CS 15 

(przystosowania przedsiębiorstw i pracowników) zastosowano tryb mieszany. W Działaniu 

Programy zdrowotne tryb konkurencyjny zostanie zastosowany w stosunku do projektów 

dotyczących niwelowania czynników ryzyka w miejscu pracy, zaś programy zdrowotne 

realizowane będą na podstawie RPZ, zgodnie z doświadczeniami okresu programowania 

2014-2020. Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych planowany jest do 

wdrożenia w trybie konkurencyjnym, niemniej jednak na czas opracowywania niniejszego 

raportu decyzja nt. ostatecznego trybu realizacji jeszcze nie została podjęta przez IZ RPO. 

Ostateczne rozstrzygnięcie zostanie ustalone wspólnie z IP WUP Katowice. W przypadku 

                                                           

153 Problem ten został podjęty w ramach konsultacji społecznych projektu Umowy Partnerstwa dla 
realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce i zawarty w dokumencie pn. „Raport z konsultacji 
projektu umowy partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce”, Departament 
Strategii Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Czerwiec 2021., str. 44. Nowelizacja ustawy z 
dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ma umożliwić PSZ realizację 
działań na rzecz osób biernych zawodowo. 
154 Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi 
priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Evalu Sp. z o.o., 06.2020 r., str. 38 
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outplacementu – zaplanowano tryb konkurencyjny. Przyjęte tryby wyboru nie budzą 

wątpliwości, nie rekomenduje się więc zastosowania alternatywnych sposobów realizacji 

celu.  

W przypadku CS 16 (edukacja formalna) zastosowany zostanie głównie tryb konkurencyjny, 

co ma swoje uzasadnienie w lokalnym zapotrzebowaniu na podniesienie jakości kształcenia 

dostosowanego do lokalnego rynku pracy. Tryb ten spełniał swoją rolą i gwarantował 

osiąganie efektów w perspektywie RPO WSL 2014-2020.  

W Programie zaplanowano ponadto realizację projektów strategicznych w trybie 

niekonkurencyjnym, związanych ze wsparciem stypendialnym (podobnie jak w bieżącej i 

poprzedniej perspektywie finansowe), rozwojem szkolnictwa zawodowego oraz 

obserwatorium edukacyjnym).” 

 Przyjęte tryby wyboru nie budzą wątpliwości, nie rekomenduje się więc zastosowania 

alternatywnych sposobów realizacji celu. W CS 17 (kształcenie ustawiczne) zaplanowano 

tryb konkurencyjny, jednak do pewnego stopnia można mówić także o ujęciu terytorialnym – 

ze względu na możliwość włączenia w działanie Lokalnych Grup Działania. Zdaniem 

przedstawicieli IZ, występuje także możliwość realizacji formuły grantowej jedynie w 

przypadku realizacji bezpośredniej formuły wdrażania RLKS .  

W przypadku CS 18 (wsparcie aktywnej integracji) w obszarze ekonomii społecznej 

zastosowany zostanie tryb niekonkurencyjny w odniesieniu do koordynacji sektora oraz tryb 

konkurencyjny w odniesieniu do wsparcia PES, zgodnie z doświadczeniami okresu 

programowania 2014-2020. Ponadto, w ramach trybu niekonkurencyjnego założono 

powołanie centrum analiz polityki społecznej w regionie, które będzie stanowiło odpowiedź 

na potrzebę monitorowania działań obszarowych w ramach Programu Regionalnego. 

W CS 18, aktywizacja społeczno-gospodarcza grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 

wdrażana będzie w trybie konkurencyjnym, podobnie jak w poprzedniej perspektywie 

finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia podmiotów reintegracyjnych. 

Założone tryby wyboru projektów należy uznać za trafne, sprawdzone w poprzedniej 

perspektywie. W CS 19 (działania skierowane do obywateli państw trzecich) założono 

realizację wsparcia w trybie konkurencyjnym, niemniej ustalenia dotyczące trybu wdrażania 

CS 19 będą zależały od analiz w tym obszarze155. Badanie wśród potencjalnych 

beneficjentów wskazuje na fakt, iż zaledwie 11% gotowe jest realizować wsparcie w tym 

obszarze. Badani planują realizację nie więcej niż jednego projektu o wartości ok. 150 000 zł 

– w przypadku sektora NGO i 5 mln zł w przypadku badanych PUP.  

W przypadku CS 20 (usługi społeczne i zdrowotne) zastosowany zostanie tryb mieszany, tj. 

lokalne usługi społeczne i zdrowotne wspierane będą w trybie konkurencyjnym, podczas gdy 

systemowe wsparcie deinstytucjonalizacji usług realizowane będzie w ujęciu systemowym 

poprzez realizację wsparcia dla powstawania CUS, tworzenia i wdrażania modeli 

                                                           

155 Celem analiz będzie m.in. rozpoznanie potencjału instytucjonalnego dla realizacji tej formy 
wsparcia przez instytucje z województwa śląskiego oraz: podstawowe cechy społeczno-
demograficzne cudzoziemców w województwie śląskim, potrzeby cudzoziemców z województwa 
śląskiego, zwłaszcza w kontekście pracy, nauki języka polskiego, edukacji dorosłych i dzieci, opieki 
zdrowotnej oraz ochrony swoich praw, tryb wyboru beneficjenta projektu: konkurencyjny czy 
pozakonkurencyjny, zasięg terytorialny projektów: ogólnowojewódzkie czy subregionalne. 
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środowiskowych centrów koordynacji usług społecznych, systemowego wsparcia systemu 

usług społecznych dla seniorów. Założone tryby wyboru projektów należy uznać za trafne, 

sprawdzone w poprzedniej perspektywie. 

W przypadku większości działań CS 21 (integracja społeczna) zastosowany zostanie tryb 

konkurencyjny w zakresie usług dla osób w kryzysie bezdomności i aktywizacji osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i osób biernych zawodowo, podczas 

gdy wsparcie rodziny realizowane będzie systemowo (niekonkurencyjnie) w obszarze pieczy 

zastępczej i konkurencyjnie w zakresie asystentury i wsparcia rodziny w pełnieniu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej. Założone tryby wyboru projektów należy uznać za trafne, 

sprawdzone w poprzedniej perspektywie.  

Priorytet VI. Śląskie dla mieszkańca 

Interwencja w ramach CS 22 (infrastruktura edukacyjna) będzie wdrażana w trybie 

niekonkurencyjnym w zakresie infrastruktury szkolnictwa wyższego. Zostanie stworzona lista 

konkretnych inwestycji, wypracowana ze śląskimi środowiskiem naukowym. Zastosowanie 

trybu niekonkurencyjnego jest uzasadnione. W ramach interwencji zdecydowano się 

wspierać jedynie strategiczne projekty nakierowane na działania zgodne z inteligentnymi 

specjalizacjami regionu lub przemysłem 4.0. Od około trzech lat trwa także proces 

opracowywania, konsultowania i negocjowania listy strategicznych inwestycji, zgłaszanych 

przez śląskie uczelnie publiczne i szkoły wyższe. Proces ten będzie skutkował wyborem 

projektów o największej jakości i największym znaczeniu dla regionu. W przypadku 

infrastruktury szkół ponadpodstawowych kształcenia zawodowego jako grupę docelową, do 

której skierowane będzie wsparcie słusznie wskazano szkoły i placówki prowadzące 

kształcenie zawodowe, uczniowie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, 

jednostki samorządu terytorialnego oraz inne organy prowadzące szkoły zawodowe, 

państwowe jednostki, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań w 

zakresie edukacji, pracodawcy/ przedsiębiorcy/ rzemieślnicy oraz ich zrzeszenia i 

stowarzyszenia. Należy też nadmienić, że zastosowano wewnętrzną linię demarkacyjną. W 

Priorytecie VI wsparte będą szkoły kształcenia zawodowego tylko z terenu subregionu 

północnego. Natomiast dla subregionu centralnego, zachodniego i południowego wsparcie 

tych szkół realizowane będzie w priorytecie VIII FST w formule ZIT. 

W ramach CS 23 (infrastruktura usług społecznych) i CS 24 (infrastruktura ochrony zdrowia) 

zaplanowano konkurencyjny tryb wyboru projektów. Ewaluator ocenia tę decyzję jako 

słuszną. Doświadczenia poprzedniej perspektywy, w której dla projektów dotyczących 

infrastruktury usług społecznych zastosowano tryb konkursowy pozwoliły na wybór projektów 

największej jakości, dopasowanych do potrzeb lokalnych. Zastosowanie trybu 

konkurencyjnego jest uzasadnione również z uwagi na planowaną możliwość ubiegania się o 

wsparcie także podmiotów prywatnych. Interwencja w ramach CS 25 (infrastruktura 

kulturalna i turystyczna) będzie wdrażana w trybie niekonkurencyjnym. Zostanie stworzona 

lista konkretnych inwestycji, wypracowana ze śląskimi instytucjami publicznymi 

prowadzącymi działalność kulturalną i turystyczną o znaczeniu regionalnym. Zastosowanie 

trybu niekonkurencyjnego jest uzasadnione. W ramach interwencji zdecydowano się 

wspierać jedynie strategiczne projekty nakierowane na działania dotyczące obiektów o 

znaczeniu regionalnym. Obecnie trwa proces opracowywania, konsultowania i negocjowania 

listy strategicznych inwestycji, zgłaszanych przez najważniejsze śląskie instytucje kulturalne i 

turystyczne. Proces ten będzie skutkował wyborem projektów o największej jakości i 

największym znaczeniu dla regionu. Jako grupę docelową, do której skierowane będzie 
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wsparcie słusznie wskazano mieszkańców województwa śląskiego, korzystających z 

infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz obiektów turystycznych, osoby spoza 

województwa korzystające z obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego oraz turystyki, a 

także pracowników, uczniów i studentów szkół i uczelni artystycznych.  

Priorytet VII. Śląskie bliżej obywateli 

Wsparcie będzie realizowane głównie w trybie niekonkurencyjnym dla ZIT, konkurencyjnym 

dla IIT oraz przy zastosowaniu Instrumentów Finansowych. Formuła programu zakłada 

skorzystanie z nowego mechanizmu, jakim ma być inny instrument terytorialny (IIT) w 

oparciu o gminne programy rewitalizacji (GPR), spełniające wymogi strategii 

terytorialnej. Mając na uwadze zapisy Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz 

Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju obligujące do wspierania w ramach 

programów regionalnych krajowych obszarów strategicznej interwencji, tj. obszarów 

zagrożonych trwałą marginalizacją oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-

gospodarcze należy uznać, że zakres wsparcia w ramach CP 26 i 27 realizuje zapisy 

krajowych dokumentów strategicznych. Z uwagi na rozbudowany i przyjęty w projekcie 

Programu wariant wdrażania instrumentów terytorialnych ZIT i IIT nie przewiduje się 

wsparcia instrumentu RLKS w trybie i na zasadach określonych w art. 32-34 rozporządzenia 

ramowego (formuła bezpośrednia RLKS). Projektowane w Programie rozwiązanie 

odzwierciedla założenia tzw. formuły pośredniej wsparcia LGD, w odróżnieniu od formuły 

bezpośredniej, w której kompleksowo wspiera się instrument RLKS na podstawie Lokalnych 

Strategii Rozwoju, będących strategiami terytorialnymi w rozumieniu art. 29 rozporządzenia 

ramowego. Zaprojektowany system wdrażania Instrumentów Terytorialnych odzwierciedla 

konieczność zapewnienia wsparcia dla działań realizowanych we współpracy i partnerstwie 

w obszarach powiązanych funkcjonalnie. Koncentruje się na wzmocnieniu inicjatyw 

oddolnych, działaniach sieciowych i zintegrowanych. Interwencja IIT dla gmin 

zmarginalizowanych dedykowana jest obszarom innymi niż miejskie i w tym aspekcie 

uwzględnia adresatów RLKS. Zarówno w strategii terytorialnej ZIT, jak i IIT zapewniona jest 

możliwość wskazania zróżnicowanych wnioskodawców/ beneficjentów projektów, o różnym 

statusie, w tym np. stowarzyszenia (takie jak LGD), instytucje pozarządowe, MŚP, parafie i 

związki wyznaniowe itd.  

Analiza desk research i wywiady z przedstawicielami IZ wskazują na argument 

zbiurokratyzowania procesu wdrażania instrumentów terytorialnych ZIT i IIT, co może 

negatywnie wpłynąć na skuteczność realizacji zasady komplementarnego wsparcia IIT/ 

Koordynacja działań programowych, w przypadku włączenia RLKS, może skutkować 

skomplikowanym procesem, ograniczającym możliwość terminowego osiągnięcia celów, 

wskaźników Programu w zakresie instrumentów terytorialnych.  

Opis ujęty w Programie wynika z uwzględniania wyników badań ewaluacyjnych dotyczących 

oceny zastosowania mechanizmów terytorialnych i ZIT w woj. śląskim w okresie 

programowania 2014-2020. W przypadku RLKS brak formuły bezpośredniej sprawił, iż 

lokalne grupy działania i lokalne grupy rybackie skupiały swoją uwagę przede wszystkim 

wokół PROW/PO RYBY, ponieważ to tam spoczywa bezpośrednio na nich obowiązek 

realizacji szeregu działań, w tym także osiągnięcia wskaźników. Te programy są również 

źródłem finansowania działalności LGD/LGR. Tym samym na drugi plan schodziły starania o 

wykorzystanie środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Dotychczasowe 

wnioski z wdrażania RLKS w ramach RPO WSL 2014-2020 pokazują, że formuła pośrednia 

może okazać się nieefektywna, ze względu na szereg czynników zewnętrznych. Ze względu 
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na stan zaawansowania prac nad opracowaniem programu oraz ustalenia z LGD i LGR, nie 

ma możliwości wdrażania instrumentu RLKS w formule bezpośredniej w FE dla Śląskiego 

2021-2027. Z drugiej jednak strony podnoszono, że przy dużej palecie dostępnych 

instrumentów terytorialnych realizowanych w ramach ZIT i IIT nie zasadne będzie wdrożenie 

RLKS w formie bezpośredniej. Kolejnym argumentem była specyfika woj. śląskiego. jako 

regionu o najwyższym w kraju stopniu urbanizacji (76,6% ludności miejskiej) oraz gęstości 

zaludnienia (366 osób/km2). Wskaźniki dla województwa śląskiego są najwyższe w kraju 

przekraczając znacznie średnią krajową. Współczynnik urbanizacji w Polsce wynosi 61%. Z 

tego powodu nie ma możliwości adresowania większej wartości środków RLKS niż 

realizowano to w okresie programowania 2014-2020. Zaplanowano natomiast wsparcie LSR 

poprzez zastosowanie IIT oraz realizacji dedykowanych konkursów dla LGD i LGR i 

premiowania lokalnych inicjatyw na terenach wiejskich.  

Priorytet VIII. Śląskie w transformacji 

We wszystkich obszarach wsparcia Priorytetu VIII założono realizację trybu mieszanego, w 

którym oprócz projektów wybieranych w trybie konkursowym, wynikających z lokalnych 

potrzeb i oddolnych inicjatyw realizowane będą też przedsięwzięcia strategiczne. Kierunek 

ten należy uznać za prawidłowy. Warto jednak w tym miejscu przypomnieć, że możliwa 

kolizja postepowań konkursowych Priorytetu VIII i pozostałych Celów Strategicznych 

wymagać będzie wyłączenia OSI gminy transformacji górniczej ze wsparcia w pozostałych 

Priorytetach w kategoriach interwencji przyjętych w Priorytecie VIII.  

5.2 Trafność zastosowania poszczególnych form finansowania  

Problem badawczy nr B3. Trafność zastosowania poszczególnych trybów wyboru 

(tryb konkurencyjny/ tryb niekonkurencyjny, projekty grantowe/ parasolowe156) oraz 

form finansowania (dotacje, instrumenty zwrotne, w tym finansowe, mieszane, 

nagrody, gwarancje)  

Problem badawczy nr B5. Analiza alternatywnych sposobów realizacji założonych 

celów 

Dla uporządkowania analiz dotyczących poszczególnych form finansowania w FE SL, warto 

rozpocząć rozdział od doprecyzowania znaczenia tego terminu.  

Dotacja z formalnoprawnego punktu widzenia to bezpośredni wkład finansowy z budżetu 

Unii Europejskiej, przyznawany w formie darowizny na rzecz beneficjenta. Punktem wyjścia 

dla określania jej wysokości są koszty faktycznie ponoszone przez beneficjenta, przy czym 

poziom dofinansowania stanowi określony udział w ogólnej wartości kosztów 

kwalifikowalnych projektu (zależny np. od poziomu rozwoju regionu, dla którego analizujemy 

wsparcie). Dotacja może być przeznaczona na sfinansowanie przedsięwzięcia, które 

realizuje ważne cele z punktu widzenia polityk UE (np. wsparcie na prace B+R jako 

narzędzie kreowania innowacyjności) lub też na sfinansowanie kosztów operacyjnych 

podmiotu, którego działania mają wspierać osiąganie ważnych celów z punktu widzenia 

polityk UE (np. finansowanie kosztów pracy w instytucjach systemu wdrażania). Efekty 

projektu, wspartego w formie dotacji, pozostają własnością beneficjentów pod warunkiem 

                                                           

156 Należy mieć na uwadze podczas badania ewaluacyjnego, że projekty grantowe/parosolowe nie są 
trybem wyboru określonym w ustawie a jedynie formą realizacji projektu. Projekt grantowy/parasolowy 
może być zarówno projektem konkurencyjnym jak i niekonkurencyjnym. 
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spełnienia określonych wymagań (dot. np. terminu związania z celem oraz poprawności 

określania kosztów kwalifikowalności w projekcie). Przez długi czas dotacje stanowiły 

dominującą – lub wręcz jedyną – formę wsparcia z FE w Polsce. 

Korzystanie z formy nagrody oznacza przyznanie wkładu finansowego w wyniku konkursu. 

Przyjmuje się, że forma ta ma na celu z jednej strony funkcję motywacyjną (pobudzanie 

inwestycji – w tym celu zaplanowano ją np. w Horyzoncie Europa) oraz nagradzającą (jako 

dowód dostrzeżenie ponadprzeciętnych osiągnięć zdobywcy nagrody). W praktyce, na 

poziomie programów regionalnych w Polsce, nagrody nie są powszechnie stosowaną formą 

finansowania. Wymagają odrębnego przygotowania procedur i dokumentacji konkursowej, 

zaś podobne efekty można uzyskać organizując nabory o małej alokacji (np. w przypadku 

projektów dla ZIT, zdarza się, że dofinansowanie otrzymuje jeden ze zgłoszonych projektów, 

co w praktyce upodabnia takie rozwiązanie do nagrody, chociaż formalnie nią nie jest). 

Inaczej niż w formułowanym problemie badawczym, bardziej zasadnym byłoby – dla celów 

porządkowych – wymienić instrumenty finansowe, w tym zwrotne i mieszane. 

Definicja instrumentów finansowych zawarta została m.in. w COM/2018/375 (dalej: 

Rozporządzenie UE [w sprawie wspólnych przepisów]), Art. 2. Przedstawiono tam m.in. 

następujące pojęcia wraz ze wskazaniem pożądanego, ujednoliconego sposobu ich 

rozumienia: 

 pkt. 15. „instrument finansowy” oznacza strukturę, za pośrednictwem której dostarczane 

są produkty finansowe; 

 pkt. 16. „produkt finansowy” oznacza inwestycje kapitałowe i quasi-kapitałowe oraz 

kredyty i gwarancje w rozumieniu art. 2 rozporządzenia (UE, Euratom) [...] 

(„rozporządzenie finansowe”) 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 (dalej: 

Rozporządzenie finansowe) w przywołanym wyżej Art. 2, pkt. 29 precyzuje: 

„instrument finansowy” oznacza unijny środek wsparcia finansowego przekazywany z 

budżetu, aby z realizować jeden lub większą liczbę określonych celów polityki Unii, który to 

instrument może przybierać formę inwestycji kapitałowych lub inwestycji quasi-kapitałowych, 

pożyczek lub gwarancji, lub innych instrumentów opartych na podziale ryzyka, i który w 

stosownych przypadkach może być łączony z innymi formami wsparcia finansowego lub ze 

środkami finansowymi podlegającymi zarządzaniu dzielonemu lub środkami finansowymi 

Europejskiego Funduszu Rozwoju (zwanego dalej „EFR”). 

Uwzględniając powyższe, należy w pierwszej kolejności zastrzec, że w tym raporcie 

instrumenty finansowe rozumiane są jako zwrotna oferta wsparcia finansowego 

inwestycji kapitałowych, inwestycji quasi-kapitałowych, pożyczek, kredytów, gwarancji i 

innych formach opartych na podziale ryzyka. W szczególności, abstrahujemy od 

potocznego rozumienia instrumentów finansowych, które traktuje je jako synonim każdego 

wsparcia o charakterze finansowym. 

Szczególną formą finansowania są instrumenty mieszane, które łączą w sobie element 

bezzwrotny oraz zwrotny (w różnej proporcji oraz na rozmaitych zasadach). Wśród nich, 

najpopularniejsze to np. pożyczka z umorzeniem, pożyczka z dotacją kapitałową, pożyczka z 

rabatem kapitałowym, pożyczka z dotacją [np. na wsparcie techniczne]). subwencje 

odsetkowe czy montaż z dotacją. 
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Wskazane przez UM WSL w pytaniu ewaluacyjnym gwarancje (termin używany zamiennie z 

pojęciami „poręcznie” lub „reporęczenie”) zgodnie z pkt. 34 Rozporządzenia finansowego 

stanowią pisemne zobowiązanie do przyjęcia odpowiedzialności za całość lub część długu 

lub zobowiązania osoby trzeciej lub za pomyślne wykonanie przez nią zobowiązań w 

przypadku wystąpienia zdarzenia, które uruchamia taką gwarancję, takiego jak niewykonanie 

zobowiązań z tytułu pożyczki; 

W FE SL dla I Innowacyjne Śląskie – poza dwoma działaniami – przewidziano wszędzie 

wsparcie w formie dotacyjnej. Naszym zdaniem, brak jest podstaw do zakwestionowania 

takiego rozwiązania. Wsparcie w zakresie B+R w organizacjach badawczych oraz w zakresie 

B+R w konsorcjach przemysłowo-naukowych, przedsiębiorstwach obarczone są dużym 

ryzykiem, więc bez wsparcia publicznego mogłoby występować zaniechanie pożądanych 

działań z uwagi na ograniczenie ryzyka przez podmiotu racjonalnie gospodarujące. Ponadto, 

badanie ilościowe wykazało nikły popyt na instrumenty finansowe w tym obszarze – 

zainteresowanie nimi wykazało jedynie 12% ankietowanych, a 45% - było skłonnych 

skorzystać z instrumentów mieszanych. Wsparcie E-usług publicznych, E-zdrowia oraz 

digitalizacji zasobów publicznych adresowane są do JST, które kreowałyby e-usługi dla 

obywateli. Po pierwsze, przy braku opłat za korzystanie z nich, interwencje tego typu nie 

przynoszą zysku pozwalającego na spłatę zobowiązań powziętych na ich realizację. Po 

drugie, kondycja ekonomiczna JST została w ostatnim czasie na tyle nadwyrężona, że nawet 

zabezpieczenie wkładu własnego może być dla nich obciążeniem. Po trzecie, skłonność 

zrealizowania projektu przy wykorzystaniu instrumentów finansowych jako formy 

finansowania zadeklarowało jedynie 3% badanych podmiotów.  

W przypadku działania dotyczącego przedsiębiorczości MŚP, beneficjentem będzie podmiot 

świadczący usługi doradcze dla odbiorców ostatecznych. Zgodnie z założeniami, ma on 

prowadzić działalność nie nastawioną na zysk – w związku z tym, finansowanie w formie 

zwrotnej byłoby bezzasadne. Analogicznie, we wsparciu w zakresie promocji regionu i 

internacjonalizacji MŚP mamy do czynienia z marketingiem regionalnym o rozproszonych 

korzyściach, stąd brak uzasadnienia dla wykorzystania form zwrotnych finansowania. W 

przypadku wsparcia w zakresie innowacji w MŚP wykorzystanie dotacji jest uzasadnione z 

uwagi na jej aspekt minimalizowania ryzyka. Podmioty mogłoby obawiać się realizować tego 

typu inwestycje przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, z kolei ich realizacja jest ważna 

z punktu widzenia strategicznych celów regionu. Instrumenty finansowe zaplanowano, 

naszym zdaniem słusznie, w odniesieniu do turystyki MŚP oraz konkurencyjności MŚP. Na 

skorzystanie z nich było zdecydowane 14% badanych respondentów; instrumenty finansowe 

z elementem bezzwrotnym byłoby skłonne wykorzystać już 50% badanych. W przypadku 

działania w zakresie turystyki MŚP powzięto założenie, że w początkowym okresie 

wdrażania FE SL stosowane będą dotacje, zaś w późniejszym czasie – kiedy gospodarka 

nieco okrzepnie po konsekwencjach wywołanych pandemią COVID-19 – wsparcie 

bezzwrotne zostanie zastąpione instrumentami finansowymi. Jest to ciekawe i racjonalne 

rozwiązanie. Warto jednak dopuścić możliwość pozostania przy formie finansowania w 

postaci dotacji do końca wdrażania FE SL, jeśli negatywne oddziaływanie COVID-19 okaże 

się poważniejsze oraz bardziej trwałe aniżeli początkowo zakładano. Jest to coraz bardziej 

prawdopodobny scenariusz w sytuacji, w której pomimo powszechnych programów 

szczepień, zamiast wygaszania pandemii – mamy do czynienia z kolejnymi jej falami. 

Dodatkowo, zgodnie z prognozami Światowej Organizacji Zdrowia, istnieje realne ryzyko 

kolejnych, innych rodzajów pandemii wywołanych odmiennymi patogenami aniżeli jedynie 

mutujący wirus SARS-CoV-2. W związku z niniejszym, groźba zamykania granic, 
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ograniczania ruchu międzynarodowego / krajowego oraz przebywania w obiektach 

noclegowych, jest realnym ryzykiem na całą perspektywę finansową 2021-2027. Wspieranie 

sektora turystycznego ma strategiczne znaczenie dla Śląskiego, stąd zasadność jego 

realizacji w formie dotacyjnej, pod ww. warunkiem. 

W przypadku wsparcia w zakresie ekosystemu RIS oraz dotyczącego ośrodków innowacji 

założono wyłącznie wsparcie dotacyjne. Projekty związane ze wsparciem na opracowanie i 

świadczenie nowych usług (na rzecz przedsiębiorstw działających w klastrze) mogą 

potencjalnie generować oszczędności i przychody wpływające na dochody. Należy jednak 

mieć na uwadze fakt, że będą one realizowane przez podmioty prowadzące działalność nie 

nastawioną na zysk, a uzyskane w tym względzie ewentualne korzyści posłużą rozwojowi 

innych inicjatyw na rzecz podnoszenia innowacyjności w regionie. Z tego względu zmiana 

formy finansowania byłaby nieuzasadniona. Dodatkowo, badanie ilościowe wykazało niski 

potencjalny popyt na zwrotne formy finansowania: instrumenty finansowe byłoby skłonne 

wykorzystać 11%, instrumenty finansowe z elementem bezzwrotnym – 21%.  

Tabela 7 Zakładane formy finansowania dla I Innowacyjne Śląskie 

ZAKRES INTERWENCJI FORMA WSPARCIA  CZY ZMIANA? 

B+R - organizacje badawcze D Nie 

B+R - konsorcja przemysłowo - naukowe, 

przedsiębiorstwa 

D Nie 

E-usługi publiczne D Nie 

E-zdrowie D Nie 

Digitalizacja zasobów publicznych  D Nie 

Przedsiębiorczość MŚP D Nie 

Innowacje w MŚP D Nie 

Turystyka MŚP D/IF Nie 

Konkurencyjność MŚP IF Nie 

Promocja regionu i internacjonalizacja MŚP D Nie 

Ekosystem RIS D Nie 

Ośrodki innowacji D Nie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie FE SL. 

Zgodnie z Programem, w CS 5 planuje się w działaniach: 

• Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – dotacje oraz 

instrumenty finansowe (w tym instrumenty mieszane) dla projektów związanych z 

modernizacją oświetlenia ulicznego, 
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• Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych – dotacje dla osób dotkniętych 

ubóstwem energetycznym oraz dla mieszkalnictwa komunalnego; instrumenty 

finansowe (IF połączone z dotacją) przewidziano dla projektów niepowiązanych z 

walką z ubóstwem energetycznym, 

• Efektywność energetyczna przedsiębiorstw – instrumenty finansowe (w tym 

instrumenty mieszane). 

Biorąc pod uwagę wyzwania społeczno-gospodarcze, w tym skalę ubóstwa energetycznego 

w regionie157, a także możliwości finansowe jednostek samorządów terytorialnych (obniżone 

w wyniku pandemii, wzrostu cen oraz zobowiązań poczynionych w perspektywie 2014-2020), 

zastosowanie dotacji we wsparciu efektywności energetycznej budynków użyteczności 

publicznej oraz budynków mieszkalnych komunalnych jest uzasadnione. Zastosowanie 

dotacji m.in. umożliwi zastosowanie wydajniejszych technologii w stosunku do form 

zwrotnych. Ponadto, istotność projektów energetycznych w budynkach użyteczności 

publicznej dla środowiska i ze społecznego punktu widzenia jest bardzo duża. 

Nieudostępnienie samorządom dofinansowania bezzwrotnego mogłoby spowodować 

odroczenie inwestycji na dłuższy okres. Argumentację tę wzmacniają wyniki badania 

ilościowego – jedynie 3% samorządów rozważałoby realizację projektu wspieranego w 

formie instrumentu zwrotnego (56% zdecydowanie nie jest tym zainteresowanych), a 17% 

zaakceptowałoby instrumenty mieszane (31% daje odpowiedź negatywną).  

Wdrożenie instrumentów finansowych na wsparcie efektywności energetycznej budynków 

mieszkalnych dla projektów niepowiązanych z walką z ubóstwem energetycznym jest 

również uzasadnione, aczkolwiek obarczone pewnym ryzykiem. Instrumenty finansowe 

przyczyniają się do tworzenia wartości dodanej jak np. uzyskania lepszych efektów z 

realizacji inwestycji oraz efektu dźwigni. Z drugiej strony, jak pokazują doświadczenia z 

okresu programowania 2014-2020 w innych regionach (dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, 

łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie), potencjał realizacji tego instrumentu okazał się 

być ograniczony. W regionach odnotowano problemy z wyborem pośredników finansowych, 

co opóźniło rozpoczęcie wdrażania projektów, a niewielkie zainteresowanie pożyczkami 

zmusiło instytucje zarządzające do rewizji wypracowanych strategii inwestycyjnych dla 

instrumentów finansowych158. W FE SL 2021-2027 konieczne jest zatem wypracowanie 

warunków wsparcia konkurencyjnych wobec innych dostępnych ofert. Inne źródła 

finansowania podobnych projektów ze środków krajowych oraz komercyjnych mogą być 

bardziej konkurencyjne dla potencjalnych wnioskodawców – m.in. premia 

termomodernizacyjna, a także mniejsze obciążenia biurokratyczne. Dla mniejszych 

podmiotów problemem może być np. czasochłonność analizy formalno-prawnej spełnienia 

wszystkich warunków technicznych (m.in. wymóg opinii konserwatora zabytków oraz 

                                                           

157 W skali całego województwa w 2016 r. dotykało 8,6% jego mieszkańców (52,1 tys. gospodarstw 
domowych), za: Zjawisko ubóstwa energetycznego w Polsce, w tym ze szczególnym uwzględnieniem 
zamieszkujących w domach jednorodzinnych, IBS research report 02/2018. 
158 Por. Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb 
przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania, IMAPP, 2019; 
Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WO 2014-2020 dla potrzeb przeglądu 
śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania, EVALU, ECORYS, 2019; 
Aktualizacja analizy ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w 
województwie dolnośląskim w okresie 2014-2020, Raport końcowy, Policy & Action Group Uniconsult 
Sp. z o. o., 2020. 
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sporządzenia dokumentacji przyrodniczej). Również wysiłek finansowy, jak jest konieczność 

spłaty pożyczki, może być wyzwaniem dla mniejszych i mniej zamożnych podmiotów. 

Problemem może być też np. minimalny próg poprawy efektywności energetycznej w wyniku 

inwestycji, szczególnie w przypadku podmiotów, które już we wcześniejszych latach podjęły 

już pewien zakres inwestycji w termomodernizację i kolejne inwestycje nie będą w stanie 

wygenerować wymaganego progu oszczędności159. Dodatkowo, ogólna motywacja do 

angażowania się w przedsięwzięcia związane z OZE może zostać zmniejszona (bez 

względu na formę finansowania) z powodu uchwalonej przez Sejm 2 grudnia 2021 r. 

nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Dotychczasowy system opustów będzie 

stopniowo zastępowany tzw. net-bilingiem, w ramach którego prosumenci będą się rozliczali 

w oparciu o zakup i sprzedaż energii, co będzie dla nich mniej korzystne od 

dotychczasowego modelu. Planując instrumenty finansowe w FE SL 2021-2027, IZ powinna 

zatem: 

• Rozważyć wprowadzenie instrumentów mieszanych, z elementem zachęty (jak np. 

premia termomodernizacyjna) przyznawanym po zakończeniu projektów i uzyskaniu 

efektów; 

• Rozważyć preferencyjne warunki dla wspólnot (ew. spółdzielni mieszkaniowych, jeśli 

będą wspierane), mających znaczące zaległości w opłatach mieszkaniowych 

skutkujących zwiększonymi trudnościami w uzyskaniu finansowania i spadkiem 

skłonności do zaciągania zobowiązań; 

• Maksymalizować atrakcyjność pożyczki – np. poprzez brak opłat i prowizji oraz 

refundację audytu energetycznego i projektu budowlanego; 

• Prowadzić przed i w trakcie naboru wniosków intensywne działania promocyjne, 

umożliwiające wcześniejsze przygotowanie projektów przez inwestorów, a także 

budowanie rozpoznawalności produktu160;  

• Rozpocząć wdrażanie wsparcia (wyłonienie beneficjenta i pośredników finansowych) 

jak najszybciej (w innych RPO napotkano trudności w tym zakresie), aby pozostawić 

odpowiednio dużo czasu na ewentualne opóźnienia i korekty strategii inwestycyjnej. 

Wyzwaniem jest również operacyjne zastosowanie kryterium „ubóstwa energetycznego”, 

które ma kwalifikować mieszkańców do wsparcia dotacyjnego. Istnieje kilka definicji ubóstwa 

energetycznego. Według jednej z nich, mamy do czynienia z tym zjawiskiem, gdy 

gospodarstwa domowe przeznaczają na energię przynajmniej 10% swoich przychodów. Inny 

wskaźnik ubóstwa energetycznego zakłada, że mamy z nim do czynienia w przypadku 

wysokich kosztów energii (powyżej krajowej mediany) oraz niskich dochodów. W tym 

przypadku mowa o tzw. wskaźniku LIHC - Wysokie Koszty, Niskie Dochody. Wskaźnik ten 

identyfikuje jako ubogie energetycznie te gospodarstwa domowe, które spełnią jednocześnie 

                                                           

159 Por.: Aktualizacja analizy ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych 
w województwie dolnośląskim w okresie 2014-2020, Raport końcowy, Policy & Action Group 
Uniconsult Sp. z o. o., 2020. 
160 Wg badania ankietowego przeprowadzonego wśród potencjalnych beneficjentów, kredyty z premią 
termomodernizacyjną, oferowane przez komercyjne banki, były bardziej rozpoznawalne, niż pożyczki 
z RPO, za: Aktualizacja analizy ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów 
finansowych w województwie dolnośląskim w okresie 2014-2020, Raport końcowy, Policy & Action 
Group Uniconsult Sp. z o. o., 2020. 
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dwa kryteria – wysokich hipotetycznych wydatków na energię oraz niskich dochodów. 

Hipotetyczne wydatki na energię to takie wydatki, jakie poniosłoby gospodarstwo domowe – 

przy uwzględnieniu swojej sytuacji mieszkaniowej – gdyby miało możliwość pełnego 

zaspokojenia swoich potrzeb energetycznych. Kryterium niskich dochodów jest natomiast 

spełnione przez gospodarstwa domowe, których dochody po odliczeniu wydatków 

mieszkaniowych (After Housing Cost – AHC) wynoszą mniej niż 60% mediany dochodów 

AHC w populacji161. 

W polskim prawodawstwie zjawisko ubóstwa energetycznego jeszcze nie zostało 

zdefiniowane. Po raz pierwszy definicja ta znajdzie się w projekcie ustawy o dodatkach 

energetycznych dla najbiedniejszych rodzin przygotowywany przez Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska. Zgodnie z nią, ubóstwo energetyczne oznacza sytuację, w której gospodarstwo 

domowe prowadzone przez jedną osobę lub przez kilka osób wspólnie w samodzielnym 

lokalu mieszkalnym bądź w budynku, w którym nie jest wykonywana działalność 

gospodarcza związana z jego prowadzeniem, nie jest w stanie zapewnić sobie 

wystarczającego poziomu ciepła, chłodu, oświetlania i energii elektrycznej do zasilania 

urządzeń, w wyniku połączenia niskich dochodów, wysokich wydatków na cele energetyczne 

i niskiej efektywności energetycznej162. Zasadne jest przyjęcie w FE SL 2021-2027 definicji 

„ubóstwa energetycznego” zgodnej z jej brzmieniem w ustawie.  

Wdrażanie instrumentów finansowych na projekty poprawiające efektywność energetyczną 

przedsiębiorstw w okresie 2014-2020 w innych regionach (dolnośląskie, opolskie, podlaskie) 

nie napotykały na większe trudności163. Firmy korzystają z pożyczki ze względu na korzystne 

oprocentowanie, co jest główną motywacją większości przedsiębiorstw. Firmy zazwyczaj 

traktowały pożyczkę jako tańszy kredyt na planowaną wymianę wyeksploatowanych maszyn 

lub wręcz interesowały się pożyczką w sytuacji awarii sprzętu; część natomiast liczyła na 

sfinansowanie wyłącznie paneli fotowoltaicznych, dostępnych w ramach innej pożyczki. 

Jednocześnie w badaniu przeprowadzonym w województwie dolnośląskim wskazano na 

problem dużych obciążeń wynikających z wymogów prawa unijnego oraz dokumentów 

nadrzędnych – m.in. Umowy Partnerstwa (m.in. konieczność opracowania audytu 

energetycznego lub audytu efektywności energetycznej, a także brak możliwości 

sfinansowania termomodernizacji budynków w niedopuszczalnym stanie technicznym, 

wymóg podniesienia efektywności energetycznej o wymagany %). Takie wymogi pożyczki 

stanowiły barierę „nie do przejścia” dla mniejszych przedsiębiorstw i kierowały firmy w stronę 

prostszej pożyczki rozwojowej możliwej do pozyskania w ramach CP1164. Takie ryzyko 

                                                           

161 Zjawisko ubóstwa energetycznego w Polsce, w tym ze szczególnym uwzględnieniem 
zamieszkujących w domach jednorodzinnych, IBS, 2018 
162 Projekt ustawy wprowadzający dodatki dla odbiorcy wrażliwego (data dostępu 10.11.2021). 
163 Por. Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WO 2014-2020 dla potrzeb 
przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania, EVALU, ECORYS, 
2019; Aktualizacja analizy ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w 
województwie dolnośląskim w okresie 2014-2020, Raport końcowy, Policy & Action Group Uniconsult 
Sp. z o. o., 2020; Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPOWP 2014-2020 dla potrzeb 
przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania, LB&E Sp. z o.o. i EGO 
S.C, 2019. 
164 Aktualizacja analizy ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w 
województwie dolnośląskim w okresie 2014-2020, Raport końcowy, Policy & Action Group Uniconsult 
Sp. z o. o., 2020. 

https://www.gov.pl/web/klimat/minister-klimatu-i-srodowiska-michal-kurtyka-skierowal-do-prac-rzadu-projekt-ustawy-wprowadzajacy-dodatki-dla-odbiorcy-wrazliwego
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istnieje też w FE SL, w Programie przewidziano bowiem instrumenty finansowe w CS 3 na 

wsparcie konkurencyjności MŚP. Badanie ilościowe wśród potencjalnych beneficjentów – 

przedsiębiorców pozwala stwierdzić, że występuje znaczący popyt na instrumenty mieszane 

(58% deklaruje, że rozważałoby skorzystanie z takiego wsparcia, a 13% daje odpowiedź 

negatywną). W przypadku instrumentów finansowych popyt jest dużo mniejszy – pozytywnie 

nastawionych jest jedynie 13%, a 54% nie skorzystałoby z tego instrumentu.  

W projekcie Programu przewidziano, że jedyną formą finansowania CS 6 będą dotacje. Nie 

wskazano typów beneficjentów, którzy mogą otrzymać wsparcie, ale z doświadczeń RPO 

WSL 2014-2020 oraz opisu nowego Programu wynika, że mogą to być:  

• Jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i 

porozumienia,  

• Spółki prawa handlowego będące własnością JST, 

• Właściciele/zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkaniowych,  

• Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności 

leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną,  

• Szkoły wyższe, 

• Organizacje pozarządowe,  

• Klastry energii,  

• Spółdzielnie energetyczne,  

• Partnerstwa podmiotów, 

• Przedsiębiorstwa.  

W FE SL można rozważać wprowadzenie instrumentów zwrotnych w odniesieniu do 

wybranych typów projektów. Potencjał rozwoju przedsięwzięć OZE, przyszłość polityki 

klimatycznej oraz wzrost cen energii powodują, iż inwestycje w przedmiotowym zakresie są 

coraz bardziej opłacalne i pożądane. Co do zasady projekty z zakresu OZE są finansowo 

wykonalne, a przedsięwzięcia generują oszczędności i przychody, co daje potencjał do 

spłaty zobowiązań finansowych. W przypadku przedsięwzięć o większej skali (np. farmy 

fotowoltaiczne) pojawia się element dochodowy. Dobrze przygotowane projekty 

charakteryzują się wysoką stopą zwrotu z inwestycji przy stosunkowo niewielkim ryzyku 

niepowodzenia (szczególnie fotowoltaika). Instrumenty finansowe mogłyby mieć 

zastosowanie do dużych inwestycji ukierunkowanych na produkcję energii w celu jej 

sprzedaży, realizowanych przez klastry energii. W tego typu inicjatywach upatruje się przede 

wszystkim szans rozwojowych związanych z większą dywersyfikacją produkcji paliw i energii 

przy wykorzystaniu wysokiej jakości technologii i inteligentnych strategii. Działania w 

kierunku rozwoju klastrów energii są również zgodne z rekomendacjami zawartymi w 

SOR165. 

Z kolei zastosowanie dotacji powinno być zachętą dla odbiorców nienastawionych na zysk 

oraz nieposiadających środków na podjęcie inwestycji w OZE (JST, projekty parasolowe, 

podmioty sektora publicznego, organizacje pożytku publicznego). 

Argumenty za zastosowaniem instrumentów finansowych w obszarze OZE są silne. 

Jednakże ich wdrożenie w FE SL nie jest zasadne. IZ zdecydowała się na terytorialny 

podział środków EFRR i FST, kierując środki z EFRR do podregionu północnego, a z FST do 

                                                           

165 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), 
Warszawa 2017, str. 321. 
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pozostałych podregionów. Jest to istotne uwarunkowanie przy rozpatrywaniu możliwości 

zastosowania instrumentów finansowych. W FST możliwe są do wdrożenia wyłącznie 

dotacje, co powoduje, że IF można ewentualnie zastosować we wsparciu z EFRR, którego 

wartość jest niewielka (jedynie 36,2 mln EUR) i skierowana do jednego tylko podregionu. 

Potencjał realizacji dużych inwestycji ukierunkowanych na produkcję energii w celu jej 

sprzedaży jest zatem ograniczony, a obciążenia finansowe i organizacyjne powiązane z 

uruchomieniem wsparcia są niewspółmiernie duże do niewielkiej ilości środków. Dodatkowo 

konkurencją w przypadku takich projektów będą środki z programu krajowego, w którym 

zaplanowano wsparcie dotacyjne.  

Wyniki badania ilościowego potwierdzają niewielki popyt na IF w OZE. Jedynie 8% 

samorządów rozważałoby realizację projektu wspieranego w formie instrumentu zwrotnego 

(50% zdecydowanie nie jest tym zainteresowanych), a 16% zaakceptowałoby instrumenty 

mieszane (29% daje odpowiedź negatywną). 

Eksperci dziedzinowi wskazują również na zasadność stosowania dotacyjnej formy wsparcia 

w przypadku działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu, przeciwdziałania skutkom suszy 

oraz wzmocnienia potencjału służb ratowniczych. Są to nienastawione na zysk projekty o 

wydatnych, pozytywnych efektach zewnętrznych realizowane przez podmioty publiczne. 

Analogiczne uzasadnienie dla stosowania formy dotacyjnej można sformułować dla wsparcia 

w zakresie: infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, gospodarki odpadami komunalnymi, 

ochrony i regeneracji obszarów chronionych, ochrony różnorodności biologicznej oraz 

rekultywacji terenów zdegradowanych.  

Wsparcie oferowane w formule instrumentu mieszanego, pożyczki z częściowym 

umorzeniem po osiągnięciu zakładanego efektu środowiskowego wsparcia w zakresie 

gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zagospodarowania osadów ściekowych również 

zostało ocenione jako słuszne. Wprowadzony mechanizm zachęt może stymulować 

realizację inwestycji, które cechują się zarówno potencjalnymi korzyściami indywidualnymi 

dla projektodawcy, jak i pozytywnymi efektami zewnętrznymi dla wszystkich odbiorców 

ostatecznych oraz innych interesariuszy. Zainteresowanie instrumentem finansowym z 

elementem bezzwrotnym wykazało 40% respondentów uczestniczących w badaniu 

ilościowym, zaś zdecydowanie odrzuciło tę formę jedynie 26% badanych. W przypadku 

samego instrumentu finansowego, gotowych było się na niego zdecydować 10% badanych, 

ale aż 51% odrzucało tę formę finansowania. Wydaje się więc, że wybrana forma 

finansowania odpowiada również na potrzeby grupy docelowej. 

Tabela 8 Zakładane formy finansowania dla II Ekologiczne Śląskie 

ZAKRES INTERWENCJI  FORMA WSPARCIA  CZY ZMIANA? 

Efektywność energetyczna 

budynków użyteczności publicznej  

D Nie 

Efektywność energetyczna 

budynków mieszkalnych  

 D/IF  Tak (instrument 

mieszany) 

Efektywność energetyczna 

przedsiębiorstw 

IF Nie 

Odnawialne źródła energii D Nie 
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ZAKRES INTERWENCJI  FORMA WSPARCIA  CZY ZMIANA? 

Adaptacja do zmian klimatu D Nie 

Przeciwdziałanie skutkom suszy D Nie 

Wzmocnienie potencjału służb 

ratowniczych 

D Nie 

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna D Nie 

Gospodarka odpadami 

komunalnymi 

D Nie 

Gospodarka o obiegu zamkniętym IF Nie 

Zagospodarowanie osadów 

ściekowych 

IF Nie 

Ochrona i regeneracja obszarów 

chronionych 

D Nie 

Ochrona różnorodności biologicznej D Nie 

Rekultywacja terenów 

zdegradowanych 

D Nie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie FE SL. 

W FE SL, po wprowadzeniu ostatnich zmian, założono realizację wsparcia dotyczącego 

zrównoważonego transportu miejskiego oraz regionalnych tras rowerowych w formie 

dotacyjnej. Modyfikacja ta znajduje uzasadnienie w wyniku przeprowadzonych badań. 

Zdaniem przedstawicieli IZ i IP, pożyczki w działaniu w zakresie zrównoważonego transportu 

miejskiego na zakup taboru mogłyby przełożyć się na ograniczenie popytu na omawianą 

interwencję. W latach 2014-2020 analogiczny typ operacji był finansowany za pomocą 

dotacji. Jak wskazywały wyniki badania ewaluacyjnego dot. wsparcia transportowego w 

Śląskiem - według beneficjentów, największy pozytywny wpływ na realizację projektów miał 

sposób ich finansowania – 78,8% wskazań. W ramach projektów transportowych RPO WSL, 

finansowanie odbywało się w formie bezzwrotnej, która jest formą najbardziej pożądaną 

przez beneficjentów, zwłaszcza w przypadku dużych, kompleksowych i kosztownych 

projektów infrastrukturalnych. Wsparcie dotacyjne było także wskazywane przez 

beneficjentów jako czynnik istotnie wpływający na trwałość efektów166 Również autorzy ww. 

ewaluacji wskazywali na zasadność kontynuowania wsparcia w formie dotacyjnej, zwracając 

uwagę na to, że są to inwestycje bardzo kapitałochłonne. W międzyczasie. IZ FE SL 

wycofała się – naszym zdaniem raczej słusznie – z pomysłu finansowania instrumentami 

                                                           

166 Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (OP VI, OP 
IV-PI 4e) przyczyniło się do osiągnięcia celów dotyczących obszaru transportu, Ecorys Sp. z o.o., 
Warszawa 2020, str. 70, 78. 
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zwrotnymi elementu projektów z zakresu węzłów/centrów przesiadkowych, jakim było 

tworzenie punktów do tankowania / ładowania pojazdów indywidualnych (prywatnych). 

Obiektywnie mała wartość tych części inwestycji, poddaje w wątpliwość efektywność 

administracyjną uruchamiania instrumentu finansowego. Dodatkowo, zwrócono uwagę, że 

prawdopodobnie całościowy popyt na tworzenie punktów tankowania / ładowania pojazdów 

prywatnych przy wykorzystaniu środków UE może być niski. Przygotowanie ich w oparciu o 

środki własne pozwala na prowadzenie działalności gospodarczej i długofalowo może się 

jawić jako korzystniejsze dla JST.  

Beneficjentami wsparcia dotyczącego regionalnych tras rowerowych będą JST, zaś powstała 

w wyniku pomocy infrastruktura w postaci dróg dla rowerów nie generuje zysków / 

oszczędności umożliwiających pokrycie kosztów realizacji. Zarazem, jest to jednak działanie 

o ważnych korzyściach zewnętrznych: zarówno bezpośrednio związanych ze wspieraniem 

gospodarki niskoemisyjnej, jak i – pośrednio – stymulowaniem rozwoju aktywnej turystyki 

oraz kreowaniem zdrowego stylu życia. W związku z powyższym, wykorzystanie dotacyjnej 

formy finansowania jest w pełni uzasadnione. 

Tabela 9 Zakładane formy finansowania dla III Mobilne Śląskie 

ZAKRES INTERWENCJI  FORMA WSPARCIA  ZMIANA? 

Zrównoważony transport miejski D Nie 

Regionalne Trasy Rowerowe D Nie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie FE SL. 

W ramach Priorytetu IV Lepiej połączone Śląskie, zaplanowano realizację trzech działań 

finansowanych w formie dotacyjnej. Wsparcie w zakresie dróg wojewódzkich oraz dróg 

gminnych i powiatowych, adresowane do JST, prowadzi do budowy, przebudowy, 

modernizacji lub zmiany przebiegu dróg różnej kategorii. Elementem uzupełniającym mogą 

też być ITS. Dodatkowo, w działaniu dotyczącym dróg wojewódzkich podejmowane mogą 

być inwestycje niezbędne do wykonywania usług publicznego transportu zbiorowego na 

zasadach użyteczności publicznej oraz ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa ruchu 

drogowego (np. likwidacja miejsc niebezpiecznych). Z kolei we wsparciu w zakresie 

regionalnego taboru kolejowego beneficjent będzie miał możliwość zakupu elektrycznego 

(lub wodorowego) taboru kolejowego (wyposażonego w ERTMS) oraz – pomocniczo – 

dopuszczalna będzie budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury niezbędnej do 

obsługi i serwisowania zakupionego taboru. 

Działania dotyczące dróg wojewódzkich oraz dróg gminnych i powiatowych nie generują 

oszczędności / zysków pozwalających na spłatę zobowiązań zaciągniętych na inwestycje 

drogowe. Równocześnie, są to interwencje o strategicznym charakterze. Projekty dotyczące 

dróg wojewódzkich będą musiały być spójne z RPT, zaś te dotyczące dróg gminnych i 

powiatowych – z lokalnymi dokumentami planistycznymi obejmującymi kwestie transportowe. 

Taki wymóg zapewni brak fragmentaryczności / chaotyczności powstałych inwestycji 

drogowych oraz wygeneruje ich synergiczność względem już istniejącej siatki połączeń. 

Warto zauważyć, że w perspektywie finansowej 2014-2020, projekty o podobnym zakresie 

były wspierane w formie dotacyjnej. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że sytuacja 

budżetowa JST w poprzedniej perspektywie finansowej była lepsza niż prawdopodobnie 

będzie mieć miejsce w latach 2021-2027. Dlatego zastosowanie instrumentów finansowych 
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dla wsparcia w zakresie dróg wojewódzkich oraz dróg gminnych i powiatowych rodziłoby 

ryzyko nieosiągnięcia ważnych społecznie celów. 

Jeśli chodzi o wsparcie w zakresie regionalnego taboru kolejowego, to faktycznie w efekcie 

zrealizowanego projektu możliwe jest wygenerowanie oszczędności / zwiększenie przychodu 

pozwalające na wygenerowanie dochodu. Wydaje się więc, że pierwsza przesłanka dla 

zarekomendowania zwrotnej formy finansowania jest spełniona. Z drugiej strony, 

potencjalnym beneficjentem jest spółka Koleje Śląskie Sp. z o. o. (własność samorządu 

województwa śląskiego), a przedsięwzięcia mają potencjał generowania istotnych, 

pozytywnych efektów zewnętrznych (środowiskowych, społecznych, transportowych). W tej 

sytuacji pożyczka, która musiałaby być zwrócona z środków publicznych, wydaje się 

nieoptymalnym rozwiązaniem – chociaż hipotetycznie może wymusić na beneficjencie 

większą efektywność kosztową w projekcie.  

Reasumując, zastosowanie wsparcia dotacyjnego w zakresie dróg wojewódzkich oraz dróg 

gminnych i powiatowych jest przez nas silnie rekomendowane. W przypadku wsparcia w 

zakresie regionalnego taboru kolejowego, również skłanialibyśmy się ku utrzymaniu wsparcia 

dotacyjnego.. Jest to szczególnie istotne z uwagi na wysoką wartość projektów, która 

powoduje, że już samo zapewnienie wkładu własnego może być wyzwaniem ekonomicznym 

dla Kolei Śląskich. 

Tabela 10 Zakładane formy finansowania dla IV Lepiej połączone Śląskie 

ZAKRES INTERWENCJI  FORMA WSPARCIA  ZMIANA? 

Drogi wojewódzkie D Nie 

Drogi gminne i powiatowe D Nie 

Regionalny tabor kolejowy D Nie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie FE SL. 

Wszystkie działania przewidziane do realizacji w Priorytecie V Społeczne Śląskie 

wykorzystują dotacyjną formę wsparcia. Przeprowadzona analiza dowodzi poprawności tego 

podejścia. W przypadku interwencji z CS 13 i 14, wykorzystanie dotacji można uzasadnić 

typem kluczowego Beneficjenta (instytucja publiczna) i sposobem jego finansowania. Jeśli 

chodzi o CS 15, brak czynnika dochodowego w realizacji programów zdrowotnych oraz 

outplacementu uzasadnia brak zastosowania instrumentów finansowych. W przypadku 

wsparcia dotyczącego Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) alternatywnym 

środkiem realizacji celu mogłyby być instrumenty finansowe, niemniej jednak biorąc pod 

uwagę niski odsetek dorosłych mieszkańców Polski biorących udział w kształceniu 

ustawicznym, zastosowanie instrumentu dłużnego mogłoby zmniejszyć popyt na wsparcie i 

udaremnić osiągnięcie celu jakim jest podniesienie adaptacyjności przedsiębiorstw poprzez 

podnoszenie kwalifikacji pracowników. Zaplanowane w CS 16 formy finansowania – dotacje 

– należy uznać za prawidłowe, ze względu na charakter wsparcia (brak czynnika 

dochodowego w realizacji projektów – korzyści są czerpane przez ich odbiorców 

ostatecznych, a nie beneficjentów) oraz jego odbiorcę (podmioty publiczne). 

Zaplanowaną w CS 17 formę finansowania – dotacje – należy uznać za prawidłowe, ze 

względu na charakter wsparcia, grupę docelową oraz linię demarkacyjną. Kwestią otwartą 

jest wysokość wkładu własnego uczestników. Ze względu na dużą alokację FST, taki wkład 
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w CS 17 finansowanym z EFS powinien być na tyle niski, żeby potencjalni odbiorcy usługi 

rozwojowej nie „odpłynęli” do wsparcia w ramach FST, równocześnie na tyle wysoki, żeby 

nie psuć rynku szkoleń specjalistycznych, i wreszcie jednocześnie w takiej wysokości, żeby 

mógł pełnić funkcję mobilizacyjną i motywacyjną dla odbiorcy wsparcia. Dodatkowo, 

warunkiem nieziszczenia się wskazanego ryzyka powinno być zastosowanie precyzyjnej, 

wewnętrznej demarkacji pomiędzy grupami docelowymi FE SL i FST (względem czego 

powzięto już odpowiednie działania ukierunkowujące). 

Zaplanowane w CS 18 dotacji jest uzasadnione charakterem wsparcia. Brak czynnika 

dochodowego w realizacji aktywizacji społeczno-zawodowej uzasadnia brak zastosowania 

instrumentów finansowych.  

Analogicznie, założone w CS 19, 20 i 21 dotacje należy uznać za prawidłowe ze względu na 

planowany charakter wsparcia. Brak czynnika dochodowego w realizacji przewidzianych 

projektów uzasadnia brak zastosowania instrumentów finansowych. Dodatkowo, wskazanie 

na dotację jako formę finansowania zakładaną dla ocenianych działań wynika z jego 

odbiorców ostatecznych: osoby z grup defaworyzowanych, które również nie mogą sobie 

pozwolić na pokrywanie kosztów uczestnictwa w projektach. 

Tabela 11 Zakładane formy finansowania dla V Społeczne Śląskie 

ZAKRES INTERWENCJI  FORMA WSPARCIA  ZMIANA? 

Poprawa dostępu do zatrudnienia  D, Fundusz Pracy Nie 

Samozatrudnienie i zakładanie działalności 

gospodarczej 

D, Fundusz Pracy Nie 

Aktywizacja zawodowa os. biernych zawodowo 

(klienci OHP) 

D  Nie 

Poprawa sytuacji na rynku pracy osób ubogich 

pracujących oraz osób zatrudnionych na umowach 

cywilno-prawnych 

D  Nie 

Realizacja ukierunkowanych schematów 

mobilności transnarodowej w ramach sieci EURES 

D Nie 

Koordynacja współpracy międzyinstytucjonalnej w 

obszarze rynku pracy 

D Nie 

Ochrona zdrowia na rzecz rynku pracy D Nie 

Podmiotowy System Finansowania D Nie 

Outplacement D Nie 

Edukacja przedszkolna D Nie 

Kształcenie ogólne D Nie 
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ZAKRES INTERWENCJI  FORMA WSPARCIA  ZMIANA? 

Szkolnictwo zawodowe D Nie 

Szkolnictwo wyższe D Nie 

Kształcenie osób dorosłych D Nie 

Lokalne punkty wsparcia edukacji D Nie 

Ekonomia społeczna D Nie 

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 

wykluczonych społecznie, w tym biernych 

zawodowo oraz wsparcie podmiotów 

reintegracyjnych 

D Nie 

Aktywizacja zawodowa i społeczna migrantów D Nie 

Usługi społeczne D Nie 

Usługi zdrowotne D Nie 

Rozwój usług dla rodzin, dzieci i młodzieży, w tym 

wsparcie psychiczne  

D Nie 

Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej D Nie 

Usługi dla osób w kryzysie bezdomności D Nie 

Oddolne inicjatywy społeczne i zdrowotne D Nie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie FE SL. 

W ramach FE SL w VI Śląskie dla mieszkańca we wszystkich czterech zaplanowanych 

działaniach przewidziano wykorzystanie wyłącznie dotacyjnej formy finansowania. Po 

pierwsze, beneficjentami tych działań są podmioty publiczne bądź prywatne, ale świadczące 

usługi publiczne (np. świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych). 

Oznacza to, że realizacja projektów przez nich skutkuje pozytywnymi efektami 

zewnętrznymi. Dodatkowo, przewidziane projekty nie są na tyle opłacalne z rynkowego 

punktu widzenia, aby przynieść zwrot z inwestycji umożliwiający finansowanie wsparcia w 

formie zwrotnej. Równocześnie, ich realizacja jest uzasadniona ważnym interesem 

społecznym. Z tego względu rekomenduje się utrzymanie finansowania w formie dotacyjnej. 

Tabela 12 Zakładane formy finansowania dla VI Śląskie dla mieszkańca 

ZAKRES INTERWENCJI  FORMA WSPARCIA  ZMIANA? 

Infrastruktura szkolnictwa wyższego i 

zawodowego 

D Nie 
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ZAKRES INTERWENCJI  FORMA WSPARCIA  ZMIANA? 

Infrastruktura usług społecznych D Nie 

Infrastruktura ochrony zdrowia D Nie 

Kultura i turystyka szczebla regionalnego D Nie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie FE SL. 

Zrealizowane analizy i badania terenowe uzasadniają celowość wykorzystania dotacji we 

wsparciu w zakresie zwiększenia roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym, rozwoju 

ZIT oraz odnowy obszarów wiejskich. Ponadto, nie ma naszym zdaniem pewności czy 

finansowanie zwrotne w ramach wsparcia w zakresie rewitalizacji obszarów miejskich jest 

optymalnym rozwiązaniem. Jest to obarczone ryzykiem realizacji projektów o niższych, 

pozytywnych efektach zewnętrznych niż możliwe do osiągania w projektach dotacyjnych. 

Beneficjenci takich form wsparcia silnie dążą do maksymalizacji dochodowości pozwalającej 

na spłatę zobowiązania, co może skutkować wycofywaniem się z aktywności społecznej lub 

podejmowaniem jej wyłącznie w minimalnym wymaganym zakresie. Dodatkowo, w świetle 

zrealizowanych badań, wyzwaniem może być osiągnięcie zakładanego popytu na tak 

zaprojektowany instrument wsparcia. Wywiady pogłębione wskazały na tendencję spadkową 

dochodów bieżących w samorządach. Jedynie 7% badanych, potencjalnych beneficjentów 

wsparcia było skłonnych skorzystać z instrumentu finansowego, ale już 22% - z instrumentu 

finansowego z elementem bezzwrotnym. Reasumując, akceptujemy stanowisko IZ w 

zakresie tego, że o ostatecznym kształcie instrumentu zdecyduje ona w przyszłości, biorąc 

pod uwagę sytuację na etapie jego tworzenia oraz wyniki analizy ex-ante zastosowania IF. 

Chcemy jednak podkreślić, iż naszym zdaniem przyjęty schemat działania jest tyleż ambitny, 

co obarczony ryzykiem nieosiągnięcia zakładanych celów społecznych wynikających wprost 

z założeń systemu rewitalizacji w Polsce.  

Tabela 13 Zakładane formy finansowania dla VII Śląskie bliżej obywateli 

ZAKRES INTERWENCJI  FORMA WSPARCIA  ZMIANA? 

Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju 

subregionalnym 

 D  Nie 

Rozwój ZIT  D  Nie 

Rewitalizacja obszarów miejskich  D/IF  Nie 

Odnowa obszarów wiejskich  D  Nie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie FE SL. 

Zgodnie z założeniami KE, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) to pierwszy 

filar mechanizmu sprawiedliwej transformacji, w którym przewiduje się wsparcie wyłącznie w 

formie dotacji. W związku z powyższym, ocena zasadności alternatywnych form 

finansowania dla VIII Śląskie w transformacji byłaby bezcelowa, ponieważ brak jest 

możliwości zaimplementowania rozwiązań innych niż wsparcie dotacyjne. 
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5.3 Trafność zastosowania lokalnych, oddolnych inicjatyw oraz rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność  

Problem badawczy nr B4. Trafność zakresu i sposobu uwzględnienia w realizacji 

programu wsparcia lokalnych/oddolnych inicjatyw/rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność 

Problem badawczy nr B5. Analiza alternatywnych sposobów realizacji założonych 

celów 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia ramowego nr 2021/1060 w perspektywie finansowej 

na lata 2021-2027 przewidziano możliwość realizacji trzech form mechanizmów 

terytorialnych tj. ZIT, IIT oraz RLKS167. Mechanizm RLKS został zdefiniowany w art. 31-32 

rozporządzenia ramowego na podobnych zasadach jak to miało miejsce w okresie 

programowania 2014-2020.  

RLKS umożliwia społecznościom lokalnym inicjowanie i realizację w sposób partycypacyjny 

działań rozwojowych, poprzez powołanie na określonym terytorium LGD, które odpowiadają 

za opracowanie i realizację LSR. Jest to instrument dedykowany przede wszystkim do 

wsparcia obszarów wiejskich oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na obszarach 

objętych RLKS. Zgodnie z Umową Partnerstwa168, wykorzystanie RLKS jako jednego z 

instrumentów w ramach programów regionalnych jest fakultatywne. Oprócz formuły 

bezpośredniej wdrożenie RLKS w programie regionalnym może przybrać formułę pośrednią, 

stosowaną już w perspektywie 2014-2020. Polega ona na zapewnieniu w ramach programu 

regionalnego dedykowanego działania/działań lub dodatkowych punktów w naborach 

otwartych na projekty wynikające z LSR, zgłaszane przez LGD. Na poziomie krajowym 

zasady realizacji RLKS reguluje ustawa o rozwoju lokalnym kierowanym przez 

społeczność169 niezależnie od źródła finansowania i przyjętego modelu wdrażania RLKS.  

W ramach RLKS wpierane będą projekty wynikające z LSR, których celem jest zaspokojenie 

specyficznych, oddolnie zgłaszanych potrzeb lokalnych. W Umowie Partnerstwa wskazuje 

się, że instrument ten jest predysponowany do wdrożenia w ramach CP5170. Niezależnie od 

przyjętej formuły wdrożenia RLKS nie jest instrumentem, który miałby zastępować 

działalność inwestycyjną gminy, lecz przede wszystkim ma służyć budowie kapitału 

społecznego na danym terenie, budowaniu więzi społecznych i służyć rozwiązywaniu 

lokalnych problemów. 

W projekcie FE SL 2021-2027 planuje się, że wsparcie na rzecz LGD/LSR realizowane 

będzie poprzez wydzielenie dedykowanych kopert finansowych. Dodatkowo, zakłada się 

wpisanie do FE SL 2021-2027 Lokalnych Grup Działania, jako potencjalnych beneficjentów 

projektów. Przykładowo, w ramach CS27 LGD będą mogły uzyskać wsparcie na realizację 

projektów na obszarach wiejskich, pod warunkiem ujęcia ich w strategiach terytorialnych.  

                                                           

167 Instrument RLKS - Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (ang. Community-led local 
development – CLLD) oparty jest na metodzie LEADER stosowanej w perspektywie finansowej Unii 
Europejskiej (UE) 2007-2013. Jest instrumentem, który w perspektywie finansowej UE 2014-2020 oraz 
2021-2027 umożliwia zastosowanie metody LEADER także w ramach polityki spójności. 
168 Projekt Umowy Partnerstwa, styczeń 2021, str. 109 i nast.  
169 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność (tj. Dz. U. z 
2019 r. poz. 1167) 
170 W Umowie Partnerstwa wskazuje się, że instrument ten może być jednak wdrażany również w 
CP1-CP5. 
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W przypadku realizacji projektów przez LGD w ramach IIT konieczne będzie jednak 

wskazanie projektów strategicznych na poziomie dokumentu strategicznego, jakim w 

tym przypadku powinien być LSR. Wywiady z przedstawicielami IZ oraz FGI w obszarze 

CP 5 i podejścia terytorialnego pokazały również zasadność dedykowanego projektu 

finansowanego ze środków EFS+ wspierającego animację i rozwój instytucjonalny LGD w 

woj. śląskim.  

Analizy zespołu badawczego uzupełnione zostały opiniami ekspertów dziedzinowych w 

ramach FGI. Podczas FGI wskazano na pozytywne dostosowanie strony trybu aplikowania i 

realizacji do lokalnego zasięgu i charakteru prowadzonych przedsięwzięć w formule RLKS. 

Wnioski takie płynęły również z niektórych badań ewaluacyjnych171.  

Zastosowane w FE 2021-2027 rozwiązanie było stosowane w okresie programowania 2014-

2020. W latach 2014-2020 UMWSL wdrażał „pośredni” model wsparcia LGD poprzez 

dedykowanie ww. podmiotom środków w ramach wyodrębnionych poddziałań RPO na 

projekty wynikające z Lokalnych Strategii Rozwoju 32 mln euro (w tym 16 EFRR i 16 EFS). 

Analiza desk research i wywiadów z przedstawicielami IZ pokazała, że działania te nie 

cieszyły się jednak zainteresowaniem LGD, które koncentrowały się na wdrażaniu LSR w 

ramach PROW 2014-2020172.  

W okresie 2014-2020 sześć województw173 zadecydowało o nie wdrażaniu RLKS w ramach 

regionalnych programów operacyjnych, dwa174 podjęły decyzję o wsparciu RLKS w formule 

bezpośredniej, a osiem175 wdrożyło wsparcie w formule pośredniej lub mieszanej. W 

województwie śląskim, w którym realizowano formułę pośrednią wsparcia RLKS LGD nie 

skorzystały z możliwości składania wniosków w ramach dedykowanych działań w RPO WSL 

2014-2020. Wnioski z badań ewaluacyjnych176 wskazują, że mechanizm dedykowanej puli 

środków napotkał, co prawda na trudności wdrożeniowe, lecz mechanizm RLKS należy 

uznać za skuteczny i użyteczny177. Na efektywność pomocy miał wpływ szereg czynników 

zewnętrznych na które wpływu nie miał samorząd województwa178. LGD w dotychczasowych 

projektach borykały się z problemem zapewnienia wkładu własnego. W świetle raportów z 

                                                           

171 Por. Ewaluacja wpływu RPO WSL 2014-2020 w obszarze wsparcia usług społecznych i 
zdrowotnych oraz systemu ochrony zdrowia w województwie śląskim, Pracownia Badań i Doradztwa 
„Re-Source” Korczyński Sarapata sp.j. Katowice 2021, str. 134  
172 Zob. Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi 
priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, EVALU sp. z o.o., Warszawa 2020, str. 114 
173 Województwa lubuskie, opolskie, pomorskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie oraz 
wielkopolskie. 
174 Województwa kujawsko-pomorskie oraz podlaskie 
175 Województwa małopolskie, mazowieckie, łódzkie, śląskie, świętokrzyskie, lubelskie,  

zachodniopomorskie oraz dolnośląskie 
176 Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi 
priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Evalu, Warszawa 2020 r. 
177 Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi 
priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, EVALU Warszawa 2020 r. 
178 Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Raport końcowy, ECORYS Katowice 2017, 
str. 120 
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kontroli NIK179, dotyczącego wykonania budżetu państwa wynika, że problemy z wdrażaniem 

RLKS w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w formule bezpośredniej były 

jedną z przyczyn niezadowalającego wykorzystania funduszy UE na lata 2014–2020, w 

szczególności nieosiągnięcia wskaźników pośrednich Ram Wykonania na koniec 2018 r. w 

woj. kujawsko-pomorskim180. Wywiady z przedstawicielami instytucji RPO WSL dostarczyły 

informacji na temat potencjalnych czynników instytucjonalnych wpływających pozytywnie i 

negatywnie na skuteczność i użyteczność narzędzia. Przyjęta w programie formuła 

pośredniego wdrożenia RLKS wynika z uwzględniania wyników badań ewaluacyjnych 

dotyczących oceny zastosowania mechanizmów terytorialnych i ZIT w woj. śląskim w okresie 

programowania 2014-2020. W przypadku RLKS brak formuły bezpośredniej sprawił, iż 

lokalne grupy działania i lokalne grupy rybackie skupiały swoją uwagę przede wszystkim 

wokół PROW/PO RYBY, ponieważ to tam spoczywa bezpośrednio na nich obowiązek 

realizacji szeregu działań, w tym także osiągnięcia wskaźników. Te programy są również 

źródłem finansowania działalności LGD/LGR. Tym samym na drugi plan schodziły starania o 

wykorzystanie środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.  

Z uwagi na konieczność ukierunkowania wsparcia do OSI krajowych i regionalnych, zgodnie 

z wymogami dokumentów strategicznych takich jak SOR i KSRR 2030, priorytetem powinno 

być zapewnienie możliwości współfinansowania przedsięwzięć wynikających ze strategii 

terytorialnych ZIT i IIT. Zaprojektowany system wdrażania IT odzwierciedla konieczność 

zapewnienia wsparcia dla działań realizowanych we współpracy i partnerstwie w obszarach 

powiązanych funkcjonalnie. Koncentruje się na wzmocnieniu inicjatyw oddolnych, 

działaniach sieciowych i zintegrowanych. Interwencja IIT dla gmin zmarginalizowanych 

dedykowana jest obszarom innymi niż miejskie i w tym aspekcie uwzględnia adresatów 

RLKS. Zarówno w strategii terytorialnej ZIT, jak i IIT zapewniona jest możliwość wskazania 

zróżnicowanych wnioskodawców/ beneficjentów projektów, o różnym statusie, w tym np. 

stowarzyszenia (takie jak LGD), instytucje pozarządowe, MŚP, parafie i związki wyznaniowe, 

itd. 

Analiza desk research i wywiady z przedstawicielami IZ wskazują również na argument 

zbiurokratyzowania procesu wdrażania instrumentów terytorialnych ZIT i IIT. Badanie 

CAWI/CATI z potencjalnymi beneficjentami instrumentów terytorialnych pokazało potencjalne 

zainteresowanie ubieganiem się o wsparcie w ramach instrumentów terytorialnych tj. ZIT i 

IIT181, jednak wskazując na złożoność nowych mechanizmów i obawy potencjalnych 

beneficjentów wynikające z braku doświadczeń we wdrożeniu takich mechanizmów. 

Koordynacja działań programowych, w przypadku włączenia RLKS, może skutkować 

skomplikowanym procesem, ograniczającym możliwość terminowego osiągnięcia celów, 

wskaźników Programu w zakresie instrumentów terytorialnych.  

                                                           

179 m.in. KAP.430.003.2020 Nr ewid. 40/2020/P/19/006/KAP 
180 Por. Raporty z badań: Ocena systemu wdrażania i wstępny pomiar rezultatów instrumentu Rozwój 
Lokalny Kierowany przez Społeczność w województwie podlaskim, EVALU Sp. z o.o., 2019 oraz 
ewaluacji mid-term dla RPO kujawsko-pomorskiego 
181 W badaniu CAWI/CATI 35,1% ankietowanych (n=73) wskazało, iż nie planuje realizację projektów z 
obszaru CS 27, natomiast 28,7% wskazało zainteresowanie takimi działaniami. Brak entuzjazmu w 
realizacji takich projektów wynika z braku doświadczeń realizacji takich projektów w perspektywie 
2014-2020. Wsparcie rewitalizacji obszarów wiejskich będzie wdrażane z zastosowaniem instrumentu 
IIT. 77,8% badanych wskazało, że jest za wcześnie aby określić liczbę planowanych projektów w 
ramach CS 27 
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Podsumowując, z uwagi na rozbudowany i przyjęty w projekcie Programu wariant 

wdrażania instrumentów terytorialnych ZIT i IIT trwają dalsze rozważania na temat 

zastosowania najbardziej optymalnej formuły wdrażania RLKS. Badanie pozwoliło na 

sformułowanie wniosku o trafności sposobu uwzględniania oddolnych inicjatyw/RLKS w 

programie.
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6 Ocena wskaźników monitorowania celów Programu 

6.1 Wstęp  

Jednym z istotnych elementów procesu programowania jest stworzenie użytecznego i 

skutecznego systemu monitorowania postępów we wdrażaniu zaplanowanej interwencji. Jak 

pokazują dotychczasowe doświadczenia wdrażania funduszy unijnych, kwestia doboru 

wskaźników, ich brzmienie i definicje, spójność pomiędzy programami i związana z tym 

dowolność bądź dążenie do ujednolicania na poziomie FE, jest kluczowa już od momentu 

rozpoczęcia procesu programowania. Jak w szczególności pokazała ostatnia perspektywa 

finansowa, bardzo istotne jest także, jak określone zostaną cele interwencji określone 

poprzez wartości pośrednie i końcowe wskaźników. Jednym z elementów ewaluacji ex-ante 

jest wstępna ocena zaproponowanego doboru wskaźników pod kątem poszczególnych 

kryteriów. Należy przy tym pamiętać, że proces programowania toczy się na bieżąco, w 

związku z tym ocena prowadzona przez ewaluatorów napotyka na pewne bariery. W 

niniejszej ewaluacji ocenie podlegały zarówno zapisy samego FE SL (dodane do 

listopadowej wersji Programu), jak i szczegółowe zapisy poszczególnych kart wskaźników. 

W związku z tym, że karty wskaźników były tworzone wcześniej niż projekt FE SL, siłą 

rzeczy nie uwzględniono w nich aktualnego podziału alokacji pomiędzy poszczególne 

priorytety i cele szczegółowe. Ocenie podlegało przede wszystkim ogólne podejście do 

kwestii monitorowania postępów w osiąganiu założonych celów Programu, dobór 

wskaźników w odniesieniu do projektowanych obszarów wsparcia, ich trafność, powiązanie 

między wskaźnikami produktu i rezultatu, metodologię liczenia, w tym opieranie się na 

wyliczeniach kosztów jednostkowych. Wskazane wartości pośrednie i końcowe traktowane 

były jako tymczasowe (zgodne z poprzednim podziałem alokacji) i oczywiste jest, że muszą 

one zostać zaktualizowane.  

Zestawienie wskaźników monitorujących całościowo poszczególne interwencje programu 

zawarto w załączniku 9.7 – Matryca logiczna systemu wskaźników. Poniższy rozdział w 

pierwszej swojej części przedstawia wnioski z oceny wskaźników pod kątem 10 przyjętych 

kryteriów. Bardziej szczegółowe oceny dla każdego z celów szczegółowych zostały zawarte 

w załączniku 9.8 – Matryca oceny wskaźników. Druga część zawiera ocenę ogólnego 

podejścia do systemu wskaźników, a także przedstawia podstawowe rekomendacje w tym 

zakresie. Także w tym przypadku bardziej szczegółowe sugestie przydatne IZ na etapie 

dalszych prac nad wskaźnikami znajdują się w kartach wskaźników uzupełnionych o oceny 

ewaluatorów, stanowiących załącznik do raportu 9.10 - Ocena metodologii wskaźników oraz 

rekomendowane metodologie.  

6.2 Ocena przyjętego systemu wskaźników monitorowania  

Problem badawczy nr D1. Trafność, przejrzystość, wiarygodność statystyczna, 

agregowalność, dostępność, solidność (ang. robustness) oraz kompletność 

wskaźników realizacji (produktu i rezultatu) 

Wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu (w tym rezultatu długoterminowego) ujęte w FE SL 

(zawarte w projekcie Programu przyjętego w listopadzie br.) poddano analizie 

uwzględniającej 10 kryteriów oceniających pojedyncze wskaźniki. Eksperci dziedzinowi 

ocenili wskaźniki dla każdego celu szczegółowego biorąc pod uwagę dane z poprzedniej 

perspektywy, raporty ewaluacyjne, prognozy wydatkowania oraz informacje uzyskane w toku 

wywiadów. Szczegółowe informacje zawarto w załącznikach: 9.8 – Matryca oceny 
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wskaźników, oraz 9.10 – Ocena metodologii wskaźników oraz rekomendowane metodologie. 

Tylko 7 spośród ponad 100 wskaźników uzyskało negatywne oceny w odniesieniu do 

pojedynczych kryteriów – żadnego wskaźnika nie oceniono jednoznacznie negatywnie. 

Zdaniem ewaluatorów wskaźniki zaproponowane w Programie są trafne, przejrzyste, 

wiarygodne statystycznie, agregowalne, dostępne, solidne, kompletne, mierzalne, 

określone w czasie i efektywne kosztowo. Poniżej przedstawiono wybrane wnioski z 

oceny skupiając się na tych aspektach, które zostały ocenione negatywnie. Jednocześnie 

negatywna ocena pojedynczych kryteriów nie przekłada się automatycznie na rekomendację, 

aby usunąć dany wskaźnik. Ocena pod kątem niżej wymienionych kryteriów jest tylko jednym 

z elementów całościowej oceny wskaźników dokonywanej przez ekspertów dziedzinowych. 

Jedynym wskaźnikiem rekomendowanym do usunięcia z Programu jest „Liczba osób 

biernych zawodowo w odniesieniu” do CS 28 (Społeczeństwo). Na końcu podrozdziału 

przedstawiono rekomendacje dotyczące dodania lub usunięcia wskaźników z FE SL oraz 

sugestie dotyczące wskaźników w odniesieniu do etapu wdrożeniowego.  

W ocenie brano pod uwagę następujące kryteria: 

(T) Trafność - czy wskaźniki odpowiadają celom szczegółowym (odnoszą się do CS), czy 

trafnie opisują wszystko to, co zostało uzyskane w wyniku realizacji projektów 

współfinansowanych ze środków EFRR/EFS+/FST; czy trafnie opisują oczekiwane 

bezpośrednie i długoterminowe efekty zrealizowanych działań/projektów, tj. krótko- i 

długoterminowe zmiany. 

Pod tym względem oceniono negatywnie tylko jeden wskaźnik produktu: Liczba osób 

biernych zawodowo objętych wsparciem w programie – CS 28 (Społeczeństwo), 

ponieważ nie zapewnia pełnej reprezentacji dla grup osób planowanych do objęcia 

wsparciem. Zgodnie z definicją wskaźnika osoby bierne zawodowo to osoby, które w 

danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie są osobami pracującymi ani 

bezrobotnymi).  

Negatywnie oceniono jeden wskaźnik rezultatu: Roczna liczba użytkowników nowych 

lub zmodernizowanych placówek opieki społecznej – CS 24 (infrastruktura ochrony 

zdrowia) – wskaźnik rezultatu dotyczący rocznej liczby użytkowników obiektów 

(nowych lub zmodernizowanych placówek opieki społecznej, które otrzymały 

wsparcie w ramach interwencji, nie dotyczy bezpośrednio interwencji w zakresie 

ochrony zdrowia i nie wynika ze wskaźnika produktu, jakim jest liczba wspartych 

podmiotów leczniczych.  

Łącznie ponad sto wskaźników (ponad połowa wskaźników produktu) zostało 

ocenionych pozytywnie. Działaniom przypisano właściwe wskaźniki produktu i 

rezultatu, które obrazują bezpośrednie efekty interwencji oraz będą pozwalały ocenić 

zmianę, tj. w jakim stopniu interwencja wpłynie na zmniejszenie zdiagnozowanych 

problemów. 

(P) Przejrzystość - czy wskaźnik realizacji ma jasną, jednoznaczną i zrozumiałą nazwę oraz 

definicję oraz czy pozwala na jednoznaczną interpretację normatywną. 

Pod tym względem oceniono negatywnie tylko jeden wskaźnik rezultatu: „Roczna 

liczba użytkowników nowego lub zmodernizowanego transportu publicznego” - CS 11 

(zrównoważona multimodalna mobilność miejska). Zastrzeżenia budzi brak 

dookreślenia czy chodzi o indywidualnych użytkowników, czy może o liczbę 



 
193 

wszystkich przewozów, a wówczas do wartości wskaźnika liczony byłby każdy 

przypadek skorzystania z takiego transportu publicznego. 

Ponad sto wskaźników (ponad połowa wskaźników produktu) zostało ocenionych 

pozytywnie. 

(WS) Wiarygodność statystyczna – czy jest możliwość pozyskania wiarygodnych i rzetelnych 

danych, informacji. 

Pod tym względem wszystkie wskaźniki oceniono pozytywnie. 

(A) Agregowalność - możliwości agregowania (sumowania) wartości wskaźników na wyższe 

poziomy monitorowania.  

Wskaźniki zaproponowane w FE SL są określone w WLWK, dzięki temu będzie 

istniała możliwość ich szybkiego i prostego agregowania na wyższe poziomy w 

celach monitoringowych.  

Pod tym względem oceniono negatywnie tylko jeden wskaźnik rezultatu: „Roczna 

liczba użytkowników nowego lub zmodernizowanego transportu publicznego” - CS 11 

(zrównoważona multimodalna mobilność miejska), ponieważ w przypadku 

sumowania wartości z poszczególnych projektów występuje ryzyko dublowania 

wartości – tj. wielokrotnego liczenia tych samych użytkowników (należałoby 

doprecyzować, czy zliczani będą indywidualni użytkownicy, czy liczba przewiezionych 

pasażerów bez względu na to, że jedna osoba może być liczona wielokrotnie w ciągu 

roku – zalecamy przyjęcie tego drugiego podejścia). 

(D) Dostępność - informacje potrzebne do pomiaru wskaźnika są lub będą dostępne podczas 

realizacji projektu po akceptowalnym koszcie.  

Pod tym względem oceniono negatywnie tylko jeden wskaźnik produktu: „Liczba osób 

biernych zawodowo objętych wsparciem w programie” – CS 28 (Społeczeństwo) – 

jako konsekwencja braku trafności wskaźnika (dane dla tej grupy nie będą 

gromadzone i agregowane).  

(S) Solidność (ang. robustness) – wskaźniki przewidziane w działaniach o największym 

znaczeniu strategicznym (absorbujących największą część budżetu interwencji). 

Pod tym względem oceniono negatywnie tylko dwa wskaźniki produktu:  

• Udział podmiotów instytucjonalnych w procesie przedsiębiorczego odkrywania – 

CS 4 (ekosystem RIS), ponieważ wskaźnik może stanowić miarę dla zaledwie ok. 

20% wartości alokacji przewidzianej dla tego celu szczegółowego; 

• Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie – CS 28 

(Społeczeństwo) – jako konsekwencja braku trafności wskaźnika (skoro nie jest to 

grupa docelowa, to działania nie absorbują budżetu interwencji w tym priorytecie 

w odniesieniu do tej grupy). 

(K) Kompletność - czy definicja wskaźnika nie ma braków, które spowodują utratę 

informacji/danych, czy definicja wskaźnika obejmuje wszystkie właściwości/cechy zjawiska, 

które należy monitorować. 

Pod tym względem oceniono negatywnie dwa wskaźniki produktu:  
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• Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie – CS 28 

(Społeczeństwo) – jako konsekwencja braku trafności wskaźnika (skoro ta grupa 

nie jest wspierana, to nie będzie też monitorowana).  

Negatywnie oceniono trzy wskaźniki rezultatu:  

• Roczna liczba użytkowników nowego lub zmodernizowanego transportu 

publicznego – CS 11 (zrównoważona multimodalna mobilność miejska). 

Zastrzeżenia budzi brak dookreślenia czy chodzi o indywidualnych użytkowników, 

czy może o liczbę wszystkich przewozów (w tym drugim przypadku do wartości 

wskaźnika liczony byłby każdy fakt skorzystania ze wspartego transportu 

publicznego).  

• Roczna liczba użytkowników nowo wybudowanych, przebudowanych, 

rozbudowanych lub zmodernizowanych dróg (pasażerokilometr) – CS 12 

(Transport poza TEN-T). Zastrzeżenia budzi brak doszczegółowienia czy w 

ramach wskaźnika należy uwzględniać użytkowników wszystkich, czy tylko 

wybranych środków transportu (np. pojazdów indywidualnych, komunikacji 

zbiorowej, motocykli rowerów, itp.).  

• Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki 

społecznej (użytkownicy/rok) (rekomendowany do usunięcia) – CS 24 

(infrastruktura ochrony zdrowia), ponieważ wskaźnik nie monitoruje całości 

interwencji, która dotyczy użytkowników placówek ochrony zdrowia, a nie 

placówek opieki społecznej. 

(M) Mierzalność - wskaźnik powinien być możliwy do pomiaru przy użyciu odpowiednich do 

tego narzędzi 

Pod tym względem wszystkie wskaźniki oceniono pozytywnie. 

(OC) Określoność w czasie - powinien zostać określony termin, w jakim zostanie osiągnięta 

założona wartość wskaźnika, jak również częstotliwość jego pomiaru 

Pod tym względem wszystkie wskaźniki oceniono pozytywnie. 

(E) Efektywność kosztowa - poziom ekonomiczności, stosunek poniesionych nakładów do 

uzyskanych wyników (produktów/rezultatów). Nakłady są tu rozumiane jako zasoby/środki 

finansowe 

Pod tym względem wszystkie wskaźniki oceniono pozytywnie. 

Dodatkowo wskaźniki oceniono pod kątem zasięgu, równowagi, odpowiedniości – solidności 

oraz wzajemnego powiązania. Szczegółowe oceny zawarto w tabeli poniżej oraz w 

załączniku 9.9 – Matryca powiązań między wskaźnikami.  
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Tabela 14 Ocena systemu wskaźników w ramach celu szczegółowego182 

 Zasięg – 

czy 

wskaźniki 

obejmują 

wszystkie 

działania w 

ramach CS 

Równowaga – czy 

wskaźniki produktu 

dotyczą najniższego 

poziomu 

monitorowania 

programu, a wskaźniki 

rezultatu odnoszą się 

do wyższych poziomów 

Odpowiedniość - 

solidność, czy system 

wskaźników posiada 

adekwatne wskaźniki w 

działaniach o największym 

znaczeniu strategicznym 

(absorbujących największą 

część budżetu interwencji) 

Powiąza

nie 

między 

wskaźnik

ami 

Priorytet I: Inteligentne 
Śląskie 

+ + + + 

CS 1 (B+R i innowacyjność) + + + + 

CS 2 (podniesienie jakości 
świadczonych e-usług) 

+ + + + 

CS 3 (konkurencyjność i 
innowacyjność MŚP) 

+ + + + 

CS 4 (ekosystem RIS) 
- + - - 

CS 5 (efektywność 
energetyczna) 

+ + + + 

CS 6 (OZE) + + + + 

CS 7 (adaptacja do zmian 
klimatu) 

- 
+ + + 

CS 8 (infrastruktura wodno-
kanalizacyjna) 

- 
+ + + 

CS 9 (gospodarka o obiegu 
zamkniętym i gospodarka 
zasobooszczędna) 

- 
+ + + 

CS 10 (ochrona i zachowanie 

przyrody, różnorodności 

biologicznej oraz zielonej 

infrastruktury) 

- 
+ + + 

                                                           

182 Jeśli dane kryterium zostało spełnione, wskaźnik otrzymał ocenę pozytywną (+), jeśli nie zostało 
spełnione (całkowicie lub częściowo) – ocenę negatywną (-) [zaznaczone na czerwono, jeśli (-); na 
pomarańczowo, jeśli (+/-)]. 
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 Zasięg – 

czy 

wskaźniki 

obejmują 

wszystkie 

działania w 

ramach CS 

Równowaga – czy 

wskaźniki produktu 

dotyczą najniższego 

poziomu 

monitorowania 

programu, a wskaźniki 

rezultatu odnoszą się 

do wyższych poziomów 

Odpowiedniość - 

solidność, czy system 

wskaźników posiada 

adekwatne wskaźniki w 

działaniach o największym 

znaczeniu strategicznym 

(absorbujących największą 

część budżetu interwencji) 

Powiąza

nie 

między 

wskaźnik

ami 

CS 11 (zrównoważona 
multimodalna mobilność 
miejska) 

- 
+ + + 

CS 12 (poprawa dostępu do 
TEN-T oraz mobilności 
transgranicznej) 

- 
+ + + 

CS 13 (aktywizacja 
zawodowa) 

+ + + + 

CS 14 (podniesienie 
kompetencji PSZ) 

+ + + + 

CS 15 (przystosowania 
przedsiębiorstw i 
pracowników) 

- 
+ + + 

CS 16 (edukacja formalna) 
- 

+ 
-/+ - 

CS 17 (kształcenie 
ustawiczne) 

- 
+ + + 

CS 18 (wsparcie aktywnej 
integracji) 

+ + + + 

CS 19 (działania skierowane 
do obywateli państw trzecich) 

+ + + + 

CS 20 (usługi społeczne i 
zdrowotne) 

- -/+ -/+ -/+ 

CS 21 (integracja społeczna) 
- -/+ -/+ -/+ 

CS 22 (infrastruktura 
szkolnictwa wyższego i 
zawodowego) 

- 
+ + + 

CS 23 (infrastruktura usług 
społecznych)  

+ + + + 
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 Zasięg – 

czy 

wskaźniki 

obejmują 

wszystkie 

działania w 

ramach CS 

Równowaga – czy 

wskaźniki produktu 

dotyczą najniższego 

poziomu 

monitorowania 

programu, a wskaźniki 

rezultatu odnoszą się 

do wyższych poziomów 

Odpowiedniość - 

solidność, czy system 

wskaźników posiada 

adekwatne wskaźniki w 

działaniach o największym 

znaczeniu strategicznym 

(absorbujących największą 

część budżetu interwencji) 

Powiąza

nie 

między 

wskaźnik

ami 

CS 24 (infrastruktura ochrony 
zdrowia) 

- 
+ + 

- 

CS 25 (infrastruktura 
kulturalna i turystyczna) 

+ + + + 

CS 26 (rozwój obszarów 
miejskich) 

+ + + + 

CS 27 (odnowa obszarów 
wiejskich) 

+ + + + 

CS 28 FST Gospodarka  + + + + 

CS 28 FST Środowisko  + + + + 

CS 28 FST Społeczeństwo 
- 

+ + 
- 

Źródło: opracowanie własne  

Zdaniem ewaluatorów w wielu celach szczegółowych wskaźniki nie obejmują wszystkich 

interwencji w ramach jednego celu szczegółowego, jednak nie zawsze jest to jednoznaczne 

z koniecznością uzupełnienia tych wskaźników w zapisach Programu.  

W załączniku 9.7 „Matryca logiczna systemu wskaźników” zawarto informacje o wskaźnikach 

rekomendowanych do wykreślenia lub do dodania, a w załączniku 9.10 „Ocena metodologii 

wskaźników oraz rekomendowane metodologie” – metodologie ich obliczania. 

REKOMENDACJE: Ewaluatorzy rekomendują rezygnację z następującego wskaźnika: 

o CS 28 (Społeczeństwo) – wskaźnik produktu: „Liczba osób biernych zawodowo 

objętych wsparciem w programie” 

▪ Uzasadnienie: Wskaźnik nie zapewnia pełnej reprezentacji dla grup osób 

planowanych do objęcia wsparciem (zgodnie z definicją wskaźnika osoby 

bierne zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły 

roboczej (tzn. nie są osobami pracującymi ani bezrobotnymi). Ponadto 

wskaźnik ten w WLWK nie został przypisany do tego typu interwencji. 

Ewaluatorzy proponują także wskaźnik alternatywny w CS 5 (efektywność energetyczna): 

Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: mieszkania, budynki użyteczności publicznej, 

przedsiębiorstwa, inne). Efekty w zakresie efektywności energetycznej mogą być mierzone 

za pomocą jednego ze wskaźników: Szacowana emisja gazów cieplarnianych lub Roczne 
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zużycie energii pierwotnej. Wykorzystanie tego drugiego wskaźnika odnosi się bezpośrednio 

do zdiagnozowanej potrzeby ograniczenia energochłonności. 

W odniesieniu do CS 24 (infrastruktura ochrony zdrowia) sugeruje się dopasowanie 

wskaźnika rezultatu do specyfiki interwencji (opieka zdrowotna zamiast opieki społecznej), 

co formalnie polegałoby na zastąpieniu wskaźnika Roczna liczba użytkowników nowych lub 

zmodernizowanych placówek opieki społecznej wskaźnikiem Roczna liczba użytkowników 

nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej. 

Bez ingerencji w zapisy Programu, tylko na etapie tworzenia dokumentów wdrożeniowych 

(np. SZOOP) zaleca się uwzględnienie następujących wskaźników:  

• CS 4 (ekosystem RIS): Liczba wspartych przedsięwzięć inicjujących lub 

wzmacniających współpracę międzysektorową, 

• CS 7 (adaptacja do zmian klimatu): Liczba jednostek służb ratowniczych 

doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków 

katastrof (szt.).; Ludność czerpiąca korzyści ze środków ochrony przeciwpożarowej 

(osoby), 

• CS 9 (gospodarka o obiegu zamkniętym i gospodarka zasobooszczędna): Masa 

wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest [Mg], 

a także zamiast wskaźnika WLWK: Liczba rozbudowanych / przebudowanych / 

zmodernizowanych oczyszczalni ścieków komunalnych (PLRO052) przyjąć wskaźnik: 

Liczba rozbudowanych / przebudowanych / zmodernizowanych instalacji do 

przetwarzania osadów; zamiast wskaźnika WLWK: Ilość suchej masy komunalnych 

osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania (PLRR039) przyjąć 

wskaźnik: Ilość suchej masy osadów poddawanych procesom przetwarzania, 

• CS 11 (zrównoważona multimodalna mobilność miejska): Roczna liczba 

użytkowników infrastruktury rowerowej, 

• CS 12 (poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej): Liczba osób 

korzystających z zakupionego lub zmodernizowanego kolejowego taboru 

pasażerskiego w ciągu roku. 

6.3 Ocena trafności wskaźników (oraz ich wartości) dla oceny realizacji celów 
Programu 

Problem badawczy nr D2. 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 - czy wskaźniki 

dostarczają odpowiedniej informacji na temat postępów we wdrażaniu; metodologię 

ich obliczania, realność ich osiągnięcia w wyznaczonym terminie; dostępność 

niezbędnych danych; czynniki zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację 

wskaźników rezultatu; ocena czy wskaźniki wybrane jako podstawa do dokonywania 

ewentualnych korekt finansowych są reprezentatywne dla działań podejmowanych w 

ramach poszczególnych priorytetów), 

Ocena trafności wskaźników zaproponowanych w projekcie FE SL wiąże się w dużej mierze 

z ogólnym podejściem Instytucji Zarządzającej do kwestii monitorowania efektów planowanej 

interwencji. Celem głównym zastosowanego podejścia powinno być stworzenie takiego 

systemu wskaźników, który dostarczy danych pozwalających ocenić, czy wdrażane działania 



 
199 

przynoszą oczekiwane efekty na poziomie zarówno produktów, jak i rezultatów. Idąc dalej, 

system powinien pozwalać identyfikować na bieżąco ewentualne słabe strony wdrażaniu 

interwencji, czyli np. niedostosowanie działań do potrzeb bądź bariery po stronie instytucji 

zaangażowanych we wdrażanie programu lub po stronie potencjalnych beneficjentów. Ta 

część raportu ma na celu podsumowanie oceny trafności zaproponowanych wskaźników, 

czyli udzielenie odpowiedzi, czy dobór wskaźników produktu i rezultatu pozwoli na ocenę 

efektów wdrażania FE SL. 

Analiza projektu FE SL wskazuje, że IZ przyjęła dwa podstawowe założenia związane z 

tworzeniem systemu wskaźników programowych. Pierwsze z nich mówi, że system 

wskaźników nie powinien być zbytnio rozbudowany. Widać to przede wszystkim w obszarze 

wspieranym przez EFRR, w którym większości celów szczegółowych przypisano 1-2 

wskaźniki produktu i jeden wskaźnik rezultatu. W przypadku EFS wskaźników jest więcej, 

gdyż w niektórych celach szczegółowych są po trzy wskaźniki rezultatu, np. CS 16 (edukacja 

formalna). Tak przyjęte założenie samo w sobie nie może być podstawą oceny, tak samo jak 

sama ilość wskaźników nie może być wyznacznikiem tego, czy system wskaźników jest 

odpowiedni. Ważne jest, by ograniczenie liczby wskaźników nie wpłynęło negatywnie na ich 

trafność, czyli na ich faktycznie dopasowanie do wdrażanej interwencji. W przypadku 

rozbudowanych celów szczegółowych wspierających różne rodzaje działań i różne grupy 

beneficjentów znalezienie wskaźnika, który kompleksowo mierzy efekty, jest trudne. Jak 

zostało wskazane w poprzednim podrozdziale, analiza projektu FE SL wskazuje, że w niemal 

wszystkich celach szczegółowych wskaźniki zostały dobrane w sposób trafny, tzn. trafnie 

opisują to, co zostanie uzyskane w wyniku realizacji projektów.  

Pierwszym wyjątkiem jest przypisany do CS28 wskaźnik produktu „Liczba osób biernych 

zawodowo objętych wsparciem w programie”, który nie zapewnia pełnej reprezentacji dla 

grup osób planowanych do objęcia wsparciem. Zgodnie z definicją wskaźnika osoby bierne 

zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie są 

osobami pracującymi ani bezrobotnymi), co nie jest spójne z odbiorcami planowanych 

działań. Drugim wskaźnikiem, w którym trafność nie została oceniona pozytywnie, jest 

przypisany do CS 24 (infrastruktura usług zdrowotnych) wskaźnik rezultatu „Roczna liczba 

użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki społecznej”. Nie jest on 

powiązany ze wskaźnikiem produktu, w związku z czym ewaluatorzy sugerują zastąpienie go 

wskaźnikiem „Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki 

zdrowotnej”. 

Drugim założeniem stosowanym przez IZ, które można dostrzec analizując projekt FE SL, 

jest chęć wykorzystywania wskaźników, które obowiązywały w perspektywie 2014-2020. 

Oczywiście głównym czynnikiem determinującym wybór jest umieszczenie na WLWK, jednak 

spośród wskaźników ze Wspólnej Listy chętniej wybierane są te, które były stosowane w 

latach 2014-2020 w analogicznych obszarach wsparcia. Takie podejście jest zasadne, gdyż 

pozwala na zachowania ciągłości monitorowania wdrażanych działań, a ponadto nie wymaga 

poznawania sposobu liczenia poszczególnych wskaźników przez osoby zaangażowane w 

monitoring, ani przez samych beneficjentów.  

Jak wskazano powyżej – a także we wcześniejszym podrozdziale – wskaźniki w projekcie FE 

SL zostały dobrane w sposób trafny. Kolejnym elementem oceny jest metodologia ich 

liczenia. Pod względem tego kryterium wskaźniki również zostały ocenione pozytywnie. 

Warto jednak pamiętać, że definicje wskaźników zostały zawarte w WLWK, w związku z 

czym Instytucja Zarządzająca nie ma swojego wkładu w proces ich określania.  
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W gestii IZ jest jednak określenie wartości docelowych poszczególnych wskaźników. W 

związku z tym na etapie tworzenia projektu FE SL powstały karty wskaźników, które w 

ujednolicony sposób prezentują założenia dotyczące każdego z nich. Ocena tych kart była 

jednym z elementów ewaluacji. Wnioski dotyczą w dużej mierze sposobu wyliczania wartości 

celów pośrednich i celów końcowych.  

Podejście Instytucji Zarządzającej do wyliczania wartości wskaźników zawarte w 

przygotowanych przez IZ kartach (stanowiących Załącznik 9.10 Rekomendowane 

metodologie wskaźników) jest spójne. W każdym przypadku IZ dążyła do wyliczenia lub 

oszacowania kosztu jednostkowego, czyli kosztu uzyskania jednej jednostki danego 

wskaźnika. W pracach tych opierano się przede wszystkim na kosztach historycznych 

wskaźników, w szczególności biorąc pod uwagę najbardziej aktualne projekty realizowane 

na poziomie regionalnym, czyli współfinansowane w ramach RPO WSL 2014-2020. Jest to 

podejście zasadne, gdyż w większości przypadków ciężko wskazać inne źródła danych na 

temat wartości historycznych. Jest to też powiązane ze wspomnianym wcześniej postulatem, 

który oznacza opieranie się w zakresie systemu wskaźników w jak największym stopniu na 

doświadczeniach poprzedniej perspektywy i utrzymaniu wskaźników, gdy jest to 

uzasadnione ciągłością wsparcia w danym zakresie. Ewaluatorzy przy prowadzonej ocenie 

przeprowadzili analizy kosztów jednostkowych zarówno z lat 2014-2020, jak i z lat 2007-

2013, a także uwzględnili wnioski z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych. 

Zaprezentowany w kartach sposób wyliczenia wartości wskaźników jest co do zasady 

oceniany pozytywnie, jednak ewaluatorzy zgłaszają pewne zastrzeżenia, które warto wziąć 

pod uwagę przy dalszych pracach. 

Po pierwsze należy pamiętać, że szacowanie kosztu jednostkowego w oparciu o dane 

historyczne jest jak najbardziej zasadne, jednak należy wziąć czynniki, które wpływają na te 

koszty. Przede wszystkim należy uwzględnić zmianę cen w danym obszarze realizowanych 

projektów. Tymczasem przy szacowaniu wartości pośrednich nie uwzględniono zmiany cen. 

Jest to szczególnie istotne w obszarze inwestycji współfinansowanych z EFRR, gdyż wzrost 

kosztów prac budowalnych oraz materiałów obserwowany jest od kilku lat. Po drugie nie 

wzięto pod uwagę choćby uśrednionego wskaźnika inflacji w ostatnich latach. Jest to 

szczególnie ważne, gdyż w ostatnich miesiącach wskaźnik ten osiągnął dawno nienotowane 

poziomy, co sprawia, że wzrost kosztu cen należy wziąć pod uwagę. Idąc dalej, należy także 

uwzględnić prognozę dalszego wzrostu cen. Jako punkt bazowy można przyjąć 31.12.2018, 

czyli czas przeglądu śródokresowego perspektywy 2014-2020. Jako punkt końcowy prognoz 

optymalnie byłoby uwzględnić analogiczny moment przeglądu śródokresowego kolejnej 

perspektywy, czyli 31.12.2025, jednak projekcje NBP dotyczące wskaźnika inflacji kończą się 

na roku 2023. Wskaźnik inflacji dla kolejnych lat w okresie 2019-2023 wygląda następująco: 

- 2019: 2,3% 

- 2020: 3,4% 

- 2021: 4,9% 

- 2022: 5,8% 

- 2023: 3,6% 

Oznacza to, że pomiędzy 1.01.2019 a 31.12.2023 wskaźnik wzrostu cen wyniesie 21,6%. 
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REKOMENDACJA: Przy szacowaniu kosztu jednostkowego należy uwzględnić 

dotychczasowy wzrost cen za lata 2019-2021 oraz prognozę inflacji na lata 2022-2023 w 

wysokości 21,6%.  

Druga kwestia, o której należy pamiętać jest nieco powiązana, jednak dotyczy uwzględnienia 

innego czynnika o charakterze finansowym, jakim jest kurs euro. Alokacja na poszczególne 

cele wyrażona została w tej walucie, a przelicznik wykorzystany w kartach wskaźników 

wynosił – zgodnie z założeniami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej - 4,45zł 

(podczas gdy w drugiej połowie listopada 2021 przekroczył 4,70zł). W związku z dynamiczną 

zmianą kursów walut w ostatnich tygodniach i przy przewidywanych zmianach na rynkach 

finansowych (z jednej strony wspomniana powyżej rosnąca inflacja, z drugiej podnoszone 

stopy procentowe), należy brać pod uwagę zmiany kursu euro, w tym zmianę referencyjnej 

wartości wskazywanej przez MFiPR.  

Trzecia uwaga dotycząca ocenianych kart wskaźników związana jest ze zmianami w 

alokacji, które nastąpiły w wersji FE SL z listopada 2021 roku. Wcześniejsze wyliczenia 

oparte były o alokację z poprzedniego (sierpniowego) projektu Programu, w związku z czym 

wymagają aktualizacji.  

Po wdrożeniu przez IZ powyższych rekomendacji i sugestii wartości docelowe niewątpliwie 

się zmienią. Pozostałe rekomendacje dotyczące poszczególnych wskaźników zostały 

przedstawione w plikach Excel stanowiących Załącznik 9.10 (Rekomendowane 

metodologie wskaźników) do niniejszego raportu Dotyczą one zidentyfikowanych omyłek 

pisarskich związanych z nazwami celów szczegółowych, rodzaju wskaźników (produktu 

zamiast rezultatu), lecz także metodologii liczenia oraz wyliczeń kosztów jednostkowych. 

Zostały w nich także wskazane sugestie w obszarze wyliczenia wartości pośrednich i 

docelowych.  

Podsumowując należy stwierdzić, że założenia leżące u podstaw tworzenia systemu 

wskaźników są zasadne i ocenione zostały pozytywnie przez ewaluatorów. Instytucja 

Zarządzająca dąży do ograniczenia liczby wskaźników, co jest korzystne zarówno dla 

instytucji zaangażowanych w koordynowanie wdrażania FE SL, jak i dla beneficjentów. 

Należy przy tym pamiętać, że ograniczanie liczby wskaźników nie powinno być 

przeprowadzane za wszelką cenę i być celem samym w sobie. Celem jest stworzenie 

systemu wskaźników, który będzie w stanie monitorować postępy we wdrażaniu Programu. 

W związku z tym należy pamiętać na dalszych etapach procesu programowania, że 

wskaźniki muszą być trafne, tzn. pokrywać większą część działań możliwych do wdrożenia w 

danym obszarze wsparcia. Ta konieczność może potencjalnie stać w sprzeczności ze 

wspomnianym wcześniej postulatem ograniczania liczby wskaźników, jednak na obecnym 

etapie nie identyfikuje się takiego problemu. Samo podejście związane ze sposobem liczenia 

wartości docelowych wskaźników oparte na koszcie jednostkowym jest powszechnie 

stosowane w procesie programowania wsparcia ze środków unijnych. Tym niemniej koszty 

jednostkowe oraz alokacja wyrażona w polskich złotych, czyli kategorie kluczowe dla 

szacowania wartości docelowej wskaźników, należy zaktualizować, co sprawia, że obecnie 

zaprezentowane cele ulegną modyfikacji.  
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7 Ocena uwzględnienia w Programie zasad 

horyzontalnych 

7.1 Wstęp 

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia ogólnego, państwa UE zobowiązane są do zachowania 

następujących zasad horyzontalnych na wszystkich etapach wdrażania funduszy: 

• poszanowania praw podstawowych oraz przestrzegania Karty praw podstawowych 

Unii Europejskiej w procesie wdrażania funduszy (ust. 1), 

• zapewnienia równości mężczyzn i kobiet oraz uwzględnienia aspektu i perspektywy 

płci w całym procesie przygotowywania, wdrażania, monitorowania, 

sprawozdawczości i ewaluacji programów (ust. 2), 

• zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie 

etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność (zapewnienie dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami183), wiek lub orientację seksualną podczas 

przygotowywania, wdrażania, monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji 

programów,  

• wdrażania funduszy zgodnie z celem wspierania zrównoważonego rozwoju, 

określonym w art. 11 TFUE, oraz z uwzględnieniem celów ONZ dotyczących 

zrównoważonego rozwoju, a także porozumienia paryskiego i zasady „nie czyń 

poważnych szkód” – więcej na ten temat czytaj w rozdziale 5. Włączanie realizacji 

celów klimatycznych do obszarów interwencji polityki spójności, 

• poszanowania dorobku prawnego Unii w dziedzinie środowiska.184 

W perspektywie finansowej 2021-2027 widoczny jest także dalszy wzrost znaczenia zasady 

partnerstwa oraz wielopoziomowego zarządzania. Art. 8 rozporządzenia ogólnego nakłada 

na każde państwo członkowskie obowiązek realizacji tych zasad w odniesieniu do umowy 

partnerstwa i programów, przy uwzględnieniu specyfiki zarówno poszczególnych funduszy, 

jak i systemu prawnego danego państwa. Rozporządzenie ogólne wymienia szczegółowo 

partnerów, którzy powinni być zaangażowani we wdrażanie funduszy nim objętych. Mowa 

jest tam o przedstawicielach władz wszystkich szczebli, partnerach gospodarczych i 

społecznych oraz adekwatnych reprezentantach społeczeństwa obywatelskiego, 

organizacjach badawczych i uniwersytetach. 

Funkcjonowanie wielopoziomowego zarządzania w kontekście realizacji zasady partnerstwa 

oznacza zaangażowanie wyżej wymienionych partnerów na etapie przygotowywania UP i 

programów, ale także ich wdrażania, monitorowania oraz ewaluacji. Szczególne miejsce 

odgrywają tu komitety monitorujące. Dla zapewnienia praktycznego wymiaru realizacji tych 

zasad dodano obowiązek, gdzie to jest konieczne, zapewnienia partnerom wsparcia z 

                                                           

183 W perspektywie finansowej 2021-2027, realizacja zasady dostępności we wdrażaniu Funduszy 
dotyczy też uwzględnienia unijnego dorobku prawnego w tym zakresie. Chodzi tu przede wszystkim o 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 (z 17 kwietnia 2019 r.) w sprawie 
wymogów dostępności produktów i usług (ang. European Accesssibility Act) . 
184 Komentarz do rozporządzeń UE dla polityki spójności na lata 2021-2027, MFiPR, sierpień 2021 r., 
str. 55. 
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funduszy na budowanie ich zdolności administracyjnych. Ma to wzmocnić merytoryczną 

jakość udziału partnerów i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. 

Zasada partnerstwa nabiera dodatkowego znaczenia w programach finansowanych z EFS+, 

o czym mówi art. 9 rozporządzenia ws. EFS+. Państwa członkowskie mają obowiązek 

zagwarantować znaczący udział partnerów społecznych i przedstawicieli społeczeństwa 

obywatelskiego w realizacji zadań z obszaru zatrudnienia, edukacji i włączenia społecznego 

w ramach zarządzania dzielonego. Ponadto państwa członkowskie zobowiązane są nie tylko 

zapewnić środki na rozwój kompetencji partnerów, ale też wspierać sieciowanie, szkolenia, 

współpracę i dialog społeczny, w które zaangażowani są partnerzy.185 

Zarządzanie dzielone opiera się także na zasadzie pomocniczości, określonej w art. 5 TUE . 

W ramach zarządzania dzielonego KE powierza strategiczne zadania związane z 

programowaniem i wdrażaniem państwom członkowskim UE i regionom. Ogranicza też 

unijne działania do tego, co jest niezbędne do osiągnięcia celów. Celem zarządzania 

dzielonego jest zapewnienie, aby decyzje zapadały jak najbliżej obywateli, a unijne działania 

były uzasadnione w świetle możliwości i specyficznych warunków na poziomie krajowym, 

regionalnym lub lokalnym. Zarządzanie dzielone ma też funkcję większej demokratyzacji 

wdrażania funduszy europejskich poprzez łączenie aktywności obywateli i lokalnych potrzeb 

z unijnymi celami. Możliwe jest to poprzez dzielenie się na różnych szczeblach prawem do 

podejmowania decyzji i odpowiedzialnością za nie. Dlatego państwa członkowskie 

przygotowując programy, powinny zapewnić adekwatny poziom wdrażania programu, przy 

uwzględnieniu swojego sytemu instytucjonalnego i prawnego.186 

W FE SL 2021-2027 wdrażana będzie także zasada deinstytucjonalizacji, która polega na 

przejściu od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w środowisku lokalnym. Chodzi 

m.in. o usługi opieki długoterminowej, dziennej, domowej, wytchnieniowej, psychiatrycznej, 

paliatywnej, które ułatwią funkcjonowanie sprawującym opiekę rodzinom osób 

potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.187 

Analizując stopień uwzględnienia w Programie zasad horyzontalnych warto wspomnieć 

także, że nie zostały jeszcze wydane wytyczne krajowe regulujące ten konkretny obszar, tj.: 

Wytyczne dotyczące zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równości szans i 

niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, Wytyczne dotyczące 

realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. Jak wynika 

jednak z przeprowadzonego wywiadu z przedstawicielami IZ FE SL 2021-2027, 

konsultowane zapisy tych dokumentów, w tym standardy minimum oraz standardy 

dostępności nie ulegną najpewniej istotnym zmianom względem perspektywy 2014-2020. 

                                                           

185 Op. Cit., str. 51-52. 
186 Op. Cit., str. 50. 
187 Projekt Umowy Partnerstwa dla Realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce, styczeń 2021r, 
str. 72. 
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7.2 Ocena uwzględnienia zasad horyzontalnych w procesie programowania  

Problem badawczy nr C1. Stopień i zakres uwzględnienia zasad horyzontalnych 

w procesie programowania (czy w ramach przygotowywania programu brane były pod 

uwagę/poddawane analizie zasady horyzontalne) 

By ocenić fakt uwzględniania zasad horyzontalnych w procesie programowania, dokonano 

analizy procesu konsultacji oraz przyjętych zapisów Programu – w tym jego diagnozy.  

Konsultacje programu 

Realizując zasadę partnerstwa wraz z zachowaniem założeń opartych o wielopoziomowy 

system zarządzania, projekt Programu tworzony jest w systemie specjalnie dedykowanych 

spotkań konsultacyjnych/warsztatów (poprzedzających ustawowe konsultacje społeczne), 

również z wykorzystaniem formuły online188 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii 

COVID-19. Proces konsultacji realizuje przede wszystkim zasadę partnerstwa, aczkolwiek 

zgodnie z celami tej polityki istotne jest włączenie w ten proces partnerów społeczno-

gospodarczych działających w obszarach wpisujących się w cele innych zasad 

horyzontalnych, przede wszystkim równości płci, równości szans i niedyskryminacji, 

zrównoważonego rozwoju – co powoduje, że etap ten uwzględnia także cele tych zasad. 

Proces przygotowania FE SL 2021-2027 rozpoczęto już w 2019 r. w ramach warsztatów 

wewnętrznych z przedstawicielami IZ/IP. Ponadto, w ramach prac nad Strategią rozwoju 

województwa „Śląskie 2030” w okresie marzec-kwiecień 2019 r. przeprowadzono 5 

warsztatów z przedstawicielami samorządów lokalnych, które zasiliły prace na wczesnym 

etapie programowania FE SL 2021-2027. Kolejne spotkania odbyły się w 2021 roku. Tylko w 

tym roku odbyło się dziewiętnaście spotkań, podczas których przedstawiano propozycje nt. 

wyboru typów projektów, wstępną alokację funduszy na poszczególne typy projektów, 

katalog potencjalnych beneficjentów czy grup docelowych. Głównym celem spotkań było 

włączenie szerokiego grona interesariuszy, w tym przedstawicieli szczebla administracji 

rządowej, samorządowej, samorządów lokalnych, środowiska naukowego, społecznego i 

gospodarczego, partnerów publicznych, przedstawicieli środowisk subregionalnych, a także 

organizacji pozarządowych w proces programowania.  

Dodatkowo, wychodząc z inicjatywą ścisłej współpracy z różnymi stronami interesariuszy, 

zapewniono możliwość zgłaszania uwag, sugestii, propozycji poprzez kontakty telefoniczne, 

e-mail, online z pracownikami zespołu ds. programowania. W celu uspołecznienia procesu 

związanego z pracami nad programem, IZ FE SL 2021-2027 utworzyła zakładkę poświęconą 

Funduszom Europejskim 2021-2027 na stronie internetowej dotyczącej RPO189, konstruując 

w ten sposób bazę kluczowych informacji niezbędnych do programowania funduszy 

europejskich na lata 2021-2027, umożliwiając zainteresowanym zapoznanie się z 

dokumentami szczebla unijnego, krajowego i regionalnego, a ponadto z informacjami ze 

spotkań/ warsztatów. Na stronie tej zamieszczone są także projekty dokumentów do 

konsultacji, co jest odpowiedzią na trwającą pandemię COVID-19. Zakładka służy także do 

                                                           

188 Cykl spotkań w formule on - line sprzyjał pogłębionemu dialogowi wszystkich interesariuszy, co 
zostało zapewnione przez IZ FE SL 2021-2027 mającej na uwadze konieczność zachowania Siedmiu 
Zasad Konsultacji, tj.: 1. Dobra wiara, 2. Powszechność, 3. Przejrzystość, 4. Responsywność, 5. 
Koordynacja, 6. Przewidywalność, 7. Poszanowanie interesu ogólnego. 
189 RPO Śląskie - Fundusze Europejskie 2021-2027.  

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/fe_2021_2027
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zamieszczania materiałów z konsultacji społecznych projektu FE SL 2021-2027. Warto 

podkreślić także, że wszelkie materiały dotyczące perspektywy 2021-2027 publikowane na 

stronie poświęconej RPO oraz sama strona są dostępne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych. Oznacza to, że dostęp do nich jest możliwy także dla osób 

korzystających z czytników ekranu. 

W ramach dalszych prac zostanie opracowana strategiczna ocena oddziaływania na 

środowisko, po czym projekt FE SL 2021-2027 poddany zostanie konsultacjom społecznym 

wraz z SOOŚ, co pozwoli na przygotowanie ostatecznej wersji dokumentu. 

Udział wymienionych wyżej instytucji reprezentujących stronę rządową, samorządową, 

samorządów lokalnych, partnerów publicznych, społecznych, gospodarczych, przedstawicieli 

środowisk subregionalnych, jak również organizacji pozarządowych (w tym m.in. organizacji 

stricte powołanych do przeciwdziałań antydyskryminacyjnych), zapewnia ich faktyczne 

zaangażowanie w tworzenie programu operacyjnego i innych dokumentów programowych. 

W ramach pogłębionych prac nad projektem programu województwo śląskie zdecydowało 

nie powoływać nowych zespołów, grup roboczych na rzecz perspektywy finansowej 2021-

2027, ponieważ angażuje w te prace zespoły i podmioty już funkcjonujące w województwie, 

których zakres działań, doświadczeń i kompetencji wpisuje się w założenia i obszary 

programowania nowej polityki spójności.190 

Dodatkowo, jak wskazali przedstawiciele IZ FE SL 2021-2027, w procesie programowania w 

zakresie EFS+ w Celu Polityki 4 pod uwagę wzięte zostały zasady wynikające z 

Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, zawartych w komunikacie Komisji do Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 

Regionów: Silna Europa socjalna na rzecz sprawiedliwej transformacji.191 

Formułowane zapisy - diagnoza, priorytety i cele szczegółowe  

Na etapie programowania istotne są także wstępnie przyjmowane zapisy, które dotyczą 

polityk horyzontalnych. W diagnozie przedstawiono aktualne dane i informacje oraz często 

wynikające z nich problemy i wyzwania dla zrównoważonego rozwoju i nieszkodzenia 

środowisku, deinstytucjonalizacji czy równości szans płci i niedyskryminacji (w tym np. 

dotyczące sytuacji kobiet, osób z niepełnosprawnościami, seniorów, migrantów, obywateli 

państw trzecich oraz społeczności marginalizowanych).192 W diagnozie Programu wskazuje 

                                                           

190 FE SL 2021-2027 v.1.0, str. 426-428; wywiady z przedstawicielami IZ. 
191 Zasady ujęte w Filarze ujmują zasady horyzontalne w szerszym kontekście i wskazują plany 
konkretnych działań między innymi w zakresie zapewnienia równych szans dla każdego - każdy ma 
prawo do równego traktowania i równych szans w dziedzinie zatrudnienia, ochrony socjalnej, edukacji, 
a także dostępu do dóbr i usług dostępnych dla społeczeństwa oraz w zakresie zapewnienia równości 
traktowania i szans kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym w odniesieniu do udziału w 
rynku pracy, warunków zatrudnienia, możliwości rozwoju kariery i prawa do równego wynagrodzenia 
za pracę o równej wartości. 
192 Przykładowo: politykę zrównoważonego rozwoju i nieszkodzenia środowisku w ramach projektu FE 
SL 2021-2027 przedstawiono za pomocą opisu CP 2, CP 3, CP 5, w tym przedstawiając kluczowe 
wyzwania regionu w obszarze efektywności energetycznej, OZE, adaptacji do zmian klimatu, 
gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki obiegu zamkniętego, różnorodności biologicznej, 
zrównoważonej mobilności, transportu, rozwoju terytorialnego, rewitalizacji. 
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się także na potrzebę szerszego angażowania partnerów społecznych/lokalnych w 

podejmowane działania rozwojowe.  

Odniesienia do polityk horyzontalnych znajdują się także w opisie celów szczegółowych – 

poprzez wskazanie podstawowych działań na rzecz zapewnienia równości, włączenia 

społecznego i niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię 

lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Ma tu miejsce 

odwołanie do konieczności spełniania standardu minimum w przypadku zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn, czy uwzględniania standardów dostępności odnoszących się do 

specjalnych potrzeb przyszłych uczestników projektów oraz użytkowników produktów, 

towarów i usług – wytworzonych w ramach projektów. W przypadku opisu interwencji EFS+ 

uwzględniono także zapisy dotyczące stosowania podwójnego podejścia (dual approach).  

W Priorytetach I-VII uwypuklono także zapisy dotyczące zapewnienia realizacji zasady 

zrównoważonego rozwoju i nieszkodzenia środowisku, zachowania, ochrony i poprawy 

jakości środowiska naturalnego. Z jednej strony, w każdym z CS zapisano preferowanie 

realizowania zielonych zamówień publicznych. Z drugiej strony, w Priorytetach I-IV oraz VI 

wskazano, że preferowane będzie stosowanie rozwiązań w zakresie obiegu cyrkularnego (w 

tym efektywności energetycznej i użycia energii ze źródeł odnawialnych) jak również 

elementów sprzyjających adaptacji do zmian klimatu (w szczególności zielonej i niebieskiej 

infrastruktury). Teoretycznie w opisie Priorytetu VIII (Śląskie w transformacji) nie zawarto 

tego typu zapisów, jednak w praktyce należy mieć na względzie, że zgodnie z ideą 

powołania FST, wszystkie środki finansowe (a co za tym idzie inwestycje) tego Funduszu 

realizują cele zrównoważonego rozwoju.193 Wskazane informacje pozwalają stwierdzić, że de 

facto cały program FE SL 2021-2027 służył będzie realizacji celów zrównoważonego rozwoju 

– poszczególne priorytety wpływać będą bowiem na różne aspekty tej zasady, w tym 

społeczny, gospodarczy, przestrzenny czy środowiskowy194. 

Podsumowując, wskazane wyżej działania realizują wymogi wynikające z ustaw oraz 

rozporządzeń (w tym ich projektów), a co więcej wpisują się m.in. w katalog działań i dobrych 

praktyk, jakie zostały zidentyfikowane m.in. w ramach ewaluacji zasady partnerstwa w 

perspektywie 2014-2020195.  

Uwzględnienie zapisów w Programie odnoszących się wprost do zasad horyzontalnych 

również należy ocenić pozytywnie – na stosowanie podobnych rozwiązań wskazują wyniki 

dostępnych badań ewaluacyjnych dotyczących uwzględniania tychże zasad w perspektywie 

2014-2020. Teoretycznie można byłoby rozważyć wskazanie w jednym miejscu wszystkich 

zasad horyzontalnych wraz ze wskazaniem obszarów (np. celów szczegółowych), które w 

największym zakresie wspierać będą realizację celów poszczególnych zasad – brak takiego 

zbiorczego zestawienia wynika jednak z faktu, że Program przygotowany jest zgodnie ze 

wzorem będącym załącznikiem do Rozporządzenia Ogólnego, w którym to nie ma osobnej 

                                                                                                                                                                                     

Politykę deinstytucjonalizacji opisano z kolei w ramach CP 4 wskazując na konieczność poprawy 
dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, w tym właśnie przez ich deinstytucjonalizację. 
193 Komentarz do rozporządzeń ue dla polityki spójności na lata 2021-2027, MFiPR, sierpień 2021r., 
str. 82. 
194 Wywiad z przedstawicielem IZ FE SL 2021-2027. 
195 Ewaluacja realizacji zasady partnerstwa w ramach perspektywy 2014-2020, EVALU Sp. z o.o., 
Warszawa 2021, str. 22, 120. 
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sekcji dot. polityk horyzontalnych. Informacje takie w perspektywie 2014-2020 były natomiast 

obligatoryjnym elementem dokumentów RPO i były umieszczane w rozdziale „Polityki 

horyzontalne”. Jak wskazywano w raportach z badań, w ramach konstruowania zakresu i 

logiki interwencji istotne było uwzględnienie w treści Programu typów interwencji, które w 

sposób bezpośredni lub pośredni dotyczą poszczególnych zasad horyzontalnych. 

Oczywiście, brak wskazania określonego obszaru interwencji w przypadku danej polityki 

horyzontalnej nie będzie oznaczać, że wdrażanie Programu w tym obszarze nie wspomaga 

realizacji danej zasady, a tym bardziej, że występuje w odniesieniu do tego obszaru 

niezgodność z daną polityką196.  

7.3 Przewidywany wkład programu do realizacji celów polityk horyzontalnych  

Problem badawczy nr C2. Przewidywany wkład programu do realizacji celów polityk 

horyzontalnych (czy w ramach programu trafnie i w wystarczającym stopniu 

przewidziane zostały konkretne działania/instrumenty służące realizacji zasad 

horyzontalnych dla etapów zarówno zarządzania jak i wdrażania programu) 

Analizując przewidywany wkład FE SL 2021-2027 w realizację celów polityk horyzontalnych 

należy mieć na uwadze możliwy wpływ interwencji na poszczególne zasady. Zgodnie z 

pozyskanymi informacjami od przedstawicieli IZ FE SL 2021-2027, wszystkie projekty (EFS+, 

EFRR oraz FST) będą musiały wykazywać pozytywny wpływ na realizację zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – w 

tym celu będą musiały realizować odpowiednie standardy dostępności, które są 

przygotowywane przez MFiPR i będą stanowiły załącznik do Wytycznych dotyczących 

zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równości szans i niedyskryminacji w 

tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Warto zaznaczyć, że w ramach 

projektów EFRR możliwe będzie powstawanie produktów neutralnych względem tej 

konkretnej polityki. W przypadku polityki równości płci pozytywny wpływ będzie musiał być 

przestrzegany i wykazywany (poprzez spełnienie standardu minimum197) we wszystkich 

projektach EFS+, podczas gdy w pozostałych projektach będzie możliwy wpływ neutralny. 

Pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju i nieszkodzenia środowisku, 

zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego będzie dotyczył w 

głównej mierze projektów EFRR198, w przypadku projektów EFS możliwy będzie wpływ 

neutralny. W odniesieniu do zasady partnerstwa pozytywne oddziaływanie będzie w 

każdym z tych obszarów wsparcia, gdzie wprowadzony zostanie instrument ZIT lub 

instrument RLKS, a ponadto w obszarach, gdzie preferowane/premiowanie będzie 

realizowanie projektów w partnerstwach. Pozytywny wpływ na proces deinstytucjonalizacji 

                                                           

196 Ocena wdrażania polityk horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Pracownia Badań i Doradztwa “Re-Source” 
Korczyński Sarapata sp.j., Gdańsk 2021, str. 30, 33; Ewaluacja systemu realizacji Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz stosowania zasad 
horyzontalnych, Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata sp.j., Katowice 
2020, str. 97-98. 
197 Drugi z załączników do Wytycznych dotyczących zasady równości szans kobiet i mężczyzn (…). 
198 IZ FE SL 2021-2027 rozważa dopuszczenie w projektach EFRR neutralnego wpływu na tę politykę 
- pod warunkiem wskazania przez wnioskodawcę/beneficjenta stosownego uzasadnienia. Wówczas 
za wykazanie pozytywnego wpływu na politykę, przyznawane byłyby dodatkowe punkty. 
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założono z kolei w ramach Priorytetu V (EFS+), w ramach Priorytetu VI (EFRR) oraz VIII 

(FST) – wiąże się to bowiem z przyjęciem konkretnych założeń wsparcia (typów operacji). 

Jak widać Program w swoich założeniach będzie wpływał w różnym stopniu na 

poszczególne zasady horyzontalne. By ten wpływ faktycznie wystąpił, istotne jest wdrożenie 

różnorakich rozwiązań systemowych i operacyjnych, dlatego też w dalszej części rozdziału 

przedstawiono i scharakteryzowano główne - aktualne oraz jeszcze planowane (w przypadku 

ich zidentyfikowania) - działania/instrumenty służące realizacji zasad horyzontalnych dla 

etapów zarówno zarządzania jak i wdrażania programu. 

Realizacja zasad horyzontalnych na etapie zarządzania FE SL 2021-2027 

Podstawowym instrumentem realizacji zasad horyzontalnych w procesie zarządzania 

Programem będzie Komitet Monitorujący (KM). W jego skład wejdą partnerzy w 

rozumieniu art. 6 rozporządzenia ogólnego i tym samym wezmą udział w procesie 

monitorowania i ewaluacji programu, a także zatwierdzania kryteriów wyboru projektów, co 

stanowi o świadomości IZ FE SL 2021-2027 nt. niezbędności wzmocnienia roli KM jako 

ważnego elementu bieżącego zarządzania, kontroli społecznej, a także wzmocnienia roli 

społeczeństwa obywatelskiego oraz roli NGO jako partnerów w trakcie całego cyklu 

programowania, wdrażania, monitorowania i oceny efektów wdrażania funduszy. 

Zgodnie z zapisami Programu199, w ramach KM zapewniona zostanie reprezentatywność 

składu członków z zachowaniem równej proporcji osób w poszczególnych gremiach w każdej 

z trzech grup partnerów, tj. (1) władz miejskich i innych organów publicznych; (2) partnerów 

gospodarczych i społecznych; (3) właściwych podmiotów reprezentujących społeczeństwo 

obywatelskie, podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska oraz podmiotów 

odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób 

niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji. Przy wyborze partnerów uwzględnione 

zostaną dotychczasowe doświadczenia współpracy z partnerami reprezentującymi 

społeczeństwo obywatelskie. Równocześnie utrzymane zostanie otwarcie na nowych 

partnerów, przy jasnym określeniu zasad i kryteriów doboru - premiujących w szczególności 

organizacje posiadające duże doświadczenie w pracach różnych ciał konsultacyjnych, które 

mogą wykazać się poparciem licznych organizacji branżowych.  

Ustalając proporcje poszczególnych grup partnerów warto wziąć pod uwagę wyniki badania 

zasady partnerstwa w perspektywie 2014-2020200. W raporcie wskazywano, że w KM na lata 

2014-2020 często występowała dysproporcja między partnerami gospodarczymi i 

społecznymi, a tymi reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie. Z tego też względu 

zalecono wyrównanie dysproporcji w grupie partnerów spoza administracji w nowym okresie 

programowania201. Rekomendowano, by w składzie KM znaleźli się przedstawiciele 

partnerów spoza administracji, których działalność odpowiada wszystkim głównym obszarom 

wsparcia ujętym w programie. W odniesieniu do grupy organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego zalecono, by liczba takich organizacji była skorelowana z liczbą obszarów 

tematycznych wsparcia oraz kwestiami horyzontalnymi/przekrojowymi, a wybierane podmioty 

                                                           

199 Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 v. 1.0., str. 428-429. 
200 Ewaluacja realizacji zasady partnerstwa w ramach perspektywy 2014-2020, EVALU Sp. z o.o., 
Warszawa 2021. 
201 Op. Cit., str. 45. 
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w jak największym stopniu reprezentowały środowiska, które będą odbiorcami wsparcia.202 

W badaniu wskazano także, by IZ określiła wspólne i jednolite minimalne wymogi203 dla 

kandydatów, którzy będą delegowani przez poszczególne instytucje i podmioty. Równie 

istotne powinno być sformułowanie oczekiwań wobec podmiotów spoza administracji, tak by 

w składzie KM znalazły się organizacje faktycznie reprezentujące szerokie środowisko, z 

którym na bieżąco współpracują/konsultują się.204 Ciekawą praktykę, w odniesieniu do 

polityki równości płci, zidentyfikowano także w badaniu dot. RPO WM 2014-2020 - podczas 

rekrutacji kandydatów na przedstawicieli NGO wprowadzono warunek, iż osoba ubiegająca 

się o mandat członka KM i jej zastępca nie mogą być tej samej płci205 – warto rozważyć 

wprowadzenie takiego zalecenia (jednak nie w formie obowiązkowego warunku) względem 

przedstawicieli KM FE SL 2021-2027 delegowanych przez poszczególne instytucje.  

Poza odpowiednim składem KM, warto także dołożyć starań, by jego działalność w 

większym stopniu służyła realizowaniu celów zasad horyzontalnych. Zgodnie z treścią 

Regulaminu działania KM RPO WSL na lata 2014-2020 jednym z zadań KM miało być: 

„rozpatrywanie działań mających na celu promowanie równości szans płci, równych szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami różnego typu, 

działań mających na celu promowanie zrównoważonego rozwoju”. Autorzy raportu z badania 

systemu realizacji i polityk horyzontalnych w ramach RPO WSL wskazali jednak, że główny 

obszar aktywności tego gremium w kontekście polityk horyzontalnych dotyczył zatwierdzania 

kryteriów wyboru projektów.206 Podobne wnioski zawarto w raporcie z badania polityk 

horyzontalnych w ramach RPO WM 2014-2020. W raporcie zaproponowano m.in. powołanie 

grupy roboczej w ramach KM ds. polityk horyzontalnych207 – jej powołanie będzie zależało 

jednak od decyzji wszystkich członków nowego KM. 

Z uzyskanych od przedstawicieli IZ FE SL 2021-2027 informacji wynika, że w ramach etapu 

zarządzania planowane jest kontynuowanie działań z perspektywy 2014-2020. Po pierwsze, 

realizowane będą szkolenia dla pracowników IZ/IP FE SL 2021-2027 oraz 

wnioskodawców/beneficjentów, dotyczące polityk horyzontalnych. Jak wskazują wyniki 

badania dotyczącego RPO WSL 2014-2020, udział w takich szkoleniach wzięło około 41% 

pracowników oraz 21,6% beneficjentów, którzy wyrażali generalnie pozytywną ocenę tego 

konkretnego działania (wskazując jego przydatność). W nowej perspektywie warto większy 

                                                           

202 Op. Cit., str. 49.; Ewaluacja skuteczności wdrażania zasad horyzontalnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, EVALU Sp. z o.o., 
Warszawa 2021, str. 76. 
203 Wymagania te powinny dotyczyć wiedzy na temat obszarów objętych programem, doświadczenia, 
dyspozycyjności oraz obowiązku prowadzenia działań komunikacyjnych i pozyskiwania informacji 
zwrotnych od środowisk, które członek Komitetu reprezentuje. 
204 Ewaluacja realizacji zasady partnerstwa w ramach perspektywy 2014-2020, EVALU Sp. z o.o., 
Warszawa 2021, str. 58. 
205 Ewaluacja skuteczności wdrażania zasad horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, EVALU Sp. z o.o., Warszawa 2021, 
str. 77-78. 
206 Ewaluacja systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020 oraz stosowania zasad horyzontalnych, Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” 
Korczyński Sarapata sp.j., Katowice 2020, str. 111. 
207 Ewaluacja skuteczności wdrażania zasad horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, EVALU Sp. z o.o., Warszawa 2021, 
str. 81-82. 
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nacisk podczas szkoleń stawiać na kwestie praktyczne, przykłady konkretnych działań 

związanych z realizacją poszczególnych zasad horyzontalnych, wprowadzanie elementów 

symulujących oddziaływanie barier dostępności dla osób z niepełnosprawnościami itp.208 

Ponadto, warto w prowadzenie takich szkoleń zaangażować trenerów z ramienia NGO, które 

zajmują się daną tematyką (równością szans, niedyskryminacją209 czy zrównoważonym 

rozwojem). Istotne jest także to, by szkolenia kierowane do instytucji były organizowane 

cyklicznie (obejmując w kolejnych edycjach przede wszystkim osoby nowozatrudnione) oraz 

by były skierowane nie tylko do przedstawicieli IZ/IP, ale także członków KM.210 Szkolenia 

kierowane do pracowników IZ/IP powinny mieć formułę otwartą – tak, by udział w nich brali 

wszyscy zainteresowani, jednak kluczowe będzie objęcie nimi osób zaangażowanych we 

wdrażanie Programu (programowanie, wybór projektów, kontrole i rozliczanie, monitoring i 

sprawozdawczość, ewaluację). 

Po drugie, zdaniem przedstawicieli IZ FE SL 2021-2027 istotne będą działania promocyjne, 

kierowane zarówno do wnioskodawców/beneficjentów, jak i uczestników projektów oraz 

ogółu mieszkańców. Z jednej strony działania takie mają mieć charakter równościowy (język 

oraz materiały graficzne nie powielające stereotypów oraz nie zawierające elementów 

dyskryminujących określone grupy) i dostępny (publikowanie ich w postaci materiałów 

spełniających odpowiednie standardy dostępności). Z drugiej strony działania takie będą 

promować konkretne projekty i zastosowane w ramach RPO WSL 2014-2020 rozwiązania, 

które skutecznie wpływały na realizację polityk horyzontalnych. W tym przypadku 

szczególnie istotne będzie, by promować dobre praktyki w odniesieniu do wszystkich polityk 

horyzontalnych, nie ograniczać się tylko do kwestii dostępności211.  

Po trzecie, elementem wspomagania realizacji zasad horyzontalnych (przede wszystkim 

zasad równościowych) będzie dalsza działalność, w ramach IZ FE SL 2021-2027, 

Koordynatora ds. równości szans i niedyskryminacji. W latach 2014-2020 większość 

pracowników nie miała kontaktu z osobą pełniącą taką funkcję. Z drugiej strony, 

zdecydowana większość osób, które miały taki kontakt, oceniało pozytywnie przydatność 

takiego stanowiska dla sprawnego wdrażania zasad horyzontalnych.212 Z pozyskanych 

informacji wynika, że wsparcie koordynatora było szczególnie użyteczne mi.in. na etapie 

konstruowania regulaminów konkursów, wzorów WoD czy instrukcji ich wypełniania213. 

Pozytywnie można ocenić także to, że osoba pełniącą tę funkcję cyklicznie rozsyłała/rozsyła 

korespondencję związaną z tematyką realizacji zasad równościowych - wiadomości są 

                                                           

208 Ewaluacja systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020 oraz stosowania zasad horyzontalnych, Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” 
Korczyński Sarapata sp.j., Katowice 2020, str. 92, 108. 
209 Poza tematyką związaną z kwestiami dostępności dla OzN, szkolenia powinny także dotyczyć 
kwestii równouprawnienia płci a także równości szans i niedyskryminacji ze względu na takie kwestie 
jak płeć, religia, przynależność narodowa, orientacja seksualna, kolor skóry etc. 
210 Ewaluacja skuteczności wdrażania zasad horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, EVALU Sp. z o.o., Warszawa 2021, 
str. 87-88. 
211 Ewaluacja systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020 oraz stosowania zasad horyzontalnych, Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” 
Korczyński Sarapata sp.j., Katowice 2020, str. 169-170. 
212 Op. Cit., str. 107. 
213 Wywiad z przedstawicielem IZ FE SL 2021-2027. 



 
211 

wysyłane bezpośrednio do wszystkich pracowników IZ oraz na adresy ogólne IP. Dzięki 

temu duża liczba pracowników otrzymuje informacje bez konieczności podejmowania 

dodatkowego kontaktu. Mimo wszystko sytuacja niskiego poziomu korzystania z pomocy 

koordynatorów wydaje się dość powszechna także w innych regionach i może wynikać z 

różnych powodów, np. z braku wiedzy na temat istnienia takiego stanowiska w strukturze IZ, 

braku dostatecznej wiedzy nt. zadań, jakie ona wykonuje, albo po prostu z powodu braku 

problemów w stosowaniu zasad horyzontalnych, w których rozwiązanie konieczne byłoby 

zaangażowanie koordynatora. W tym kontekście pozytywnie można ocenić wszelkie 

działania, które pozwalały informować o zasadach horyzontalnych i jednocześnie promować 

funkcję koordynatora, np. informacje zamieszczane na stronie poświęconej RPO WSL 2014-

2020 czy artykuły publikowane w biuletynach informacyjnych Programu214. Poza kontynuacją 

tego narzędzia, warto także doprecyzować zakres obowiązków oraz opracować plan działań, 

z którego realizacji koordynator powinien się sprawozdawać. W raporcie dotyczącym RPO 

WM 2014-2020 wskazano przykładowo zakres zadań, jakie taki koordynator mógłby 

wykonywać – zakres znacznie wykraczający poza minimum, jakie było zaplanowane w 

Agendzie działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 

2014-2020.215 Zważywszy na duże znaczenie polityki zrównoważonego rozwoju, warto 

rozważyć także powołanie koordynatora ds. tej polityki – byłoby to szczególnie istotne w 

kontekście jej promowania w ramach projektów EFS+, które to w ramach RPO WSL 2014-

2020 najczęściej wykazywały wpływ neutralny w tym zakresie216. 

Na etapie zarządzania realizowane będą także dodatkowe działania służące polityce 

zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z pozyskanymi, od przedstawicieli IZ FE SL 2021-

2027, informacjami na każdym etapie realizacji wykorzystywany będzie elektroniczny obieg 

dokumentów (zarówno do kontaktów między instytucjami, jak i między instytucjami a 

beneficjentami), preferowane będą także społeczne zamówienia publiczne – przede 

wszystkim na usługi (np. cateringowe). Z kolei w zamówieniach na materiały promocyjne (np. 

gadżety) preferowane mają być rozwiązania prośrodowiskowe (np. w zakresie stosowania 

materiałów biodegradowalnych lub pochodzących z recyklingu). 

                                                           

214 Równość szans i niedyskryminacja ; Pamiętaj o dostępności.  
215 Ewaluacja skuteczności wdrażania zasad horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, EVALU Sp. z o.o., Warszawa 2021, 
str. 89. Wśród dodatkowych zadań koordynatora wymieniono: udział w konsultacjach dokumentacji 
konkursowej w zakresie polityk horyzontalnych; bieżąca analiza i konsultacje wytycznych 
horyzontalnych i innych dokumentów w tym zakresie; zbieranie i analiza materiałów, danych w 
zakresie polityk horyzontalnych na poziomie regionalnym, krajowym, europejskim; prowadzenie 
monitoringu wdrażania zasad horyzontalnych w Programie; udział w opracowaniu kryteriów 
horyzontalnych oceny projektów; udział w posiedzeniach KM i (jeśli zostanie utworzona) w grupie 
roboczej ds. polityk; udział w prowadzeniu strony internetowej w tym zakresie – na poziomie IZ; udział 
w tworzeniu koncepcji kampanii promujących zasady horyzontalne w projektach i innych działaniach 
promocyjnych; proponowanie zmian i usprawnień we wszystkich procesach, w których pojawiają się 
kwestie polityk – na poziomie systemu realizacji/ instytucji oraz systemu wdrażania (kryteria, 
monitoring, efekty); tworzenie katalogu dobrych praktyk na potrzeby wdrażania RPO. 
216 Ewaluacja systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020 oraz stosowania zasad horyzontalnych, Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” 
Korczyński Sarapata sp.j., Katowice 2020, str. 124. 

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rownosc_szans_i_niedyskryminacja
https://rpo.slaskie.pl/media/addons/ebiuletyn/2018/1/?W_numerze___Standardy___Pami%C4%99taj_o_dost%C4%99pno%C5%9Bci
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Realizacja zasad horyzontalnych na etapie wdrażania FE SL 2021-2027 

Podstawowym instrumentem służącym realizacji celów zasad horyzontalnych na etapie 

wdrażania będzie przewidziany charakter interwencji, w tym m.in. cele szczegółowe, 

określone typy operacji oraz rozwiązania, które są w ramach CS promowane. 

Przykładowo, stosując się do zachowania zasady partnerstwa, w tym do budowania 

potencjału partnerów społecznych, IZ FE SL 2021-2027 planuje realizację projektów w 

ramach CS określonych w rozporządzeniu EFS+, będących w wyłącznej kompetencji 

partnerów społecznych w roli beneficjentów/partnerów projektów217. Zasada partnerstwa 

będzie także szczególnie wspierana w ramach EFRR, np. CS 1 (B+R i innowacyjność), czy 

FST (Priorytet VIII).  

Polityka zrównoważonego rozwoju i nieszkodzenia środowisku będzie przede wszystkim 

wspierana za pomocą CP 2 (Transformacja energetyczna, zmiany klimatu, ochrona 

środowiska i bioróżnorodności, zrównoważony transport), CP 3 (Transport), CP 5 (Rozwój 

terytorialny) oraz środków FST (Priorytet VIII). W celu wzmocnienia efektów ekologicznych 

polityki spójności prowadzone będą działania w zakresie edukacji ekologicznej oraz 

podnoszenia kwalifikacji, zarówno jako samodzielne projekty, jak i element dodatkowy 

inwestycji, które przyczynią się bezpośrednio lub pośrednio do osiągnięcia celów 

środowiskowych i klimatycznych218. Realizacji tej polityki służyć będą także planowane 

preferencje konkretnych rozwiązań - w każdym z CS zapisano bowiem preferowanie 

realizowania zielonych zamówień publicznych, w Priorytetach I-IV oraz VI wskazano 

ponadto, że preferowane będzie stosowanie rozwiązań w zakresie obiegu cyrkularnego jak 

również elementów sprzyjających adaptacji do zmian klimatu. 

Polityka równości płci będzie bezpośrednio wspierana w ramach projektów EFS+, m.in. w 

obszarze rynku pracy (CS 13), zdrowia (CS 15), edukacji (CS 16), włączenia społecznego 

(CS 18) – przede wszystkim dzięki temu, że kobiety będą stanowiły jedną z istotnych grup 

uczestników. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że projekty EFS+ będą musiały być 

zgodne ze standardem minimum. Również polityka równości szans i niedyskryminacji będzie 

bezpośrednio wspierana w ramach EFS+, m.in. w obszarze rynku pracy (CS 13), edukacji 

(CS 16 i CS 22), włączenia społecznego (CS 18), integracji (CS 19), usług publicznych (CS 

20). Ponadto, we wszystkich CS EFS+ stosowane ma być podwójne podejście (dual 

approach) – tzn. że oprócz kryteriów związanych z zasadami horyzontalnymi realizowane 

będą działania realizujące cele: 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 

                                                           

217 Ten zakres wsparcia będzie komplementarny względem działań planowanych w programie 
krajowym (FERS), w ramach którego planowane jest zwiększenie wsparcia na rzecz wzmocnienia 
dialogu społecznego i obywatelskiego w zakresie głównych polityk publicznych wspieranych z EFS+. 
218 Przykładowo w ramach EFS+ (CS (f)) wsparcie edukacji przedszkolnej w zakresie organizacji zajęć 
kształtujących postawy prozdrowotne oraz świadomość ekologiczną; w ramach Priorytetu II (CS (vii)) 
możliwe będzie wsparcie ośrodków prowadzących statutową działalność w zakresie edukacji 
ekologicznej lub ochrony różnorodności biologicznej rodzimej flory i fauny, a wszystkie realizowane w 
ramach tego CS projekty powinny uwzględniać prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej 
zwiększającej świadomość ekologiczną, a w ramach CS (i) realizowane projekty powinny uwzględniać 
działania edukacyjne i świadomościowe wzmacniające walory ekologiczne projektu oraz zmierzające 
do zwiększenia świadomości i poziomu akceptacji społecznej dla polityki neutralności klimatycznej UE 
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trzecich, w tym migrantów. Ciekawym pomysłem, nad którym trwają jeszcze dyskusje w 

ramach IZ/IP FE SL 2021-2027 i który wpisywałby się w ideę dual approach, jest plan 

włączenia do interwencji EFRR typu projektu polegającego na tworzeniu innowacyjnych 

rozwiązań z zakresu poprawy szeroko rozumianej dostępności/likwidacji barier 

funkcjonalnych dla określonych grup odbiorców (nie tylko OzN). 

Deinstytucjonalizacja będzie z kolei bezpośrednio wspierana w ramach EFS+, w obszarze 

usług publicznych (CS20), integracji społecznej (CS 18); w ramach EFRR w obszarze 

infrastruktury usług społecznych (CS 23), infrastruktury ochrony zdrowia (CS 24); oraz w 

ramach FST – w zakresie poprawy jakości i dostępności do usług społecznych. 

Kolejnym narzędziem służącym realizacji zasad horyzontalnych w projektach będą kryteria 

wyboru. Zgodnie z zapisami Programu, sformułowane zostaną kryteria uniemożliwiające 

otrzymanie dofinansowania projektom, które zawierałyby działania dyskryminujące ze 

względu na cechy prawnie chronione wskazane w art. 9 Rozporządzenia ogólnego. 

Szczególnym elementem realizacji zasady równości szans była w latach 2014-2020 i nadal 

będzie aktywizacja osób z niepełnosprawnościami - realizowana z zastosowaniem kryteriów 

wyboru, które uwzględnią potrzeby defaworyzowanych grup społecznych w danych 

obszarach, w tym osób z niepełnosprawnościami. Realizacja projektów będzie musiała się 

odbywać zgodnie ze standardami dostępności i uwzględniać specjalne potrzeby przyszłych 

uczestników projektów oraz użytkowników powstających produktów, towarów i usług. W tym 

przypadku, jak wskazują autorzy raportu dotyczącego polityk równościowych wdrażanych w 

ramach polityki spójności 2014-2020, istotne będzie uwzględnienie w systemie wyboru 

projektów kryteriów punktowanych i premiujących rozwiązania adresujące potrzeby osób 

dyskryminowanych ze względu na różne przesłanki219. Ciekawym przykładem kryterium 

zastosowanym w POPW, w Działaniu 2.1 Transport miejski było dodatkowe i punktowane 

kryterium weryfikujące czy projekt przyczyni się poprawy mobilności osób z 

niepełnosprawnościami220. W przypadku projektów EFRR powinno się także, za pomocą 

kryteriów, zwracać większą uwagę na kwestie uniwersalnego projektowania. 

W odniesieniu do zasady równości płci – i zgodnie z opisem standardu minimum – 

sformułowane zostaną kryteria wyboru projektów EFS+, które pozwolą ocenić, czy 

przygotowywane projekty są oparte o diagnozę uwzględniającą sytuację kobiet i mężczyzn w 

danym obszarze i ocenę wpływu realizowanych działań na warunki życia kobiet i mężczyzn. 

Projekty będą musiały zawierać opis oceny wpływu na sytuację z uwzględnieniem płci. 

Pozwoli to na sprawdzenie i ocenę jego zróżnicowanego wpływu na kobiety i mężczyzn, tak 

aby nie dopuścić do wystąpienia jakichkolwiek przejawów nierówności czy dyskryminacji w 

projektach EFS+. Analiza umożliwi także weryfikację tego, czy projekt w rzeczywistości 

przyczynia się do uwzględniania potrzeb kobiet i mężczyzn poprzez np. oferowanie 

zindywidualizowanych form wsparcia - odpowiadających na odmienne potrzeby 

                                                           

219 Patrz: Załącznik 3. Rekomendacje - zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami do raportu końcowego z badania pn. Badanie ewaluacyjne 
dotyczące stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w ramach polityki spójności 
20142020, IDEA, Fundacja Aktywizacja, Warszawa 2021. 
220 Patrz: Załącznik 12.1 Sprawozdania z benchmarkingu, do raportu z badania pn. Ewaluacja 
skuteczności wdrażania zasad horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, EVALU Sp. z o.o., Warszawa 2021, str. 18. 
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uczestników/uczestniczek. Dodatkowo w projektach, w których występować będą uczestnicy 

możliwe będzie stosowanie kryteriów premiujących kierowanie działań/wsparcia do 

konkretnych grup społecznych (np. znajdujących się w niekorzystanej sytuacji z określonego 

powodu). Działania te wpisują się w rekomendacje sformułowane w raporcie z badania 

polityk równościowych we wszystkich programach221, gdzie zaleca się stosowanie kryteriów 

dostępu bezpośrednio wspierających zasadę równości szans kobiet i mężczyzn oraz 

kryteriów premiujących z tytułu ponadstandardowych rozwiązań na rzecz takiej równości. 

Autorzy rekomendacji wskazują przykładowo, że w ramach standardu minimum 

otrzymywane powinny być punkty wyłącznie z tytułu precyzyjnych zapisów potwierdzających 

realizację założeń równościowych. Zapisy nie powinny odzwierciedlać deklaracji 

wnioskodawców (np. równość płac kobiet i mężczyzn piastujących podobne stanowiska), ale 

sposób realizacji tych deklaracji (np. raz w roku/raz na dwa lata monitoring wynagrodzeń z 

uwzględnieniem kryterium płci, wprowadzone i jawne widełki wynagrodzeń, wypracowana i 

wdrożona procedura zgłaszania przejawów nierównego traktowania). 

Narzędziem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju222 również będzie stosowanie 

kryteriów wyboru projektów premiujących rozwiązania proekologiczne, takie jak oszczędność 

energii i wody, powtórne wykorzystanie zasobów itp. Kryteria te dostosowane będą do 

charakteru interwencji i będą stosowane jak najszerzej w ramach wszystkich CS. Ciekawe 

przykłady kryteriów wskazano w wynikach benchmarkingu zrealizowanego w badaniu polityk 

horyzontalnych w ramach RPO WM 2014-2020. Skutecznym rozwiązaniem wspierającym 

politykę zrównoważonego rozwoju okazało się np. zastosowanie - w kryteriach wyboru 

projektów POPW - zasady 4R (reduce, reuse, recycle, repair), gdzie: reduce dotyczy redukcji 

ilości opakowań i odpadów, reuse oznacza możliwość użycia w produkcji surowców 

przetworzonych oraz możliwości wielokrotnego użycia produktów, recycle oznacza 

możliwość przetwarzania opakowań i odpadów, których nie daje się użyć ponownie223, repair 

oznacza możliwość wydłużenia cyklu życia produktu poprzez jego opłacalną naprawę. 

Autorzy analizy porównawczej wskazywali także na możliwość stosowania kryterium 

premiującego gospodarkę obiegu zamkniętego, co oznacza np., że określony % materiałów 

wykorzystywanych w projektach pochodziłoby z produktów odnawialnych224. 

Premiowane ma być także uwzględnienie w projektach FE SL 2021-2027 zasady 

partnerstwa – w tym przypadku, zdaniem badanych przedstawicieli IZ/IP istotne byłoby 

wykazanie przez wnioskodawców faktycznego zastosowania tej zasady na etapie 

przygotowania (np. poprzez raporty z konsultacji społecznych) lub realizacji projektów.225 

                                                           

221 Patrz: Załącznik 2. Rekomendacje - zasada równości szans kobiet i mężczyzn do raportu 
końcowego z badania pn. Badanie ewaluacyjne dotyczące stosowania zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn oraz zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami, w ramach polityki spójności 20142020, IDEA, Fundacja Aktywizacja, 
Warszawa 2021. 
222 Jak już wspomniano, projekty będą mogły wykazać wpływ neutralny lub pozytywny na zasadę 
zrównoważonego rozwoju. 
223 Projekt spełnia zasadę w tym punkcie, w sytuacjach, gdzie wnioskodawca planuje przetwarzanie 
odpadów samodzielnie. W przypadkach, gdy wnioskodawca zamierza oddawać odpady innym 
podmiotom nie ma możliwości uznania, że projekt ma wpływ na realizację tej zasady. 
224 Patrz: „Załącznik 12.1 Sprawozdania z benchmarkingu”, str. 13, 23, do raportu z badania pn. 
Ewaluacja skuteczności wdrażania zasad horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, EVALU Sp. z o.o., Warszawa 2021. 
225 Zapisy programu FE SL 2021-2027; Wywiady z przedstawicielami IZ FE SL 2021-2027. 
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Przykładowe kryterium dodatkowe mogłoby premiować realizację projektów partnerskich (w 

tym np. partnerstw publiczno-prywatnych czy publiczno-społecznych – z udziałem NGO). 

Z kryteriami wyboru istotnie łączy się kolejny instrument uwzględniający perspektywę polityk 

horyzontalnych, tj. struktura WoD i wymagane w nim informacje. Planowana jest 

kontynuacja rozwiązania polegającego na tym, że wnioskodawcy w WoD wskazywali, jaki 

będzie wpływ ich projektu na poszczególne polityki, po czym uzasadniali taki stan rzeczy226. 

W przypadku polityk równościowych planowane jest uwzględnienie w WoD pól do opisu 

tego, w jaki sposób realizacja przyczyni się do likwidacji barier konkretnych grup docelowych, 

do których projekt jest skierowany. Warto zaznaczyć, że w odniesieniu do zasady 

zrównoważonego rozwoju i zasady „nie czyń poważnych szkód” również planowane jest 

dodanie – w WoD projektów EFS - pola, w którym projektodawca będzie deklarował 

pozytywny lub neutralny wpływ na te zasady. Jednocześnie, aby nakierować 

wnioskodawców na to, w jaki sposób mogą poszczególne zasady realizować, planowane jest 

stworzenie listy możliwych działań prorównościowych / środowiskowych (poza wybieraną 

listą będzie możliwość dodania własnej odpowiedzi). Rozważane jest także dodanie w WoD 

pola, w którym wnioskodawcy zawieraliby wyjaśnienie w sytuacji wskazywania, że powstałe 

w ramach projektu produkty/usługi są neutralne w zakresie dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami – w ocenie ewaluatora rozwiązanie takie można uznać za właściwe z 

punktu widzenia możliwości oceny takiej deklaracji przez członków KOP. 

Kolejnym narzędziem służącym zapewnieniu realizacji zasad horyzontalnych będzie system 

monitoringowo-sprawozdawczy. Po pierwsze system ten oparty będzie o dane 

gromadzone w LSI oraz SL2021. W LSI gromadzone będą dane pochodzące z WoD 

(zgodnie z informacjami powyżej), z kolei w przypadku SL2021 zawarte będą dane z 

wniosków o płatność (WoP). Zgodnie z pozyskanymi informacjami, w obecnej wersji tego 

wniosku znajduje się oświadczenie dotyczące tego czy projekt jest realizowany zgodnie z 

zasadami polityk wspólnotowych – jeśli nie, beneficjent musiałby wpisać uzasadnienie 

takiego stanu rzeczy. IZ FE SL 2021-2027 zgłosiło do MFiPR uwagę, że zaproponowany 

formularz nie posiada obowiązkowych (wg projektu nowych Wytycznych równościowych227) 

pól / pytań pozwalających zweryfikować poziom realizacji zasady równość szans kobiet i 

mężczyzn oraz zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN (za 

pomocą oddzielnych pytań dla każdej zasady – dotyczących tego, jakie działania w projekcie 

są realizowane, by cele tych zasad zapewniać). W ocenie ewaluatora, należałoby rozważyć 

także włączenie do struktury WoP oraz SL2021 pól dotyczących polityki zrównoważonego 

rozwoju, co byłoby szczególnie przydatne do monitorowania realizacji tej zasady w ramach 

projektów EFS+, tym bardziej jeśli takie pola zostaną dodane do WoD projektów EFS+228. 

                                                           

226 Rozwiązanie takie ocenia się jak dobrą praktykę – ułatwia to nie tylko ocenę projektów, ale także 
późniejszą kontrolę, monitoring czy prowadzenie ewaluacji poświęconych politykom horyzontalnym 
(na podstawie raportu z badania: Ewaluacja skuteczności wdrażania zasad horyzontalnych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, EVALU Sp. z 
o.o., Warszawa 2021). 
227 Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-
2027. 
228 Rozwiązanie takie było także zalecane w ramach badania RPO WM 2014-2020. Patrz: Ewaluacja 
skuteczności wdrażania zasad horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, EVALU Sp. z o.o., Warszawa 2021, str. 64-65. 
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Po drugie, system monitoringowo-sprawozdawczy będzie oparty na wskaźnikach, które będą 

ułatwiać mierzenie i ocenę efektów wdrażania polityk horyzontalnych. W tym kontekście 

należy podkreślić, że wszystkie wskaźniki osobowe mają być sprawozdawane w podziale na 

płeć. Polityka równości szans i niedyskryminacji monitorowana będzie poprzez wskaźniki 

produktu: 1/ „Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie”. 

Wskaźnik ten został przypisany do CS 18 dla działań dot. aktywizacji osób z 

niepełnosprawnościami; 2/ „Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w 

programie” – wskaźnik przypisany do CS 19. Z informacji pozyskanych od przedstawicieli IZ 

FE SL 2021-2027 wynika, że nie zapadły jeszcze decyzje co do wprowadzenia do treści 

Programu/SZOP wskaźników wspólnych dot. zasady równości szans i niedyskryminacji, tj. 

wskaźników „Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla 

osób z niepełnosprawnościami” oraz „Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami”. W perspektywie 2014-2020 te wskaźniki horyzontalne 

monitorowane były przez beneficjentów na poziomie projektu i nie były wprowadzone do 

SZOP ani Programu. W perspektywie 2021-2027 wskaźniki te dotyczą również wszystkich 

celów szczegółowych (zgodnie z treścią WLWK), jednakże ewentualna decyzja o ich 

wpisaniu do Programu/SZOP wiązała będzie się z koniecznością oszacowania wartości 

docelowej229. Dlatego też optymalnym wydaje się przyjęcie rozwiązania analogicznego jak w 

RPO WSL 2014-2020 – tj. polegającego na tym, że wskaźniki mierzone będą na poziomie 

projektów w momencie rozliczenia tego typu wydatków (na co wskazują także zapisy 

WLWK). Polityka deinstytucjonalizacji mierzona będzie przede wszystkim za pomocą 

wskaźnika produktu „Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w 

programie” oraz rezultatu „Liczba osób świadczących usługi w społeczności lokalnej dzięki 

wsparciu w programie” – oba wskaźniki przypisane są do CS 20 w Priorytecie V. Relatywnie 

najwięcej wskaźników będzie zaś mogło mierzyć politykę zrównoważonego rozwoju i 

nieszkodzenia środowisku – co wynika ze wskazywanych już informacji na temat tego, jak 

szeroko wsparcie Programu będzie wspierać realizację tej konkretnej polityki. Analiza 

zapisów Programu wskazuje, że do mierzenia polityki będą mogły być wykorzystane przede 

wszystkim wskaźniki przypisane do CS 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 w ramach Priorytetów II i III, 

wskaźniki odnoszące się do rewitalizacji przyjęte w Priorytecie VII czy wskaźniki wskazane w 

Priorytecie VIII – głównie te dotyczące efektów środowiskowych. Warto dodać, że politykę 

zrównoważonego rozwoju należałoby traktować kompleksowo (przez pryzmat wszystkich jej 

aspektów, nie tylko środowiskowego), a wówczas wszystkie wskaźniki przyjęte w Programie 

pozwalałyby mierzyć efekty wpisujące się w nią. 

Ważnym narzędziem uwzględniającym cele polityk horyzontalnych będzie także ewaluacja. 

Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli IZ FE SL 2021-2027, przewiduje się realizację 

badań ewaluacyjnych pozwalających na ocenę wpływu realizowanych działań na sytuację 

kobiet i mężczyzn, ocenę efektywności pomocy udzielonej osobom o różnym stopniu i 

rodzaju niepełnosprawności oraz monitorowanie dalszych losów tych osób i efektywności 

udzielonej pomocy w podziale na płeć. Prowadzone będą także, podobnie jak w 

perspektywie 2014-2020, badania dotyczące konkretnych obszarów wsparcia lub systemu 

realizacji (np. kryteriów wyboru), dzięki czemu możliwe będzie uchwycenie tematyki zasad 

horyzontalnych, w tym też zrównoważonego rozwoju czy deinstytucjonalizacji. Poza tym, 

                                                           

229 W nowej perspektywie każdy wskaźnik monitorowany na poziomie SZOP musi mieć określoną 
wartość docelową. 



 
217 

planowane jest przeprowadzenie co najmniej jednego badania pozwalającego na ocenę 

wdrażania wszystkich zasad. W ewaluacji uwzględniona zostanie także zasada partnerstwa 

– zarówno poprzez angażowanie różnych interesariuszy instytucjonalnych w prowadzone 

badania (IZ/IP, KM FE SL 2021-20-27 – podmioty będą angażowane m.in. w konsultację 

wyników i wniosków), jak też angażowanie beneficjentów, uczestników czy ekspertów (na 

etapie zbierania danych) oraz zasada zrównoważonego rozwoju – dzięki takim rozwiązaniom 

jak: elektroniczna komunikacja z oferentami/wykonawcami czy elektroniczne składanie ofert. 

Pozytywnie należy ocenić także wprowadzone rozwiązanie polegające na odejściu od 

wymogu przekazywania przez Wykonawców ostatecznych wersji raportów z badań w wersji 

papierowej i zastąpienie ich wyłącznie wersjami elektronicznymi. 

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że przewidywany wpływ całego programu FE 

SE 2021-2027 na realizację celów polityk horyzontalnych jest pozytywny. Z jednej strony, 

określono, które Fundusze i w jaki sposób oddziaływać mogą na poszczególne polityki – w 

żadnym wypadku nie będzie mógł uzyskać dofinansowania projekt, który wpływałby 

negatywnie na polityki równościowe czy politykę zrównoważonego rozwoju i nieszkodzenia 

środowisku. Z drugiej strony wdrożono lub planuje się wdrożyć konkretne działania/ 

instrumenty w ramach systemu zarządzania i wdrażania, które służyć będą zapewnieniu 

realizowania przez Program celów poszczególnych polityk horyzontalnych. 

Głównym instrumentem realizującym cele zasad horyzontalnych na etapie zarządzania (a 

także i wdrażania – z uwagi na angażowanie w proces przyjmowania kryteriów wyboru, 

monitoringu i ewaluacji) będzie KM FE SL 2021-2027, w skład którego wejdą przedstawiciele 

trzech grup partnerów, tj. (1) władze miejskie i inne organy publiczne; (2) partnerzy 

gospodarczy i społeczni; (3) podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, podmioty 

działające na rzecz ochrony środowiska oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie 

włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i 

niedyskryminacji. Wśród innych instrumentów planowanych w systemie zarządzania 

Programem można wskazać: szkolenia dla pracowników IZ/IP FE SL 2021-2027 oraz 

wnioskodawców/beneficjentów dotyczące tematyki polityk horyzontalnych; działania 

promocyjne (w tym stosowanie niedyskryminacyjnych przekazów/języka oraz promowanie 

ciekawych praktyk/rozwiązań uwzględniania polityk horyzontalnych w różnych projektach) 

czy funkcjonowanie Koordynatora ds. równości szans i niedyskryminacji. 

Równie istotne – dla realizacji celów polityk - będą narzędzia stosowane w systemie 

wdrażania, które z jednej strony zapewnią bezpośredni wpływ dofinansowywanych projektów 

na realizację polityk, a z drugiej pozwolą ten wpływ oceniać. Do pierwszej grupy narzędzi 

można zaliczyć m.in.: określone typy operacji oraz rozwiązania, które w ramach CS będą 

promowane (np. uwzględnienie projektów bezpośrednio wspierających budowanie potencjału 

partnerów społecznych, deinstytucjonalizację czy różne aspekty zrównoważonego rozwoju); 

kryteria wyboru projektów (w tym kryteria premiujące uwzględnienie aspektów wpisujących 

się szczególnie w cele polityk); struktura WoD oraz wymagane na etapie aplikowania 

informacje w zakresie zakładanego oddziaływania projektów na kwestie 

równościowe/środowiskowe. W skład drugiej grupy narzędzi wchodzą m.in.: system LSI oraz 

SL2021 (pod warunkiem zapewnienia w nich pól dotyczących opisu wpływu projektów na 

poszczególne polityki); wskaźniki monitorujące postęp rzeczowy (np. wskaźniki osobowe w 

podziale na płeć, wskaźniki dotyczące wsparcia osób z grup defaworyzowanych czy 

wskaźniki mierzące efekty różnych aspektów zrównoważonego rozwoju) oraz ewaluacja (w 

tym obowiązek przeprowadzenia minimum jednego badania w całości poświęconego 

tematyce polityk horyzontalnych). 
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8 Wnioski i rekomendacje  

Lp. Treść wniosku  Treść rekomendacji (wraz ze 
wskazaniem strony w raporcie) 

Adresat 
rekomend
acji  

Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia  

Klasa 
rekomendacji 

1.  Trafność i aktualność diagnozy w 
Programie 

W Programie trafnie rozpoznano i opisano 
kluczowe problemy i potrzeby społeczno-
ekonomiczne, istotne z punktu widzenia 
identyfikowanych wyzwań dla regionu, 
oraz dla właściwego ukierunkowania 
interwencji. Jednak w wielu przypadkach 
konkluzje wnioskowania o problemach, 
potrzebach, wyzwaniach rozwojowych 
województwa nie są poparte danymi 
statystycznymi lub są niepełne, brakuje 
wskazania źródeł informacji i danych, 
które wykorzystano w części 
diagnostycznej w Programie.  

Załącznik 9.11 

Rekomenduje się uzupełnienie 
w Programie treści zawartych w 
części diagnostycznej 
dotyczącej problemów, potrzeb 
i wyzwań rozwojowych dla 
regionu.  

Załącznik 9.11 

IZ FE SL W załączniku 9.11 do Raportu 
końcowego z ewaluacji wskazano 
dane statystyczne i/lub szczegółowe 
propozycje modyfikacji / uzupełnień 
części diagnostycznej Programu 
poświęconej głównym wyzwaniom w 
zakresie rozwoju województwa. 

31.03.2022 programowa/ 
operacyjna 

2.  CS 25 (wsparcie kultury i turystyki)  

W CS 25 (wsparcie kultury i turystyki) 
zrezygnowano ze wsparcia uczelni 
artystycznych w Programie. 

Str. 57 

Zaleca się usunięcie 

„pracowników, uczniów i 

studentów szkół i uczelni 

artystycznych” z pola Grupa 

docelowa w Programie.  

Str. 57 

IZ FE SL Uwzględnienie rekomendacji w 
dokumencie programowym FE SL 
2021-2027 

31.03.2022 programowa/ 
operacyjna 

3.  Uwaga horyzontalna odnosząca się do 
CP5 

W przypadku realizacji 
projektów poza CP5  w LSR 
konieczne będzie wskazanie 

IZ FE SL Zapewnienie dedykowanego projektu 
finansowanego ze środków EFS+ 
wspierającego animację i rozwój 

31.12.2022 programowa/ 
operacyjna 
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Lp. Treść wniosku  Treść rekomendacji (wraz ze 
wskazaniem strony w raporcie) 

Adresat 
rekomend
acji  

Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia  

Klasa 
rekomendacji 

Analiza doświadczeń z wdrożenia 
instrumentu RLKS w okresie 2014-2020 w 
woj. śląskim i dwóch województwach, w 
których wdrażano RLKS w formule 
bezpośredniej oraz wysoki poziom 
urbanizacji regionu pozwala na 
sformułowanie wniosku, że zasadne 
będzie, aby instrument RLKS miał formę 
pośrednią. Zastosowanie takiej formy 
wsparcia, przy obecnym zaprogramowaniu 
szerokiego zastosowania IIT w ramach 
Programu, zapewni skuteczne 
wydatkowanie środków w jego ramach.  

Str. 188 

projektów wynikających ze 
strategii LSR mających być 
realizowane w ramach tego 
mechanizmu terytorialnego na 
poziomie dokumentu 
strategicznego (LSR). 

Str. 188 

instytucjonalny LGD w woj. śląskim. 

4.  Instrumenty finansowe 

W toku zrealizowanych prac badawczych 
stwierdzono, że rewizji – z uwagi na 
ryzyko ograniczonego popytu na wsparcia 
i niezrealizowanie założonych celów – 
wymaga zaplanowane wykorzystanie 
instrumentów finansowych w działaniu 7.3 
Rewitalizacja obszarów miejskich.  

Str. 186 

Dla działania 7.3 Rewitalizacja 
obszarów miejskich zalecana 
jest pogłębiona ocena 
zasadności wykorzystania 
pożyczek jako form 
finansowania w ramach 
planowanej oceny ex-ante 
instrumentów finansowych dla 
FE SL. 

Str. 186 

IZ FE SL Alternatywnie:  

1) Wskazanie wymagania dot. 
konieczności pogłębionych analiz dla 
działania 7.3 Rewitalizacja obszarów 
miejskich do OPZ w ramach 
postępowania publicznego na 
realizację badania ewaluacyjnego ex-
ante instrumentów finansowych w FE 
SL (rozszerzenie zakresu badania 
względem wymaganego przez KE, 
do czego IZ/IP mają prawo);  

2) Zlecenie dodatkowej analizy 
uzupełniającej,  

3) Dodatkowa analiza wewnętrzna IZ, 
która – poza oceną ekonomiczną – 
uwzględni również efekty społeczne 
planowanych przedsięwzięć oraz 

31.03.2022 programowa/ 
operacyjna 
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Lp. Treść wniosku  Treść rekomendacji (wraz ze 
wskazaniem strony w raporcie) 

Adresat 
rekomend
acji  

Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia  

Klasa 
rekomendacji 

oceni ich potencjalną zgodność z 
założeniami wynikającymi z samej 
definicji rewitalizacji.  

W przypadku, gdyby dodatkowa 
ocena  potwierdziła brak popytu na IF 
w tym obszarze – zmiana formy 
finansowania wskazanej w 
Programie. 

5.  Wskaźniki monitorowania FE SL 

Z analiz dokonanych przez ewaluatorów 
wynika, że dobór niektórych wskaźników 
nie jest optymalny.  

Str. 197 

Rekomenduje się usunięcie w 
FE SL wskaźnika 
proponowanego dla CS 28 w 
celu zapewnienia pełnej 
reprezentacji dla grup 
planowanych do objęcia 
wsparciem oraz dopasowanie 
wskaźnika rezultatu w CS 24 
do specyfiki interwencji (opieka 
zdrowotna zamiast opieki 
społecznej). 

Str. 197 

IZ FE SL Usunięcie w FE SL wskaźnika 
przypisanego do CS 28 (rynek pracy) 
Liczba osób biernych zawodowo 
objętych wsparciem w programie. 

W CS 24 (infrastruktura ochrony 
zdrowia) zastąpienie wskaźnika 
Roczna liczba użytkowników nowych 
lub zmodernizowanych placówek 
opieki społecznej wskaźnikiem 
Roczna liczba użytkowników nowych 
lub zmodernizowanych placówek 
opieki zdrowotnej 

31.03.2022 programowa/ 
operacyjna 

6.  Wskaźniki monitorowania FE SL 

Metodologia szacowania wartości celów 
pośrednich i końcowych wskaźników w FE 
SL można ocenić co do zasady 
pozytywnie, jednak wymaga 
uwzględnienia wskaźnika wzrostu cen. 

Str. 201 

Rekomenduje się 
uwzględnienie przy szacowaniu 
kosztu jednostkowego 
dotychczasowego wzrostu cen 
oraz prognozę inflacji na lata 
2021-2027 

Str. 201 

IZ FE SL Licząc koszt jednostkowy należy 
wziąć pod uwagę wzrost cen 
wyrażony wskaźnikiem inflacji dla lat 
2019-2023 w wysokości 21,6%. 

31.03.2022 programowa/ 
operacyjna 
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transportu, Ecorys Sp. z o.o., Warszawa 2020. 

• Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-

2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej V Ochrona 

środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Fundeko, 2020.  

• Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-
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• Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 

dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy 
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• Ewaluacja realizacji zasady partnerstwa w ramach perspektywy 2014-2020, EVALU 
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Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, EVALU 
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Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przyczyniło się do 

osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, EVALU, 
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• Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przyczyniło się do 

osiągnięcia celów w ramach VIII osi priorytetowej Regionalne kadry gospodarki 

opartej na wiedzy, EVALU, 2021. 

• Ewaluacja Systemu Realizacji Instrumentu ZIT, Wolański, EGO, 2018. 

• Ewaluacja systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 oraz stosowania zasad horyzontalnych, Pracownia 

Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata sp.j., Katowice 2020. 

• Ewaluacja wpływu RPO WSL 2014-2020 w obszarze wsparcia usług społecznych i 

zdrowotnych oraz systemu ochrony zdrowia w województwie śląskim, 2021.  

• Ewaluacja wpływu RPO WSL 2014-2020 w obszarze wsparcia usług społecznych i 

zdrowotnych oraz systemu ochrony zdrowia w województwie śląskim, Pracownia 

Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata sp.j. Katowice 2021. 

• Ewaluacja wpływu RPO WSL na lata 2014-2020 na rewitalizację społeczną, 

infrastrukturalną i gospodarczą regionu, ECORYS Polska Sp. Z o.o., 2021. 

• Infuture Institute, Mapa Trendów 2020. Polska Izba Firm Szkoleniowych, Biała Księga 

usług rozwojowych, 2017. 

• J. Brdulak, E. Florczak, C. Krysiuk, Potrzeby inwestycyjne w zakresie dróg 
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• Jak zmieniły się nawyki transportowe w czasie pandemii, Transport Punliczny, 

26.06.2021, https://www.transport-publiczny.pl/mobile/jak-zmienily-sie-nawyki-

transportowe-w-czasie-pandemii-69331.html (dostęp: 13.10.2021) 



 
227 

• Kierunki Rozwoju i Sprawiedliwej Transformacji województwa śląskiego, Instytut 

Badań Strukturalnych dla Fundacji WWF Polska, ISBN 978-83-60757-60-4, 2021.  
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• Lange, M. Rynek pracy w obliczu starzenia się ludności Polski, Uniwersytet Łódzki, 
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wprowadzający dodatki dla odbiorcy wrażliwego, 

https://www.gov.pl/web/klimat/minister-klimatu-i-srodowiska-michal-kurtyka-skierowal-

do-prac-rzadu-projekt-ustawy-wprowadzajacy-dodatki-dla-odbiorcy-wrazliwego (data 

dostępu 10.11.2021). 

• Możliwości rozwoju technologicznego województwa śląskiego po roku 2020, 
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na lata 2021-2027, Główny Instytut Górnictwa, Ecorys, Katowice – Warszawa 2019. 
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Dyspresja. Oraz: Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL 2014-

2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach OP VII Regionalny rynek pracy. 

Raport końcowy. Evalu 2020. 

• Ocena systemu wdrażania i wstępny pomiar rezultatów instrumentu Rozwój Lokalny 
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• Ocena wdrażania polityk horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu 
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• Ewaluacja systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 oraz stosowania zasad horyzontalnych, Pracownia 

Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata sp.j., Katowice 2020. 
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Województwa Śląskiego, InnoCo sp. z o.o, Gliwice. 

• PIE: Transport zbiorowy mocno stracił podczas pandemii 

(https://300gospodarka.pl/analizy/pie-transport-zbiorowy-mocno-stracil-podczas-

pandemii, dostęp: 13.10.2021), 
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http://igoz.org/wp/wp-
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content/uploads/2017/04/Polska_droga_do_GOZ_IGOZ.pdf (dostęp: 01.11.2021r.) 

• Polska Izba Firm Szkoleniowych, Biała Księga usług rozwojowych, 2017. EPALE-
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continuing education in the National Report on Education 2020, 

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/trends-und-perspektiven-der-weiterbildung-im-

nationalen-bildungsbericht-2020, (dostęp 04.11.2021). 

• Poprawa wydajności infrastruktury badawczej i innowacyjnej w województwie 

śląskim. Od podzielonej do zintegrowanej i zrównoważonej współpracy, Katowice 

2020. 

• Raport o stanie rynku pracy w województwie śląskim za rok 2020, WUP Katowice, 

2020. 

• Raport o stanie województwa za 2019 rok, Departament Rozwoju Regionalnego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Referat Regionalne Centrum 

Analiz i Planowania Strategicznego, Katowice, kwiecień 2020, 

• Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim – raport wojewódzki za rok 

2020, GIOŚ RWMŚ w Katowicach, 

• Rocznik Statystyczny Leśnictwa, 2019.  

• Rynek pracy w województwie śląskim w 2020 r. 

• Sektor non-profit w 2018 r. GUS Departament Badań Społecznych GUS, Urząd 

Statystyczny w Krakowie, 

• Stan aktualny i możliwości rozwojowe regionalnych i inteligentnych specjalizacji 

województwa śląskiego. Raport końcowy, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 

Gdańsk 2015, 

• Starzejące się społeczeństwo wyzwaniem dla rynku pracy. Ale dojrzały pracownik to 

dobry pracownik, Wiadomości handlowe, 12.09.2019, 

• Starzenie się społeczeństwa – wyzwanie dla rynku pracy, aktywizacja pracowników 

50+, Raport tematyczny, System Rad ds. Kompetencji, PARP Grupa PFR 

https://rada.wib.org.pl/wp-

content/uploads/2021/02/Starzenie_sie_spoleczenstw_aktywizacja-pracownikow-

50.pdf (dostęp: 8.11.2021), 
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• Śląskie: samorząd regionu do 2030 r. potrzebuje na inwestycje drogowe 2,9 mld zł, 

PAP, 26-02-2020, https://www.pb.pl/slaskie-samorzad-regionu-do-2030-r-potrzebuje-

na-inwestycje-drogowe-29-mld-zl-983515 (dostęp: 13.10.2021), 

• Trwanie życia w 2020 roku, GUS 2020, 

• Wody powierzchniowe stojące (jeziora i zbiorniki wodne), dr hab. Mariusz Rzętała, dr 

Robert Machowski, 24 czerwca 2008 r., https://slaskie-przyroda.pl/przyroda-

nieozywiona/wody/147-wody-powierzchniowe-stojace (dostęp: 13.10.2021, 

• Woźniak Adam, Śląska aglomeracja z własną koleją. Pomoże rządowy program, 

https://regiony.rp.pl/z-regionow/art17692031-slaska-aglomeracja-z-wlasna-koleja-

pomoze-rzadowy-program (dostęp: 13.10.2021), 

• Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie branży turystycznej w województwie 

śląskim. Badania pilotażowe Raport z badań AWF Katowice, Katowice 2020 r., 

• Wpływ pandemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w III kwartale 

2021 roku, informacja sygnalna GUS, 

• XIII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, Debata: Rynek pracy, 

21.09.2021, https://www.eecpoland.eu/2021/pl/ (dostęp: 15.10.2021), oraz: Czwarta 

fala naciera, a rynek pracownika jeszcze nigdy nie był tak silny. Serwis Puls HR, 

https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/czwarta-fala-naciera-a-rynek-pracownika-jeszcze-

nigdy-nie-byl-tak-silny,84594.html (dostęp: 29.10.2021), 

• Zjawisko ubóstwa energetycznego w Polsce, w tym ze szczególnym uwzględnieniem 

zamieszkujących w domach jednorodzinnych, IBS, 2018, 

• Zmiany w fotowoltaice. Rząd: prosumenci zyskają. Padły kwoty, 27.10.2021, 

https://www.money.pl/gospodarka/zmiany-w-fotowoltaice-rzad-prosumenci-zyskaja-

padly-kwoty-6698256998443648a.html (data dostępu 28.10.2021). 

Dane monitoringowe i sprawozdawcze 

• Dane monitoringowe RPO WSL 2007-2013 oraz 2014-2020 i innych programów,  

• Dokumenty i dane sprawozdawcze (m.in. sprawozdania roczne i informacje kwartalne 

z realizacji RPO WSL 2014-2020, programów krajowych i regionalnych programów 

operacyjnych pozostałych regionów), 

• Dane statystyczne Eurostat, GUS BDL,  

• Baza SL2014. 
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