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Wykaz skrótów 

 

Skrót Rozwinięcie 

BDL GUS Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

CATI 
Wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny (ang. 
Computer Assisted Telephone Interview) 

CAWI 
Wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony 
WWW (ang. Computer-Assisted Web Interview) 

CT Cel Tematyczny 

EFMR Europejski Fundusz Morski i Rybacki 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFRROW 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 

EFS Europejski Fundusz Społeczny 

EPC Ekwiwalent pełnego czasu pracy 

GIS 
Geographic Information System (System Informacji 
Geograficznej) 

GPR Gminny Program Rewitalizacji 

IDI/TDI 
Indywidualny wywiad pogłębiony (ang. Individual in-Depth 
Interview); Telefoniczny indywidualny wywiad pogłębiony 
(ang. Telephone in-Depth Interview) 

IF Instrumenty finansowe 

IP Instytucja Pośrednicząca 

IZ Instytucja Zarządzająca 

JST Jednostka samorządu terytorialnego 

KE Komisja Europejska 

LGD Lokalna Grupa Działania 

LPR Lokalny Program Rewitalizacji 
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LSI Lokalny System Informatyczny 

LSR Lokalna Strategia Rozwoju 

MOPS  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

OP Oś Priorytetowa 

OSI Obszar Strategicznej Interwencji 

PI Priorytet Inwestycyjny 

PLN Polski złoty 

PR Program Rewitalizacji 

PROW 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

PUP Powiatowy Urząd Pracy 

Pzp Prawo zamówień publicznych 

RIT Regionalne Inwestycje Terytorialne 

RPO WSL 2014-2020 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020 

SARS-CoV-2 (ang. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) 

SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

UE Unia Europejska 

UMiG Urząd Miasta i Gminy 

UoD Umowa o dofinansowanie 

WLWK Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 

WoD Wniosek o dofinansowanie 

ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
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Streszczenie   

Głównym celem badania ewaluacyjnego była ocena wpływu RPO WSL na lata 2014-2020 

na rewitalizację społeczną, infrastrukturalną i gospodarczą regionu.  

Badaniem objęte zostały projekty realizowane w ramach:  

 PI 9i aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz 

aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, cel 2: wzmocnienie 

aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary 

zdegradowane i peryferyjne; 

 PI 9b wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich 

społeczności i obszarów miejskich i wiejskich;  

 PI innych niż PI 9i cel 2 oraz PI 9b (projekty wynikające z programów rewitalizacji). 

Niniejszy raport stanowi odpowiedź na problemy badawcze skupione wokół pięciu głównych 

celów: 

A. Oceny dotychczasowych efektów wsparcia rewitalizacji społecznej, infrastrukturalnej 

i gospodarczej regionu w ramach RPO WSL w ramach PI 9b i PI 9i cel 2. 

B. Oceny czynników oraz mechanizmów wdrażania mających wpływ na realizację interwencji 

w ramach PI 9i cel 2 oraz PI 9b. 

C. Oceny możliwości osiągnięcia założonych w programie celów przypisanych do wsparcia 

obszaru rewitalizacji w ramach OP IX (PI 9i cel 2) oraz OPX (PI 9b). 

D. Oceny mechanizmów wspierania rewitalizacji w Programie (poza PI 9i cel 2 i 9b). 

E. Wskazania rozwiązań w zakresie rewitalizacji społecznej, infrastrukturalnej i gospodarczej 

regionu w perspektywie 2021-2027. 

Zakres czasowy badania obejmuje okres od początku wdrażania RPO WSL 2014-2020 do 

dnia 23.09.2020 r. 

Ocena skuteczności udzielonego wsparcia w obszarze rewitalizacji wskazuje na wysoki 

stopień postępu finansowego i rzeczowego we wdrażaniu interwencji. Na podstawie 

obecnego poziomu wydatkowania środków oraz osiągnięcia wartości docelowych 

wskaźników programowych w podpisanych umowach należy spodziewać się osiągnięcia 

wyznaczonych celów i pełnego wykorzystania dostępnej alokacji. Badanie wykazało, 

iż zrealizowane projekty w znacznym stopniu przyczyniają się do zwiększenia aktywności 

społeczno-zawodowej oraz aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców obszarów 

rewitalizacji. Poprawie ulega zarówno poziom integracji społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem oraz ich zdolność do wychodzenia z sytuacji kryzysowych, jak również 

potencjał do podjęcia zatrudnienia, umożliwiającego poprawę ich sytuacji materialnej. Dzięki 

wdrożonym przedsięwzięciom wyraźnie wzrosła jakość życia mieszkańców na obszarach 

rewitalizacji, zarówno za sprawą inicjatyw realizowanych w ramach projektów społecznych 

dofinansowanych z EFS, jak również dzięki inwestycjom o charakterze infrastrukturalnym, 

w ramach których nadaje się nowe funkcje – społeczne, reprezentatywne, kulturalne, 

rozrywkowe, gospodarcze i rekreacyjne – zdegradowanym obiektom i przestrzeniom. Zasięg 

osiągniętych efektów, z uwagi na skupienie działań na obszarach rewitalizacji, najczęściej 
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ogranicza się do jednego osiedla, dzielnicy czy części gminy, rzadko wykraczając poza jej 

granice. 

Postęp rzeczowy wskaźników dedykowanych ZIT/RIT wskazuje na skuteczność 

zastosowania formuły instrumentów terytorialnych w ramach obszaru rewitalizacji. Poziom 

osiągnięcia celów wyznaczonych na 2023 r. jest zadowalający w przypadku niemal 

wszystkich wskaźników w poszczególnych subregionach. Wyjątkiem jest wskaźnik Liczba 

środowisk objętych programami aktywności lokalnej przypisany do ZIT – podpisane umowy 

pozwalają na realizację jedynie 33% ustalonej wartości docelowej.  

Zgodnie z aktualnym podejściem do rewitalizacji, zawartym w Wytycznych i Ustawie, istotą 

tego procesu jest przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym i poprawa jakości 

życia mieszkańców zdegradowanych obszarów za pomocą kompleksowych, wzajemnie 

powiązanych ze sobą działań. Projekty zrealizowane w ramach Działania 9.1 oraz 10.3 

w dużym stopniu wypełniły definicję rewitalizacji zamieszczoną w Wytycznych. Projekty 

łączyły interwencję w różnych sferach, a większość z nich była skoncentrowana na 

kwestiach społecznych. Władze samorządowe były świadome tego, jaki był pożądany 

kierunek działań rewitalizacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020 i często starały się 

w taki sposób dobierać projekty, aby uzyskać jak najwięcej punktów w procedurze oceny 

dokonywanej przez ekspertów IZ RPO WSL. Jednocześnie w nielicznych przypadkach 

realizowano projekty o charakterze remontowym lub modernizacyjnym (takie jak remonty 

parków, placów miejskich), których głównym efektem była poprawa estetyki przestrzeni. 

Projekty te odnosiły się również do kwestii społecznych, m.in. wpływając na wzrost 

bezpieczeństwa lub uatrakcyjnienie miejsc wypoczynku, jednak wpisywały się w ustawowe 

rozumienie rewitalizacji w mniejszym stopniu, niż wieloaspektowe projekty skoncentrowane 

na rozwiązaniu najistotniejszych problemów społecznych.   

Wiele projektów, w szczególności tych realizowanych w ramach Działania 9.1., przyczyniło 

się do poprawy tzw. kompetencji miękkich u odbiorców, w ten sposób wzmacniając lokalne 

społeczności w obszarach rewitalizacji. Jednocześnie zidentyfikowano konkretne przypadki 

bardziej wymiernych efektów mających wpływ na poprawę życia mieszkańców obszaru 

rewitalizacji, takich jak zintensyfikowanie prospołecznej działalności organizacji 

pozarządowych i lokalnych przedsiębiorców, zwiększenie funkcjonalności przestrzeni 

publicznych, poprawa dostępności miejsc i obiektów dla osób z niepełnosprawnościami, 

stworzenie stref przyjaznych dzieciom oraz innych efektów.  

Wskaźniki programowe przypisane do interwencji dotyczącej rewitalizacji należy ocenić jako 

trafnie dobrane i dobrze korespondujące z celami sformułowanymi dla PI 9i cel 2 oraz PI 9b. 

Ewentualnego ujednolicenia w przyszłej perspektywie finansowej wymagać może sposób 

wyliczania wskaźnika Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją z uwagi na jego 

niejednoznaczność w odniesieniu do różnego rodzaju działań projektowych oraz częsty brak 

pozytywnej zależności ze wskaźnikiem Ludność mieszkająca na obszarach objętych 

zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich. W przyszłej perspektywie 

finansowej należy także dążyć do jak najdalej idącej prostoty w wyznaczaniu wskaźników 

oraz minimalizować ryzyko błędnej interpretacji definicji wskaźników dzięki jasnym 

instrukcjom i szeroko zakrojonym działaniom informacyjnym skierowanym do 

wnioskodawców. 
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Ocena efektywności w ramach zarówno Działania 9.1 jak i 10.3 jest co do zasady 

pozytywna, choć należy pamiętać, że w przypadku projektów współfinansowanych 

ze środków EFS pełna ocena tego kryterium jest odroczona w czasie. Koszty jednostkowe 

nie różnią się istotnie ani od założeń z etapu programowania, ani nie odbiegają od kosztów 

jednostkowych osiąganych w innych regionach na poziomie RPO. Postęp finansowy nie 

odbiega także istotnie od postępu rzeczowego, choć w przypadku niektórych wskaźników nie 

zostaną zapewne osiągnięte cele końcowe. Efektywność projektów rewitalizacyjnych jest 

ściśle powiązana z oceną trafności (im większe dopasowanie do istniejących potrzeb, tym 

większe wykorzystanie efektów) oraz trwałości (której zapewnienie sprzyja optymalnemu 

wykorzystaniu poniesionych kosztów). W obecnej sytuacji istnieje ryzyko niższej 

efektywności ze względu na trwającą pandemię COVID-19 i to w odniesieniu zarówno do 

Działania 9.1, jak i 10.3. Ocena systemu instytucjonalnego jest – podobnie jak w innych 

badaniach ewaluacyjnych dotyczących poszczególnych obszarów RPO WSL 2014-2020 – 

pozytywna i nie identyfikuje się istotnych barier, które powinny zostać zniesione w przyszłej 

perspektywie.  

Przeprowadzone badanie wskazuje, że założona w projektach trwałość wsparcia zostanie 

osiągnięta. Wśród czynników przyczyniających się do zwiększenia trwałości zidentyfikowano: 

jakość podejmowanych działań aktywizacyjnych i ich dopasowanie do potrzeb odbiorców; 

społeczny wymiar działań rewitalizacyjnych związany z samoorganizacją i oddolną 

aktywnością mieszkańców, trafność działań podejmowanych po zakończeniu projektu 

w stosunku do ewoluujących potrzeb oraz zapewnienie kontynuacji wsparcia finansowego 

po zakończeniu projektu. W badaniu nie zidentyfikowano zagrożenia nieosiągnięcia trwałości 

projektów. 

Wśród czynników zewnętrznych oddziałujących na wdrażanie Programu zasadnicze 

znaczenie miały przemiany postawy beneficjentów wobec działań rewitalizacyjnych 

oraz wzrost zainteresowania i świadomości mieszkańców na temat znaczenia 

i kompleksowości rewitalizacji. Negatywny wpływ na sprawność wdrażania interwencji miały 

natomiast opóźnienia spowodowane późnym przyjęciem Ustawy o rewitalizacji 

oraz Wytycznych, a także niektóre wynikające z nich ograniczenia, takie jak limity 

przestrzenne i ludnościowe dotyczące obszaru rewitalizacji oraz możliwość prowadzenia 

działań na terenach poprzemysłowych tylko w wyjątkowych przypadkach, które były 

szczególnie dotkliwe dla gmin województwa śląskiego. Istotnym czynnikiem zewnętrznym 

negatywnie wpływającym na realizację założeń RPO WSL była koniunktura gospodarcza, 

która poprzez poprawę sytuacji na rynku pracy wpłynęła na realizację Działania 9.1, a wzrost 

kosztów materiałów i prac budowlanych – Działania 10.3. Na wdrażanie interwencji 

negatywnie wpłynęła pandemia SARS-CoV-2, utrudniając realizację działań miękkich oraz 

pogarszając stan finansowy jednostek samorządowych. 

W ramach badania zidentyfikowano także czynniki wewnętrzne. Na realizację celów 

interwencji w sposób pozytywny oddziaływało powołanie w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Śląskiego Zespołu ds. rewitalizacji, czuwającego nad jakością programów 

rewitalizacji oraz projektów w nich zaplanowanych. Liczne konsultacje prowadzone 

z przedstawicielami urzędów gmin umożliwiły systematyczny wzrost świadomości gmin na 

temat idei rewitalizacji. Skuteczność wdrażania została osiągnięta w dużej mierze także 

dzięki dotacyjnej formie wsparcia zastosowanej dla większości projektów rewitalizacyjnych, 

co umożliwiło wielu gminom odpowiedź na problemy zdiagnozowane na obszarach 
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rewitalizacji – budżety wielu z nich nie pozwalają na finansowanie większości przedsięwzięć. 

Podobnie, szeroki katalog wsparcia zaoferowany w RPO nie ograniczał wnioskodawców 

w możliwościach realizacyjnych. Zidentyfikowanym czynnikiem negatywnie wpływającym 

na wdrażanie interwencji był natomiast długi czas niezbędny na przygotowanie, a następnie 

ocenę programów rewitalizacji przez Urząd Marszałkowski, co wynikało z konieczności 

dokonania niezbędnych poprawek i uzupełnień w przypadku wielu programów ubiegających 

się o wpis do wykazu. Czynnikiem oddziałującym na komplikacje w ubieganiu się 

o dofinansowanie i rodzącym ryzyko niewywiązania się części beneficjentów z podpisanych 

umów o dofinansowanie stał się również mechanizm obligatoryjnej komplementarności 

projektów współfinansowanych z EFRR w Działaniu 10.3 z projektami współfinansowanymi 

z EFS, z uwagi na niepozyskanie środków na projekt społeczny przez niektórych 

beneficjentów. Warunkiem programowym wpływającym negatywnie na sprawność wdrażania 

interwencji stał się także brak możliwości budowy nowych obiektów, odczuwalny szczególnie 

w przypadku pożyczek rewitalizacyjnych - spowodowało to przymus zmiany koncepcji części 

inwestycji. Stan techniczny niektórych obiektów nie pozwalał na ich remont, 

stąd w uzasadnionych przypadkach dopuszczono możliwość budowy w ich miejsce nowych 

obiektów (odbudowa).  

W RPO WSL 2014-2020 przewidziano możliwość wsparcia dla robót budowlanych 

prowadzonych na terenach poprzemysłowych, o ile przyczyniały się do likwidacji 

negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych istniejących na obszarze rewitalizacji. 

W analizowanym okresie 14 beneficjentom udało się zgłosić projekty przewidziane do 

realizacji na terenach poprzemysłowych, które uzyskały dofinansowanie. Wszystkie projekty 

odnosiły się do kwestii społecznych, przy czym nie wszystkie miały przeciwdziałać 

negatywnym zjawiskom, które obiektywnie można byłoby uznać za najistotniejsze. Niektórym 

obiektom nadawano funkcje kulturalne, rozrywkowe lub biznesowe. Według przebadanych 

w ramach ewaluacji beneficjentów potrzeby rewitalizacyjne terenów poprzemysłowych 

zostały odpowiednio uwzględnione w RPO WSL 2014-2020. Badanie wykazało jednak, 

iż uzyskanie wsparcia dla dużej liczby terenów poprzemysłowych było w perspektywie 

finansowej 2014-2020 utrudnione. Dotyczyło to głównie terenów poprzemysłowych o dużej 

powierzchni, terenów oddalonych od zamieszkanych obszarów, jak również przeciętych 

granicami administracyjnymi różnych miast. Na taki stan rzeczy wpływ miały Wytyczne  

i Ustawa, które zezwalają na działania rewitalizacyjne na terenach poprzemysłowych 

wyłącznie warunkowo, o ile realizacja działań tam zaplanowanych jest powiązana z celami 

rewitalizacji lub przyczynia się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym. 

W opinii ewaluatorów realizacja projektów, które uzyskały wsparcie w ramach RPO WSL 

przyczyni się do nadania nowych funkcji obiektom poprzemysłowym, a w wielu przypadkach 

ma również szansę realnie wpłynąć na zniwelowanie najistotniejszych negatywnych zjawisk 

społecznych występujących na obszarze rewitalizacji. Jednocześnie, biorąc pod uwagę 

specyfikę województwa śląskiego i dużą liczbę terenów poprzemysłowych tu 

zlokalizowanych można stwierdzić, że udzielone wsparcie, mimo że było bardzo potrzebne 

i przyczyniło się do zachowania materialnego dziedzictwa o szczególnym znaczeniu dla 

regionu, było niewielkie w stosunku do istniejących potrzeb.   

Wśród zasad horyzontalnych, na które projekty rewitalizacyjne mają najczęściej pozytywny 

wpływ wymienić należy przede wszystkim zasadę równości szans i niedyskryminacji. 

Spowodowane jest to przede wszystkim faktem, że w projektach współfinansowanych z EFS 
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każdy projekt musi mieć pozytywny wpływ na tą zasadę i jest to weryfikowane na etapie 

oceny WoD. W kontekście projektów rewitalizacyjnych jest to zasada, która pozytywnie 

wpływa na ułatwianie funkcjonowania społecznego osobom zagrożonym wykluczeniem 

społecznym, w tym osobom z niepełnosprawnościami. Warto zasugerować, by na poziomie 

wdrażania RPO WSL w przyszłej perspektywie na realizację tej zasady położony został 

równie silny nacisk, gdyż potrzeby osób z ograniczoną mobilnością (w tym seniorów) będą 

coraz większe. Postulat ten nie ogranicza się jedynie do znoszenia barier architektonicznych, 

lecz także ułatwiania dostępności do usług społecznych. 

Formuła ZIT/RIT zastosowana w zakresie rewitalizacji miała wpływ na ograniczenia 

w ubieganiu się o wsparcie podmiotów innych niż samorządy, będące sygnatariuszami 

porozumień w sprawie realizacji ZIT/RIT. Zarówno IP ZIT/RIT, jak i gminy, odnoszą się 

w sposób pozytywny do możliwości wsparcia działań rewitalizacyjnych w ramach 

instrumentu, z uwagi na zapewnione dodatkowe wsparcie wobec gmin realizujących 

programy rewitalizacji. Należy jednak podkreślić, iż założenia instrumentu ZIT/RIT 

oraz rewitalizacji są niejako wzajemnie sprzeczne. O ile rewitalizacja powinna skupiać się na 

problemach wewnętrznych gmin, w jej granicach administracyjnych, na ściśle określonym 

obszarze, o tyle ZIT/RIT mają za zadanie w sposób kompleksowy i zintegrowany prowadzić 

do rozwoju miast oraz ich obszarów funkcjonalnych. 

W ramach RPO WSL 2014-2020 dedykowano specjalną pulę środków na rzecz OSI Bytomia 

i Radzionkowa, a także OSI na rzecz restrukturyzacji i rewitalizacji miast tracących funkcje 

społeczno-gospodarcze. Bytom i Radzionków uzyskały szansę na zapewnienie 

kompleksowej odpowiedzi na liczne problemy społeczno-gospodarcze na obszarze 

rewitalizacji. Znaczne środki finansowe, późne przyjęcie programów rewitalizacji oraz 

pozakonkursowy tryb wyboru projektów w ramach Poddziałania 10.3.4 spowodowały liczne 

opóźnienia oraz ryzyko niepełnego wykorzystania funduszy zarezerwowanych dla obu miast. 

Rozwiązaniem wartym kontynuacji jest wsparcie nakierowane na rewitalizację miast 

tracących funkcje społeczno-gospodarcze, zidentyfikowanych w Krajowej Strategii Rozwoju 

Regionalnego 2030. Odnowa tych terenów wymaga jednak podjęcia szerszych, bardziej 

kompleksowych inicjatyw na poziomie regionalnym. 

W ramach trybu konkursowego dedykowanego działaniom rewitalizacyjnym głównym typem 

beneficjenta stały się samorządy gminne, co wynika z faktu, iż zgodnie z Ustawą 

o rewitalizacji to gminy prowadzą proces rewitalizacji. Konkursowy tryb wyboru projektów 

przyjęty w większości Poddziałań dedykowanych rewitalizacji pozwolił zapewnić wyższą 

jakość projektów i dofinansować te, które mają największy wpływ na rozwiązywanie 

problemów zdiagnozowanych na obszarach rewitalizacji. Procedura pozakonkursowa, 

zastosowana w ramach Poddziałania 10.3.4 nie pozwoliła na zapewnienie sprawności 

wdrażania, co spowodowane było opóźnieniami po stronie beneficjenta oraz ograniczonymi 

możliwościami absorpcyjnymi w krótkim okresie. 

W ramach RPO WSL zastosowano równoległą ofertę dotacyjną oraz pożyczkową, 

skierowaną na takich samych zasadach do tych samych grup odbiorców. Z tego powodu 

pożyczka rewitalizacyjna nie cieszyła się znacznym zainteresowaniem, w szczególności  

w czasie dostępności środków dotacyjnych. Sam model wdrażania IF zapewnił sprawny 

przebieg realizacji pożyczek, parametry produktu finansowego pozwoliły zaś odpowiedzieć 

na panujące obecnie uwarunkowania rynkowe. Ciekawym rozwiązaniem stał się mechanizm 
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pre-fiszek, pozwalający dokonywać wstępnej weryfikacji pomysłów na projekty, 

przedkładanych przez potencjalnych pożyczkobiorców. Dużym ograniczeniem dla 

pożyczkobiorców okazały się jednak warunki wsparcia, związane przede wszystkim 

z brakiem możliwości budowy nowych obiektów czy też brakiem możliwości finansowania 

całości wydatków w przypadku budynków mieszkalnych (możliwe było finansowanie tylko 

części wspólnej budynków). W odpowiedzi na zapotrzebowanie, IZ RPO starała się 

dostosować możliwości programowe do uwag zgłaszanych przez inwestorów.  

Mechanizm komplementarności między-funduszowej projektów współfinansowanych z EFRR 

z projektami współfinansowanymi z EFS lub zgodnymi z celami EFS w zakresie włączenia 

społecznego i walki z ubóstwem zastosowany w Programie, pozwolił na zwiększenie 

świadomości wnioskodawców i beneficjentów na temat znaczenia kompleksowego podejścia 

do procesów rewitalizacji. Projekty zazwyczaj wykazywały skuteczne powiązania, wiele 

z nich otrzymało wsparcie w ramach RPO WSL 2014-2020 na przedsięwzięcia z obu 

funduszy, jednakże w przypadku niektórych beneficjentów EFRR nie udało się dotychczas 

pozyskać środków na projekt społeczny. Obligatoryjność powiązań pomiędzy EFRR a EFS 

przyjęta w Programie powoduje w takich przypadkach ryzyko rozwiązywania umów 

o dofinansowanie lub grozi zwrotem środków wydatkowanych w ramach EFRR. Zmiana 

obowiązujących warunków, przyjęta w 2018 r. i dopuszczająca komplementarność działań 

inwestycyjnych z inicjatywami zgodnymi z celami EFS, dotyczy mniejszej części projektów, 

jednak pozwala minimalizować problemy związane z zapewnieniem elementu społecznego 

w ramach prowadzonych działań. 

Brak rozróżnienia zakresu wsparcia i przyjęcie wspólnej puli środków dla gmin miejskich 

i wiejskich w ramach RPO WSL 2014-2020 jest w dużej mierze wynikiem ogólnokrajowych 

systemowych założeń przyjętych dla rewitalizacji na lata 2014-2020. Obszary wiejskie 

zostały zaś w dużym stopniu uwzględnione w ramach Poddziałania 9.1.4 i Poddziałania 

10.3.5, dotyczących działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących 

obszary wiejskie i rybackie, mogły one również brać udział w pozostałych naborach. Mimo to, 

specyfika rewitalizacji spowodowała, że większość projektów uczestniczących w konkursach 

stanowiły projekty dedykowane obszarom miejskim. Gminy o wyższym potencjale 

administracyjnym i realizacyjnym w większym zakresie absorbowały środki, choć obszary 

wiejskie ubiegające się o wsparcie zazwyczaj osiągały pozytywne wyniki. Sam instrument 

związany z działalnością LGD nie jest w pełni dostosowany do specyfiki rewitalizacji. Wiele 

zadań podejmowanych w zgodzie z LSR w ramach Poddziałania 10.3.5 nie stanowiło 

typowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Beneficjenci biorący udział w badaniu CAWI/CATI 

ocenili dostępną formę wsparcia pozytywnie. Doceniono przede wszystkim możliwość 

realizacji działań odpowiadających potrzebom diagnozowanym na tych obszarach, m. in. 

dzięki włączeniu społeczności lokalnych w planowane zmiany. Z drugiej jednak strony 

dostrzeżono słabe strony powiązania tej formuły z działaniami rewitalizacyjnymi, 

wymaganego w Poddziałaniu 10.3.5. Obszary rewitalizacji w gminach wiejskich 

charakteryzują się inną specyfiką – dostrzec można większe rozproszenie i punktowość 

działań oraz brak typowej koncentracji wsparcia. Ponadto, niższy potencjał administracyjny 

gmin wiejskich powodował przymus ponoszenia nadmiernych kosztów związanych 

z przygotowaniem programów rewitalizacji, często wyłącznie w celu pozyskania środków 

w ramach RPO WSL.  
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Analiza możliwości osiągnięcia wartości docelowych wskaźników programowych, 

przeprowadzona na podstawie zsumowania deklarowanych wartości wskaźników 

w podpisanych umowach i projektach wybranych do dofinansowania oraz wartości 

wskaźników możliwych do osiągnięcia w ramach projektów wyłonionych 

w nierozstrzygniętych naborach przy danym koszcie jednostkowym wykazała, że wszystkie 

cele wyznaczone na 2023 r. zostaną osiągnięte. Największe prognozowane przekroczenie 

wartości docelowej dotyczy wskaźnika Liczba środowisk objętych programami aktywności 

lokalnej – 198%, realizowanego w ramach PI 9i cel 2. Jeśli chodzi o wartości docelowe 

wskaźników wyznaczone dla poszczególnych ZIT/RIT, większość z nich osiągnie 

wyznaczone cele lub ich bezpieczny poziom 85%. Najmniejsze prawdopodobieństwo 

osiągnięcia wyznaczonych wartości docelowych zidentyfikowano w przypadku wskaźnika 

Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej – we wszystkich subregionach 

poziom realizacji wskaźnika najprawdopodobniej nie zostanie osiągnięty. Braki w poziomie 

realizacji tego wskaźnika będą uzupełnione na poziomie całego PI 9i cel 2 dzięki projektom 

realizowanym w ramach Poddziałania 9.1.5. Spodziewane nieosiągnięcie wartości docelowej 

może wystąpić także w przypadku wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie w Subregionie Centralnym, co 

wynika głównie z trudności z pozyskaniem uczestników projektów. 

Wśród założeń RPO WSL 2014-2020 znalazło się specjalne wsparcie dla projektów 

rewitalizacyjnych, mające na celu stymulowanie wdrażania zintegrowanych, kompleksowych 

i zorientowanych terytorialnie przedsięwzięć. Oprócz PI 9b i 9i cel 2, na dodatkowe wsparcie 

w postaci premiujących kryteriów w ramach oceny projektów, dodatkowych środków  

z budżetu państwa dla Poddziałań 3.1.1, 3.1.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.3.1,4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 

4.5.1, 4.5.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 10.2.1, 10.2.2, 

10.2.3, 12.1.1, 12.1.2, 12.2.1, 12.2.2 (10% dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na wkład własny) oraz dedykowanych konkursów mogą liczyć także 

projekty z innych PI, wynikające z programów rewitalizacji pozytywnie zaopiniowanych przez 

IZ RPO WSL i znajdujących się w Wykazie programów rewitalizacji województwa śląskiego. 

Jak wynika z przeprowadzonego badania, wnioskodawcy wykazali znaczne zainteresowanie 

możliwością ubiegania się o wsparcie na tego rodzaju przedsięwzięcia. Poza PI 9b oraz PI 9i 

cel 2 w RPO WSL wdrażanych jest 400 projektów rewitalizacyjnych, co stanowi 7% 

wszystkich projektów dofinansowanych w Programie. Projekty te dotyczą przede wszystkim 

poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, rozwoju 

mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług 

społecznych, przeciwdziałania bezrobociu oraz poprawy dostępu do dobrej jakości edukacji.  

Mechanizmy wspierające aplikowanie i realizację projektów rewitalizacyjnych stosowane  

w ramach RPO WSL są oceniane pozytywnie. Szczególne znaczenie ma kryterium oceny 

wniosków o dofinansowanie pozwalające na przyznanie dodatkowych punktów za zgodność 

z zatwierdzonym LPR/GPR oraz możliwość uzyskania dodatkowych środków z budżetu 

państwa w wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na 

pokrycie wkładu własnego. W przypadku pojawienia się możliwości otrzymania przez 

województwa środków z budżetu państwa w perspektywie 2021-2027 na projekty 

rewitalizacyjne, rekomenduje się utrzymanie tych rozwiązań, co będzie istotne 

w szczególności wobec spodziewanego kryzysu finansowego w wielu samorządach. 
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W świetle zarówno przeprowadzonego badania, jak i uchwalonej Strategii Rozwoju 

Województwa Śląskiego 2030 ocenia się, że cele stawiane przed procesem rewitalizacji 

w regionie pozostają aktualne. Strategia w swoim Celu operacyjnym C.3. brzmiącym 

„Atrakcyjne warunki zamieszkania, kompleksowa rewitalizacja, zapobieganie i dostosowanie 

do zmian klimatu” wskazuje, że wśród pożądanych działań jest zarówno rekultywacja 

obszarów zdegradowanych (w tym poprzemysłowych), jak i poprawa jakości i atrakcyjności 

przestrzeni publicznych. Rewitalizacja w perspektywie 2021-2027 powinna jednak 

w większym stopniu skupiać się na osobach zagrożonych pogorszeniem sytuacji materialnej 

(w związku z kryzysem wywołanym COVID-19 oraz transformacją energetyczną) oraz 

seniorami i ich potrzebami (w związku z trendami demograficznymi). W aspekcie 

gospodarczym należy elastycznie reagować na potencjalne zmiany (znów związane 

z upadkiem wielu firm w wyniku pandemii oraz wobec zamykania kopalń). W sferze 

infrastrukturalnej rewitalizacja powinna uwzględniać postulat ograniczania niskiej emisji 

i poprawę stanu środowiska naturalnego (m.in. walka ze smogiem) i być jednym  

z elementów tworzenia tzw. smart cities. Poza wsparciem w ramach RPO ważne jest, by 

samorządy prowadziły działania mające na celu integrowanie społeczności lokalnych  

w duchu partycypacji obywatelskiej i budowania świadomości, że o charakterze miast 

decydują sami mieszkańcy, którzy są istotniejsi niż infrastruktura. 

Przeprowadzone badanie wskazuje, że w perspektywie 2021+ zasadna jest kontynuacja 

wsparcia dotychczasowych działań, ich obszaru i zakresu. Wynikające z ram ustawowych 

i programowych zasady wsparcia rewitalizacji pozwoliły dotychczas na realizację szerokiego 

wachlarza przedsięwzięć, a ewolucja potrzeb Śląska w zakresie rewitalizacji i odpowiedź na 

zmieniające się uwarunkowania społeczno-gospodarcze nie wymagają zasadniczych zmian 

w sposobie ukierunkowania wsparcia. W kolejnym okresie programowania należy zwrócić 

uwagę na zróżnicowanie potrzeb jednostek wiejskich i miejskich, do których zasadne wydaje 

się skierowanie odrębnych instrumentów wsparcia. Pożądane wydaje się także wspieranie 

wielofunkcyjności tworzonych w ramach działań rewitalizacyjnych ośrodków i infrastruktury, 

ich dostępności dla różnych grup wiekowych oraz wspieranie działań na rzecz integracji 

międzypokoleniowej społeczności lokalnych. Realizacja tego rodzaju kompleksowych 

projektów powinna być możliwa w ramach celu „Europa bliżej obywateli” polityki spójności. 

Ponadto, szansą dla procesów rewitalizacji na Śląsku w perspektywie 2021+ będzie Fundusz 

Sprawiedliwej Transformacji. 

Zidentyfikowane w trakcie badania potrzeby szkoleniowe i doradcze w zakresie tworzenia 

i wdrażania programów rewitalizacji w przyszłej perspektywie finansowej są znaczące. 

Zdaniem uczestników badania (beneficjentów i przedstawicieli gmin województwa śląskiego), 

szkolenia i doradztwo przeprowadzane do tej pory świadczone były w sposób rzetelny i były 

pomocne w prowadzeniu procesów rewitalizacji. Wciąż jednak istnieją tematy, które zostały 

dotychczas pominięte lub okazały się niezbędne do pogłębienia w ostatnim czasie. 

Najczęściej wskazywane potrzeby dotyczą prawnych i organizacyjnych kwestii tworzenia 

i wdrażania programów rewitalizacji, aplikowania o wsparcie zewnętrzne dla projektów i ich 

rozliczania, wdrażania społecznego aspektu rewitalizacji oraz zagadnień związanych  

z prawem zamówień publicznych. Uczestnicy badania deklarowali, iż najbardziej pożądaną 

formą szkolenia są spotkania stacjonarne lub przeprowadzane online – formy te były bardziej 

preferowane niż dystrybucja podręczników i instrukcji czy też bieżące wsparcie doradcze. 
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Przemyślane, konkretne sugestie respondentów świadczą o chęci pozyskiwania nowej 

wiedzy i zaangażowaniu w coraz lepszą jakość działań rewitalizacyjnych. 

Summary 

 

The main goal of evaluation research was to assess the influence of ROP WSL 2014-2020 

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 - Regional Operational 

Programme for the  Silesian Voivodship for the years 2014-2020 on social, infrastructure and 

economic revitalization of the region.  

The research included the projects run under:  

 IP 9i active inclusion, including with a view to promoting equal opportunities and 

active participation, and improving employability, goal 2: enhancing social and 

professional activity of local communities that live in degraded and peripheral areas; 

 IP 9b providing support for physical, economic and social regeneration of deprived 

communities in urban and rural areas;  

 IP other than IP 9i goal 2 and IP 9b (projects resulting from revitalization programs). 

This report is an answer to research problems revolving around five main goals: 

A. Assessment of the effects of support of social, infrastructure and economic revitalization of 

the region under ROP WSL, IP 9b and IP 9i goal 2. 

B. Assessment of the implementation results and mechanisms that have influence of 

implementation of interventions under IP 9i, goal 2 and IP 9b. 

C. Assessment of the opportunity to achieve goals included in the Programme, assigned to 

supporting the revitalization are under PA IX (IP 9i goal 2) and PA X (IP 9b). 

D. Assessment of mechanisms for revitalization support in the Programme (except IP 9i goal 

2 and IP 9b). 

E. Recommendations for solutions for social, infrastructure and economic revitalization of the 

region for the years 2021-2027. 

Timeframe for the research covers the period from the beginning of implementation of ROP 

WSL 2014-2020 to September 23, 2020. 

Assessment of effectiveness of the support in the field of revitalization indicated a high 

financial and material progress in implementation of interventions. Based on the current level 

of spending and the fact that the target values of Programme indicators in the signed 

contracts were reached, it should be expected that the goals will be achieved and the 

available allocation will be used fully. The research demonstrated that implemented projects 

significantly contribute to increasing social and professional activity as well as to social and 

economic activation of the people living in revitalization areas. Both, the level of social 

integration of the people who are at risk of social exclusion and their ability to recover from 

crisis, as well as their potential to take up employment that would improve their material 

situation, are improving. Thanks to the undertaken projects, the quality of life of the people 

living in revitalization areas has been improved significantly due to the initiatives 
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implemented under social projects co-financed by ESF, but also due to investments in 

infrastructure that give new functions - social, representative, cultural, entertainment, 

economic and recreational functions - to degraded objects and spaces. The scope of the 

effects, due to focusing the projects on the revitalization areas, is most often limited to one 

housing estate, district or a part of a municipality, and it rarely goes beyond its borders. 

Material progress of the indicators dedicated to ITI (Integrated Territorial Investments)/RTI 

(Regional Territorial Investments) suggest that the formula of territorial instruments for the 

revitalization area is effective. The level of achieving the target values of indicators for the 

year 2023 is satisfactory for almost all the indicators in subregions. The indicator Number of 

groups included into local activity programs assigned to ITI is an exception - the signed 

agreements allow to achieve only 33% of the target value.  

In line with the current approach to revitalization, included into Guidelines and Revitalization 

Act, the essence of this process is counteracting negative social phenomena and 

improvement in the quality of life of the inhabitants of the degraded areas with complex, 

integrated actions. The projects implemented under Measure 9.1 and Measure10.3, to  

a large extent have met the definition of revitalization outlined in the Guidelines. The projects 

combined interventions in various areas and most of them focused on social issues. Local 

government authorities were aware of the desired direction of the revitalization actions in the  

perspective 2014-2020 and they often tried to select projects in such a way, so as to score 

the maximum number of points in the assessment procedure performed by the MA experts 

for ROP WSL. At the same time, in a very few cases, the maintenance or modernisation 

projects (such as upgrading parks, city squares) were implemented. Their main effect was to 

improve aesthetics of public space. Those projects also referred to social issues by 

increasing safety or by making leisure facilities more attractive. However, they fit in the 

statutory definition of revitalization to a lesser extent than the multi-aspect projects focused 

on solving the most important social problems.  

Numerous projects, especially the ones implemented under Measure 9.1, helped to improve 

the so-called social competences of the participants thus strengthening the local 

communities in the revitalization areas. At the same time, specific cases of more tangible 

effects that help to improve the quality of life of the inhabitants of revitalization areas were 

identified. They include more intense pro-social activities undertaken by non-governmental 

organisations and local entrepreneurs, increasing the functionality of public spaces, 

improving the accessibility of places and objects for persons with disabilities, creating 

children-friendly areas and many other effects.  

Programme indicators assigned to intervention should be regarded as properly selected and 

corresponding with the goals formulated for IP 9i goal 2 and IP 9b. The calculation method 

for the indicator The area covered by revitalization may require possible harmonisation due 

to its ambiguity about various types of actions under the project and often the lack of positive 

linkage to the indicator Population covered by projects in the framework of strategies for 

integrated territorial development. The future financial perspective should also aim at 

greatest simplicity possible in defining the indicators, and also it should minimise the risk of 

erroneous interpretation of indicators thanks to clear instructions and wide-scale information 

activities for the applicants. 
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The assessment of effectiveness under both Measure 9.1 and 10.3 is generally positive, 

although it should be remembered that in the case of projects co-financed from the ESF 

funds, the full assessment of this criterion is postponed. Unit costs do not differ significantly 

from the assumptions made at the programming stage, nor do they differ from unit costs 

achieved in other regions at the ROP level. Financial progress also does not differ 

significantly from physical progress, although in the case of some indicators the final goals 

will probably not be achieved. The effectiveness of revitalization projects is closely related to 

the assessment of relevance (the greater the adaptation to the existing needs, the greater 

the use of effects) and durability (ensuring the optimal use of the costs incurred). In the 

current situation, there is a risk of lower efficiency due to the ongoing COVID-19 pandemic, 

in relation to both Measure 9.1 and 10.3. The evaluation of the institutional system is - 

similarly to other evaluation studies concerning individual areas of ROP WSL 2014-2020 - 

positive and no significant barriers that should be removed in the future are not identified. 

The conducted research suggests that the sustainability of support assumed in the projects 

will be reached. The factors that help to increase sustainability include: the quality of the 

undertaken activation projects and adjusting them to the needs of beneficiaries, the social 

dimension of revitalization actions connected to self-organisation and bottom-up activity of 

residents, the accuracy of actions taken up after the project was completed in relation to 

evolving needs and ensuring continuation of financial support after the project has been 

completed. Risk of not attaining sustainability was not identified in the research. 

The most significant external factors that had the influence on implementation of the 

Programme include changed social attitude towards revitalization activities and increase in 

interest and growth of awareness of inhabitants about the meaning and need of complexity of 

revitalization. On the other hand, delays caused by late adoption of the Revitalization Act and 

the Guidelines and the resulting limitations, such as spatial and population limits for the area 

of revitalization and the ability to perform actions in industrial areas only in exceptional cases 

(particularly severe for the municipalities of the Silesian Voivodeship), had a negative 

influence on the efficiency of implementation of interventions. Good economic situation, that 

influenced implementation of Measure 9.1 by improvement in the situation in the labour 

market as well as influenced implementation of Measure 10.3 by increased costs of materials 

and construction works, was an important factor that had a negative influence on 

implementation of ROP WSL. Also SARS-CoV-2 affected adversely the implementation of 

interventions by impeding the conducting of social projects and deteriorating financial 

condition of the municipalities. 

During the study also several internal factors were identified. Successful achievement of the 

interventions goals was influenced by establishment of the Revitalization Team in the 

Marshal Office of the Silesian Voivodeship that supervised the quality of revitalization 

programs and their projects. Numerous consultations with representatives of municipalities 

enabled their systematic growth of awareness about the idea of revitalization. The 

effectiveness of implementation was reached to a large extent thanks to the support that took 

the form of subsidies, which was used for most of the revitalization projects. This enables 

many municipalities to counteract problems diagnosed in the areas of revitalization - most of 

the budgets do not allow for financing the projects. Similarly, the long list of opportunities for 

support offered by ROP WSL did not limit the applicants in their realisation possibilities. On 

the other hand, a long time for preparation and the assessment of revitalization programs by 
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the Marshal Office was an identified factor that had a negative influence on implementation 

of interventions. This resulted from the need to introduce necessary corrections and 

clarifications in numerous programs that applied for inclusion into the list. A factor influencing 

the complications in applying for funding and causing the risk of some beneficiaries' failure to 

meet the signed contracts, was also the mechanism of obligatory complementarity of projects 

co-financed from the ERDF under Measure 10.3 with projects co-financed from the ESF, due 

to the fact that some beneficiaries did not obtain funds for a social project. Also the lack of 

possibility to build new objects was a condition that had a negative influence on the 

effectiveness of implementation of interventions, and it could be observed particularly in the 

case of loans for revitalization activities. This resulted in the need to change the concepts of 

some of the investments. Renovation of some objects was impossible due to their technical 

condition, thus in justified cases the possibility to build new objects (rebuild) was approved.  

ROP WSL 2014-2020 provides for the possibility to support construction works in post-

industrial area as long as they help to eliminate negative social and economic phenomena 

that are present in the revitalization areas. In the analysed period, 14 beneficiaries managed 

to implement projects in post-industrial areas co-financed in Measure 10.3. All the projects 

referred to social issues, but not all of them were supposed to counteract the negative 

phenomena that could be considered as objectively most important. Some objects were 

given cultural, entertainment or business functions. According to the beneficiaries that were 

examined under the study, revitalization needs of the post-industrial areas were adequately 

considered in ROP WSL 2014-2020. However, the evaluation showed that the support 

obtained for a large number of post-industrial areas was rendered difficult. It concerned 

mainly large industrial areas, sites remote from inhabited areas and also divided by 

administrative borders of various municipalities. This situation was mainly due to the 

Guidelines and Revitalization Act, that allow for revitalization activities in post-industrial areas 

only on the condition that the implementation of activities planned for those areas is 

connected to the goals of revitalization or helps to counteract negative social phenomena. 

The evaluators hold the position that implementation of projects that were supported under 

ROP WSL will help give new functions to post-industrial objects and, in many cases, it offers 

the opportunity to influence reduction of the most important negative social phenomena that 

can be observed in the revitalization areas. At the same time, given the particularities of the 

Silesian Voivodeship and a large number of post-industrial areas it may be concluded that 

the granted support, despite the fact it was badly needed and helped to preserve material 

heritage of particular meaning for the region, was very low in proportion to the real needs.  

The horizontal principles on which regeneration projects most often have a positive impact 

include the principle of equal opportunities and non-discrimination. This is mainly due to the 

fact that in projects co-financed from the ESF, each project must have a positive impact on 

this principle and it is verified at the WoD assessment stage. In the context of revitalization 

projects, it is a principle that has a positive effect on facilitating social functioning for people 

at risk of social exclusion, including people with disabilities. It is worth suggesting that at the 

level of ROP implementation in the future, equally strong emphasis should be placed on the 

implementation of this principle, as the needs of people with reduced mobility (including 

seniors) will increase. This postulate is not limited only to removing architectural barriers, but 

also facilitating access to social services. 
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The ITI/RTI formula used for revitalization influenced the limitations in terms of applying for 

co-financing for entities other than self-governments, that were signatories to agreements on 

implementation of ITI/RTI. Both ITI/RTI IB and the municipalities have a positive approach 

towards the opportunity of revitalization activities being supported under this formula due to 

the additional support granted to municipalities that implement revitalization programs. 

However, it should be underlined that the assumptions of the ITI/RTI and of revitalization are 

mutually incompatible in a way. As far as revitalization focuses on internal problems of the 

municipalities, within their administrative borders, and a strictly defined area, the goal of 

ITI/RTI is to lead to development of cities and their functional areas in a complex and 

integrated way. 

A special financial envelope was dedicated to Strategic Areas of Intervention (Pol. Obszar 

Strategicznej Interwencji - OSI) in Bytom and Radzionków and for restructuring and 

redevelopment of the cities that lose their social and economic functions under the ROP 

WSL 2014-2020. Bytom and Radzionków got the opportunity for a comprehensive response 

to numerous social and economic problems that can be encountered in the revitalization 

areas. Large pool of available funds, late adoption of revitalization programs and non-

competitive mode of project selection under Sub-measure 10.3.4 caused significant delays 

and the risk of under-utilisation of funds reserved for both cities. A solution that is worth 

continuing is the support aimed at revitalization of the cities that lose their social and 

economic functions, identified in the National Strategy for Regional Development 2030. 

However, renewal of those areas requires broader and more complex initiatives on a regional 

level. 

In the competitive mode of project selection dedicated to revitalization activities, municipal 

governments have become the main type of beneficiary, which results from the fact that, 

according to the Revitalization Act, municipalities conduct the revitalization process. The 

competitive mode for the projects adopted in most Sub-measures dedicated to revitalization 

helped to ensure higher quality of projects and to finance the ones that have the greatest 

impact on solving  problems diagnosed in the revitalization areas. The non-competitive 

procedure, applied under Sub-measure 10.3.4, did not allow for ensuring the efficiency of 

implementation, which was caused by delays on the beneficiary's side and limited absorption 

capacity in a short period of time.  

A parallel subsidy and loan offer was used under ROP WSL. It was governed by the same 

rules and directed at the same group of beneficiaries. Therefore, the revitalization loan did 

not attract great interest, particularly at times of availability of subsidy funding. The model of 

implementing financial instruments ensured the smooth implementation of loans. The 

parameters of the loan helped to respond to current conditions on the market. The pre-fiche 

mechanism, that enables the assessors to make preliminary verification of project ideas 

submitted by potential loanees turned out to be an interesting solution. However, the 

conditions for obtaining the support proved to pose a significant limitation for the loanees. 

They were connected mainly to the lack of possibility to build new objects or to finance all the 

spending in case of residential buildings (only financing of shared areas in buildings was 

possible). In response to the demand, MA ROP WSL tried to adapt the Programme 

capabilities to the needs of the investors.  
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The mechanism of cross-fund complementarity between the projects co-financed by ERDF 

and the projects co-financed by ESF or compliant with the ESF goals in the scope of social 

inclusion and fighting poverty used in the Programme, allowed to enhance the awareness of 

the applicants and beneficiaries on the meaning of complex approach to the revitalization 

processes. The projects would show effective linkages, many of them were supported under 

ROP WSL 2014-2020 from both funds, however, some beneficiaries of ERDF were not able 

to obtain resources for their social projects. In such cases, the mandatory character of 

linkages between ERDF and ESF assumed in the Programme poses a risk of terminating the 

contract or of returning the funds spent under ERDF. The change in condition adopted in 

2018, allowing for complementarity of investment actions to the initiatives that are in line with 

ESF goals, applies to a smaller number of projects, however, it allows to minimise problems 

connected to ensuring the social element in the activities that are being implemented. 

No distinction between the scope of support and accepting a common pool of funds for urban 

and rural municipalities under ROP WSL 2014-2020 to a large extent stems from the national 

systemic assumptions adopted for revitalization in the years 2014-2020. Rural areas were to 

a large extent included in the Sub-measure 9.1.4 and Sub-measure 10.3.5 concerning the 

activities that stem from the Local Strategies for Development that include rural and fishing 

areas. They could participate in all the other calls. Despite this, due to the character of 

revitalization, most of the projects that took part in the calls for proposals were dedicated to 

urban areas. Municipalities with higher administrative and implementation potential absorbed 

the resources to a larger extent, although rural areas that applied for financing usually 

obtained positive results. The instrument connected to Local Action Groups activities is not 

full adapted to the character of revitalization. Many activities undertaken in accordance with 

Local Strategies for Development under the Sub-measure 10.3.5 were not typical 

revitalization activities. The beneficiaries that took part in the CAWI/CATI research positively 

assessed this form of support. Most of all, the respondents recognised the possibility to 

implement measures that respond the needs diagnosed in those areas thorough inclusion of 

local communities into the planned changes, among others. On the other hand, some 

weaknesses of combining this formula with revitalization measures, required by Sub-

measure 10.3.5 were observed. The areas covered with revitalization in rural municipalities 

are different in character - the measures are dispersed and fragmented and there is no 

typical concentration of support. Moreover, lower administrative potential of rural 

municipalities led to incurring excessive additional costs connected to preparation of 

revitalization programs, often only in order to obtain funds under the ROP WSL.  

The analysis of possibility to meet the target values of Programme indicators, carried out on 

the basis of the sum of the declared values of indicators in the signed contracts and projects 

selected for financing and the values of indicators that could be reached in the projects 

chosen in the inconclusive calls for proposals with a given unit costs showed that all the 

goals defined for 2023 will be reached. The highest anticipated breach of the target value 

relates to the indicator Number of groups included into local activity programs - 198%, 

implemented under IP 9i goal 2. As far as the target indicator values defined for individual 

ITI/RTI are concerned, most of the indicators shall reach the defined goals or the safe level 

of 85%. The lowest probability of reaching the defined target values was identified for the 

indicator The number of groups included into local activity programs - in all the sub-regions 

the level at which the indicators could be met probably will not be achieved. The deficiencies 
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in obtaining this indicator will be made up for that the level of the whole IP 9i goal 2 thanks to 

the projects implemented under the Sub-measure 9.1.5. The anticipated failure to reach the 

target value may also occur in the indicator The number of people at risk of poverty or social 

exclusion, covered by the support under the Programme in Central Sub-region, which mainly 

results from the difficulties to obtain participants to the projects. 

ROP WSL 2014-2020 assumes particular support for revitalization projects aimed at 

stimulation of implementation of integrated, complex and territory-oriented projects. Apart 

from IP 9b and IP 9i goal 2, also the projects from other IP that result from revitalization 

programs that were approved by MA ROP WSL and included into the List of revitalization 

programs of the Silesian Voivodeship may obtain some support in the form of rewarding 

criteria in the projects assessment procedure, additional resources form the government 

budget for Sub-measure 3.1.1, 3.1.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.3.1,4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.5.1, 4.5.2, 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 12.1.1, 

12.1.2, 12.2.1, 12.2.2 (10% funding of total eligible costs for own contribution) and dedicated 

competitions. According to the research, the applicants expressed significant interest in the 

possibility to apply for the support for projects of this type. Apart from PI 9b and PI 9i 

objective 2, 400 revitalization projects are implemented in the ROP WSL, which constitutes 

7% of all projects financed under the Programme. These projects concern mostly increase in 

effectiveness and the use of renewable sources of energy, development of social, supported 

and protected housing and the infrastructure of social services, fighting unemployment and 

better access to good education. 

The mechanisms supporting the application for support and implementation of revitalization 

projects applied under the ROP WSL are assessed positively. Especially the criterion of 

assessment of applications for financing that allow to grant additional points for compliance 

with approved revitalization programs and the possibility to obtain additional resources from 

the government budget (up to 10% funding of total eligible costs for own contribution) is of 

particular importance. If it is possible to receive additional funds from the state budget in the 

2021-2027 perspective for revitalization projects, it is recommended to maintain those 

solutions in the future financial perspective, which will be particularly important in the face of 

anticipated financial crisis in many municipalities. 

In the light of both the research and the adopted Strategy for Development of the Silesian 

Voivodeship 2030, it is believed that the goals defined for the revitalization process will not 

change. The Strategy, in its Operational goal C.3 "Attractive housing conditions, complex 

revitalization, prevention and adaptation to climate changes" proves that the desired 

measures include both rehabilitation of degraded areas (also industrial ones) and better 

quality and attractiveness of public spaces. However, revitalization in the perspective of 

2021-2027, should first of all focus on the people at risk of deterioration of economic situation 

(in relation to the crisis caused by COVID-19 and energetic transformation) and on the 

elderly and their needs (in relation to demographic trends). In the light of economic aspect, it 

is important to react in a more flexible way to possible changes (again connected to the 

collapse of many companies resulting from the pandemic and mine closures). In the area of 

infrastructure, revitalization should include the idea of reducing low emissions and improving 

the natural environment (e.g. counteracting smog) and it should be one of the elements that 

create the so-called smart-cities. Apart from the support under ROP WSL, it is important for 

municipalities to undertake measures aimed at integration of local communities through 
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social participation and raising the awareness that it is the citizens, who are more important 

than infrastructure, who decide about the character of their city. 

The research indicates that in the 2021+ perspective , it is justifiable to continue the support 

of measures undertaken so far, their area and scope. The framework for support for 

revitalization that stems from the regulatory and programme network allowed so far to 

implement a wide range of projects and the evolution of Silesia’s needs in the field of 

revitalization and its response to changing socio-economic conditions do not require 

substantial changes in the way support is directed. During the next programming period, 

attention should be given to the diversity of needs of urban and rural units, to which distinct 

support instruments should be directed. Also, support for multi-functionality of the centres 

and infrastructure formed under revitalization measures, their availability for various age 

groups and support for actions for integration among generations in the local communities is 

desired. Implementation of comprehensive projects of this kind should be possible under the 

“Europe closer to citizens” objective of the cohesion policy. Moreover, the Fair 

Transformation Fund will offer an opportunity for revitalization processes in Silesia in the 

perspective of 2021+. 

The educational and advisory needs in the scope of creation and implementation of 

revitalization programs in the future financial perspective identified in the research are 

significant. According to the respondents (beneficiaries and representatives of municipalities 

of the Silesian Voivodeship), trainings and consultancy delivered so far were reliable and 

useful during implementation of revitalization processes. However, there are still some 

subjects that have been omitted or that need to be addresses. The most commonly indicated 

needs concern legal and organisational issues connected to creation and implementation of 

revitalization programs, applying for external support for projects and settling them, 

implementation of social aspect of revitalization and of the issued connected to the public 

procurement law. The respondents declared that personal and online meetings are the most 

much-desired form of trainings - these forms were more preferred than the distribution of 

textbooks and manuals or ongoing advisory support. Thoughtful, specific suggestions of the 

respondents prove their need to expand their knowledge and to commitment to ensure even 

better quality of revitalization measures. 
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1. Wprowadzenie 

Głównym celem badania ewaluacyjnego była ocena wpływu RPO WSL na lata 2014-2020 na 

rewitalizację społeczną, infrastrukturalną i gospodarczą regionu.  

Niniejszy raport stanowi odpowiedź na problemy badawcze skupione wokół pięciu głównych 

celów: 

A. Oceny dotychczasowych efektów wsparcia rewitalizacji społecznej, infrastrukturalnej  

i gospodarczej regionu w ramach RPO WSL w ramach PI 9b i PI 9i cel 2. 

B. Oceny czynników oraz mechanizmów wdrażania mających wpływ na realizację interwencji 

w ramach PI 9i cel 2 oraz PI 9b. 

C. Oceny możliwości osiągnięcia założonych w programie celów przypisanych do wsparcia 

obszaru rewitalizacji w ramach OP IX (PI 9i cel 2) oraz OPX (PI 9b). 

D. Oceny mechanizmów wspierania rewitalizacji w Programie (poza PI 9i cel 2 i PI 9b). 

E. Wskazania rozwiązań w zakresie rewitalizacji społecznej, infrastrukturalnej i gospodarczej 

regionu w perspektywie 2021-2027. 

W trakcie badania sformułowano także zestaw wniosków i rekomendacji, które podsumują 

efekty wsparcia w obszarze rewitalizacji w ramach RPO WSL 2014-2020, a także pozwalają 

na lepsze ukierunkowanie interwencji w przyszłym okresie programowania, biorąc pod 

uwagę zapisy projektów rozporządzeń KE. 

Zakres przedmiotowy 

A. RPO WSL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i Oś Priorytetowa 

X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna w następującym zakresie: 

− PI 9i aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego 

uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, cel 2: wzmocnienie aktywności społecznej 

i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne.  

− PI 9b wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności  

i obszarów miejskich i wiejskich.  

B. RPO WSL na lata 2014-2020, projekty rewitalizacyjne realizowane poza PI 9i cel 2 i PI 9b 

projekty, które wynikają z programów rewitalizacji. 

Zakres czasowy 

Zakresem badania objęto okres od początku wdrażania RPO WSL 2014-2020 do dnia 

23.09.2020 r. (data zawarcia umowy). 

W szczególności badanie miało dostarczyć odpowiedzi na poniższe problemy badawcze: 

A. Ocena dotychczasowych efektów wsparcia rewitalizacji społecznej, infrastrukturalnej  

i gospodarczej regionu w ramach RPO WSL w ramach PI 9b i PI 9i cel 2. 

1. Czy udzielone wsparcie było skuteczne, tzn. czy i w jakim stopniu przyczyniło się do 

osiągnięcia celów szczegółowych (ocena stopnia osiągnięcia celów powinna zostać 

przeprowadzona zarówno w aspekcie ilościowym, wyrażonym osiągnięciem założonych  
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w Programie wartości wskaźników, jak i jakościowym, odwołującym się do właściwości 

poszczególnych celów Programu i założeń związanych z tymi właściwościami oraz samymi 

celami, a także odnoszącym się do zasięgu osiągniętego efektu): 

- wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących 

obszary zdegradowane i peryferyjne, 

- zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane 

tereny? 

2. Czy projekty realizowane w formule ZIT/RIT w analizowanym obszarze charakteryzowały 

się skutecznością w rozumieniu realizacji założonych wartości wskaźników przypisanych do 

poszczególnych ZIT/RIT? 

3. Jakie są pozostałe efekty udzielonego wsparcia w ramach analizowanych obszarów? Czy 

i w jakim stopniu zrealizowana interwencja wypełniała definicję rewitalizacji wskazaną  

w Wytycznych w zakresie rewitalizacji 2014-2020 (wymiar społeczny, gospodarczy, 

środowiskowy, przestrzenno-funkcjonalny, techniczny)? Czy projekty wpłynęły na powstanie 

nowych przedsięwzięć/inicjatyw przyczyniających się do poprawy jakości życia społeczności 

lokalnej? Czy w wyniku realizacji projektów ujawniły się niezamierzone efekty 

(negatywne/pozytywne)? Jak można przeciwdziałać zidentyfikowanym efektom negatywnym, 

a wzmacniać pozytywne? 

4. Czy funkcjonujący system wskaźników (produktu i rezultatu) w trafny sposób 

odzwierciedla efekty wygenerowane przez wsparcie w ramach analizowanych obszarów osi 

IX oraz X? Jakie zagadnienia (biorąc pod uwagę definicje wskaźników, sposób pomiaru, 

trafność wskaźników) należy wziąć pod uwagę przy programowaniu systemu monitorowania 

przedmiotowego wsparcia w perspektywie 2021-2027? 

5. Jak należy ocenić efektywność wsparcia w ramach analizowanych Działań? Czy i jakie 

działania należy podjąć, aby zwiększyć efektywność wdrażanej interwencji? 

6. Jak ocenia się przewidywaną trwałość oferowanego w ramach wskazanych priorytetów 

wsparcia? Jakie czynniki mogą wpłynąć na trwałość wsparcia? Czy któreś z nich są 

zagrożeniem dla realizacji celów Programu? Czy istnieją działania, które mogą wpłynąć 

pozytywnie na trwałość projektu lub przeciwdziałać negatywnym zjawiskom? Jeśli tak, to 

jakie?  

7. W jaki sposób i w jakim zakresie w RPO WSL 2014-2020 zostały zaadresowane potrzeby 

obszarów poprzemysłowych? W jakim stopniu interwencja przyczyniła się do ożywienia  

i nadania tym terenom nowych funkcji? 

B. Ocena czynników oraz mechanizmów wdrażania mających wpływ na realizację interwencji 

w ramach PI 9i cel 2 oraz PI 9b. 

1. Jakie czynniki zewnętrzne w istotny sposób przyczyniły się do realizacji założonych celów 

interwencji, a jakie utrudniły ich realizację (np. otoczenie prawne, ze szczególnym 

uwzględnieniem stosowanych definicji rewitalizacji oraz uwarunkowań prowadzenia działań 

rewitalizacyjnych w gminach i na poziomie województwa, zmiany społeczno-gospodarcze, 

specyfika problematyki rewitalizacji w województwie śląskim)? 
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2. Jakie czynniki wewnętrzne w istotny sposób przyczyniły się do realizacji założonych celów 

interwencji, a jakie utrudniły ich realizację (tj. poszczególne elementy systemu zarządzania  

i wdrażania RPO WSL 2014-2020, w tym rozwiązania dotyczące wdrażania projektów 

przyjęte na poziomie Programu, dostępna alokacja i jej podział, rodzaj wsparcia - dotacja, 

pożyczka, typy projektów a także zakres realizowanych projektów?) 

3. Jak należy ocenić stosowane w ramach obszarów PI 9i cel 2 oraz PI 9b objętych 

badaniem różnorodne formuły wyboru projektów (instrumenty terytorialne ZIT, RIT, OSI, 

powiązanie z LSR (opracowaną na potrzeby PROW 2014-2020), tryb pozakonkursowy  

i konkursowy, pożyczka rewitalizacyjna)? Czy wyodrębnienie różnych ścieżek wyboru 

projektów skutkowało bardziej sprawnym i skuteczniejszym wdrażaniem wsparcia? Czy 

zastosowanie instrumentów terytorialnych ZIT/RIT było adekwatne dla obszaru rewitalizacji? 

Jak należy ocenić proces aplikacji w ramach IF? Jakie trudności wystąpiły w poszczególnych 

formułach? 

4. Jak należy ocenić brak rozróżnienia zakresu wsparcia oraz przyjęcie wspólnej puli 

środków dla gmin miejskich i wiejskich? Czy takie rozwiązanie było adekwatne z punktu 

widzenia specyfiki rewitalizacji gmin różnej wielkości? 

5. Jak oceniana jest komplementarność realizowanych działań w ramach Programu i jakie 

przyniosła ona efekty? Czy wymagany mechanizm komplementarności obligatoryjnej 

projektów współfinansowanych z EFRR z projektami współfinansowanymi z EFS lub 

zgodnymi z celami EFS w zakresie włączenia społecznego i walki z ubóstwem skutecznie 

wpływa na realizację projektów kompleksowych odpowiadających na zidentyfikowane 

problemy i rzeczywiście zwiększa realizację celów interwencji? Jakie były główne trudności  

w przygotowaniu i realizacji projektów komplementarnych? 

6. Czy projekty realizowane w ramach PI 9i cel 2 oraz 9b realizują w wystarczającym stopniu 

zasady horyzontalne? Które projekty/ typy projektów realizują te zasady w największym 

stopniu? Czy i jakie można wskazać pozytywne, ponadstandardowe przykłady realizacji 

przez projekty/typy projektów zasad horyzontalnych (wraz z uzasadnieniem wyboru)? 

C. Ocena możliwości osiągnięcia założonych w programie celów przypisanych do wsparcia 

obszaru rewitalizacji w ramach OP IX (PI 9i cel 2) oraz OPX (PI 9b). 

1. Jaka jest możliwość osiągnięcia założonych celów szczegółowych, wyrażonych 

przypisanymi wskaźnikami? Jakie są powody nieosiągnięcia lub przekroczenia wartości 

docelowych wskaźników?  

D. Ocena mechanizmów wspierania rewitalizacji w Programie (poza PI 9i cel 2 i 9b). 

1. Czy udało się zrealizować wsparcie dedykowane rewitalizacji zgodnie z założeniami 

zawartymi w Programie? 

2. W jaki sposób należy ocenić stosowane w Programie rozwiązania (kryteria oceny 

projektów, dodatkowe środki z budżetu państwa na wkład własny, dedykowane konkursy)? 

Czy wystąpiły zmiany w stosowanych rozwiązaniach? Jakie były powody ewentualnych 

zmian? 

E. Wskazanie rozwiązań w zakresie rewitalizacji społecznej, infrastrukturalnej i gospodarczej 

regionu w perspektywie 2021-2027. 
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1. Czy sformułowane w Programie cele są nadal aktualne w obecnej sytuacji społeczno-

gospodarczej? Które z interwencji wdrażanych w RPO WSL w zakresie OP IX i X oraz  

w jakim kształcie (tryb wyboru, typy projektów, sposób finansowania, 

mechanizmy/instrumenty terytorialne, preferencje i warunki realizacji projektów) należy 

kontynuować w RPO WSL po 2020 roku, z uwzględnieniem zmieniającego się kontekstu 

warunków zewnętrznych (w tym zmieniających się uwarunkowań prawnych, społecznych, 

ekonomicznych)? 

2. Czy istnieją nowe obszary/zakresy, które wymagają objęcia wsparciem Programu  

w perspektywie 2021+ i jak należałoby je ewentualnie ukierunkować (preferencje, typy 

projektów, tryb wyboru, sposób finansowania, warunki realizacji, zróżnicowanie wsparcia dla 

gmin różnej wielkości, instrumenty terytorialne w tym RLKS, inne instrumenty zgodnie  

z projektami Rozporządzeń na lata 2021-2027, zastosowanie możliwości łączenia różnych 

kategorii interwencji w ramach Celu Polityki w obszarze rewitalizacji infrastrukturalnej 

(EFRR)? 

3. Jakie potrzeby związane z doradztwem, działaniami edukacyjnymi i szkoleniowymi  

w kwestii tworzenia i wdrażania programów rewitalizacji są identyfikowane w gminach 

województwa śląskiego w związku z perspektywą unijną 2021-2027? 
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2. Metodologia i źródła informacji wykorzystane w badaniu 

Badanie przeprowadzono w oparciu o następujące metody badawcze: 

Analiza danych zastanych (desk research) 

W trakcie badania poddano analizie następujące materiały źródłowe:  

A. Dokumenty programowe, strategiczne, opracowania (aktualne wersje) 

B. Dane związane z wdrażaniem RPO WSL 2014-2020 

C. Rozporządzenia, ustawy i wytyczne  

D. Inne dokumenty/materiały 

Indywidualne wywiady pogłębione 

Indywidualny wywiad pogłębiony z przedstawicielami IZ RPO WSL 2014-2020 

W celu uzyskania opinii z perspektywy strony systemowej, Wykonawca przeprowadził 

wywiady pogłębione z przedstawicielami Zamawiającego, tj. IZ RPO WSL 2014-2020. 

Wywiady indywidualne posłużyły do uzyskania informacji na temat aktualności założeń 

Programu, skuteczności przyjętego zakresu i formy wsparcia oraz stopnia osiągnięcia 

wyznaczonych celów dotyczących rewitalizacji. Rozmowy dostarczyły także informacji na 

temat tego, czy przyjęty system wskaźników został dobrany w sposób trafny oraz jakie 

zmiany w tej kwestii należy rozważyć w przyszłej perspektywie finansowej.  

Na podstawie obserwacji procesu realizacji projektów respondenci wypowiedzieli się na 

temat wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na skuteczność wdrażania 

interwencji oraz spodziewanej trwałości realizowanych przedsięwzięć. Rozmówcy oceniali 

także przyjęte mechanizmy wdrażania interwencji, tj. m.in. tryb wyboru projektów, instrument 

ZIT/RIT, przyjęte preferencje czy zapisy dotyczące komplementarności i zasad 

horyzontalnych. Przeprowadzone wywiady posłużyły do wskazania dobrych praktyk oraz 

pomogły sformułować rekomendacje dotyczące zmian w przyszłej perspektywie finansowej.  

Indywidualny wywiad pogłębiony z przedstawicielami IP-ZIT/RIT RPO WSL  

Równie ważne w kontekście oceny z perspektywy systemowej były wywiady pogłębione  

z przedstawicielami IP-ZIT/RIT RPO WSL 2014-2020, tj. związków i porozumień 

reprezentujących cztery subregiony województwa śląskiego. Respondenci zostali poproszeni 

o opinię na temat skuteczności realizowanego wsparcia w dziedzinie rewitalizacji w ramach 

poszczególnych subregionów oraz pomogli zidentyfikować osiągnięte i planowane efekty 

projektów. Jako podmiot monitorujący bieżącą realizację działań w ramach wrażanych 

przedsięwzięć, przedstawiciele IP-ZIT/RIT zostali poproszeni o wskazanie czynników, które 

w największym stopniu warunkują skuteczną realizację celów założonych we wdrażanych 

projektach. Respondenci ocenili także przyjęte w ramach Programu rozwiązania  

i mechanizmy (forma wsparcia, tryb wyboru projektów, funkcjonowanie instrument ZIT/RIT) 

oraz sposób realizacji zasad horyzontalnych.  
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Indywidualny wywiad pogłębiony z przedstawicielami gmin województwa śląskiego, aktywnie 

działających w obszarze rewitalizacji 

W ramach badania przeprowadzono także wywiady pogłębione z przedstawicielami gmin, 

które z przekonaniem traktują rewitalizację jako narzędzie zmiany sytuacji na obszarach 

szczególnie dotkniętych negatywnymi zjawiskami. Wywiady posłużyły przede wszystkim do 

pozyskania wiedzy na temat efektów wsparcia, w tym efektów niezamierzonych, a także na 

temat czynników zewnętrznych, które wpływały/wpływają na realizację celów projektów. 

Respondenci zostali również poproszeni o odniesienie się do formuł wsparcia dostępnych  

w ramach RPO WSL 2014-2020 w zakresie rewitalizacji oraz braku zróżnicowania zakresu 

wsparcia i przyjęcia wspólnej puli środków dla gmin miejskich i miejsko wiejskich. Z punktu 

widzenia perspektywy unijnej 2021-2027 ważne było jednocześnie pozyskanie wiedzy na 

temat oczekiwanych przez gminy przyszłych rozwiązań w zakresie wsparcia rewitalizacji. 

Telefoniczny wywiad pogłębiony z przedstawicielem Europejskiego Banku Inwestycyjnego 

(EBI) 

Z uwagi na wsparcie rewitalizacji w RPO WSL 2014-2020 za pomocą instrumentów 

finansowych, w ramach badania przeprowadzono wywiad z przedstawicielem Europejskiego 

Banku Inwestycyjnego (EBI), będącego Menadżerem Funduszu Funduszy w ramach 

pożyczek rewitalizacyjnych udzielanych w RPO. Opinie uzyskane w trakcie wywiadu 

dotyczyły m. in. skuteczności wsparcia udzielanego w ramach pożyczek, trafności systemu 

wskaźników, efektywności wsparcia w ramach pożyczek, a także czynników wewnętrznych  

i zewnętrznych przyczyniających się do realizacji celów interwencji. Respondent został 

poproszony także o ocenę procesu aplikacji w ramach instrumentów finansowych oraz 

adekwatności obecnego kształtu i sposobu finansowania interwencji i możliwości ich 

kontynuacji, a także pojawiających się nowych możliwości w tym zakresie. 

Indywidualny wywiad pogłębiony z przedstawicielem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) 

W trakcie badania przeprowadzono także rozmowę z przedstawicielem pośrednika 

finansowego, wyłonionego przez Menadżera Funduszu Funduszy do obsługi pożyczek 

rewitalizacyjnych. Informacje pozyskane w trakcie wywiadu dotyczyły efektywności 

udzielonego wsparcia, a także możliwych działań, jakie można podjąć w celu zwiększenia 

efektywności wdrażanej interwencji. Istotne było również zbadanie czynników zewnętrznych  

i wewnętrznych warunkujących powodzenie wsparcia. Z punktu widzenia perspektywy unijnej 

2021-2027, ważne było także pozyskanie opinii respondenta na temat możliwych usprawnień 

w kwestii wdrażania interwencji w oparciu o finansowanie zwrotne.  

Indywidualny wywiad pogłębiony z ekspertami dziedzinowymi w zakresie rewitalizacji 

społecznej i infrastrukturalnej 

Perspektywa ekspercka została uwzględniona w badaniu dzięki przeprowadzeniu wywiadów 

wśród ekspertów posiadających szeroką wiedzę dziedzinową, a także doświadczenie  

w zakresie rewitalizacji społecznej i infrastrukturalnej. Ich opinie są szczególnie wartościowe 

w kontekście oceny skuteczności wsparcia udzielanego w ramach RPO WSL 2014-2020,  

a także efektów (w tym niezamierzonych) interwencji. Eksperci zostali poproszeni o ocenę 

przewidywanej trwałości wsparcia oferowanego w RPO, a także czynników zewnętrznych,  

w istotny sposób przyczyniających się do realizacji celów interwencji. Przeprowadzone 

rozmowy dostarczyły również wiedzy na temat tego, czy projekty dotyczące rewitalizacji 
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realizują w wystarczającym stopniu zasady horyzontalne. Perspektywa ekspercka była 

przydatna przy formułowaniu rekomendacji dotyczących kształtu interwencji w przyszłej 

perspektywie finansowej. 

CAWI/CATI (mix mode) z beneficjentami projektów 

Badanie ilościowe z beneficjentami projektów zostało przeprowadzone z wykorzystaniem 

mieszanych technik CAWI i CATI (mix mode). Przeprowadzone badanie ankietowe miało na 

celu poznanie oceny wdrażania projektów z perspektywy popytowej. Respondenci 

wypowiedzieli się na temat skuteczności wsparcia w zakresie realizacji zakładanych efektów 

oraz czynników zewnętrznych i wewnętrznych, wpływających na realizację przedsięwzięć. 

Respondenci ocenili również komplementarność działań współfinansowanych z EFRR i EFS, 

realizowanych przez nich w zakresie rewitalizacji. Ankietowani ocenili także dotychczasowe 

możliwości wsparcia w zakresie rewitalizacji w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz wskazali 

możliwości usprawnień w tej kwestii. 

Badanie na pełnej populacji 132 unikatowych beneficjentów dla PI objętych ewaluacją  

(tj. PI 9i cel 2 oraz PI 9b). Odpowiedzi uzyskano od 85 beneficjentów. 

CATI z uczestnikami projektów 

W ramach ewaluacji przeprowadzono badanie CATI wśród uczestników, którzy zakończyli 

udział we wsparciu w projektach wdrażanych w ramach PI 9i cel 2. Celem badania była 

przede wszystkim weryfikacja osiągnięcia celów interwencji oraz identyfikacja efektów 

(z)realizowanych projektów. Respondenci ocenili, czy przedsięwzięcia zrealizowane  

w ramach projektu przyczyniły się do podniesienia jakości ich życia oraz wskazali 

ewentualne czynniki wpływające na realizację projektów. 

Badanie przeprowadzono na pełnej populacji 1282 uczestników zakończonych projektów 

ramach PI 9i cel 2). Odpowiedzi uzyskano od 322 respondentów. 

Studia przypadków 

Metoda studium przypadku posłużyła wyłonieniu projektów, które wyróżniają się pozytywnie 

na tle pozostałych przedsięwzięć wdrażanych w ramach RPO WSL 2014-2020. Tym samym, 

studia przypadków wskazały te rozwiązania, które należy uznać za warte rozpowszechnienia 

i stosowania przez innych beneficjentów, bądź też Instytucje Zarządzające innych 

programów operacyjnych w tej i kolejnej perspektywie finansowej. Wnioski uzyskane  

w ramach studiów przypadku zostały wykorzystane w odpowiedzi na problemy badawcze 

dotyczące skuteczności interwencji, efektów (także tych niezamierzonych) udzielonego 

wsparcia, trafności doboru wskaźników i problemów z ich pomiarem, efektywności wsparcia 

oraz jego przewidywanej trwałości, występowania wewnętrznych i zewnętrznych czynników 

wpływających na wdrażanie interwencji, komplementarności oraz sposobu realizacji zasad 

horyzontalnych. 

Wykonawca zrealizował 5 studiów przypadków. Opisane zostały projekty rewitalizacyjne 

wyróżniające się spośród innych analizowanych przedsięwzięć pod względem: 

• innowacyjności przyjętych rozwiązań,  

• kompleksowości przyjętych rozwiązań, 

• skuteczności osiągniecia wskaźników, 
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• osiągniętych efektów, 

• komplementarności projektów współfinansowanych z EFRR oraz EFS, 

• realizacji zasad horyzontalnych.  

 

Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) z przedstawicielami IZ RPO WSL oraz 
IP RPO WSL 

Uczestnikami wywiadu grupowego byli przedstawiciele IZ RPO WSL 2014-2020. Celem 

spotkania była dyskusja nad wynikami badania oraz wypracowanie ostatecznych treści 

rekomendacji.  
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3. Wyniki badania 

3.1 Ocena dotychczasowych efektów wsparcia rewitalizacji 
społecznej, infrastrukturalnej i gospodarczej regionu 

3.1.1 Ocena skuteczności wsparcia 

Zapisy Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego do 2030 r. wskazują, iż jednym  

z ważniejszych wyzwań rozwojowych, przed jakim stoi województwo jest kompleksowa 

rewitalizacja, zarówno w ujęciu społecznym, jak i infrastrukturalnym i gospodarczym. 

Istniejące potrzeby koncentrują się wokół poprawy jakości zdegradowanej przestrzeni i/lub 

nadania jej nowych funkcji, w tym także terenom i obiektom poprzemysłowym, włączenia 

społeczności zagrożonych wykluczeniem oraz wzmocnienia ich aktywności społecznej  

i zawodowej, a także poprawy jakości ich życia.  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przewiduje 

wsparcie w zakresie rewitalizacji poprzez interwencję wdrażaną w ramach: 

 OP IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja (cel 2 PI 9i aktywne 

włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa 

i zwiększaniu szans na zatrudnienie) – celem interwencji jest wzmocnienie 

aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary 

zdegradowane i peryferyjne; 

 OP X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.3 

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych oraz Działanie 10.4 Poprawa stanu 

środowiska miejskiego (PI 9b wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej  

i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich) – celem 

interwencji jest zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności 

zamieszkującej rewitalizowane tereny.  

W ramach interwencji realizowane są następujące typy projektów: 

 PI 9i cel 2: (i) Programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego 

lokalnych społeczności uwzględniające specyfikę terytorium i zamieszkujących je 

społeczności z uwzględnieniem działań opartych o samopomoc i wolontariat, 

środowiskowych, prozatrudnieniowych, edukacyjnych; 

 PI 9b: (ii) Roboty budowlane (z wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach 

poprzemysłowych/ powojskowych/popegeerowskich/ pokolejowych wraz  

z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, (iii) Zagospodarowywanie przestrzeni 

miejskich, w tym roboty budowlane (z wyjątkiem budowy nowych obiektów)  

w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, (iv) Roboty 

budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach 

wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.  

Ocena skuteczności wsparcia została przeprowadzona w jej aspekcie ilościowym 

(wyrażonym stopniem osiągnięcia wartości docelowych wskaźników) oraz aspekcie 

jakościowym (poprzez odniesienie do właściwości celów Programu w obszarze rewitalizacji  
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i założeń związanych z tymi właściwościami oraz samymi celami, jak również do zasięgu 

osiągniętego efektu). 

Według stanu na 09.11.2020 r., w ramach PI 9i cel 2 podpisano umowy o dofinansowanie na 

realizację 78 projektów o łącznej wartości 80 799 537,67 zł (wartość ogółem). Wartość 

dofinansowania UE w realizowanych projektach wyniosła 68 679 606,76, co stanowi 14% 

alokacji dla całego PI 9i1. Wartość unijnego dofinansowania w złożonych wnioskach  

o płatność wyniosła 32 692 611,05 zł.  

Natomiast w ramach PI 9b dofinansowanie otrzymało 112 projektów (w tym 1 projekt 

dotyczący wdrażania instrumentów finansowych) o ogólnej wartości 995 343 499,15 zł,  

w tym 705 115 417,07 zł dofinansowania UE, co stanowi 89% alokacji na dla PI 9b. Wartość 

dofinansowania unijnego w złożonych wnioskach o płatność w ramach Działania PI 9b 

wyniosła 359 579 428,12 zł. Postęp finansowy w ramach obu badanych priorytetów 

inwestycyjnych należy uznać za satysfakcjonujący, biorąc pod uwagę etap wdrażania 

interwencji oraz fakt, iż nie wszystkie nabory zostały jeszcze rozstrzygnięte.  

Postęp rzeczowy, czyli stopień osiągnięcia wskaźników programowych przypisanych do PI 9i 

cel 2 oraz PI 9b, również świadczy o wysokiej skuteczności realizacji celów. Biorąc pod 

uwagę deklarowane wartości wskaźników w już podpisanych umowach o dofinansowanie, 

wartości docelowe wyznaczone dla wskaźników Powierzchnia obszarów objętych 

rewitalizacją oraz Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami 

rozwoju obszarów miejskich zostaną nieznacznie przekroczone lub niemal osiągnięte 

(odpowiednio 108% oraz 91% wyznaczonego celu na 2023 r.). Wysoki jest także poziom 

osiągnięcia wskaźników na podstawie złożonych wniosków o płatność – w przypadku 

wszystkich wskaźników jest to kilkadziesiąt procent, w dla wskaźnika Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 

(ogółem) jest to aż 64%. 

W przypadku PI 9i cel 2, podpisane umowy nie gwarantują jeszcze osiągnięcia wartości 

docelowej wskaźników, jednak poziom realizacji wyznaczonych celów jest dość wysoki, 

zwłaszcza w przypadku wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w programie (ogółem) - 79% wartości docelowej na 2023 r. 

Osiągnięcie wartości docelowych będzie uzależnione od podpisania nowych umów  

o dofinansowanie. Poziom osiągnięcia wartości docelowych wskaźników programowych 

przypisanych do PI 9i cel 2 oraz PI 9b na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie 

oraz złożonych wniosków o płatność końcową prezentuje poniższa tabela.  

 

 

                                                

1 Z uwagi na to, że badaniem objęta jest tylko część projektów realizowanych w ramach PI 9i, nie ma możliwości porównania 
wykorzystanych środków do alokacji, gdyż nie jest ona wyznaczona osobno dla poszczególnych celów danego PI.  
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Tabela 1. Postęp rzeczowy realizacji wskaźników programowych dla PI 9i cel 2 oraz PI 9b 

PI 
Rodzaj 
wskaźnika 

Nazwa wskaźnika Jedn. 

Wartość 
docelowa 

2023 – o/k/m 

Szacowana 
realizacja (na 
podst. umów) –
o/k/m 

2023  

% – o/k/m 

Realizacja (na podst. 
wniosków o płatność 
końcową) – o/k/m 

2023  

% – o/k/m 

9i cel 2 produktu 

Liczba środowisk objętych 

programami aktywności 

lokalnej 

szt. 399 
211 

 
53% 132 33% 

9i cel 2 produktu 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych 

wsparciem w programie 

os. 

9 019/ 

5 411/ 

3 608 

7 117/ 

4 074/ 

3 043/ 

 

79%/ 

75%/ 

84% 

5775/ 

3789/ 

1986 

64%/ 

70%/ 

55% 

9b produktu 
Powierzchnia obszarów 

objętych rewitalizacją 
ha 135 146,105 108% 60,748 45% 

9b produktu 

Ludność mieszkająca na 

obszarach objętych 

zintegrowanymi strategiami 

rozwoju obszarów miejskich 

os. 1 119 242 1 015 481 91% 253 465 23% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL 2014, stan na 09.11.2020 r. 
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Wskaźnikiem rezultatu strategicznego przypisanym w RPO WSL 2014-2020 do PI 9b jest 

Liczba funkcjonujących form aktywizacji ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny. 

Wartość docelowa wskaźnika na 2023 r., wyliczona w ramach badania „Weryfikacja  

i oszacowanie wartości wybranych wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”2 przeprowadzonego w 2015 r. wynosi 744 

formy. Do form aktywizacji, które przyczyniać się będą do pobudzania mieszkańców terenów 

objętych wsparciem do podejmowania działalności społecznej oraz kulturalno-oświatowej 

zalicza się: przedsięwzięcie, udogodnienie, rozwiązanie systemowe, obiekty infrastrukturalne 

oraz inne formy aktywizacji. W 2019 r. przeprowadzono badanie „Ewaluacja uzyskanych 

wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS i wskaźnika rezultatu EFRR oraz 

oszacowanie wartości wskaźnika produktu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020”3, 

w trakcie którego zrealizowano badanie ankietowe CAWI z gminami województwa śląskiego 

posiadającymi programy rewitalizacji, mające na celu uzyskanie informacji na temat 

funkcjonujących w tych gminach form aktywizacji ludności zamieszkującej rewitalizowane 

tereny, realizowane przez gminę lub inne podmioty, w tym organizacje pozarządowe 

i podmioty prywatne na obszarze rewitalizacji. Na podstawie 83 wypełnionych ankiet 

pozyskano informacje na temat 418 istniejących form aktywizacji. Wyniki ankiety pozwoliły 

także przypuszczać, iż wyznaczona wartość docelowa zostanie osiągnięta (więcej informacji 

w rozdziale 3.3 Ocena możliwości osiągnięcia założonych w Programie celów przypisanych 

do wsparcia obszaru rewitalizacji. 

W wersji Programu analizowanej w ramach niniejszego badania nie przypisano do PI 9i  

cel 2 wskaźników rezultatu.  

Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących 
obszary zdegradowane i peryferyjne 

Jak wynika z RPO WSL 2014-2020, działania o charakterze rewitalizacyjnym podejmowane 

w ramach PI 9i mają na celu wzmocnienie aktywności i partycypacji społecznej społeczności 

zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne, a także wzmocnienie zdolności do 

podejmowania aktywności zawodowej nieaktywnych członków tych społeczności. Wsparcie 

skierowane jest do osób, rodzin lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym. W ramach realizowanych projektów podejmowane są inicjatywy ukierunkowane 

na włączenie tych osób do społeczności lokalnej oraz zwiększenie możliwości podejmowania 

przez nich aktywności zawodowej.  

Przeprowadzona analiza desk research wskazuje, iż charakter działań podejmowanych 

w ramach projektów odpowiadał na cel sformułowany w ramach PI 9i i przyczyniał się do 

jego realizacji. Podejmowane inicjatywy koncentrowały się na włączeniu osób zagrożonych 

wykluczeniem oraz ich otoczenia poprzez zwiększenie ich aktywności społecznej  

i zawodowej. W ramach realizowanych projektów prowadzono różnorodne działania 

integrujące (kulturalne, edukacyjne), animację lokalną, wolontariat międzypokoleniowy 

oraz warsztaty poświęcone zagadnieniom teoretycznym i praktycznym. Uczestnicy projektów 

korzystali również ze wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, umożliwiającego 

                                                

2 Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Weryfikacja i oszacowanie wartości wybranych wskaźników Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 2015 r.  

3 Ewaluacja uzyskanych wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS i wskaźnika rezultatu EFRR oraz oszacowanie wartości 
wskaźnika produktu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, 2019 r.  
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przełamywanie indywidualnych barier utrudniających aktywność społeczną. Realizowane 

projekty przewidywały także specjalne wsparcie dla seniorów jako dla grupy szczególnie 

narażonej na wykluczenie, nakierowane przede wszystkim na ich integrację, 

przeciwdziałanie osamotnieniu, nawiązywanie relacji i dzielenie się doświadczeniami, a także 

zaangażowanie w różnego rodzaju aktywności i nowe zainteresowania. W ramach 

prowadzonych inicjatyw zachęcano także do aktywnego spędzania czasu wolnego, 

sprzyjającego poprawie kondycji psychicznej i fizycznej. Cel związany z aktywizacją 

zawodową osób zagrożonych wykluczeniem realizowany był poprzez różnorodne szkolenia, 

kursy i warsztaty poświęcone zarówno podnoszeniu konkretnych umiejętności i kompetencji 

przydatnych podczas wykonywania pracy zawodowej (np. kurs obsługi komputera, wózka 

widłowego czy też gotowania), jak również tzw. kompetencji miękkich, takich jak współpraca 

w grupie czy radzenie sobie ze stresem. W ramach projektów wspierano uczestników także 

w zakresie aktywnego poszukiwania pracy. Podejmowane przedsięwzięcia realnie 

przyczyniały się do zwiększenia szans uczestników projektów na podjęcie zatrudnienia, 

a tym samym na szybsze wyjście z sytuacji kryzysowej. W ramach badania ankietowego 

przeprowadzonego z uczestnikami zakończonych projektów realizowanych w ramach 

Działania 9.1 zapytano ankietowanych, czy w wyniku udziału w projekcie uzyskali nowe 

kwalifikacje poświadczone w sposób formalny. Jak wskazuje poniższy wykres, niemal 

połowa ankietowanych potwierdziła, iż uzyskała takie kwalifikacje, 41,3% przepytanych 

uczestników nie uzyskało nowych kwalifikacji, natomiast 9,3% nie jest w stanie przypomnieć 

sobie szczegółów na ten temat.      

Wykres 1. Czy w wyniku realizacji projektu uzyskał/a Pan/i nowe kwalifikacje 
(poświadczone formalnie, np. dyplom, zaświadczenie o ukończeniu kursu)? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z uczestnikami projektów  
z Działania 9.1, n=322.  

Respondenci wskazywali, iż po zakończeniu udziału w projekcie otrzymywali zaświadczenia 

o ukończeniu kursu, dyplomy czy też certyfikaty potwierdzające uzyskane kwalifikacje. 

Przeprowadzone szkolenia i kursy dotyczyły takich kwalifikacji zawodowych jak obsługa 

komputera, obsługa koparki czy wózka widłowego, krawiectwo, florystyka, księgowość, 

wiedza na temat kadr i płac, opieka nad dziećmi, obsługa kasy fiskalnej, wizaż czy 

gotowanie. Dzięki udziale w projekcie uczestnicy otrzymywali także wsparcie w uzyskaniu 

prawa jazdy oraz możliwość udziału w kursach językowych.  

Respondenci zostali zapytani także o to, czy udział w projekcie pozwolił im na uzyskanie 

nowych umiejętności i kompetencji, niekoniecznie poświadczonych w sposób formalny. 

Łącznie 63,4% respondentów przyznało, że uzyskało takie umiejętności i kompetencje, przy 

czym 28,3% potwierdza ten fakt w sposób zdecydowany. 23,6% respondentów twierdzi, 

iż nie uzyskało nowych umiejętności czy kompetencji w wyniku realizacji projektu, w tym 
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4,7% twierdzi to w sposób zdecydowany, natomiast 13,0% - nie jest w stanie tego 

jednoznacznie określić.  

Wykres 2. Czy w wyniku realizacji projektu uzyskał/a Pan/i nowe umiejętności czy 
kompetencje (ale niekoniecznie poświadczone formalnie)? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z uczestnikami projektów  
z Działania 9.1, n=322.  

Oprócz umiejętności i kompetencji ściśle związanych z wykonywaniem danego rodzaju 

pracy, takich jak gotowanie, tworzenie kompozycji kwiatowych, obsługa maszyny do szycia, 

makijaż i pielęgnacja skóry czy projektowanie graficzne, respondenci zyskali umiejętności 

związane z aktywnym poszukiwaniem pracy, takie jak przygotowanie CV oraz 

autoprezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej, a także pracą biurową, współpracą w grupie 

czy też radzeniem sobie ze stresem. Prowadzone zajęcia, głównie te skierowane dla 

seniorów, dotyczyły także aktywności fizycznej oraz zdrowego sposobu odżywiania się.  

Respondenci zapytani zostali także o swoją obecną sytuację zawodową. 40,7% 

ankietowanych potwierdziło, iż znalazło stałą pracę, natomiast 1,6% - znalazło pracę 

dorywczą. Taki sam odsetek respondentów wskazał, iż pracuje na własny rachunek,  

tj. prowadzi własną działalność gospodarczą. 15,8% przebadanych uczestników projektów 

nie pracuje i szuka pracy, natomiast 5,9% nie posiada zatrudnienia, ale jednocześnie go nie 

poszukuje. Wyniki badania wskazują także, iż respondenci nie podejmują obecnie działań 

mających na celu poprawę ich kompetencji, takich jak kurs czy też staż zawodowy. 34,5% 

respondentów znajduje się w innej niż wymienione sytuacji zawodowej, takiej jak emerytura, 

urlop macierzyński, zwolnienie chorobowe, opieka nad niepełnosprawnym członkiem 
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rodziny, nauka lub studia. Cześć ankietowanych przyznaje także, iż pracuje, ale 

jednocześnie szuka innej, lepszej pracy.  

Wykres 3. Jaki jest Pani/Pana obecny status zawodowy? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z uczestnikami projektów  
z Działania 9.1, n=322.  

Osoby potencjalnie zainteresowane podjęciem pracy, tj. respondenci, którzy nie deklarowali, 

że pracują lub nie poszukują pracy, zostali zapytani o to, czy udział w projekcie zwiększył ich 

szanse na znalezienie zatrudnienia. Większość ankietowanych, tj. łącznie 47,3% udzieliło 

odpowiedzi twierdzącej, w tym 16,2% zdecydowanie zauważa taki efekt, natomiast 38,9% 

nie podziela tego zdania – w tym 12,0% zdecydowanie nie. 13,8% ankietowanych nie ma 

jednoznacznej opinii na ten temat.  

Wykres 4. Jak Pan/i ocenia, czy w wyniku realizacji projektu Pan/i szanse na znalezienie 
przez Panią/Pana pracy są większe? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z uczestnikami projektów  
z Działania 9.1, n=167.  

Wszyscy respondenci z wyjątkiem osób niepracujących i nieposzukujących pracy ocenili 

także, czy poprawa ich sytuacji zawodowej jest związana z udziałem w projekcie. 

Jak wskazuje poniższy wykres, większość ankietowanych potwierdza to stwierdzenie 

(łącznie 62,7%), przy czym 22,8% potwierdza je w sposób zdecydowany. Z kolei łączny 

odsetek osób, którzy uważają, iż poprawa ich sytuacji zawodowej nie wynika z udziału 

w projekcie wynosi 28,4% przy czym tylko 8,6% respondentów jest o tym zdecydowanie 

przekonanych. 8,9% zapytanych uczestników projektu nie potrafi tego ocenić.  
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Wykres 5. Czy Pani/Pana zdaniem poprawa Pani/Pana sytuacji zawodowej jest związana 
z udziałem w projekcie? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z uczestnikami projektów  
z Działania 9.1, n=303.  

Oprócz efektów związanych z aktywizacją zawodową, uczestnicy zakończonych projektów 

w ramach Działania 9.1 wskazywali, iż udział w szkoleniach czy spotkaniach pozwolił im na 

uzyskanie kompetencji społecznych. Rozmowy z psychologami, praca w grupie oraz zajęcia 

integracyjne sprawiały, iż respondenci nabywali umiejętności rozwiązywania problemów, 

uczyli się odpowiedzialności, otwartości na drugiego człowieka, a także ogólnie pojętego 

„radzenia sobie w życiu”. Ponadto, uczestnicy projektów wskazywali, iż dzięki udziałowi 

w projekcie nauczyli się panowania nad gniewem oraz „wdrożenia się w dorosłe życie”. 

Respondenci przyznawali także, iż uczestnictwo w projekcie podniosło ich pewność siebie 

i wiarę w to, że potrafią poradzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Pojawiły się także głosy 

mówiące, że najważniejszym efektem projektu było „przełamanie się i wyjście do ludzi”, 

a przeprowadzone w trakcie spotkań rozmowy pomogły ankietowanym „stanąć na nogi”.  

O główne efekty przedsięwzięć w ramach Działania 9.1 zapytani zostali także beneficjenci 

w ramach badania CAWI/CATI. Jak wskazuje poniższy wykres, zdecydowana większość 

respondentów (łącznie 96,4%) stwierdziła, że realizacja projektu przyczyni się lub już 

przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców objętych działaniami projektowymi, 

przy czym 57,1% zdecydowanie dostrzega/spodziewa się takiego efektu. Żaden  

z respondentów nie przyznał, iż projekt nie wpływa na jakość życia mieszkańców, natomiast 

3,6% z nich nie ma zdania na ten temat.  

Wykres 6. Czy uważa Pan/i, że realizacja projektu przyczyniła lub przyczyni się do 
poprawy życia mieszkańców na terenie objętym działaniami? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami, 
n=28.  

Beneficjenci wyrazili także opinię na temat perspektywy czasowej, w jakiej nastąpiła/ma 

nastąpić ta poprawa. Zarówno w przypadku projektów zakończonych, jak i tych 

pozostających nadal w trakcie realizacji, poprawa jakości życia następuje zwykle w dość 

22,8%

39,9%

19,8%

8,6%

8,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Trudno powiedzieć

57,1%

39,3%

0,0%

0,0%

3,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Trudno powiedzieć



 

Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

38 

 

krótkim okresie od zakończenia projektu, bądź też, jak w przypadku połowy beneficjentów 

wciąż realizujących projekty – już nastąpiła.  

Wykres 7. W jakiej perspektywie czasowej nastąpi ta poprawa? (wykres po lewej stronie 
- projekty zakończone, wykres prawej stronie - projekty niezakończone)  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami, 

n=13 (projekty zakończone, n=14 (projekty niezakończone). 

Efektem wzmacniania aktywności zawodowej mieszkańców oraz zwiększenia ich potencjału 

do podejmowania pracy i samozatrudnienia może być także poprawa warunków do 

prowadzenia działalności gospodarczej na danym terenie. W ramach badania CAWI/CATI 

łącznie 35,7% zapytanych beneficjentów Działania 9.1 stwierdziło, iż w wyniku realizacji ich 

projektów na obszarze objętym działaniami projektowymi nastąpiła/nastąpi tego rodzaju 

poprawa, przy czym jedynie 10,7% jest o tym zdecydowanie przekonanych. Ten sam 

odsetek respondentów uważa, że taka poprawa raczej nie nastąpiła/nastąpi, natomiast nieco 

ponad połowa ankietowanych nie potrafi wydać opinii w tej kwestii. 

Wykres 8. Czy uważa Pan/i, że realizacja projektu przyczyniła bądź przyczyni się do 
poprawy prowadzenia działalności gospodarczej na terenie objętym działaniami? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami, 

n=28. 

Podobnie jak w przypadku wpływu projektów na jakość życia mieszkańców, poprawa 

warunków prowadzenia działalności gospodarczej nastąpi według beneficjentów w dość 

krótkim okresie od zakończenia projektu. Jedynie jeden respondent zadeklarował, iż 

poprawy tej należy spodziewać się w dłuższej perspektywie czasowej. 
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Wykres 9. W jakiej perspektywie czasowej nastąpi ta poprawa? (wykres po lewej stronie 
- projekty zakończone, wykres prawej stronie - projekty niezakończone) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=6 

(projekty zakończone), n=4 (projekty niezakończone). 

Informacje na temat efektów wsparcia udzielonego w ramach PI 9i cel 2 pozyskano także 

w trakcie badań jakościowych. Jak wskazują przeprowadzone wywiady, wsparcie w ramach 

zrealizowanych projektów rewitalizacyjnych pozwoliło przede wszystkim na włączenie 

społeczne osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem ze względu na ubóstwo, stan 

zdrowia, wiek, niskie wykształcenie, uzależnienia oraz ogólnie pojętą niezdolność czy też 

niechęć do interakcji ze społecznością lokalną. W ramach prowadzonych działań tworzono 

Centra Aktywności Społecznej oraz Centra Społecznościowe, w ramach których prowadzono 

działania aktywizujące uczestników projektu m. in. poprzez różnego rodzaju zajęcia 

integracyjne (edukacyjne, kulturowe czy też sportowe), działania oparte o samopomoc 

i wolontariat, animację lokalną, wsparcie diagnostyczno-motywacyjne oraz doradztwo 

psychologiczne. Zadania projektowe opierały się także o realizację Programów Aktywności 

Lokalnej, w ramach których podejmowano działania związane z budowaniem więzi 

społecznych, wdrażaniem inicjatyw lokalnych czy też szeroko rozumianych działań na rzecz 

rozwoju społeczności lokalnej. Ważnym elementem przedsięwzięć była także możliwość 

nawiązywania interakcji między uczestnikami danego projektu, zawiązywania nowych 

znajomości i integracji sąsiedzkiej, przyspieszającej proces aktywizacji społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem. Projekty skierowane były do różnych grup wiekowych – zarówno 

do dzieci i młodzieży, osób dorosłych, jak również i do seniorów. Zakres i poziom wsparcia 

dopasowywany był do indywidualnych potrzeb konkretnej grupy uczestników. W trakcie 

realizacji projektów nierzadko wykorzystywane były/są lokalne zasoby instytucjonalne, takie 

jak MOPS, PUP, Miejskie i Gminne Ośrodki Kultury, miejskie i gminne biblioteki oraz 

placówki oświatowe, a także lokalni liderzy, organizacje pozarządowe czy koła parafialne. 

Projekty realizowane w ramach PI 9i cel 2 najczęściej łączyły działania prospołeczne  

z działaniami nakierowanymi na aktywizację zawodową uczestników. W ramach projektów 

prowadzone było doradztwo zawodowe oraz różnego rodzaju kursy i szkolenia, w ramach 

których odbiorcy wsparcia nabywali umiejętności i kompetencje umożliwiające im podjęcie 

zatrudnienia, a nawet założenie własnej działalności gospodarczej. Jak wynika  

z przeprowadzonych wywiadów z beneficjentami i przedstawicielami gmin województwa 

śląskiego, projekty rewitalizacyjne realizowane w ramach Pi 9i cel 2 wspierały uczestników 

w procesie wejścia lub powrotu na rynek pracy, a tym samym zwiększenia szansy na 

poprawę poziomu życia i szybszego wyjścia z sytuacji kryzysowej. Efektem projektów było 

także zwiększenie świadomości uczestników na temat posiadanych już kwalifikacji i ich 

potencjalnego wykorzystania oraz wsparcie w procesie poszukiwania pracy.   

50,0%

50,0%

0,0%

0,0%

0% 20% 40% 60% 80%

W ciągu maks. 6
miesięcy

W ciągu 7-18 miesięcy

W ciągu 19-36 miesięcy

W dłuższym okresie

50,0%

25,0%

0,0%

0,0%

25,0%

0% 20% 40% 60% 80%

Już nastąpiła

W ciągu maks. 6 miesięcy

W ciągu 7-18 miesięcy

W ciągu 19-36 miesięcy

W dłuższym okresie



 

Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

40 

 

Przykładem osiągniętych efektów dotyczących aktywizacji społeczno-zawodowej jest 

przebadany w ramach studium przypadku projekt „Częstochowa silna dzielnicami”, 

polegający na zorganizowaniu sześciu Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych, 

prowadzenie których powierzono organizacjom pozarządowym, zaangażowanym wcześniej 

w działania pomocowe w danych dzielnicach. W ramach projektu prowadzone były działania 

integrujące społecznie (inicjowanie ruchów obywatelskich, wspieranie grup nieformalnych, 

np. osób ćwiczących wspólnie fitness, rozwój i wzmacnianie postaw aktywnych  

i prospołecznych np. poprzez sprzątanie danej ulicy czy osiedla, organizacja czasu wolnego 

różnym grupom osób), działania o charakterze edukacyjnym (promowanie właściwych 

postaw, promowanie aktywnego stylu życia np. poprzez wspólne zajęcia praktyczne czy 

wykłady) oraz środowiskowym (promocja rodzinnych form pieczy zastępczej, kluby 

środowiskowe, integrowanie osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin). Aspektem 

podnoszącym w pewnym stopniu kompetencje zawodowe uczestników projektów 

oraz wszystkich mieszkańców chętnych do udziału w spotkaniach była inicjatywa polegająca 

na organizacji i prowadzeniu Szkoły Budżetu Domowego, w ramach której odbywały się m. 

in. zajęcia dotyczące prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Aktywności realizowane  

w ramach projektu miały wpływ na wszechstronny rozwój jego uczestników, zarówno 

społeczny, zawodowy, ale także towarzyski oraz zdrowotny. O wysokim zainteresowaniu 

mieszkańców korzystaniem z oferty Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych 

świadczy niezwykle wysoka frekwencja podczas organizowanych spotkań (przed pandemią 

SARS-Cov-2). Warto także zaznaczyć, iż mimo ograniczeń epidemicznych, Ośrodki nadal 

prowadzą swoją działalność – znaczna część spotkań prowadzona jest w trybie online, 

natomiast część obywa się w małych kilkuosobowych grupach z zachowaniem reżimu 

sanitarnego. W ciepłych miesiącach spotkania prowadzone były także na świeżym 

powietrzu.  

Widoczne efekty aktywizacji społeczno-zawodowej przyniósł także projekt „Ruda Śląska dla 

społeczności lokalnych”, w ramach którego przeprowadzono działania nakierowane na 

animację lokalną, samopomoc oraz usługi edukacyjne i prozatrudnieniowe, które miały na 

celu zmniejszenie wysokiego poziomu deficytów społeczno-zawodowych mieszkańców 

obszaru rewitalizacji. Wśród osiągniętych efektów projektu wymienić należy podniesienie 

kwalifikacji zawodowych uczestników dzięki przeprowadzonym szkoleniom i kursom, 

aktywizację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem w wyniku stałych spotkań 

świetlicowych oraz różnorodnych wycieczek, wyjazdów integracyjnych i edukacyjnych, 

a także budowę pralni i łaźni, niezwykle potrzebnych dla społeczności lokalnej oraz 

stworzenie w ramach tej inicjatywy dwóch miejsc pracy. Zauważalny jest także wzrost 

integracji mieszkańców, objawiający się np. samodzielnym organizowaniem wspólnych 

wyjazdów po zakończeniu projektu. Ograniczenia związane z pandemią są w przypadku tej 

grupy docelowej dość znaczące. Z informacji pozyskanych w ramach wywiadu wynika, 

iż osoby te bardzo rzadko mają możliwość skorzystania z komputera z dostępem do 

Internetu. Zastosowanym rozwiązaniem tej sytuacji są spotkania w maksymalnie 

pięcioosobowych grupach, zapewniających bezpieczny dystans między uczestnikami.  

Przedsięwzięciem przyczyniającym się do osiągnięcia celu szczegółowego przypisanego do 

PI 9i jest także projekt „Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu – I etap”, w ramach którego 

realizowano Program Aktywności Lokalnej w oparciu o lokalny potencjał kulturalny  

i dziedzictwo przemysłowe. Prowadzone działania w dużej mierze dotyczyły kompetencji 
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zawodowych, w tym specjalnie zaplanowanych dla mieszkańców zabytkowego osiedla 

szkoleń na przewodników turystycznych. W projekcie dostępna była również pula środków 

z przeznaczeniem na kursy zawodowe, które były wykorzystywane w miarę potrzeb 

oddolnych, zgłoszonych przez chętnych mieszkańców. Niestety, ograniczenia pandemiczne 

wymusiły zawieszenie części kursów, a także mocno wpłynęły na możliwość wykorzystania 

nabytych kompetencji w praktyce. Wskazywanym efektem projektu było także wzmocnienie 

więzi społecznych i zwiększenie poczucia przynależności do osiedla, osiągnięte dzięki 

szeregowi wydarzeń dla społeczności lokalnej, zarówno integracyjnych jak  

i uświadamiających mieszkańców o wartości miejsca, w którym żyją. 

Projekty realizowane w ramach PI 9i cel 2 mają zasięg lokalny, co wynika bezpośrednio 

z konieczności podejmowania działań wpisujących się w opracowywane i zatwierdzane 

przez gminy programy rewitalizacji. Biorąc pod uwagę, iż proces rewitalizacji zawsze dotyczy 

wyprowadzenia ze stanu kryzysowego danej części gminy, efekty projektów ograniczają się 

do terenu danego osiedla, dzielnicy czy części danej gminy. Osoby spoza obszaru 

rewitalizacji mogą być obejmowane wsparciem, o ile ich udział jest niezbędny do 

przeprowadzenia procesu rewitalizacji. Szerszy zasięg działań projektowych (wykraczający 

poza obszar rewitalizacji) może dotyczyć także pewnych inicjatyw integracyjnych, w które 

zaangażowani są uczestnicy projektu, takich jak dni dzielnicy czy ogólnomiejskie wydarzenia 

kulturalne i rozrywkowe, w których udział biorą także mieszkańcy z dalszych części gminy 

czy miasta.  

Zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane 
tereny 

W ramach PI 9b podejmowane są działania nakierowane na włączenie społeczności 

zamieszkujących obszary peryferyjne i zdegradowane, dzięki kompleksowej rewitalizacji 

zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, postrzeganej w wymiarze społecznym, 

gospodarczym, przestrzennym, technicznym i środowiskowym. Efektem podjętych 

przedsięwzięć ma być poprawa jakości życia mieszkańców oraz ożywienie gospodarcze 

i społeczne danego obszaru rewitalizacji.  

Jak wynika z przeprowadzonej analizy desk research, działania podejmowane w ramach 

realizowanych projektów odpowiadały celowi przypisanemu do PI 9b. Wdrażane  

przedsięwzięcia najczęściej dotyczyły tworzenia miejsc aktywności lokalnej poprzez 

przebudowę i adaptację zdegradowanych, często nieużytkowanych budynków na potrzeby 

obiektów takich jak Centra Aktywności Społecznej czy świetlice środowiskowe, w których 

następnie odbywały się spotkania, szkolenia i zajęcia dedykowane integracji społeczności 

lokalnej i odpowiedzi na problemy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach 

kilku realizowanych projektów zdewastowanym obiektom nadawano także funkcje kulturalne, 

edukacyjne czy rekreacyjne (galerie sztuki, biblioteki, centra wystawiennicze, centra 

edukacyjne), zwiększając tym samym ofertę spędzania wolnego czasu nie tylko dla 

mieszkańców obszaru rewitalizacji, ale także dla pozostałych mieszkańców i przyjezdnych. 

W ramach projektów dedykowanych rewitalizacji przestrzeni (podwórka, nabrzeża rzek, 

kwartały ulic, skwery, otoczenia modernizowanych budynków) podejmowano działania 

zmierzające do uporządkowania tychże przestrzeni pod względem funkcjonalnym, 

architektonicznym, estetycznym i reprezentacyjnym, zwiększając tym samym jakość ich 

użytkowania. Realizowane projekty często wpływały także na aspekt środowiskowy, np. 
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poprzez instalację bardziej efektywnego źródła ogrzewania, termomodernizację, nowe 

nasadzenia zieleni czy usuniecie dzikich wysypisk śmieci. Zwiększenie aktywizacji 

gospodarczej na obszarze rewitalizacji dokonuje się głównie poprzez poprawę dostępu do 

usług szkoleniowych i doradczych w zakresie podejmowania zatrudnienia oraz prowadzenia 

działalności gospodarczej dzięki tworzeniu miejsc, w których takie usługi mogą być 

świadczone (np. Centra Aktywności Społecznej). W ramach nielicznych projektów 

przewidziano także wprowadzenie funkcji gospodarczej do przebudowywanych budynków 

czy przestrzeni, w postaci obiektów takich jak pawilony handlowe czy kawiarnie.  

Według znakomitej większości beneficjentów Działania 10.3 przebadanych w ramach ankiety 

CAWI/CATI, (z)realizowane przez nich projekty rewitalizacyjne przyczyniają/przyczynią się 

do poprawy jakości życia mieszkańców terenów objętych prowadzonymi działaniami – 

łącznie taką opinię wyraziło 96,5% ankietowanych, przy czym zdecydowany wpływ na jakość 

życia deklaruje 77,2% beneficjentów. Podobnie jak w przypadku projektów z Działania 9.1, 

żaden z respondentów nie uważa, iż jego projekt nie będzie wywierał takiego wpływu, 

natomiast 3,5% - nie ma zdania na ten temat.  

Wykres 10. Czy uważa Pan/i, że realizacja projektu przyczyniła lub przyczyni się do 
poprawy życia mieszkańców na terenie objętym działaniami? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami, 

n=57. 

Ankietowani zostali zapytani o perspektywę czasową zachodzących zmian. Jak wynika  

z poniższych wykresów, w przypadku Działania 10.3 osiągnięte/spodziewane efekty 

następują wyraźnie później niż w Działaniu 9.1, co wynika w dużej mierze  

z infrastrukturalnego charakteru inwestycji oraz odłożonych w czasie efektów długofalowych 

działań.  

Wykres 11. W jakiej perspektywie czasowej nastąpi ta poprawa? (wykres po lewej 
stronie - projekty zakończone, wykres po prawej stronie - projekty niezakończone) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami, 

n=32 (projekty zakończone), n=23 (projekty niezakończone). 

Beneficjenci ocenili także, czy realizowany przez nich projekt wpłynął/wpłynie na poprawę 

warunków prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze objętym działaniami 

rewitalizacyjnymi. Łącznie niemal połowa ankietowanych potwierdziła ten wpływ (15,8% 

przebadanych potwierdziło go w sposób zdecydowany), 17,5% nie dostrzega takiego 

wpływu, natomiast 1/3 – nie potrafi tego określić. Uzyskane wyniki świadczą o tym, 

iż infrastrukturalne projekty rewitalizacyjne nie zawsze zawierają komponent gospodarczy, 

który uznawany jest przez ekspertów za najtrudniejszy do włączenia w przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne.   

Wykres 12. Czy uważa Pan/i, że realizacja projektu przyczyniła bądź przyczyni się do 
poprawy prowadzenia działalności gospodarczej na terenie objętym działaniami? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami, 

n=57 

W przypadku projektów ocenionych przez beneficjentów jako wpływające na poprawę 

warunków rozwoju działalności gospodarczej, poprawa następuje zwykle w dłuższym okresie 

od zakończenia projektu, co jest związane podobnie jak w przypadku poprawy jakości życia, 

z długofalowością procesu rewitalizacji.  

Wykres 13. W jakiej perspektywie czasowej nastąpi ta poprawa? (wykres po lewej 
stronie - projekty zakończone, wykres po prawej stronie - projekty niezakończone) 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami, 

n=12 (projekty zakończone), n=16 (projekty niezakończone). 

W ramach realizowanych projektów prowadzone są zarówno prace budowlane dotyczące 

pojedynczych budynków oraz ich zespołów, wraz z zagospodarowaniem przyległego 

otoczenia, jak również rewitalizacja przestrzeni miejskich, takich jak bulwary, rynki czy 

podwórka. Po przeprowadzeniu działań rewitalizacyjnych zdegradowane obiekty najczęściej 

zyskują nowe przeznaczenie, takie jak pełnienie funkcji Centrum Usług Społecznych, Klubu 
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Integracji Społecznej, lokalnego centrum kultury, świetlicy środowiskowej czy też Placówki 

Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży. W ramach części projektów realizowane są 

także działania zmierzające do nadania odnowionym obiektom funkcji rekreacyjnej, 

gospodarczej (np. inkubator dla wolnych zawodów wraz z pracowniami dla twórców, 

kawiarnia) czy też edukacyjno-kulturalnej (biblioteki, czytelnie, sale wystawiennicze). Dzięki 

powiązaniu z projektami „miękkimi” w obiektach tych świadczone są usługi społeczne oraz 

realizowane są różnorodne działania mające na celu integrację społeczno-gospodarczą 

mieszkańców. Przykładami takich działań są sesje terapeutyczne, mediacje, treningi 

umiejętności rodzicielskich, bezpłatne korepetycje, warsztaty, organizowanie czasu wolnego 

podczas ferii i przerwy wakacyjnej w postaci zajęć i kół zainteresowań, spotkania integrujące, 

wykłady, spotkania autorskie czy wystawy. 

Oprócz działań o typowo społecznym charakterze, w zrewitalizowanych obiektach 

podejmowane były także inicjatywy związane z aktywizacją zawodową mieszkańców  

w postaci doradztwa zawodowego, kursów i szkoleń, które poprzez zwiększenie kompetencji 

i umiejętności uczestników poprawiały ich szanse na podjęcie zatrudnienia i wyjście  

z sytuacji kryzysowej.  

Aktywizacja społeczno-gospodarcza społeczności z obszarów rewitalizacji następowała 

również dzięki projektom polegającym na zagospodarowaniu przestrzeni publicznych. 

W ramach dofinansowanych przedsięwzięć podejmowano działania zmierzające do 

przywrócenia jakości danej przestrzeni lub nadania jej nowych funkcji, głównie 

rekreacyjnych, reprezentacyjnych, społecznych, ale także kulturalnych czy gospodarczych. 

Prowadzone prace obejmowały m. in. zagospodarowanie bulwarów rzecznych (przystań 

wodna, zatoka teatralna, siłownia plenerowa, nasadzenia zieleni, umocnienie brzegów), 

budowę placu zabaw na terenie ogródka jordanowskiego (oświetlenie terenu, zasilenie roślin 

w wodę, montaż bezpiecznego podłoża, wyposażenie w obiekty edukacyjne i proekologiczne 

oraz ścieżkę sensoryczną, stworzenie miejsca wypoczynku), renowację i remonty podwórek 

i części wspólnych mieszkań, renowację rynków miejskich (remont nawierzchni, elementy 

małej architektury, instalacje elektryczne, oświetlenie i monitoring) czy też remonty placów 

na potrzeby stworzenia przestrzeni dla organizacji miejskich wydarzeń plenerowych. 

Rewitalizowane przestrzenie służą mieszkańcom głównie jako miejsca spotkań integracji, 

wydarzeń kulturalnych, wypoczynku i rekreacji.  

Efekty aktywizacji społeczno-gospodarczej społeczności widoczne są w ramach projektu 

„Odnowa Topolowa! Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Topolowej w Żarkach”, 

którego celem była poprawa jakości życia mieszkańców dwóch budynków 

socjalnych/komunalnych. Z uwagi na nagromadzenie problemów społecznych oraz silny 

stopień degradacji infrastruktury mieszkaniowej, mieszkańcy budynków podlegali 

wykluczeniu społecznemu połączonemu z niskim poziomem jakości życia i interakcji  

z mieszkańcami innych części gminy. W ramach projektu przeprowadzono gruntowny remont 

budynków, na który składały się m. in. wymiana i ocieplenie dachu, ocieplenie i otynkowanie 

ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa wejść, wymiana instalacji oraz 

budowa werand przy poszczególnych mieszkaniach. W ramach kosztów niekwalifikowanych 

przeprowadzono kompleksowy remont wnętrz mieszkań. Ponadto, na terenie przylegającym 

do budynków stworzono atrakcyjną przestrzeń wspólną ozdobioną roślinami, wyposażoną 

w oświetlenie i monitoring, altany i ławki, boisko wielofunkcyjne oraz place zabaw. Remont 

i zagospodarowanie zaniedbanej dotychczas przestrzeni skłania mieszkańców do większej 
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dbałości o własne i wspólne mienie oraz jest zachętą do podejmowania działań 

nakierowanych na jego dalsze upiększanie. W ramach komplementarnego projektu 

współfinansowanego z EFS mieszkańcy osiedla Topolowa, wraz z mieszkańcami innych 

wyznaczonych terenów zdegradowanych mogli zaangażować się w różnorodne aktywności, 

m. in. warsztaty kompetencji społecznych, podczas których poruszane były zagadnienia 

związane z komunikacją międzyludzką, stresem czy emocjami, spotkania edukacyjne 

o różnorodnej tematyce, pomocnej w codziennym życiu, kursy i szkolenia podnoszące 

kwalifikacje i umiejętności zawodowe, wsparcie psychologa oraz wydarzenia integracyjne dla 

mieszkańców gminy, takie jak Dzień Sąsiada. Jak wynika z przeprowadzonego wywiadu  

w ramach studium przypadku, w wyniku realizacji projektu wyraźnej poprawie uległa jakość 

życia mieszkańców osiedla, stopień ich zintegrowania ze społecznością lokalną oraz ich 

sytuacja materialna.  

Efekty w postaci aktywizacji społeczno-gospodarczej odnotowano także w przypadku 

projektu „Rewitalizacja chorzowskiego rynku”, w ramach którego wdrożono działania 

ukierunkowane na przywrócenie funkcji centrotwórczej, pozwalającej na integrację 

społeczną, wykreowanie miejsca umożliwiającego aktywne spędzanie czasu oraz stworzenie 

infrastruktury umożliwiającej prowadzenie pracy socjalnej. Dzięki nowemu 

zagospodarowaniu, połączone zostały rozdzielone estakadą od 40 lat dwie części byłego 

rynku. Nowa płyta rynku została zaprojektowana w funkcjonalnym i estetycznym połączeniu 

ze stworzonym niedawno centrum przesiadkowym. W ramach kosztów niekwalifikowanych 

przeprowadzono budowę czterech pawilonów pod estakadą. Jeden z pawilonów pełni 

funkcje społeczne jako Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla 

Młodzieży – miejsce do realizowania projektów społecznych i spotkań mieszkańców (w dobie 

ograniczeń pandemicznych zajęcia mają formę spotkań, kursów i szkoleń prowadzonych 

online). Pozostałe pawilony pełnią funkcje gospodarcze.  

O ile w projektach realizowanych w ramach PI 9i wziąć udział mogą mieszkańcy obszarów 

rewitalizacji oraz w uzasadnionych przypadkach osoby spoza tego obszaru, jeśli ich udział 

jest niezbędny do przeprowadzenia procesu rewitalizacji, o tyle z efektów projektów 

wdrażanych w ramach PI 9b zwykle mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy danego miasta 

czy gminy, a także osoby przyjezdne, zwłaszcza w przypadku rewitalizacji przestrzeni 

publicznej. Dlatego też zasięg efektów uzyskanych w ramach części projektów 

infrastrukturalnych często wykracza poza granice obszaru rewitalizacji i obejmuje całą 

dzielnicę, miasto i obszary sąsiadujące. W przypadku projektów dotyczących obiektów 

przeznaczonych do pełnienia usług społecznych, takich jak Centra Usług Społecznych, 

Centra Aktywizacji Społecznej czy lokalne centra kultury, zasięg efektów zwykle nie 

wykracza poza granice danego miasta czy gminy. Na większy zasięg oddziaływania można 

liczyć w przypadku projektów, w ramach których stworzono obiekty i przestrzenie na tyle 

atrakcyjne, że są one w stanie przyciągnąć na dany obszar osoby poszukujące odpoczynku, 

rozrywki czy też wrażeń artystycznych. Przykładem takiego przedsięwzięcia jest projekt 

„Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy 

i Brynicy – Miasto Będzin” polegający na rewitalizacji terenu przylegającego do koryta rzeki 

Czarnej Przemszy w centrum Będzina. Nieużytkowany wcześniej teren został 

zagospodarowany na cele społeczne oraz rekreacyjno-wypoczynkowe. W ramach inwestycji 

stworzono piaszczystą i trawiastą plażę, elementy małej architektury, fontannę oraz 

zainstalowano oświetlenie parkowe.  
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Innym projektem o potencjalnie szerszym obszarze oddziaływania jest „Rewitalizacja części 

zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju – na potrzeby utworzenia miejsca 

aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów”. W ramach 

projektu prowadzona jest modernizacja istniejącej promenady, remont ścieżek oraz placu 

głównego parku, remont zabytkowej muszli koncertowej, montaż oświetlenia 

oraz uporządkowanie drzewostanu i zieleni. Atrakcyjną dla przyjezdnych może być także 

przestrzeń powstała w wyniku realizacji projektów "Aktywna przestrzeń miejska – bulwary 

Zawiercia – etap I" oraz "Aktywna przestrzeń miejska – bulwary Zawiercia – etap II", 

w ramach których stworzono przestrzeń parkową poprzez m. in. renowację fontanny, grilla, 

stołu do tenisa stołowego, remont kręgu tanecznego, renowacja konstrukcji i balustrad 

mostków, nasadzenia zieleni, wymianę nawierzchni chodników oraz utworzenie placu 

zabaw.  

Ciekawą inwestycją o potencjalnie szerokim zasięgu oddziaływania pod względem 

turystycznym i edukacyjnym jest także „Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 r. wokół 

Pałacu Ludwika von Ballestrema – Gorzelnia”. Przedmiotem projektu jest przebudowa 

i rozbudowa istniejącego budynku dawnej gorzelni dla potrzeb tworzonego centrum 

wystawienniczo - rekreacyjnego. Inwestycja obejmuje także odrestaurowanie i uruchomienie 

zabytkowej maszyny parowej, wprowadzającej w przeszłości w ruch wszystkie mechaniczne 

urządzenia znajdujące się w gorzelni. Wraz z maszyną parową większość urządzeń 

stanowiących wyposażenie gorzelni zostanie uruchomiona w celach pokazowych. Projekt 

zakłada również utworzenie centrum edukacyjnego, gdzie za pomocą istniejących urządzeń 

oraz wykładów multimedialnych prowadzone będą zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu 

chemii, fizyki oraz biologii. Pomieszczenia odrestaurowanej gorzelni będą stanowić zaplecze 

do działań o charakterze społecznym, kulturalnym i edukacyjnym. Projekt jest obecnie  

w realizacji.  

Warto podkreślić, iż rewitalizacja jest procesem długofalowym i mimo iż znaczna część 

projektów jest już zakończona, pełne efekty wdrożonych przedsięwzięć w postaci większej 

aktywności społeczno-gospodarczej i zawodowej mieszkańców obszarów rewitalizacji będą 

widoczne w dłuższej perspektywie czasowej. Ponadto, pojawienie się pandemii SARS-Cov-2 

spowodowało, iż cześć działań projektowych została zawieszona lub przesunięta w czasie, 

a ograniczenia w poruszaniu się i spotykaniu w większych grupach spowodowały, że część 

obiektów nie jest w pełni wykorzystywana.  

Podsumowanie 

Przeprowadzona ocena skuteczności udzielonego wsparcia w obszarze rewitalizacji 

wykazała wysoki poziom postępu finansowego i rzeczowego we wdrażaniu interwencji. Na 

podstawie obecnego poziomu wydatkowania środków oraz stopnia osiągnięcia wartości 

docelowych wskaźników programowych w podpisanych umowach należy spodziewać się 

osiągnięcia wyznaczonych celów i pełnego wykorzystania dostępnej alokacji (ewentualne 

niewielkie kwoty pozostałe w ramach poszczególnych poddziałań będą przeznaczane na 

zwiększenie poziomu dofinansowania realizowanych już projektów). Osiągnięcie wartości 

docelowej wskaźnika rezultatu Liczba funkcjonujących form aktywizacji ludności 

zamieszkującej rewitalizowane tereny, przypisanego do PI 9b również należy uznać za 

niezagrożone.  
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Przeprowadzone badania ilościowe i jakościowe wskazują, iż (z)realizowane projekty 

w znacznym stopniu przyczyniają się do zwiększenia aktywności społeczno-zawodowej oraz 

aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców obszarów rewitalizacji. Poprawie ulega 

zarówno poziom integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem oraz ich zdolność do 

wychodzenia z sytuacji kryzysowych, jak również potencjał do wejścia/powrotu na rynek 

pracy i podjęcia zatrudnienia, umożliwiającego poprawę ich sytuacji materialnej. Ponadto, 

w ramach projektów stworzone zostały miejsca, w których uczestnicy projektów mogli  

w atrakcyjny dla nich sposób spędzać czas wolny oraz organizować wydarzenia  

o charakterze kulturalnym czy rozrywkowym, integrujące społeczność lokalną. Dzięki 

podjętym przedsięwzięciom wyraźnie wzrosła jakość życia mieszkańców na obszarach 

rewitalizacji, zarówno za sprawą inicjatyw realizowanych w ramach projektów społecznych 

dofinansowanych z EFS, jak również dzięki inwestycjom o charakterze infrastrukturalnym, 

w ramach których nadaje się nowe funkcje – społeczne, reprezentatywne, kulturalne, 

rozrywkowe, gospodarcze i rekreacyjne - zdegradowanym obiektom i przestrzeniom.  

Zasięg efektów osiągniętych w ramach projektów najczęściej ogranicza się do jednego 

osiedla, dzielnicy czy części gminy, rzadko wykraczając poza jej granice, co wynika z tego, 

iż (zgodnie z Ustawą) działania prowadzone są na ograniczonym obszarze rewitalizacji. 

Na osiągniecie efektów o szerszym zasięgu oddziaływania (okoliczne miejscowości i miasta) 

mają szansę projekty, w ramach których stworzono przestrzenie i obiekty na tyle interesujące 

i atrakcyjne, iż są one w stanie przyciągnąć na dany obszar mieszkańców innych pobliskich 

gmin oraz turystów.  

3.1.2 Ocena skuteczności formuły ZIT/RIT 

Interwencja dotycząca rewitalizacji w ramach PI 9i cel 2 oraz PI 9b wdrażana jest także 

w formie instrumentów terytorialnych poprzez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) 

oraz Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT). Poddziałaniami dedykowanymi ZIT/RIT 

w obszarze rewitalizacji jest Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-

zawodowego społeczności lokalnych – ZIT oraz 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-

zawodowego społeczności lokalnych – RIT, a także 10.3.1 Rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych - ZIT oraz 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT.  

Postęp wdrażania interwencji w zakresie objętym niniejszą ewaluacją mierzony jest poprzez 

cztery wskaźniki programowe, których wartości docelowe na 2023 r. określone są w 

Porozumieniach w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane 

Inwestycje Terytorialne/Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Poziom osiągnięcia 

wskaźników w poszczególnych ZIT/RIT w oparciu o deklarowane wartości deklarowane 

w podpisanych umowach o dofinansowanie oraz wartości wskaźników w zatwierdzonych 

wnioskach o płatność końcową prezentuje poniższa tabela. 
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Tabela 2. Postęp rzeczowy realizacji wskaźników programowych dla PI 9i cel 2 oraz PI 9b w poszczególnych ZIT/RIT 

Nazwa wskaźnika Jedn. ZIT/RIT 
Wartość docelowa 
2023 

Szacowana realizacja 
(na podst. umów) 

2023 

% 

Realizacja (na podst. zatwierdzonych 
wniosków o płatność końcową) 

2023 

% 

Liczba środowisk objętych programami 

aktywności lokalnej 

 

szt. 

CEN 250 83 33% 56 22% 

PD 15 12 80% 12 80% 

PN 29 26 90% 15 52% 

ZACH 32 25 78% 23 72% 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie 

szt. 

CEN 5 975 3 922 66% 2 669 45% 

PD 530 397 75% 531 100% 

PN 630 872 138% 1 226 195% 

ZACH 654 592 91% 469 72% 

Powierzchnia obszarów objętych 

rewitalizacją 
ha 

CEN 37,5 54,97 147% 36,23 97% 

PD 3,3 5,87 178% 1,58 48% 

PN 5,1 3,37 66% 2,38 47% 

ZACH 11, 6 19,99 172% 0,55 5% 

Ludność mieszkająca na obszarach 

objętych zintegrowanymi strategiami 

rozwoju obszarów miejskich 

os. 

CEN 310 868 414 025 133% 98 957 32% 

PD 27 608 62 708 227% 6 311 23% 
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Nazwa wskaźnika Jedn. ZIT/RIT 
Wartość docelowa 
2023 

Szacowana realizacja 
(na podst. umów) 

2023 

% 

Realizacja (na podst. zatwierdzonych 
wniosków o płatność końcową) 

2023 

% 

 PN 42 121 74 025 176% 13 434 32% 

ZACH 96 429 90 686 94% 24 457 25% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z LSI, stan na 09.11.2020 r.
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Wskaźnikiem o stosunkowo najwyższym poziomie realizacji jest Powierzchnia obszarów 

objętych rewitalizacją. W większości subregionów podpisane umowy o dofinasowanie 

pozwalają na osiągnięcie wartości docelowej – wyjątkiem jest RIT Północny, w którym 

osiągnięto jedynie 66% wartości docelowej na podstawie podpisanych UoD, co wynika 

najprawdopodobniej z większego niż planowano udziału mniejszych obiektów/powierzchni 

w realizowanych projektach. W RIT Południowym i ZIT wysoki jest także poziom realizacji 

wskaźników na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność – odpowiednio 48% i 97% 

wartości docelowej.  

W przypadku wskaźnika Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi 

strategiami rozwoju obszarów miejskich, sytuacja jest podobna – w trzech subregionach 

deklarowane wartości wskaźników w realizowanych projektach przekraczają wyznaczone 

wartości docelowe, natomiast w RIT Zachodnim wartość ta wynosi 94% celu na 2023 r. 

Osiągnięte wartości wskaźników na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność są dość 

niskie w porównaniu z innymi analizowanymi wskaźnikami i wahają się w przedziale od 23% 

w RIT Południowym do 32% w RIT Północnym i ZIT.  

Wartości wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

objętych wsparciem w programie na podstawie podpisanych umów również dają podstawy 

do pozytywnej oceny skuteczności wdrażania interwencji. W przypadku RIT Południowego 

i Północnego osiągnięto już wartości docelowe wskaźnika, o czym świadczą zatwierdzone 

wnioski o płatność. Należy przy tym zaznaczyć, iż poziom realizacji wskaźnika w tych dwóch 

subregionach jest wyższy niż deklarowany w podpisanych umowach, co świadczy o tym, 

że poziom osiągnięcia wskaźników w realizowanych projektach był wyższy niż zakładano na 

etapie aplikowania o wsparcie. W RIT Zachodnim oraz ZIT podpisane już umowy  

o dofinansowanie pozwolą na realizację odpowiednio 91% oraz 66% celu na 2023 r.  

Poziom realizacji wskaźnika Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej 

także jest zadowalający w większości subregionów – deklarowane wartości w UoD oscylują 

wokół 80% wartości docelowych. Wyjątkiem jest Subregion Centralny, w którym podpisane 

umowy dają możliwość realizacji jedynie 33% wyznaczonego celu, a zatwierdzone wnioski 

o płatność – 22%. Sytuacja ta wynika zarówno z opóźnień w przeprowadzaniu konkursów 

w ramach EFS, spowodowanych późnym przyjęciem Ustawy o rewitalizacji oraz Wytycznych, 

jak i nierównomiernej częstotliwości naborów. Niski poziom osiągnięcia wskaźnika wynika 

także z restrykcyjnej definicji przyjętej w pierwszych naborach, w ramach której realizacja 

jednego programu aktywności lokalnej oznaczała objęcie wsparciem jednego środowiska.   

Podjęte działania naprawcze IZ RPO w tej sprawie w trakcie naboru dla Poddziałania 9.1.5 

polegały na uszczegółowieniu definicji wskaźnika (jako jedno środowisko można było 

policzyć każdą inicjatywę objętą działaniami projektowymi), zamieszczeniu wyraźnej 

instrukcji na stronie naboru oraz indywidualnych konsultacjach z beneficjentami w sprawie 

poprawnego wyliczenia i korekty wartości wskaźnika. Braki w osiągniętej wartości wskaźnika 

na poziomie ZIT/RIT zostaną osiągnięte na poziomie całego Programu dzięki projektom 

wybranym w ramach Poddziałania 9.1.5. 

Podsumowanie 

Postęp rzeczowy wskaźników dedykowanych ZIT/RIT wskazuje na skuteczność 

zastosowania formuły instrumentów terytorialnych w ramach obszaru rewitalizacji. Poziom 

osiągnięcia celów wyznaczonych na 2023 r. jest zadowalający w przypadku niemal 
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wszystkich wskaźników w poszczególnych subregionach. Wyjątkiem jest wskaźnik Liczba 

środowisk objętych programami aktywności lokalnej w przypisany do ZIT – podpisane 

umowy pozwalają na realizację jedynie 33% ustalonej wartości docelowej.  

3.1.3 Kompleksowość projektów oraz pozostałe efekty udzielonego wsparcia 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-

2020 rewitalizacja jest kompleksowym procesem wyprowadzania obszarów zdegradowanych 

ze stanu kryzysowego poprzez działania całościowe, integrujące interwencję na rzecz 

społeczności lokalnej, przestrzeni i gospodarki. W definicji tego pojęcia doprecyzowano, 

że chodzi o realizację przedsięwzięć, które są ze sobą wzajemnie powiązane i obejmują 

kwestie: „społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub 

środowiskowe”. Oznacza to, że w ramach rewitalizacji realizuje się szereg różnych projektów 

dopełniających się tematycznie, które łącznie, dzięki swojej kompleksowości, są w stanie 

poprawić sytuację na danym obszarze na tyle, że realne będzie wyprowadzenie go ze stanu 

kryzysowego. Zakres tej interwencji oraz rodzaje projektów wynikają z diagnozy problemów 

zidentyfikowanych w obszarze rewitalizacji, jak również z analizy potencjału tego obszaru 

i potrzeb jego mieszkańców. Szczególnie istotne znaczenie ma pogłębiona analiza kwestii 

społecznych, która pozwala zintegrować działania o różnorodnym charakterze w taki sposób, 

aby najlepiej służyły lokalnej społeczności. Podobną definicję zawarto w uchwalonej 

w 2015 r. ustawie o rewitalizacji. W niej również podkreślono konieczność zintegrowania 

działań oraz nadania całemu procesowi kompleksowego charakteru. Istotą takiej interwencji, 

obejmującej zarówno projekty infrastrukturalne, jak też tzw. projekty „miękkie”, jest 

wytworzenie efektu synergii między działaniami, który będzie w stanie zauważalnie wpłynąć 

na poprawę poziomu życia mieszkańców obszaru zdegradowanego. Przyjęcie takich założeń 

w Wytycznych oraz w Ustawie jest efektem doświadczeń z realizacji programów 

obowiązujących w poprzedniej perspektywie finansowej (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

2007-2013). Uznano, że mała skuteczność tamtych programów wynikała z braku 

kompleksowości, niewystarczającej koncentracji terytorialnej interwencji oraz 

nieadekwatności działań w stosunku do negatywnych zjawisk zachodzących w gminach. 

W wielu przypadkach rewitalizacja skupiała się na procesie budowlanym,  

w niewystarczającej mierze uwzględniając tzw. „miękkie” działania na rzecz lokalnych 

społeczności. W 2016 r. Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że programy rewitalizacji często 

tworzono wyłącznie po to, aby spełnić wymogi formalne konieczne do ubiegania się o środki 

unijne, a nie dlatego, że gminy dostrzegały w rewitalizacji realną szansę na wyprowadzenie 

zdegradowanych obszarów ze stanu kryzysowego4. Niezadowalające efekty rewitalizacji 

prowadzonej w latach 2007-2013 wynikały również z tego, że IZ RPO nie dysponowały 

skutecznymi mechanizmami pozwalającymi na ocenę wzajemnego powiązania 

i komplementarności przedsięwzięć. 

Doświadczenia wcześniejszych lat spowodowały, że skupienie interwencji wokół kwestii 

społecznych, jak również wzajemne zintegrowanie działań zostały w Wytycznych, 

a następnie w Ustawie opisane w taki sposób, aby nie ulegało wątpliwości, że stanowią one 

immanentne cechy procesu rewitalizacji.  

                                                

4 Najwyższa Izba Kontroli, 2016, Rewitalizacja Zdegradowanych Obszarów Miast, Informacja o wynikach kontroli Nr ewid. 

153/2016/P/15/037/KIN, Warszawa 
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W Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” podkreślono wieloaspektowy 

charakter rewitalizacji, poprzez zaliczenie jej do celu strategicznego C.3. „Atrakcyjne warunki 

zamieszkania, kompleksowa rewitalizacja, zapobieganie i dostosowanie do zmian klimatu”. 

W ramach tego celu określono kierunki działań, spośród których dla rewitalizacji szczególne 

znaczenie mają: 

 Rekultywacja i rewitalizacja obszarów zdegradowanych oraz zagospodarowanie 

terenów i obiektów poprzemysłowych m.in. na cele środowiskowe, gospodarcze, 

kulturalne, rekreacyjne.  

 Poprawa jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznych, szczególnie centrów miast 

oraz osiedli mieszkaniowych i starych dzielnic. 

 Rozwój zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego, w tym tworzenie 

i wdrażanie instrumentów wspierających rodziny w zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, z uwzględnieniem racjonalizacji świadczenia usług publicznych. 

Z uwagi na istotną rolę zewnętrznego finansowania w rewitalizacji, szczególnie duże 

znaczenie mają zapisy RPO WSL 2014-2020, w których podkreślono potrzebę 

uwzględnienia kompleksowości działań w kryteriach wyboru projektów, uściślając dodatkowo 

w opisie priorytetu inwestycyjnego 9b, iż w ramach rewitalizacji będzie prowadzony: „szereg 

wielowątkowych, wzajemnie uzupełniających się i wzmacniających działań, mających na celu 

wywołanie jakościowej, pozytywnej zmiany na zidentyfikowanym obszarze”. W celu 

uniknięcia skoncentrowania rewitalizacji na projektach budowlanych, w perspektywie 

finansowej 2014-2020 położono nacisk na realizację projektów „miękkich”, które miały być 

uzupełniane projektami „twardymi”. W kryteriach wyboru projektów dla Działania 10.3, 

finansowanego z EFRR, uzależniono liczbę punktów możliwych do uzyskania m.in. od 

skutecznego powiązania z projektami finansowanymi z EFS. Kompleksowość działań 

rewitalizacyjnych była weryfikowana poprzez ocenę oddziaływania projektu na sferę 

gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną oraz techniczną. Projekt otrzymywał 

dodatkowy punkt za przyczynienie się do rozwiązania problemów w każdej z tych sfer. 

Szczególnie ważne było oddziaływanie projektu na sferę społeczną. Najwięcej, bo 4 punkty, 

projekt mógł uzyskać, jeśli przyczyniał się do rozwiązania 5 lub więcej negatywnych zjawisk 

społecznych.  

W wywiadach przeprowadzonych z przedstawicielami IZ oraz IP ZIT/RIT RPO WSL 

na potrzeby niniejszego raportu wskazano, że w większości zgłoszonych projektów 

faktycznie udało się wyraźnie powiązać działania „twarde” z działaniami „miękkimi”. 

Zwrócono uwagę, że najczęściej polegało to na wykorzystaniu modernizowanej infrastruktury 

do realizacji projektów „miękkich” na rzecz lokalnej społeczności. Przykładem takiego 

projektu była kompleksowa przebudowa zdegradowanych budynków przy ul. Sienkiewicza 

w Blachowni. We wniosku o dotację zaznaczono, że infrastruktura wytworzona w efekcie 

gruntownej modernizacji obiektów (projekt finansowany z EFRR) będzie wykorzystywana do 

świadczenia darmowych usług dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, realizowanych w ramach Centrum Aktywności Obywatelskiej oraz Łojkowskiego 

Centrum Aktywności Społecznej (projekty finansowane z EFS). Ponieważ projekt zakładał 

modernizację dwóch budynków, każdemu z nich zdecydowano się nadać nieco inną funkcję. 

Jeden obiekt miał się stać miejscem spotkań osób niepełnosprawnych, młodzieżowej rady 

miasta i harcerzy oraz miejscem świadczenia porad prawnych i szkoleń z zakresu 
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przedsiębiorczości dla mieszkańców. W drugim obiekcie zaplanowano ulokowanie izby 

pamięci prezentującej dziedzictwo kulturalno-społeczne gminy oraz centrum aktywności 

seniora z salą ćwiczeń. Obydwa budynki miały zostać siedzibą organizacji pozarządowych 

działających na terenie gminy, które mogłyby wykorzystywać istniejącą w nich przestrzeń do 

organizacji warsztatów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe i kompetencje 

społeczne.  

Nie każdy projekt zgłoszony do realizacji w ramach Działania 10.3 stawał się bazą do 

realizacji tak wielu różnorodnych aktywności społecznych, jak w przykładzie przedstawionym 

powyżej. W niektórych projektach aspekt społeczny był ledwie widoczny, ustępując miejsca 

działaniom budowlanym, porządkowym lub upiększającym. Jako przykład takich projektów 

przedstawiciel IZ RPO WSL w przeprowadzonym wywiadzie wskazał remonty parków. 

Wnioskodawcy argumentowali m.in., że wymiana lub instalacja nowego oświetlenia poprawi 

bezpieczeństwo w okolicy, a stworzenie atrakcyjnego miejsca do wypoczynku i rekreacji, 

pozwoli mieszkańcom zrelaksować się po godzinach pracy. Obowiązujące akty normatywne 

nie zakazują tworzenia takich projektów. Zarówno w Wytycznych, jak też Ustawie zawarto 

otwarty katalog negatywnych zjawisk podlegających badaniu w trakcie diagnozy, 

zastrzegając jedynie, że podstawą jest analiza zjawisk społecznych. Pozwoliło to gminom 

indywidualnie określać zestaw badanych zjawisk, co następnie przekładało się na wybór 

projektów wpisywanych do programów rewitalizacji. W konsekwencji, również w kryteriach 

wyboru projektów (Załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL 2014-2020) nie wprowadzono 

wymogu bezpośredniego wpływu projektu na najbardziej dotkliwe problemy społeczne 

występujące w gminie. Eksperci oceniający projekt byli jedynie zobowiązani do 

zweryfikowania, czy negatywne zjawiska społeczne, na które powoływał się wnioskodawca, 

zostały również wskazane we właściwym programie rewitalizacji. Przedstawiciel IZ RPO 

WSL stwierdził, iż ekspertom niekiedy trudno było polemizować z wnioskodawcami 

i odmawiać przyznania punktów, nawet jeśli projekt w niewielkim stopniu przyczyniał się do 

zredukowania negatywnych zjawisk społecznych, faktycznie istniejących na obszarze 

rewitalizacji.  

Analiza wniosków o dofinansowanie projektów zrealizowanych w ramach Działania 10.3 

pokazała, że w 34 przypadkach na 111 wskazano, że projekt wpłynie na zmniejszenie 

negatywnych zjawisk we wszystkich 5 sferach problemowych. Częstotliwość powoływania 

się na poszczególne sfery przedstawiono w tabeli poniżej.  

Tabela 3. Liczba projektów dofinansowanych w ramach Działania 10.3 według 
oddziaływania na poszczególne sfery  

Sfera społeczna Sfera techniczna 
Sfera przestrzenno- 
funkcjonalna 

Sfera gospodarcza 
Sfera 
środowiskowa 

111 89 86 67 60 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wniosków o dofinansowanie, LSI, stan na 
09.11.2020 r. 
 
We wnioskach przede wszystkim starano się podkreślać wpływ projektu na negatywne 

zjawiska społeczne zidentyfikowane w obszarze rewitalizacji. W zdecydowanej większości 

przypadków powoływano się również na aspekty techniczne i przestrzenno-funkcjonalne 

projektu. Podstawą do uznania, że projekt dofinansowany w ramach Działania 10.3 będzie 
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przeciwdziałał negatywnym zjawiskom społecznym, często było powiązanie go z „miękkimi” 

projektami realizowanymi w ramach Działania 9.1, które służyły rozwiązywaniu różnego typu 

problemów społecznych.  

Ponieważ za przyczynienie się do rozwiązania problemów w sferze gospodarczej, 

przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej i technicznej projekt otrzymywał dodatkowe 

punkty, zdarzało się, że wnioskodawcy powoływali się na te sfery, nawet wówczas, gdy 

projekt oddziaływał na nie w niewielkim stopniu lub w pośredni sposób. Jako przykład można 

podać przebudowę budynku biblioteki w jednym z miast, która w opinii wnioskodawcy miała 

się przyczynić do rozwiązania problemów w każdej sferze problemowej, w tym gospodarczej 

poprzez zmianę wizerunku obszaru postrzeganego jako nieatrakcyjny pod względem 

mieszkaniowym i inwestycyjnym, a także środowiskowej poprzez przeciwdziałanie dalszej 

degradacji obszarów, a tym samym degradacji środowiska i rewitalizację przestrzeni 

publicznych. 

Jednocześnie w wielu przypadkach w udany sposób udało się zaplanować zintegrowanie 

działań w różnych sferach. Przykładem takiego projektu jest modernizacja budynku dworca 

PKP w Żorach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia. Modernizowany aktualnie 

budynek ma stać się bazą dla działalności Centrum Integracji Społecznej, koncentrującej się 

wokół aktywizacji osób bezrobotnych i biernych zawodowo oraz Centrum Aktywności 

Lokalnej, którego celem będzie m.in. międzypokoleniowa i międzyśrodowiskowa integracja 

mieszkańców. Ponadto, część przestrzeni zostanie przeznaczona na biura, świetlicę dla 

matek z małymi dziećmi, harcówkę oraz poczekalnię dworca PKP. Ponieważ diagnoza stanu 

gminy wykazała braki w dostępności miejsc służących społecznej i gospodarczej aktywizacji 

mieszkańców, oraz niską jakość przestrzeni publicznych, projekt poprzez działania 

przedstawione wyżej oraz zagospodarowanie otoczenia ma szanse wpłynąć pozytywnie na 

sferę przestrzenno-funkcjonalną. Jego oddziaływanie na sferę środowiskową może być 

trochę mniejsze, ale nie będzie pozbawione znaczenia – w ramach remontu zaplanowano 

prace termomodernizacyjne oraz wymianę kotłowni na gazową, co w pewnym stopniu 

przyczyni się do ograniczenia zużycia energii oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do 

środowiska.  

W celu pełniejszego zobrazowania wpływu projektów na poszczególne sfery 

przeprowadzono badanie CATI/CAWI z beneficjentami, którego wyniki zaprezentowano 

poniżej. 
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Wykres 14. W jakim stopniu realizacja projektu wpłynęła lub wpłynie na poniższe 
kwestie?" – projekty z Działania 10.3 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami, 
n=57. 

 
W badaniu dotyczącym projektów dla Działania 10.3 wzięło udział 57 przedstawicieli 

beneficjentów. W ocenie ankietowanych projekty wpłynęły lub mogą wpłynąć przede 

wszystkim na poprawę estetyki obszaru objętego projektem, stworzenie przestrzeni do 

prowadzenia aktywności społecznej oraz poprawę dostępności miejsc i obiektów dla osób 

z niepełnosprawnościami. Do pozostałych często wskazywanych pozytywnych efektów 

zaliczono również stworzenie stref przyjaznych dzieciom, zwiększenie atrakcyjności 

turystycznej, rozwój działalności pozarządowej oraz aktywizację zawodową mieszkańców. 

Natomiast w ocenie ankietowanych stosunkowo niewielka liczba projektów wpłynęła bądź 

wpłynie na stworzenie infrastruktury sieciowej (wodnej i kanalizacyjnej), poprawę 

bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz modernizację części wspólnych budynków 

mieszkalnych.  

W ramach badania przeprowadzono także ankietę z beneficjentami projektów realizowanych 

w ramach Działania 9.1, które z uwagi na skoncentrowanie wokół kwestii społecznych były 

szczególnie istotne. Pomimo pewnych różnic w ocenie efektów osiągniętych w wyniku 

realizacji projektów w Działaniu 10.3 i 9.1, jeśli chodzi o najczęściej i najrzadziej zauważalne 
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efekty beneficjenci udzielili podobnych odpowiedzi. Wyniki tego badania przedstawiono 

w tabeli poniżej. 

Wykres 15. W jakim stopniu realizacja projektu wpłynęła lub wpłynie na poniższe 
kwestie?" – projekty z Działania 9.1 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami, 
n=28. 

 
W badaniu dotyczącym projektów dla Działania 9.1 wzięło udział 28 przedstawicieli 

beneficjentów. W ocenie ankietowanych projekty wpłynęły lub wpłyną przede wszystkim na 

stworzenie przestrzeni do prowadzenia aktywności społecznej, oraz aktywizację zawodową 

mieszkańców. Natomiast w najmniejszym stopniu przyczyniły bądź przyczynią się do 

stworzenia infrastruktury sieciowej (wodnej i kanalizacyjnej), poprawy efektywności 

energetycznej budynków, oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Ponieważ zgodnie z Wytycznymi i Ustawą rewitalizacja powinna się koncentrować na 

przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom społecznym i poprawie jakości życia mieszkańców 

zdegradowanych obszarów, szczególnie ważną rolę pełniły środki rozdysponowane  

w ramach priorytetu inwestycyjnego 9i (Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu 

równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie). 

W ramach celu 2 zostały one rozdzielone zasadniczo na cztery poddziałania: wzmacnianie 

potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych w ramach ZIT i RIT (Poddziałania 

9.1.1 oraz 9.1.2), programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym w ramach OSI w miastach i dzielnicach wymagających rewitalizacji 
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(Poddziałanie 9.1.3), wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie 

i rybackie (Poddziałanie 9.1.4) oraz programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym w ramach konkursu (Poddziałanie 9.1.5)5. 

W celu dokładniejszego określenia efektów projektów oraz ich wpływu na mieszkańców 

obszarów rewitalizacji dokonano analizy wniosków o płatność zatwierdzonych do wypłaty, 

odnoszących się do projektów realizowanych w ramach czterech wyżej wymienionych 

poddziałań z IX osi priorytetowej, pod kątem charakterystyki odbiorców ostatecznych 

(indywidualnych uczestników projektów). W tabelach poniżej przedstawiono liczbę 

uczestników tych projektów w podziale na wiek, płeć, poziom wykształcenia i status na rynku 

pracy. 

Tabela 4. Charakterystyka ostatecznych odbiorców projektów ze względu na wiek i płeć 
w podziale na podziałania 

Uczestnicy 
Poddziałanie  
9.1.1 

Poddziałanie  
9.1.2 

Poddziałanie 
 9.1.3 

Poddziałanie 
9.1.4 

Liczba uczestników poniżej 30 roku życia 
504 

(34,7%) 
614 

(28,7%) 
15 

(14,7%) 
75 

(26,4%) 

Liczba uczestników w wieku od 30 do 60 lat 
644 

(44,4%) 
1093 

(51,1%) 
47 

(46,1%) 
178 

(62,7%) 

Liczba uczestników powyżej 60 roku życia 
304 

(20,9%) 
432 

(20,2%) 
40 

(39,2%) 
31 

(10,9%) 

Liczba kobiet uczestniczących w projektach 
919 

(63,3%) 
1395 

(65,2%) 
71 

(69,6%) 
183 

(64,4%) 

Liczba mężczyzn uczestniczących w 
projektach 

533 
(36,7%) 

744 
(34,8%) 

31 
(30,4%) 

101 
(35,6%) 

Liczba uczestników ogółem 
1452 

(100,0%) 
2139 

(100,0%) 
102 

(100,0%) 
284 

(100,0%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność, LSI, stan na 
26.11.2020 r. 
 
We wszystkich projektach łącznie wzięło udział 3977 osób, przy czym najliczniejszą grupę 

stanowili uczestnicy w wieku od 30 do 60 lat. Drugą co do liczebności grupą były młode 

osoby, poniżej 30. roku życia. Jedynie w projektach z Poddziałania 9.1.3 liczba uczestników 

powyżej 60. roku życia była większa niż uczestników poniżej 30. roku życia. W każdym 

poddziałaniu, w projektach chętniej uczestniczyły kobiety niż mężczyźni. We wszystkich 

projektach łącznie wzięło udział 2568 kobiet (65% ogółu odbiorców) oraz 1409 mężczyzn 

(35% ogółu odbiorców). 

Tabela 5. Charakterystyka ostatecznych odbiorców projektów ze względu na 
wykształcenie w podziale na podziałania 

Uczestnicy 
Poddziałanie  
9.1.1 

Poddziałanie  
9.1.2 

Poddziałanie 
 9.1.3 

Poddziałanie 
9.1.4 

                                                

5 W momencie realizacji badania w ramach Poddziałania 9.1.5 nie podpisano jeszcze żadnej umowy o dofinansowanie na 

projekty należące do PI 9i cel 2.  
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Liczba uczestników z wykształceniem niższym 
niż podstawowe 

122 
(8,4%) 

118 
(5,5%) 

- 
15 

(5,3%) 

Liczba uczestników z wykształceniem 
podstawowym  

251 
(17,3%) 

287 
(13,4%) 

10 
(9,8%) 

77 
(27,1%) 

Liczba uczestników z wykształceniem 
gimnazjalnym  

187 
(12,9%) 

308 
(14,4%) 

14 
(13,7%) 

31 
(10,9%) 

Liczba uczestników z wykształceniem 
ponadgimnazjalnym 

580 
(39,9%) 

880 
(41,1%) 

62 
(60,8%) 

116 
(40,8%) 

Liczba uczestników z wykształceniem 
policealnym 

184 
(12,7%) 

233 
(10,9%) 

9 
(8,8%) 

27 
(9,5%) 

Liczba uczestników z wykształceniem 
wyższym 

128 
(8,8%) 

313 
(14,6%) 

7 
(6,9%) 

18 
(6,3%) 

Liczba uczestników ogółem 
1452 

(100,0%) 
2139 

(100,0%) 
102 

(100,0%) 
284 

(100,0%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność, LSI, stan na 
26.11.2020 r. 
 
Najwięcej osób uczestniczących w projektach miało wykształcenie ponadgimnazjalne – 

łącznie 1638 osób (41% ogółu odbiorców), a najmniej osób wykształcenie niższe niż 

podstawowe – łącznie 245 osób (6% ogółu odbiorców). Do tej ostatniej grupy zostały 

zaliczone głównie osoby małoletnie, które w chwili przystąpienia do projektu jeszcze nie 

zdążyły ukończyć szkoły podstawowej. Stosunkowo mała była również grupa osób  

z wykształceniem policealnym – 453 osoby (11% ogółu odbiorców) oraz wyższym – 466 

osób (11% ogółu odbiorców). Fakt, iż odbiorcami projektów były głównie osoby z niższym 

wykształceniem należy ocenić pozytywnie, ponieważ właśnie takie osoby są szczególnie 

narażone na negatywne zjawiska społeczne, w tym wykluczenie społeczne i pozostanie bez 

pracy. Związek między wykształceniem a bezrobociem jest widoczny w zestawieniu 

z danymi dotyczącymi statusu odbiorców na rynku pracy. 

Tabela 6. Liczba osób bezrobotnych i biernych zawodowo, będących odbiorcami 
projektów w Poddziałaniach 9.1.1-9.1.4 

Uczestnicy 
Poddziałanie  
9.1.1 

Poddziałanie  
9.1.2 

Poddziałanie 
 9.1.3 

Poddziałanie 
9.1.4 

Liczba uczestników biernych zawodowo  
801 

(62,7%) 
1012 

(52,1%) 
64 

(66,7%) 
91 

(33,0%) 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych  
106 

(8,3%) 
344 

(17,7%) 
12 

(12,5%) 
74 

(26,8%) 

Liczba zarejestrowanych długotrwale 
bezrobotnych 

126 
(9,9%) 

133 
(6,8%) 

19 
(19,8%) 

41 
(14,9%) 

Liczba niezarejestrowanych bezrobotnych 
204 

(16,0%) 
286 

(14,7%) 
1 

(1,0%) 
68 

(24,6%) 

Liczba niezarejestrowanych długotrwale 
bezrobotnych 

41 
(3,2%) 

169 
(8,7%) 

- 
2 

(0,7%) 

Łącznie 
1278 

(100,0%) 
1944 

(100,0%) 
96 

(100,0%) 
276 

(100,0%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność, LSI, stan na 
26.11.2020 r. 
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Zdecydowana większość uczestników w każdym poddziałaniu z osobna i we wszystkich 

łącznie, to osoby, które w chwili przystąpienia do projektu nie pracowały. W sumie było 3594 

takich osób, co stanowiło 90% ogółu odbiorców. W tej grupie znalazły się zarówno osoby 

bierne zawodowo, w tym dzieci i emeryci (1968 uczestników) oraz osoby bezrobotne, 

zarówno zarejestrowane w ewidencji urzędów pracy, jak też niezarejestrowane (1626 

uczestników). Wśród osób bezrobotnych największą grupę stanowiły osoby  

z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub niższym – we wszystkich projektach wzięły udział 

1282 takie osoby, co stanowiło 79% ogółu bezrobotnych. 

Ponadto, na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność można wskazać, że we 

wszystkich projektach wzięły udział 203 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem  

z dostępu do mieszkania (5% ogółu odbiorców), przynajmniej 932 osoby dotknięte 

niepełnosprawnością różnego rodzaju (ok. 23% ogółu odbiorców) oraz przynajmniej 2461 

osób znajdujących się w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (ok. 62% odbiorców). Brak 

możliwości określenia dokładnej liczby w ostatnich dwóch kategoriach wynika z tego, że 

niektóre osoby odmawiały odpowiedzi na pytania dotyczące tych kwestii.  

W ocenie przedstawicieli IP ZIT/RIT RPO WSL, przedstawionej w wywiadach, dane 

ilościowe odnoszące się do projektów „miękkich” wskazują na duże zainteresowanie tymi 

projektami wśród mieszkańców. Jednocześnie przedstawiciele IP ZIT/RIT RPO WSL 

zauważyli, że analiza tych danych niekoniecznie jest miarodajna dla określenia skuteczności 

projektów, ponieważ nie pozwala odpowiedzieć na pytanie czy i w jaki sposób udział  

w projekcie wpłynął na uczestnika. Ponieważ informacje tego typu nie były do tej pory 

agregowane na poziomie wojewódzkim, przeprowadzono badanie CATI z uczestnikami 

projektów, w którym poproszono o ocenę projektów i określenie ich wpływu na 

ankietowanych. Pozwoliło to spojrzeć na zrealizowane projekty z perspektywy ich odbiorców 

oraz wskazać pewne pozytywne i negatywne efekty (w tym nieplanowane), które nastąpiły 

na skutek ich realizacji.  

W badaniu wzięły udział 322 osoby. Większość z nich była zadowolona z uczestnictwa  

w projektach – 92% ankietowanych stwierdziło, że jest zdecydowanie lub raczej zadowolona, 

podczas gdy jedynie 5,6% uczestników było zdecydowanie lub raczej niezadowolonych. 

Szczegółowy podział odpowiedzi dotyczących zadowolenia z projektów przedstawiono na 

poniższym wykresie. 

Wykres 16. Czy ogólnie jest Pan/i zadowolona/y z udziału w projekcie? 

 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI z uczestnikami projektów  
w Działaniu 9.1, n=322. 
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W dalszej kolejności zapytano o zadowolenie z konkretnych form wsparcia, z których 

korzystali ankietowani. W tabeli poniżej przedstawiono wybrane rodzaje projektów, w których 

wzięło udział najwięcej osób.   

Tabela 7. Zadowolenie uczestników z wybranych form wsparcia 

Ocena 

Szkolenie, kurs 
lub 
doskonalenie 
zawodowe 

Doradztwo 
edukacyjne lub 
zawodowe 

Pośrednictwo 
pracy 

Konsultacje z 
psychologiem 

Integracja 
lub 
reintegracja 

Zdecydowanie 
pozytywnie 

53,7% 34,5% 34,3% 32,6% 53,0% 

Raczej pozytywnie 39,4% 62,2% 62,7% 62,8% 42,4% 

Ani dobrze, ani źle 3,7% 1,4% 2,0% 3,5% 4,5% 

Raczej negatywnie 1,1% 1,4% 1,0% 1,2% 0,0% 

Zdecydowanie 
negatywnie 

1,1% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nie wiem/ Trudno 
powiedzieć 

1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Liczba 
ankietowanych 
korzystających z 
danej formy 
wsparcia (100%) 

188 148 102 86 66 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI z uczestnikami projektów  
w Działaniu 9.1, n=322. 

 
Każda forma wsparcia uzyskała ogólnie dobre oceny. Najwyższy odsetek zdecydowanie 

zadowolonych uczestników przypadł na projekty polegające na szkoleniach, kursach 

lub doskonaleniu zawodowym. Również większość projektów związanych z integracją 

lub reintegracją została oceniona zdecydowanie pozytywnie. W ramach tych projektów 

prowadzono rozmaite aktywności w miejscach takich jak CIS, KIS itp. Jednocześnie była 

to jedyna forma wsparcia, która nie otrzymała żadnej oceny negatywnej. Najniższy odsetek 

zdecydowanie pozytywnych ocen dotyczył konsultacji z psychologiem (33%). W tym 

wypadku 63% ankietowanych oceniło wsparcie „raczej pozytywnie”, a 3% „ani dobrze, ani 

źle”.  

Poza formami wsparcia wymienionymi w tabeli, niektórzy ankietowani uczestniczyli 

w projektach o innym charakterze. Były to: usługi wsparcia rodziny, asystenckie lub 

w mieszkaniu chronionym (łącznie 6 ankietowanych), konsultacje z prawnikiem 

(4 ankietowanych), wizyta studyjna (1 ankietowany) oraz wycieczka (1 ankietowany). Żadna 

z tych osób nie oceniła projektu negatywnie. 

Z punktu widzenia niniejszego raportu, poza oceną zadowolenia z konkretnych form 

aktywności, istotne były również efekty, które udział w projekcie przyniósł jego uczestnikom. 

Na wykresie zaznaczono odpowiedzi, najczęściej udzielane przez ankietowanych. 
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Wykres 17. Efekty związane z uczestnictwem w projektach 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI z uczestnikami projektów  
w Działaniu 9.1, n=322. 

 
Na podstawie udzielonych odpowiedzi można stwierdzić, że udział w projektach przyczynił 

się przede wszystkim do poprawy stanu psychicznego oraz rozwinięcia u uczestników tzw. 

„kompetencji miękkich”. Najwięcej osób wskazało, że uczestnictwo w projekcie wpłynęło 

u nich na wzrost poczucia pewności siebie (147 ankietowanych), poprawę samopoczucia 

(140 ankietowanych) oraz nawiązanie nowych znajomości (129 ankietowanych). Stosunkowo 

wiele osób stwierdziło, że udział w projekcie wpłynął na poprawę ich sytuacji materialnej 

(61 ankietowanych).  

Spośród odpowiedzi niewymienionych w tabeli, do szczególnie istotnych efektów z punktu 

widzenia wzmacniania i aktywizacji lokalnych społeczności należy zaliczyć poprawę relacji 

z sąsiadami (14 ankietowanych zaznaczyło taką odpowiedź), włączenie się w procesy 

pomocowe skierowane do innych osób (11 ankietowanych) oraz angażowanie się w lokalne 

inicjatywy w miejscu zamieszkania (5 ankietowanych). Pozostałe efekty opisywane przez 

ankietowanych miały różnorodny charakter. Wskazywano m.in. na lepsze radzenie sobie 

ze stresem, umiejętność lepszego zarządzania czasem, umiejętność pracy w grupie, lepsze 

radzenie sobie z wychowaniem dzieci lub opieką nad osobą starszą, znalezienie nowej pracy 

po konsultacjach z doradcą zawodowym oraz na inne efekty. 

Jednocześnie 30 spośród 322 ankietowanych zauważyło pewne negatywne aspekty 

projektów, w których brali udział. Większość tych uwag nie odnosiła do efektów projektu, 

ale do jego organizacji np. zwrócono uwagę, że w spotkaniu brała zbyt mała lub zbyt duża 

liczba osób, że nie zorganizowano dojazdu na spotkania integracyjne, że zajęcia były zbyt 

długie lub ich dynamika niedostosowana do tempa osób starszych. Kilku ankietowanych 

wyraziło niezadowolenie w związku brakiem interesujących ofert przedstawionych w ramach 

pośrednictwa pracy. Wskazano, że doradca zawodowy nie wykazał należytego 

zaangażowania lub przedstawiał oferty niedostosowane do kwalifikacji i umiejętności 
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uczestnika. W sumie 19 ankietowanych (6%) stwierdziło, że uczestnictwo w projektach nie 

przyniosło żadnych pozytywnych efektów, że nie nauczyli się dzięki nim niczego nowego 

i tylko stracili czas.  

Ponieważ zrealizowane projekty wpłynęły przede wszystkim na rozwój kompetencji 

„miękkich” u osób, które wzięły w nich udział, pełne efekty udzielonego wsparcia ujawnią się 

dopiero po dłuższym czasie. Przedstawiciele IP ZIT/RPO WSL podczas wywiadów 

stwierdzili, że jest jeszcze zbyt wcześnie, aby w pełni ocenić skutki działań podjętych 

w analizowanym okresie i nie dysponują danymi odnoszącymi się do ich wpływu na poprawę 

lub pogorszenie sytuacji społecznej w obszarach rewitalizacji. Jednocześnie na poziomie 

poszczególnych gmin takie zmiany już są dostrzegalne.  

Wywiady pogłębione przeprowadzone z ekspertami oraz przedstawicielami gmin 

województwa śląskiego pozwoliły na zidentyfikowanie pozytywnych efektów projektów 

(również niezamierzonych), które powstały dzięki prowadzonej interwencji, takich jak: 

 spadek bezrobocia i zwiększenie aktywności mieszkańców na rynku pracy – w ocenie 

przedstawicieli gminy Żarki dzięki zorganizowanym szkoleniom mieszkańcy lepiej 

funkcjonują na rynku pracy, czują się pewniej w procesach rekrutacyjnych, a wielu 

uczestnikom projektów udało się znaleźć lub utrzymać pracę. W Bielsku-Białej 

zaobserwowano znaczące zmniejszenie poziomu bezrobocia w rewitalizowanym 

obszarze, choć jednocześnie wyrażono obawę, że pandemia SARS-CoV-2 może 

wpłynąć negatywnie na efekty dotychczas osiągnięte w tym wymiarze; 

 wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców – dzięki warsztatom przeprowadzonym 

w Częstochowie grupa kobiet zdecydowała się na wykonanie badań cytologicznych, 

które w kilku przypadkach pozwoliły na wczesne wykrycie poważnej choroby. 

Ponadto poprzez organizację spotkań z dietetykiem zwiększono u części odbiorców 

wiedzę na temat zdrowego odżywiania, a dzięki spotkaniom z farmaceutą zwiększono 

świadomość odnośnie oszczędności możliwych do uzyskania na skutek ograniczenia 

zakupu suplementów diety i leków bez recepty; 

 zaangażowanie mieszkańców w utrzymanie trwałości projektów – w Rudzie Śląskiej 

po zakończeniu projektu polegającego na remoncie podwórek zaobserwowano, 

że mieszkańcy sami zaczęli dbać o wspólną przestrzeń, bez konieczności inicjowania 

działań porządkowych przez urząd miasta. Podobne efekty zaobserwowano 

w Żarkach, w których mieszkańcy komunalnych i socjalnych budynków, 

zmodernizowanych w ramach rewitalizacji, zadbali o przestrzeń wspólną już po 

zakończeniu projektu, poprzez nasadzenia kwiatów i krzewów; 

 ożywienie przestrzeni publicznej i podjęcie współpracy z organizacjami 

pozarządowymi – w Chorzowie przebudowano płytę Rynku i wybudowano na niej 

4 pawilony usługowe. Pomimo niekorzystnych warunków wizualno-przestrzennych 

(Rynek jest przecięty estakadą), w opinii przedstawicielki miasta Chorzów udało się 

zrealizować cel projektu, którym było stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej  

o centro-twórczym charakterze. Poza modernizacją infrastruktury przyczynił się do 

tego bogaty program aktywizacji mieszkańców, w tym zajęcia integracyjne dla 

młodzieży i seniorów oraz organizacja okolicznościowych imprez. 

Ze zmodernizowanej infrastruktury korzysta również Centrum Usług Szkoleniowych 

i Aktywizacji Zawodowej Młodzieży („Cuma”), które ma swoją siedzibę nieopodal 



 

Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

64 

 

Rynku. Jest to przykład wzajemnego oddziaływania projektów na siebie, które wpływa 

na zwiększenie pozytywnych efektów każdego z nich. Nieoczekiwanym,  

a pozytywnym rezultatem było nawiązanie przez Urząd Miasta współpracy  

z organizacjami pozarządowymi, które dzięki realizacji projektu zyskały dodatkową 

przestrzeń do realizacji rozmaitych działań. 

 

Zaobserwowano wiele innych pozytywnych efektów, takich jak: zintegrowanie mieszkańców 

w wieku emerytalnym, którzy chętnie korzystali z przygotowanej dla nich oferty (Bielsko-

Biała), wzrost zaangażowania mieszkańców w procesie partycypacji społecznej (Rybnik, 

Bytom), zawiązanie nowych znajomości i wytworzenie przyjacielskich relacji sąsiedzkich 

między osobami uczestniczącymi w projektach (Ruda Śląska), wzrost popularności 

remontów kamienic prowadzonych przez wspólnoty mieszkaniowe (Bytom) oraz inne. 

Ponadto, realizacja projektów przyczyniła się do powstania nowych inicjatyw, które 

wzmacniały pozytywne efekty rewitalizacji. Na przykład w Bytomiu lokalni przedsiębiorcy 

zaangażowali się w działania charytatywne oraz sponsorowanie gier i wydarzeń 

aktywizujących lokalną społeczność. W ocenie przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Bytomiu, zaangażowanie przedsiębiorców mogło być efektem zrealizowanych 

dotąd projektów i wzrostem zainteresowania rewitalizacją jako taką. W Rudzie Śląskiej dzięki 

realizacji Programu Aktywności Lokalnej i obserwacji potrzeb odbiorców powstał pomysł 

uruchomienia darmowej pralni i łaźni dla mieszkańców obszaru rewitalizacji. Okazało się, 

że takie miejsca były bardzo potrzebne, ponieważ liczba osób z nich korzystających była tak 

duża, że zaskoczyła samych pomysłodawców. W Żarkach mieszkańcy zmodernizowanych 

budynków zaczęli organizować spotkania sąsiedzkie, na które samodzielnie przygotowywali 

wypieki. W Częstochowie natomiast realizacja projektów w obszarach zdegradowanych stała 

się inspiracją dla mieszkańców innych rejonów miasta, którzy zaproponowali, aby podobne 

działania były podejmowane również w ich sąsiedztwie. Przedstawiciele Urzędu Miasta 

Częstochowy stwierdzili, że starają się wzmacniać takie oddolne inicjatywy, wspierając 

lokalnych liderów i nowopowstałe partnerstwa, w szczególności na początku ich działalności. 

Również w ramach badania ankietowego beneficjenci wskazywali, iż wśród efektów projektu 

wymienić należy umożliwienie działalności inicjatywom lokalnym, w tym organizacjom 

pozarządowym, efektywną współpracę środowisk zaangażowanych w rozwój społeczności 

lokalnej, zwiększenie aktywności środowiska lokalnego, stworzenie miejsca spotkań 

i rozwijania pasji i zainteresowań mieszkańców. Wskazane przykłady są dowodem na to, 

że zrealizowane projekty przyczyniły się do powstania nowych inicjatyw o różnorodnym 

charakterze, zarówno na obszarze rewitalizacji, jak też poza nim. Określenie skali tych 

nieplanowanych inicjatyw jest jednak problematyczne, między innymi dlatego, że gminy nie 

prowadzą bieżącego monitoringu aktywności tego rodzaju. Celem wielu projektów było 

pobudzenie lokalnej społeczności do działania i wzmocnienie więzi sąsiedzkich. Projekty te 

w ocenie przedstawicieli gmin, z którymi przeprowadzono wywiady, przyniosły bardzo 

pozytywne efekty i faktycznie przyczyniły się do zaktywizowania mieszkańców. Jednocześnie 

dokładne określenie ich skutków jest w tym momencie niemożliwe, ponieważ od ich 

zakończenia minęło zbyt mało czasu (niektóre wciąż są w fazie realizacji). Z pewnością 

w przyszłości ujawnią się nowe przedsięwzięcia i inicjatywy, powstałe na skutek realizacji 

analizowanych projektów.   
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Podczas wywiadów, przedstawiciele gmin zdecydowanie częściej wymieniali pozytywne 

efekty interwencji, niż efekty negatywne, co wydaje się zrozumiałe zważywszy na fakt, że 

projekty w założeniu miały poprawić poziom życia mieszkańców oraz ograniczyć zjawiska 

problemowe zidentyfikowane w obszarze rewitalizacji. Jednym z najważniejszych 

negatywnych aspektów podejmowanych działań była niewspółmierność efektów uzyskanych 

w ramach niektórych projektów do czasu i środków przeznaczonych na ich realizację. Jako 

przykład podano tutaj m.in. przeprowadzenie kursów na prawo jazdy, które z sukcesem 

zakończyła niewielka grupa uczestników, albo zorganizowanie szkoleń, w efekcie których 

pracę znalazły pojedyncze osoby (Ruda Śląska). Ponadto jako negatywne, bądź 

problematyczne elementy procesu wymieniano m.in. trudności z utrzymaniem 

zainteresowania projektami na wysokim poziomie u młodzieży (Chorzów), osłabienie 

pozytywnych efektów możliwych do uzyskania przez brak współpracy z sąsiednimi gminami 

(Ruda Śląska), negatywne nastawienie części mieszkańców do przeprowadzek, koniecznych 

z powodu zaplanowanej modernizacji obiektów mieszkalnych (Żarki), niepowodzenie 

projektu zakładającego integrację międzypokoleniową, na skutek czego zajęcia dla każdej 

grupy wiekowej prowadzono osobno (Bielsko-Biała). 

Na podstawie przypadków zidentyfikowanych w trakcie wywiadów, jak również oceny 

dokonanej przez odbiorców projektów można wskazać, iż w celu wzmocnienia pozytywnych 

efektów i osłabienia negatywnych powinno się w szczególności:  

 dostosować formę wsparcia do negatywnych zjawisk faktycznie występujących 

w obszarze rewitalizacji, mając na uwadze poziom wykluczenia, wykształcenie  

i umiejętności potencjalnych odbiorców, 

 zadbać o dobranie odpowiedniej grupy uczestników realizowanych szkoleń i kursów, 

którzy będą w stanie z sukcesem je ukończyć,  

 zadbać o zróżnicowanie i atrakcyjność oferty kierowanej do młodzieży, 

 przeprowadzić skuteczną kampanię informacyjną, która pozwoli zmniejszyć 

negatywne nastawienie mieszkańców w najbardziej drażliwych tematach, 

 zadbać o właściwą organizację zajęć i szkoleń, poprzez zoptymalizowanie wielkości 

grup oraz dostosowanie charakteru i dynamiki spotkań do potencjalnych odbiorców. 

Spotkania powinny być organizowane w miejscu łatwo dostępnym, w czasie 

najbardziej odpowiednim dla odbiorców, 

 w przypadku szkoleń i kursów mających na celu aktywizację zawodową 

mieszkańców, warto zadbać o ich powiązanie z odpowiednią ofertą staży lub pracy 

oferowanych przez przedsiębiorców.  

 

Podsumowanie 

Zgodnie z aktualnym podejściem do rewitalizacji, zawartym w Wytycznych i Ustawie, istotą 

tego procesu jest przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym i poprawa jakości 

życia mieszkańców zdegradowanych obszarów za pomocą kompleksowych, wzajemnie 

powiązanych ze sobą działań.  

Na podstawie wywiadów z przedstawicielami IZ oraz IP ZIT/RIT RPO WSL, analizy 

wniosków o dofinansowanie oraz badania CAWI/CATI z beneficjentami można stwierdzić, 

że projekty zrealizowane w ramach Działania 9.1 oraz 10.3 w dużym stopniu wypełniły 

definicję rewitalizacji zamieszczoną w Wytycznych. Projekty łączyły interwencję w różnych 
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sferach, a większość z nich była skoncentrowana na kwestiach społecznych. Władze 

samorządowe były świadome tego, jaki był pożądany kierunek działań rewitalizacyjnych 

w perspektywie finansowej 2014-2020 i często starały się w taki sposób dobierać projekty, 

aby uzyskać jak najwięcej punktów w procedurze oceny dokonywanej przez ekspertów IZ 

RPO WSL.  

Jednocześnie obowiązujące przepisy nie stanowią mocnej zapory dla realizacji projektów,  

w których nacisk jest położony nie na aspekty społeczne, ale np. techniczne lub 

funkcjonalno-przestrzenne. O ile realizacja wielu „twardych” projektów infrastrukturalnych 

straciłaby sens w przypadku braku ich związania z projektami „miękkimi”, o tyle w niektórych 

(nielicznych) przypadkach „miękkie” działania prospołeczne wydawały się wymuszonym 

dodatkiem do projektów budowlanych. Powyższe nie przeszkadza jednak w stwierdzeniu, że 

projekty realizowane w ramach Działania 9.1 oraz 10.3 zasadniczo wpisywały się w ideę 

rewitalizacji określoną w Wytycznych i Ustawie.  

Dokonanie kompleksowej oceny efektów wsparcia udzielonego w ramach analizowanych 

obszarów jest problematyczne, ponieważ niektóre efekty ujawnią się dopiero w przyszłości. 

Wiele projektów, w szczególności tych realizowanych w ramach Działania 9.1 przyczyniło się 

do poprawy tzw. kompetencji miękkich u odbiorców, w ten sposób wzmacniając lokalne 

społeczności w obszarach rewitalizacji. Jednocześnie wywiady z ekspertami i 

przedstawicielami gmin województwa śląskiego pozwoliły na zidentyfikowanie w konkretnych 

przypadkach bardziej wymiernych efektów mających wpływ na poprawę życia mieszkańców 

obszaru rewitalizacji, takich jak spadek bezrobocia, zintensyfikowanie prospołecznej 

działalności organizacji pozarządowych i lokalnych przedsiębiorców, zwiększenie 

funkcjonalności przestrzeni publicznych oraz innych efektów. 

 

3.1.4 Ocena systemu wskaźników  

Wskaźniki programowe przyjęte dla PI 9i cel 2 oraz PI 9b (Liczba środowisk objętych 

programami aktywności lokalnej, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w programie, Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją, 

Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów 

miejskich, Liczba funkcjonujących form aktywizacji ludności zamieszkującej rewitalizowane 

tereny) w zadowalający stopniu korespondują ze specyfiką wsparcia w ramach działań 

dedykowanych rewitalizacji. Przeprowadzone wywiady pogłębione z przedstawicielami IZ 

oraz IP ZIT/RIT RPO WSL, a także z przedstawicielami gmin i beneficjentami wskazują, 

iż wskaźniki produktu, jak również rezultatu, w tym także strategicznego, zostały dobrane 

w sposób trafny i odpowiadają celom szczegółowym wyznaczonym dla podziałań 

wspierających prowadzenie procesów rewitalizacji w gminach.  

O wysokim poziomie dopasowania wskaźników do interwencji, a także trafności przyjętego 

sposobu pomiaru świadczą także wyniki badań ilościowych z beneficjentami wsparcia.  

Jak wynika z przeprowadzonego badania CAWI/CATI, żaden z respondentów nie przewiduje 

nieosiągnięcia docelowych wartości wskaźników realizowanych w ramach jego projektu.   

Mimo, iż wskaźniki przypisane do PI 9i cel 2 oraz PI 9b oceniane są jako trafnie dobrane, 

zwłaszcza w początkowym etapie wdrażania interwencji pojawiły się pewne rozbieżności 

związane z rozumieniem przez beneficjentów sposobu wyznaczania wartości deklarowanych 
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wskaźników w projektach oraz sposobu ich raportowania. Jak wynika z przeprowadzonych 

wywiadów, pewne trudności interpretacyjne związane z definicją wskaźnika dotyczyły 

Powierzchni obszarów objętych rewitalizacją, czyli najbardziej podstawowego wskaźnika 

produktu, monitorującego przedsięwzięcia rewitalizacyjne w ramach PI 9b. Według założeń 

przyjętych w Programie, wskaźnik powinien odzwierciedlać rzeczywistą powierzchnię objętą 

działaniami projektowymi. W związku z licznymi pytaniami wnioskodawców w tej kwestii oraz 

różną interpretacją sposobu pomiaru, w dokumentacji konkursowej doprecyzowano, 

iż w przypadku, gdy projekt obejmie prace w budynku lub jego części należy brać pod uwagę 

powierzchnię zabudowy, tj. powierzchnię budynku w dolnej kondygnacji, po obrysie ścian 

zewnętrznych. W przypadku, gdy projekt obejmuje wyłącznie roboty budowlane dotyczące 

terenu lub przestrzeni, należy liczyć samą część zrewitalizowanego terenu w projekcie. 

W sytuacji, gdy przedsięwzięcie obejmuje prace w budynku oraz w terenie/przestrzeni, 

wnioskodawca powinien zsumować powierzchnię budynku po obrysie oraz powierzchnię 

przyległą (np. teren podwórka parku czy skweru)6. Rozmówcy wywiadów pogłębionych 

zwracają uwagę, iż taka interpretacja definicji jest bardzo rygorystyczna, zwłaszcza 

w przypadku projektów dotyczących prac prowadzonych w budynkach 

wielokondygnacyjnych. W takiej sytuacji koszt inwestycji zwiększa się kilkukrotnie, natomiast 

nie ma to przełożenia na wysokość osiągniętego wskaźnika. Jak wynika z 

przeprowadzonych rozmów, tak wąskie rozumienie wskaźnika w przypadku budynków może 

powodować trudności z osiągnieciem docelowych wartości wyznaczonych dla Działania 

10.4, wdrażanego w formie finansowania zwrotnego. Warto także zauważyć, iż wysokość 

wskaźnika realizowana w projekcie zależy w największym stopniu od rodzaju prowadzonych 

działań i charakteru obiektu/przestrzeni. W przypadku projektów dotyczących pojedynczych 

budynków wartość wskaźnika będzie niewielka, natomiast w sytuacji, w której projekt dotyczy 

rozległej przestrzeni, takiej jak bulwary czy park, wartość wskaźnika znacząco wzrośnie. 

W praktyce okazuje się, iż realizacja jednego projektu dotyczącego rewitalizacji rozległych 

terenów może być równoznaczna pod względem osiągniętego wskaźnika z kilkunastoma 

projektami dotyczącymi pojedynczych budynków. Sposobem na zapobieganie podobnym 

rozbieżnościom w przyszłej perspektywie finansowej mogłoby być umożliwienie rozliczania 

powierzchni każdego piętra budynku, na którym prowadzone są działania projektowe, co 

w pewnym stopniu zapobiegnie niedoszacowaniu wskaźnika, bądź też ujednolicenie zapisu 

dla wszystkich projektów w postaci rozliczania powierzchni całej działki, na której 

prowadzone są prace projektowe lub całego obszaru rewitalizacji. Możliwym rozwiązaniem 

byłoby też rozdzielenie wskaźnika na powierzchnię budynków/obiektów budowlanych 

oraz powierzchnię niezabudowaną (np. powierzchnię podwórek, parku, nabrzeża rzeki).  

Wskaźnikiem, którego wartość w dużej mierze zależy od lokalizacji projektu jest Ludność 

mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich, 

wskazująca liczbę osób, które zamieszkują obszar rewitalizacji, na który oddziaływać będzie 

projekt. W przypadku gdy przedsięwzięcie realizowane jest w centrum miasta o wysokiej 

gęstości zaludnienia, wartość wskaźnika będzie znacznie wyższa niż w przypadku mniej 

zaludnionych obszarów w mniejszych miastach lub na obszarach wiejskich. Warto zauważyć 

także pojawiającą się prawidłowość dotyczącą obu wskaźników dedykowanych PI 9b – 

w sytuacji, gdy, projekt obejmuje prace budowlane w budynku położonym w centrum miasta, 

                                                

6 RPO WSL 2014-2020 komunikat  

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/komunikat_10_3_2017_02_13
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powierzchnia objęta rewitalizacją jest niewielka, natomiast ludność mieszkająca na obszarze 

rewitalizacji jest znacząca. W przypadku projektu dotyczącego rewitalizacji rozległej 

przestrzeni w mniejszej miejscowości (np. bulwarów), efekt jest odwrotny. Sposobem na 

ujednolicenie tej sytuacji może być proponowana powyżej modyfikacja zakresu wskaźnika 

dotyczącego rewitalizowanej powierzchni.  

Pewne trudności interpretacyjne związane były także z raportowaniem wskaźnika Liczba 

środowisk objętych programami aktywności lokalnej, dedykowanego PI 9i cel 2. Na początku 

okresu wdrażania interwencji, zgodnie z definicją, realizacja jednego programu aktywności 

lokalnej oznaczała objęcie wsparciem jednego środowiska, co prowadziło do osiągniecia 

dość niskiej wartości wskaźnika. W ramach podjętych działań zaradczych w naborze 

w Poddziałaniu 9.1.5 uszczegółowiono definicję wskaźnika, wskazując, iż jako osobne 

środowisko należy uznać działania określonej grupy mieszkańców realizujące daną 

inicjatywę. Zgłaszana przez uczestników projektu inicjatywa musiała wynikać z potrzeb tej 

społeczności i przyczyniać się do rozwiązywania lokalnych problemów, w tym do aktywizacji 

i integracji środowiska objętego wsparciem. Zidentyfikowane niezgodności interpretacyjne 

rozwiązywane były na bieżąco w ramach kontaktów przedstawicieli IZ RPO WSL  

z konkretnymi wnioskodawcami na etapie aplikowania o środki oraz z beneficjentami  

w trakcie składania wniosków o płatność i korygowania informacji zawartych we wnioskach. 

Istotne jest, aby w przyszłej perspektywie finansowej minimalizować szanse na swobodną 

interpretację wskaźników i sposobu ich pomiaru przez wnioskodawców poprzez działania 

informacyjne, opracowywanie jasnych, przetestowanych pod kątem ich rozumienia przez 

różne grupy odbiorców instrukcji i przewodników dla beneficjenta oraz indywidualnego 

doradztwa dla zainteresowanych osób.  

Respondenci wywiadów przyznają, iż o ile w przypadku EFRR łatwiej jest opracować 

wskaźnik mierzący produkty i rezultaty projektu, to w przypadku EFS niezwykle trudno jest 

wskazać miernik, który uchwyci osiągnięte efekty społeczne. Wydaje się jednak konieczne, 

aby w przyszłej perspektywie finansowej zastosować wskaźnik produktu, który w ramach 

projektów „miękkich” mierzyłby liczbę osób biorących udział w projektach rewitalizacyjnych 

lub liczbę osób biorących udział w procesach rewitalizacyjnych. Jak wynika z projektu 

Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027, w ramach Celu 4 Europa o silniejszym wymiarze 

społecznym, zakres wsparcia będzie obejmował m. in. działania na rzecz wspierania osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej 

potrzebujących i dzieci w dostępie do usług społecznych i pełnym uczestnictwie w życiu 

społecznym i zawodowym, a także działania na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób 

biernych zawodowo oraz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Istotne wydaje się zatem, aby monitorować zarówno liczbę osób (ogółem, bezrobotnych, 

biernych zawodowo, poniżej oraz powyżej określonego roku życia, z niepełnosprawnościami) 

biorących udział w projektach w ramach wskaźnika produktu, jak również rezultaty 

uczestnictwa w projektach – np. liczba osób, które uzyskały nowe kwalifikacje po 

zakończeniu projektu, liczba osób, które podjęły pracę w określonym czasie po zakończeniu 

projektu, liczba inicjatyw społecznych podejmowanych/kontynuowanych po zakończeniu 

projektu. Warto także kontynuować monitorowanie wskaźnika produktu dotyczącego liczby 

środowisk objętych działaniami projektowymi, pokazującego liczbę grup docelowych objętych 

wsparciem. W Projekcie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2021-2027 (WLWK) dla 

EFS wyznaczono kilka wskaźników, pozwalających na monitorowanie efektów rewitalizacji. 
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Są to wskaźniki produktu Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, 

objętych wsparciem w programie, Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem 

w programie oraz Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie, a także 

wskaźniki rezultatu Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu, Liczba 

osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, Liczba osób pracujących, 

łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu oraz 

Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu. 

W ocenie ewaluatorów zaproponowane w projekcie WLWK wskaźniki dobrze oddają efekty 

projektów rewitalizacyjnych wdrażanych w ramach EFS, a ich pomiar i raportowanie nie 

powinno przysporzyć trudności beneficjentom z uwagi na to, iż są to wskaźniki znane im 

z obecnej perspektywy finansowej. Respondenci wywiadów pogłębionych wskazują bowiem 

na konieczność ograniczania liczby wskaźników programowych i projektowych do 

niezbędnego minimum, a także możliwego zachowania dobrze już rozpoznanych i dość 

sprawnie funkcjonujących wskaźników z obecnej perspektywy. 

W przypadku projektów rewitalizacyjnych wdrażanych w ramach EFRR, interwencja 

realizowana będzie w ramach Celu 5 Europa bliżej obywateli. Projekt Umowy Partnerstwa 

przewiduje, że ramach tego celu możliwa będzie „kontynuacja procesu wyprowadzania ze 

stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Wspierane będą kompleksowe, 

zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności i gospodarki, ładu przestrzennego 

i zrównoważonego gospodarowania przestrzenią, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone 

przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji”. 

Podejmowane działania mają przyczynić się do zmniejszenia problemów społecznych 

i gospodarczych w obszarach zdegradowanych7.  

 W Projekcie WLWK w ramach Celu 5 zaproponowano kilka wskaźników odpowiadających 

celom w obszarze rewitalizacji. Wskaźnikiem w najwyższym stopniu odpowiadającym 

charakterowi interwencji jest wskaźnik produktu RCO 74 Ludność objęta strategiami 

zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich (obecny w perspektywie 2014-2020) 

oraz wskaźnik produktu RCO 75 Zintegrowane strategie rozwoju obszarów miejskich. 

W przypadku wskaźnika dotyczącego ludności objętej strategiami (obecnie są to programy 

rewitalizacji), należy w przyszłej perspektywie wziąć pod uwagę możliwość usprawnienia 

sposobu raportowania i rozliczania osiągniętej wartości, bowiem obecnie konieczne jest 

ręczne sprawdzanie, czy łączna liczba ludności deklarowana/osiągnięta w projektach  

w obrębie jednej gminy nie przekracza 30% liczby ludności gminy, tj. limitu ograniczającego 

obszar rewitalizacji. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, konieczne jest ręczne 

ograniczenie wartości wskaźnika do poziomu 30% liczby mieszkańców danej gminy. Warto 

zatem w przyszłej perspektywie umożliwić automatyczną weryfikację wskaźnika dla danej 

gminy (np. w systemie LSI), aby uniknąć konieczności ręcznego kontrolowania, a co za tym 

idzie, wyeliminować możliwość pomyłki i usprawnić pracę IZ RPO WSL oraz na bieżąco 

monitorować stan osiągnięcia wskaźnika dla każdej z możliwych formuł wsparcia. 

Wskaźnikiem produktu dobrze korespondującym z tematyką rewitalizacji jest także Liczba 

zintegrowanych projektów rozwoju terytorialnego (RCO 76), przy czym według definicji 

projekt musiałby spełniać co najmniej jeden z trzech warunków – realizacja przez kilka 

rodzajów interesariuszy, objęcie różnych jednostek terytorialnych, objęcie różnych sektorów 

                                                

7 Projekt Umowy Partnerstwa do realizacji Polityki Spójności 2021- 2027 w Polsce, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, 2021 r. 
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(obszarów tematycznych). Biorąc pod uwagę niewielką liczbę partnerstw funkcjonujących 

w obecnej perspektywie oraz typowo lokalny zasięg działań rewitalizacyjnych wynikający 

z Ustawy o rewitalizacji, realizacja tego wskaźnika może stanowić wyzwanie. Wskaźnikiem 

produktu bezpośrednio związanym z procesem rewitalizacji jest także proponowany 

wskaźnik Powierzchnia wyremontowanych / nowo wybudowanych ogólnodostępnych 

terenów otwartych (numer RCO jeszcze nie jest nadany). W przypadku tego wskaźnika 

ważne jest, żeby wyraźnie określić zakres jego pomiaru, aby uniknąć nieporozumień 

interpretacyjnych, jakie pojawiły się w obecnej perspektywie w przypadku wskaźnika 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją. Dla celu 5 zaproponowano także wskaźnik 

produktu Strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RCO 80), należy 

jednak zauważyć, iż instrument RLKS wdrażany jest w województwie śląskim na terenach 

wiejskich, natomiast zgodnie z Ustawą o rewitalizacji, proces rewitalizacji prowadzi się na 

terenach miast. 

Pozostałe wskaźniki przypisane do Celu 5 odnoszą się do projektów dedykowanych 

wspieraniu obiektów turystycznych i kulturalnych, na tym etapie negocjacji dotyczących 

przeszłej perspektywy finansowej nie jest jasne, czy interwencja w ramach rewitalizacji 

będzie dopuszczać działania związane z turystyką czy też kulturą.  

Podsumowanie  

Wskaźniki programowe przypisane do interwencji dotyczącej rewitalizacji należy uznać za 

trafnie dobrane – przyjęte wskaźniki produktu i rezultatu korespondują z celami 

sformułowanymi dla PI 9i cel 2 oraz PI 9b. Pewne trudności z interpretowaniem przez 

wnioskodawców definicji i sposobu pomiaru wskaźnika na początku obecnej perspektywy 

finansowej dotyczyły wskaźnika Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej 

oraz wskaźnika Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją. Ewentualnego ujednolicenia 

w przyszłej perspektywie finansowej wymagać może sposób wyliczania wskaźnika 

dotyczącego powierzchni objętej rewitalizacją z uwagi na jego niejednoznaczność 

w odniesieniu do różnego rodzaju działań projektowych oraz częsty brak pozytywnej 

zależności ze wskaźnikiem Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi 

strategiami rozwoju obszarów miejskich. W przyszłej perspektywie finansowej należy także 

dążyć do jak najdalej idącej prostoty w wyznaczaniu wskaźników oraz minimalizować ryzyko 

błędnej interpretacji definicji wskaźników dzięki jasnym instrukcjom i szeroko zakrojonym 

działaniom informacyjnym skierowanym do wnioskodawców.  

3.1.5 Efektywność wsparcia  

Kwestia oceny efektywności projektów realizowanych w ramach projektów rewitalizacyjnych 

wiąże się przede wszystkim z oceną poziomu osiągnięcia wskaźników oraz czynników 

wpływających na ich realizację. Pierwszym kryterium pozwalających na sformułowanie 

wniosków jest przeprowadzona analiza kosztów jednostkowych wskaźników produktu. 

Drugim kryterium jest porównanie realizacji wskaźników finansowych (świadczących 

o poziomie kontraktacji) z realizacją wskaźników postępu rzeczowego. Duże rozbieżności 

świadczyć mogą o wysokiej (gdy przy niskiej kontraktacji osiągnięto wysoki poziom 

wskaźników produktu) lub niskiej efektywności (w odwrotnej sytuacji). Trzecim kryterium 

branym pod uwagę są opinie o charakterze jakościowym, przede wszystkim od 

przedstawicieli instytucji zaangażowanych w programowanie i we wdrażanie RPO WSL 

2014-2020. To ostatnie kryterium ma szczególne znaczenie w przypadku projektów miękkich 
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finansowanych z EFS, w ramach których efekty nie zawsze są wyraźnie widoczne, a ich 

osiągnięcie często jest odroczone w czasie bardziej niż w przypadku projektów EFRR. 

Kwestia efektywności może być rozważana w dwóch wymiarach, jednak sprowadza się 

przede wszystkim do oceny stosunku kwoty dofinansowania projektów do osiągniętych (bądź 

planowanych do osiągnięcia) wartości wskaźników produktu i rezultatu. W dalszej kolejności 

można rozważać, czy za wydane środki można było osiągnąć więcej lub – z drugiej strony – 

czy te same efekty można było osiągnąć przy wykorzystaniu mniejszych środków.  

Tak jak wspomniano, punktem wyjścia do analiz była informacja o kosztach jednostkowych 

wskaźników. Poniżej zaprezentowano koszty jednostkowe wskaźników przypisanych do PI 

9i cel 2 oraz PI 9b wyliczone na podstawie danych z LSI. W celu oceny tych kosztów pod 

kątem efektywności wydatkowania środków, optymalne byłoby odniesienie ich i porównanie 

do kosztów podobnych działań prowadzonych w ramach innych programów. W związku  

z tym, że w innych równolegle wdrażanych regionalnych programach operacyjnych 

stosowane są często inne wskaźniki, nie zawsze możliwe jest pozyskanie wystarczającej 

ilości danych referencyjnych. Tym niemniej przy dalszym opisie efektywności kosztowej 

(tam, gdzie to możliwe) odwołujemy się do kosztów jednostkowych z innych regionów. 

Efektywność w Działaniu 9.1 

Tak jak wspomniano na początku tej części w przypadku działań realizowanych z EFS 

trudno o ocenę efektywności jedynie na podstawie kosztów jednostkowych. Te pozwalają na 

sformułowanie stosunkowo pozytywnej oceny efektywności projektów realizowanych  

w ramach Działania 9.1. W dotychczas realizowanych projektach koszt jednostkowy 

wskaźnika Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej wynosi 325 496 zł. 

Jest to poziom zgodny z założeniami z etapu programowania, gdyż przekracza koszt 

jednostkowy przyjęty wówczas do wyliczeń wartości docelowej o niecałe 10% (wynosił 302 

417 zł). W innych regionach wskaźnik ten nie był stosowany. 

Koszt drugiego wskaźnika przyjętego dla Działania 9.1, Liczba osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie, wyniósł dotychczas 9 650 

zł. W innych porównywanych RPO jest on wyższy, gdyż na etapie ewaluacji mid-term wahał 

się od 13 982 zł (w woj. łódzkim) do 15 291 (w woj. zachodniopomorskim).   

Warto zaznaczyć, że postęp w wydatkowaniu alokacji w ramach Działania 9.1 idzie w parze 

z zakładanym postępem rzeczowym. Z danych zawartych w Informacji Kwartalnej na koniec 

III kw. 2020 r. wynika, że dotychczas wykorzystano 79% środków przeznaczonych na to 

Działanie (oszacowanie dla samego Celu 2 nie jest możliwe), podczas gdy wartości 

wskaźników możliwe do osiągnięcia za sprawą podpisanych dotychczas umów wynoszą 

odpowiednio 53% i 79%. Wpływ na to ma przede wszystkim fakt, że wydatki na Cel 2 

stanowią jedynie ok.14% alokacji na Działanie. Nie daje to więc podstaw do 

zakwestionowania efektywności kosztowej działań rewitalizacyjnych w ramach PI 9i cel 2. 

Powyższe wnioski sformułowane na podstawie danych wskaźnikowych i finansowych 

potwierdzają również rozmówcy biorący udział w wywiadach pogłębionych. Wskazywali oni 

na wysoką efektywność wsparcia w zakresie Działania 9.1, jednak podkreślali, że to nie 

efektywność kosztowa jest kluczowa dla oceny tego Działania. Większe znaczenia miało to, 

czy udało się dotrzeć ze wsparciem do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, 

a to co do zasady się stało.  
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Jednym z najważniejszych czynników wpływających na efektywność PI 9b cel 2 jest wysoka 

trafność oferowanego wsparcia. Jak opisano to szerzej w dalszej części raportu, zarówno 

zakładane jak i faktycznie realizowane działania odpowiadają na zidentyfikowane w regionie 

potrzeby w zakresie rewitalizacji.  

Na efektywność w obszarze EFS wpływa to, kto został określony jako odbiorca wsparcia. 

Ma to szczególne znaczenie, gdyż dotarcie do niektórych grup odbiorców jest wyjątkowo 

czaso– i kosztochłonne. Warto w tym miejscu zaznaczyć to, co poruszało wielu uczestników 

badania, mianowicie, że w obecnej perspektywie w dużym stopniu na poziomie projektów 

skupiono się na osobach długotrwale bezrobotnych. Są to osoby, do których ciężko dotrzeć 

ze wsparciem, a jeszcze trudniej osiągnąć efekty prowadzonych działań. Co prawda nie było 

to elementem obowiązkowym w prowadzonych konkursach, jednak część wnioskodawców 

w ten sposób określiła grupy docelowe. Z drugiej strony, w badaniu wskazywano, 

że stosunkowo małe było wsparcie dla osób ubogich, lecz pracujących. Są to osoby w dużej 

mierze zagrożone wykluczeniem społecznym, które powinny znaleźć się wśród odbiorców 

wsparcia w ramach działań rewitalizacyjnych. Czynnikiem wpływającym na efektywność było 

więc skupienie się w realizowanych projektach na osobach długotrwale bezrobotnych. Warto 

więc położyć większy nacisk w przyszłej perspektywie finansowej na takie grupy odbiorców 

jak (ubogie) osoby pracujące, seniorzy, lecz także inne grupy wiekowe włączane w inicjatywy 

międzypokoleniowe (projekty rewitalizacyjne powinny mieć aspekt integrujący społeczność 

lokalną, a jednym z elementów integracji jest integracja międzypokoleniowa).   

Powyższe dane i informacje sprawiają, że w ocenie ewaluatorów efektywność projektów 

rewitalizacyjnych w ramach Działania 9.1 jest stosunkowo wysoka. W ramach realizowanych 

projektów (i w ramach wydatkowanych środków) osiągnięcie większych efektów byłoby 

trudne, choć nie niemożliwe. Należy także pamiętać, że w przypadku projektów miękkich 

współfinansowanych ze środków EFS efektywność będzie możliwa do pełnej oceny 

w dłuższej perspektywie, gdy znane będą ostateczne efekty realizowanych projektów. Duże 

znaczenie ma dopasowanie wsparcia do faktycznie istniejących potrzeb mieszkańców. 

W tym kontekście warto zasugerować, by w przyszłej perspektywie finansowej realizować 

projekty, które angażować będą nieco szersze grupy odbiorców niż w latach 2014-2020.  

 

Efektywność w Działaniu 10.3 

W przypadku Działania 10.3 analiza kosztów jednostkowych sprowadza się do dwóch 

niedoskonałych (o czym piszemy w części 3.1.4) wskaźników: 

 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (ha), 

 Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju 

obszarów miejskich. 

Pierwszy z nich w dotychczas realizowanych projektach wykazał koszt jednostkowy na 

poziomie 4 826 087 zł. Jest to wartość bardzo zbliżona do zakładanej na etapie 

programowania (4 603 141 zł), zaś w porównaniu do innych RPO plasująca się w środku, 

choć należy pamiętać, że rozpiętości były bardzo duże (w woj. zachodniopomorskim 

2 396 596 zł, zaś w woj. łódzkim 6 056 785 zł). Do tego należy zaznaczyć, że definicja tego 

wskaźnika i sposób jego liczenia sprawiały problemy beneficjentom. Brakowało im jasnej 
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definicji, w związku z czym mieli oni problemy w jego raportowaniu. W szczególności nie było 

oczywiste, jakie obszary mogą być włączone w przypadku rewitalizacji przestrzeni otwartych 

(rynki, place, skwery).  

Koszt jednostkowy drugiego ze wskaźników przypisanych do Działania 10.3 wyniósł 

w podpisanych umowach 694 zł. Jednak w związku z tym, że nie jest on wykorzystywany 

w innych regionach, dla których dostępne były dane dotyczące kosztów jednostkowych, nie 

jest możliwe porównanie tej wartości do innych RPO. W związku z tym do oceny 

efektywności Działania 10.3 większe znaczenie miały opinie udzielane w trakcie wywiadów 

pogłębionych. 

Analiza danych wskaźnikowych pokazuje, że postęp rzeczowy w Działaniu 10.3 jest 

umiarkowanie większy niż postęp finansowy. O ile w przypadku alokacji wykorzystano 89% 

dostępnych środków, o tyle wartości wskaźników rzeczowych wyniosły 108% i 91%. 

Świadczy to o tym, że efekty zostały niemal w całości osiągnięte, choć wykorzystano do tego 

nieco mniej środków niż pierwotnie planowano. Stosunkowo niewielkie różnice sprawiają, że 

można mówić o efektywności na planowanym poziomie.    

Również umiarkowanie pozytywna jest ocena efektywności dokonana przez uczestników 

badań. Co prawda efekty projektów współfinansowanych z EFRR są widoczne 

zdecydowanie wcześniej niż w przypadku EFS, jednak dla pełnej oceny istotne jest, jak 

stworzona bądź zmodernizowana infrastruktura będzie wykorzystywana w przyszłości. 

Ocena dokonana w rozdziale 3.1.6 pokazuje, że nie identyfikuje się istotnych zagrożeń dla 

trwałości efektów projektów. Wśród czynników, które mają szczególne znaczenie dla 

efektywności w tym wymiarze wskazać należy przede wszystkim wysoki stopień 

dopasowania projektów do istniejących potrzeb. Równie istotne jest to, czy stworzona 

infrastruktura będzie w przyszłości utrzymywana. W związku z tym, że większość projektów 

realizowana jest przez jednostki samorządu terytorialnego, będzie to zależało w dużej mierze 

od możliwości finansowych samorządów. Jeśli spełni się pesymistyczny scenariusz mówiący 

o tym, że w najbliższych latach istnieje ryzyko kryzysu finansów publicznych, realne jest, że 

nie wszystkie stworzone bądź zmodernizowane obiekty będą utrzymywane. Wówczas ocena 

efektywności będzie zdecydowanie niższa niż obecnie, gdy takie ryzyko się jeszcze nie 

spełniło. 

Kolejnym czynnikiem istotnym z punktu widzenia efektywności projektów realizowanych 

w ramach Działania 10.3 jest trwająca pandemia COVID-19. Wprowadzone w związku 

z koronawirusem restrykcje nie sprzyjają prowadzeniu działalności w stworzonych bądź 

zmodernizowanych obiektach. Ograniczona została m.in. działalność domów kultury, 

świetlic, szkoleń, warsztatów, imprez integrujących mieszkańców itp. Sprawia to, że część 

powierzchni zrewitalizowanej dzięki Działaniu 10.3 może być jeszcze przez pewien czas 

niewykorzystywana. Jest to oczywiście niekorzystne, jednak w tym przypadku nieuprawnione 

byłoby wskazywanie winy bądź zaniedbań po stronie IZ bądź IP.  

Wśród czynników zewnętrznych wpływających na efektywność w przypadku projektów 

zakładających modernizację infrastruktury wskazywano w trakcie badania przede wszystkim 

na zwiększające się koszty robót budowlanych. Istotnie wzrosły one w trakcie okresu 2014-

2020, w związku z czym utrudnione było wyłonienie wykonawców tego typu prac. Sytuacja 

w branży jest silnie zależna od warunków na rynku pracy, a te mogą się zmienić  

w zależności od dalszego trwania pandemii COVID-19. Warto więc tworząc założenia dla 
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przyszłej perspektywy finansowej opierać się na możliwie najbardziej aktualnych danych 

dotyczących kosztów prac budowlanych oraz uwzględniać prognozy ekspertów w tym 

zakresie. 

Podsumowując należy stwierdzić, że przy realizacji projektów w ramach Działania 10.3 

zachowano zakładaną efektywność. Wykorzystywany tryb konkursowy sprawia, że 

wnioskodawcy w pewien sposób konkurują w zakresie planowanych efektów i tworzą 

koncepcje projektów w taki sposób, by udało się uzyskać jak najwięcej przy zachowaniu  

w pełni uzasadnionych kosztów. Również procedury wymagane na etapie realizacji 

projektów (w szczególności konieczność stosowania Prawa zamówień publicznych na etapie 

wyłaniania wykonawców prac) sprawiają, że ponoszone koszty nie są zbyt wysokie 

w stosunku do efektów. Ewaluatorzy oceniają więc, że nie było możliwe uzyskanie większych 

efektów w Działaniu 10.3, ani efekty te nie mogły zostać wywołane mniejszymi kosztami. 

Efektywność jest więc na poziomie zgodnym z oczekiwaniami i jest oceniana jako 

umiarkowanie wysoka. 

 

Efektywność instytucjonalna 

W ramach badania ewaluacyjnego analizie poddano także kwestie dotyczące efektywności 

instytucjonalnej, w tym efektywność wsparcia w zakresie organizacyjnym, technicznym (czy 

wykorzystywane narzędzia informatyczne zapewniły sprawny przebieg powyższych 

procesów) oraz zarządczym (czy proces nadzoru nad wdrażaniem interwencji przebiegał 

sprawnie). 

W odniesieniu do pierwszego z tych aspektów oceniano, czy liczba pracowników 

zaangażowanych w system oceny, wdrażania i rozliczania obydwu Działań była 

wystarczająca, by zapewnić sprawny przebieg tychże procesów. W tym celu oparto się na 

wynikach dotychczasowych badań i analiz, a także na opiniach formułowanych przez 

samych przedstawicieli IZ i IP w trakcie wywiadów pogłębionych. Odnoszono się przy tym do 

dwufunduszowego finansowania projektów rewitalizacyjnych (EFS i EFRR) biorąc pod 

uwagę specyfikę tych dwóch funduszy, także na poziomie instytucjonalnym.  

Oceniając efektywność zarządczą warto wspomnieć, że w trakcie wywiadów wskazywano, 

że etapem, który był szczególnie newralgiczny w procesie wdrażania Działań, był etap 

organizacji konkursów, a następnie oceny i wyboru projektów do dofinansowania. Co prawda 

nie nastąpiły istotne opóźnienia w kontraktacji, jednak czasochłonność tego procesu 

sprawiła, że trwał on dłużej niż zakładano. Specyficzny problem z oceną pojawił się  

w przypadku ZIT-u Subregionu Centralnego. Subregion ten - w stosunku do liczby projektów 

i wielkości obszaru, który obejmuje - dysponował zbyt małą liczbą etatów, która nie 

pozwalała w pełni realizować swoich zadań. W przypadku pełnienia wobec gmin funkcji 

doradczej przy pisaniu projektów, pracownicy IP ZIT automatycznie wykluczali swoją 

możliwość udziału w ocenie tych projektów, co w kulminacyjnym momencie objęło 

zdecydowaną większość pracowników. Na dalszych etapach ‘życia projektów’ następowały 

spiętrzenia prac związanych z rozliczaniem projektów i ewentualnie z kontrolą. Wobec tego 

pozytywnie ocenia się działania związane z delegowaniem pracowników do komórek, które 

w danym czasie mają największą ilość prac. Elastyczność wykazana zarówno przez 

pracowników, jak i dyrekcję poszczególnych departamentów znacznie usprawniła trudną 
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sytuację związaną z oceną programów rewitalizacji. Na lata 2017-2018 przypadła bardzo 

duża liczba nowych programów, a wiele z nich potrzebowało znacznej ilości poprawek, co 

dodatkowo utrudniało ocenę. Warto pamiętać, aby odpowiednia liczba osób była gotowa do 

podjęcia się oceny Gminnych Programów Rewitalizacyjnych w najbliższych latach  

(w związku z wymogiem GPR zamiast LPR od 2023 r.),  

Jednym z aspektów oceny instytucjonalnej była kwestia ekspertów zewnętrznych 

angażowanych do oceny składanych wniosków o dofinansowanie. W odniesieniu do działań 

w zakresie rewitalizacji było to pewnym wyzwaniem, gdyż w obecnej perspektywie zmieniło 

się podejście do rewitalizacji, w tym na poziomie ustawowym. Co do zasady nie zgłaszano 

jednak zastrzeżeń do pracy ekspertów, którzy byli angażowani zarówno przez IZ, jak i IP 

ZIT/RIT. Warto jednak pamiętać, że w celu zapewnienia rzetelnego przebiegu procesu oceny 

wniosków należy stale weryfikować wiedzę i kompetencje ekspertów oraz umożliwiać im 

dostęp do zmieniających się regulacji prawnych, wytycznych dotyczących rewitalizacji  

i wyjaśniać założenia konkursów. W przypadku tego typu wsparcia ważne jest, by eksperci 

rozumieli podejście łączące dwa fundusze (czyli nie byli to eksperci jedynie w zakresie EFS 

lub jedynie w zakresie EFRR). W przypadku rewitalizacji, szczególnie ważna jest znajomość 

specyfiki regionu, istotne jest więc, aby brać pod uwagę powiązanie lub podstawową wiedzę 

ekspertów w tym zakresie. 

Układ instytucjonalny oparty na IZ, a w związku z silnym akcentem na instrument ZIT/RIT 

także na czterech IP, funkcjonował sprawnie i nie powodował istotnych barier w procesie 

wdrażania działań rewitalizacyjnych. Podobnie jak w innych badaniach dotyczących systemu 

instytucjonalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, efektywność instytucji jest wysoka, przy 

czym zgodnie z wnioskami zawartymi w dalszej części raportu, nie rekomenduje się 

wdrażania projektów rewitalizacyjnych w kolejnej perspektywie finansowej w formule 

zintegrowanych inwestycji terytorialnych.  

W odniesieniu do wymiaru technicznego efektywności instytucjonalnej, oceniano m.in. 

funkcjonujący system informatyczny, co oczywiście nie dotyczy jedynie działań 

rewitalizacyjnych, lecz również wszystkich innych osi priorytetowych RPO WSL 2014-2020. 

Podobnie jak w innych badaniach dotyczących tej kwestii, nie zidentyfikowano w Lokalnym 

systemie Informatycznym (LSI) żadnych istotnych wad, które wpływałyby na proces 

wdrażania Działania 9.1 oraz 10.3, a także na proces monitorowania postępów. Pracownicy 

poszczególnych komórek organizacyjnych mają możliwość pozyskiwania z LSI odpowiednich 

danych. Są one także łatwo dostępne na potrzeby sprawozdań, informacji kwartalnych czy 

też analiz zbiorczych i badań ewaluacyjnych. Kwestią, która mogłaby ułatwić pracę zarówno 

wnioskodawcom jak i IZ, byłoby wprowadzenie możliwości podpisu elektronicznego  

w systemie LSI. 

Podsumowanie 

Ocena efektywności w ramach zarówno Działania 9.1 jak i 10.3 jest co do zasady 

pozytywna. Koszty jednostkowe nie różnią się istotnie ani od założeń z etapu 

programowania, ani nie odbiegają od kosztów jednostkowych osiąganych w innych 

regionach na poziomie RPO. Postęp finansowy nie odbiega także istotnie od postępu 

rzeczowego, choć w przypadku niektórych wskaźników nie zostaną zapewne osiągnięte cele 

końcowe (co opisano szczegółowo w rozdziale 3.3). Efektywność projektów rewitalizacyjnych 

jest ściśle powiązana z oceną trafności (im większe dopasowanie do istniejących potrzeb, 
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tym większe wykorzystanie efektów) oraz trwałości (której zapewnienie sprzyja optymalnemu 

wykorzystaniu poniesionych kosztów). W obecnej sytuacji istnieje ryzyko niższej 

efektywności ze względu na trwającą pandemię COVID-19 i to w odniesieniu zarówno do 

Działania 9.1, jak i 10.3. Ocena systemu instytucjonalnego jest – podobnie jak w innych 

badaniach ewaluacyjnych dotyczących poszczególnych obszarów RPO WSL 2014-2020 – 

pozytywna i nie identyfikuje się istotnych barier, które powinny zostać zniesione w przyszłej 

perspektywie.  

 

3.1.6 Trwałość wsparcia 

Analiza wskazywanych przez uczestników badania czynników przyczyniających się do 

zwiększenia trwałości wsparcia pozwala wyróżnić kilka ich grup, związanych ze specyfiką lub 

kontekstem oddziaływania. Należy zaznaczyć, że podobne czynniki identyfikowali zarówno 

przedstawiciele instytucji RPO WSL 2014-2020, jak i eksperci dziedzinowi oraz 

przedstawiciele beneficjentów. 

1. Czynniki dotyczące odbiorców wsparcia, oddziałujące w wymiarze indywidualnym. 

Respondenci wskazywali na zasadnicze znaczenie jakości podejmowanych działań 

oraz ich dopasowania do potrzeb odbiorców, dla długofalowej trwałości efektów 

wsparcia. Podkreślano konieczność „pracy u podstaw”, zaszczepienia proaktywnych 

wartości i postaw u osób objętych działaniami aktywizacyjnymi. W tym kontekście, 

działania służące podnoszeniu kwalifikacji i nabywaniu kompetencji przez odbiorców 

zapewniają trwałość efektów wykraczającą poza bezpośredni okres interwencji. 

2. Dla długofalowej trwałości działań rewitalizacyjnych kluczowe znaczenie ma ich 

społeczny wymiar, związany z (samo)organizacją i oddolną aktywnością 

mieszkańców. Uczestnicy badań jakościowych wskazywali, że docelowym skutkiem 

wsparcia w ramach interwencji powinno być przejmowanie odpowiedzialności  

i inicjatywy przez członków społeczności lokalnych, prowadzące do kontynuacji 

działań przy ograniczonym wsparciu ze środków publicznych. Pożądanym modelem 

jest w tym kontekście samoorganizacja środowisk aktywnych lokalnie lub organizacji 

pozarządowych, jako podmiotów zakorzenionych w społeczności i zaangażowanych 

w działania na jej rzecz. Stworzenie ram dla takiej organizacji może stanowić część 

projektu rewitalizacyjnego, przyczynia się do niej również planowanie działań jako 

ciągłego procesu, a nie pojedynczych wydarzeń. 

3. Kolejnym istotnym elementem trwałości jest trafność działań podejmowanych po 

zakończeniu projektu wspieranego ze środków RPO. Dobra diagnoza i dopasowanie 

działań do zmieniających się potrzeb społeczności sprawiają, że projekt może się 

stać częścią lokalnego „życia społecznego”. W tym wymiarze, dla aktualności 

diagnozy i dopasowania działań istotne jest rozwijanie partycypacyjnej formuły 

współpracy z mieszkańcami, odpowiednia promocja i informacja o realizowanych 

działaniach. Dzięki temu już w trakcie realizacji projektu w ramach RPO wytworzone 

może zostać zakorzenienie pozwalające na kontynuację działań. 

4. Respondenci podkreślali, że dla utrzymania trwałości działań miękkich, jak  

i utrzymania infrastruktury, konieczne jest zapewnienie kontynuacji wsparcia 

finansowego. Po zakończeniu projektu realizowanego w ramach RPO powinny zostać 

zabezpieczone środki w budżecie gminy, które pozwolą na realizację dalszych 
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działań istotnych dla społeczności lokalnej. Ze względu na ciągłość wsparcia 

finansowego wskazywano również, że trwalsze mogą być projekty, w których 

rewitalizacji podlegają obiekty będące własnością JST. Wymiar finansowy  

w większym stopniu wydaje się dotyczyć Działania 10.3, bowiem utrzymanie 

powstałej infrastruktury oraz zapewnienie jej wykorzystania poprzez organizację  

w powstałych obiektach działań miękkich, wymagają ponoszenia kosztów poza 

okresem realizacji wspartego projektu. 

Powyższa lista odnosi się do zagadnienia trwałości wsparcia w kategoriach jej wzmocnienia. 

Deficyty w poszczególnych wymiarach – indywidualnym, społecznym, trafności działań 

będących kontynuacją projektu i zapewnienia ich finansowania – mogą w oczywisty sposób 

trwałość ograniczać. W badaniu nie zidentyfikowano jednak zagrożenia w tym zakresie. 

Na obecnym etapie wdrażania w dokumentacji projektowej brak informacji o możliwych 

problemach z zachowaniem trwałości projektów. 

Przeprowadzone badanie wskazuje, że założona w projektach trwałość wsparcia zostanie 

osiągnięta. W badaniu ilościowym zadeklarowało tak 82,1% beneficjentów Działania 9.1 

i 82,5% beneficjentów Działania 10.3 i są to wyniki spójne z wynikami analiz jakościowych. 

Wykres 18. Czy Pana/i zdaniem zostanie osiągnięta trwałość wsparcia? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami, 

Działanie 9.1: n= 28, Działanie 10.3: n=57. 

 

3.1.7 Projekty rewitalizacyjne na obszarach poprzemysłowych 

Dla województwa śląskiego kwestia rewitalizacji obszarów poprzemysłowych ma szczególne 

znaczenie. W RPO WSL 2014-2020 podkreślono, że właśnie tutaj znajduje się najwięcej 

terenów zdegradowanych tego rodzaju. Również w Strategii Rozwoju Województwa 

Śląskiego „Śląskie 2020+” stwierdzono, że kwestia przekształceń terenów poprzemysłowych 

jest istotna z uwagi na skalę ich występowania i lokalizację w sąsiedztwie centrów miast, 

arterii komunikacyjnych i obszarów o walorach przyrodniczo-krajobrazowych. W Strategii 

podkreślono rolę tych terenów jako potencjalnych nowych przestrzeni inwestycyjnych.  

Jednocześnie w Wytycznych nałożono pewne ograniczenia na samorządy w tej materii, 

zezwalając na rewitalizację obszarów poprzemysłowych, powojskowych i pokolejowych 

wyłącznie wówczas, gdy działania dla nich przewidziane będą ściśle powiązane z celami 

rewitalizacji. Przepisy Ustawy są jeszcze bardziej restrykcyjne, bowiem dopuszczają 

rewitalizację takich terenów tylko wówczas, gdy zaplanowane na nich działania przyczynią 

się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym. 
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W związku z powyższym, zapewnienie możliwości efektywnego wsparcia dla przekształceń 

obszarów poprzemysłowych w województwie śląskim stanowiło poważne wyzwanie. 

W RPO WSL 2014-2020 w ramach priorytetu inwestycyjnego 9b (Wspieranie rewitalizacji 

fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich) 

przewidziano możliwość dofinansowania robót budowlanych w obiektach poprzemysłowych, 

powojskowych, popegeerowskich i pokolejowych, o ile przyczyniały się do likwidacji istotnych 

problemów społecznych i gospodarczych zidentyfikowanych w obszarze rewitalizacji. 

Kryteria wyboru w ramach Działania 10.3, określone w SZOOP WSL 2014-2020, zakładały 

weryfikację tych projektów m.in. pod kątem skutecznego powiązania z projektami 

finansowanymi z EFS, kompleksowości działań rewitalizacyjnych oraz liczby negatywnych 

zjawisk społecznych, którym projekt miał przeciwdziałać. Ponadto, jako dodatkowe wsparcie 

dla projektów realizowanych na terenach poprzemysłowych i powojskowych, w ramach 

Działania 10.4 przewidziano możliwość pozyskania preferencyjnych pożyczek, udzielanych 

przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla przedsięwzięć bezpośrednio wynikających  

z obowiązujących programów rewitalizacji.   

Na podstawie wniosków o dofinansowanie można stwierdzić, że w ramach Działania 10.3 na 

terenie województwa śląskiego wsparcie uzyskało 14 projektów zrealizowanych w obiektach 

poprzemysłowych. W tabeli poniżej przedstawiono lokalizację tych projektów, ich ogólną 

wartość oraz wartość dofinansowania unijnego. 

Tabela 8. Obiekty poprzemysłowe wsparte w ramach Działania 10.3 

Lokalizacja Obiekt, którego dotyczył projekt 
Wartość projektu 

(PLN) 

Wartość 

dofinansowania  

UE (PLN) 

Będzin, 

Subregion Centralny 
Wieża ciśnień w Grodźcu 624 717,30 502 792,45 

Bytom, 

Subregion Centralny 

Budynek maszynowni Bończyk, kotłowni 

oraz transformatorni (obiekty dawnej 

kopalni Rozbark) wraz z otoczeniem 

11 439 166,14 7 771 333,31 

Gliwice, 

Subregion Centralny 

Obiekty dawnych warsztatów lotniczych na 

Os. Trynek (Gliwice Lotnisko) 
21 110 657,50 14 546 165,75 

Katowice, 

Subregion Centralny 
Budynki dawnej Fabryki Porcelany  3 343 032,41 1 956 060,82 

Katowice, 

Subregion Centralny 

Zabytkowy budynek dawnej słodowni na 

terenie Browaru Mokrskich 
9 802 466,55 5 974 351,48 

Kochanowice, 

Subregion Centralny  
Zabytkowa gorzelnia w Kochcicach 6 969 407,55 4 368 395,65 

Łazy, 

Subregion Centralny 

Budynek KTS (dawna centrala 

telefoniczna) wraz z otoczeniem 
3 376 169,67 2 869 744,23 

Powiat Bieruńsko-

Lędziński, 

Subregion Centralny 

Budynek maszyn wyciągowych  

w Lędzinach 
8 680 511,73 6 203 566,68 

Zabrze, 

Subregion Centralny 
Wieża ciśnień  34 171 812,85 23 678 726,76 
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Lokalizacja Obiekt, którego dotyczył projekt 
Wartość projektu 

(PLN) 

Wartość 

dofinansowania  

UE (PLN) 

Rybnik, 

Subregion Zachodni 

Hala poprzemysłowa na obszarze Huty 

Silesia  
1 998 857,10 1 168 030,30 

Rybnik, 

Subregion Zachodni 

Zabytkowy budynek sprężarkowni byłej 

kopalni „Ignacy”  
6 220 770,55 5 130 792,06 

Żory,  

Subregion Zachodni 
Budynek Młyna Elektrycznego  10 826 150 7 073 228,72 

Bielsko-Biała, 

Subregion 

Południowy 

Kompleks trzech budynków byłej Fabryki 

Sukna 
2 505 686,75 2058873,18 

Lipowa, 

Subregion 

Południowy 

Budynek poprzemysłowy w miejscowości 

Twardorzeczka wraz z otoczeniem 
661 194,45 562 015,29 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wniosków o dofinansowanie, LSI, stan na 

09.11.2020 r. 

Łączna wartość wszystkich 14 projektów wyniosła 121 730 600,60 złotych, a wartość 

dofinansowania unijnego - 83 864 076,68 złotych. Najwięcej, bo aż 9 projektów zostało 

zrealizowanych w obiektach poprzemysłowych zlokalizowanych na terenie Subregionu 

Centralnego, który jest największym subregionem, obejmującym obszar Metropolii 

Górnośląskiej i jej otoczenia funkcjonalnego. W Subregionie Północnym w ramach Działania 

10.3 nie zrealizowano żadnego projektu tego typu. W tabeli poniżej przedstawiono udział 

procentowy wartości projektów oraz wartość dofinansowania UE w sumie wartości 

oraz sumie wartości dofinansowania UE dla Działania 10.3 w obiektach poprzemysłowych 

w podziale poszczególne subregiony.  

Wykres 19. Udział procentowy wartości projektów oraz wartość dofinansowania UE  
w sumie wartości oraz sumie wartości dofinansowania UE dla Działania 10.3 w 
obiektach poprzemysłowych w podziale na subregiony województwa śląskiego 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wniosków o dofinansowanie, LSI, stan na 

09.11.2020 r. 
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Ponadto można wskazać, że w ramach Działania 10.3 na terenie województwa wsparcie 

uzyskało 6 projektów należących do kategorii „obiekty powojskowe, popegeerowskie 

i pokolejowe”. Przedstawiono je w tabeli poniżej. 

Tabela 9. Obiekty powojskowe, popegeerowskie i pokolejowe wsparte w ramach 
Działania 10.3 

Lokalizacja Obiekt, którego dotyczył projekt 
Wartość projektu 

(PLN) 

Wartość dofinansowania 

UE (PLN) 

Radzionków, 

Subregion Centralny 

Budynek byłego PGR wraz z 

otoczeniem 
7 368 421,05 6 257 632,89 

Woźniki, 

Subregion Centralny 
Budynek byłego PGR 1 375 677,81 978 406,45 

Ruda Śląska, Subregion 

Centralny 

Budynek dworca kolejowego w 

Rudzie Śląskiej 
8 501 869,20 7 001 197,22 

Wodzisław Śląski, 

Subregion Zachodni 

Budynek dworca kolejowego w 

Wodzisławiu Śląskim  
6 378 020,30 5 309 284,60 

Tąpkowice, 

Subregion Zachodni 

Tereny powojskowe w 

Ożarowicach 
6 713 955,00 5 427 229,60 

Żory, 

Subregion Zachodni 

Budynek dworca kolejowego wraz 

z otoczeniem 
6 255 000,00 

4 897 062,50 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wniosków o dofinansowanie, LSI, stan na 

09.11.2020 r. 

 

Przedstawiciele IZ RPO WSL w trakcie wywiadów podkreślili, że województwo śląskie 

wyróżnia się z uwagi na wielość obiektów poprzemysłowych, które znajdują się na jego 

terenie. Zauważono, że często są one zlokalizowane w centrach miast lub w obrębie dzielnic 

mieszkalnych, co sprawia, że ich remonty i przystosowanie do nowych funkcji jest 

szczególnie istotne. Działania tego typu prowadzono już w latach 2007-2013, przy czym 

niejednokrotnie były to projekty odległe od obecnego rozumienia terminu „rewitalizacja”, 

polegające np. na przebudowie budynków na cele handlowe. Mając na uwadze skalę 

potrzeb rewitalizacyjnych, przedstawiciele IZ RPO WSL ocenili, iż w perspektywie finansowej 

2014-2020 przewidziano za mało środków na adaptację obiektów poprzemysłowych do 

nowych funkcji. Mimo wszystko kilkunastu gminom udało się pozyskać środki na projekty 

tego typu i doprowadzić do ożywienia zdegradowanych obiektów. Zauważono, że niektóre 

gminy skorzystały również ze wsparcia w ramach Działania 3.1, które polegało na 

dofinansowaniu przygotowania terenów inwestycyjnych (np. uzbrojeniu pod działalność 

gospodarczą) na obszarach typu brownfield. Jednak z uwagi na charakter interwencji, 

projekty te nie mogły być realizowane w ramach programów rewitalizacji.  

W wywiadach z przedstawicielami gmin województwa śląskiego również wybrzmiała kwestia 

wielkości potrzeb rewitalizacyjnych na terenach poprzemysłowych. Zwrócono przy tym 

uwagę, że działania dostosowujące takie tereny do nowych funkcji zazwyczaj są bardzo 

kosztowne. Przedstawiciele miasta Bytomia zauważyli, że niekiedy problematyczne może 

być samo określenie przeznaczenia zmodernizowanych obiektów. Mając na uwadze duże 

nakłady finansowe poczynione na modernizację poprzemysłowej infrastruktury, projekt 
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powinien być przemyślany i powinien gwarantować utrzymanie pozytywnych efektów 

rewitalizacji przez długi czas. Innym problemem, na który również zwracali uwagę 

przedstawiciele IZ RPO WSL, jest nieuregulowana sytuacja własnościowa wielu terenów 

poprzemysłowych, uniemożliwiająca pozyskanie dofinansowania unijnego. Przykładowo,  

w ramach rewitalizacji prowadzonej w Rudzie Śląskiej zamierzano zagospodarować teren po 

Kopani Węgla Kamiennego „Pokój”, jednak z uwagi na brak uzyskania tytułu prawnego 

do nieruchomości, miasto ostatecznie nie mogło starać się o wsparcie dla tego projektu 

z RPO WSL.  

W celu dokonania dokładniejszej charakterystyki działań rewitalizacyjnych w obszarach 

poprzemysłowych na terenie województwa śląskiego przeprowadzono badanie CAWI/CATI  

z beneficjentami, którego wyniki zaprezentowano poniżej.   

Wykres 20. Czy w Pani/a gminie realizowany jest/był projekt rewitalizacyjny 
finansowany z RPO WSL dedykowany terenom poprzemysłowym? 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=85. 

 

Spośród 85 beneficjentów, którzy wzięli udział w badaniu, 28 odpowiedziało, że na terenie 

ich gminy był lub jest realizowany jakiś projekt finansowany z RPO WSL dedykowany 

terenom poprzemysłowym. W następnej kolejności zadano tej grupie ankietowanych pytania 

dotyczące efektów prowadzonej rewitalizacji.  

Wykres 21. Czy teren ten uległ ożywieniu (jest ponownie użytkowany)? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=28. 

 

Spośród 28 ankietowanych, którzy udzielili twierdzącej odpowiedzi na pytanie dotyczące 

realizacji projektu na terenie poprzemysłowym, 26 osób stwierdziło, że teren zdecydowanie 

albo raczej uległ ożywieniu. Dwie odpowiedzi dotyczyły projektów jeszcze nie zakończonych. 
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Wykres 22. Jakie nowe funkcje zostały nadane temu terenowi? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=26. 

 

Beneficjentów 26 zakończonych projektów poproszono o wskazanie wszystkich nowych 

funkcji, które zostały nadane zrewitalizowanym terenom poprzemysłowym. Na podstawie 

udzielonych odpowiedzi można stwierdzić, że tereny te pełnią obecnie głównie funkcje 

społeczne, edukacyjne i kulturalno-rozrywkowe. Najrzadziej nadawano tym terenom funkcje 

mieszkaniowe.  

Jednym z przykładów modelowej modernizacji obiektu poprzemysłowego, w dużym stopniu 

wpisującej się w definicję rewitalizacji określoną w Wytycznych, był projekt przebudowy 

budynku maszyny wyciągowej w Lędzinach z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Usług 

Społecznych. W ramach tej inwestycji powstało Centrum Dziennego Pobytu wraz z Klubem 

Seniora oraz mieszkania wspomagane i chronione dedykowane osobom starszym  

i niepełnosprawnym. Decyzja o nadaniu obiektowi tych funkcji była odpowiedzią na istotne 

problemy społeczne, zidentyfikowane w obszarze rewitalizacji, takie jak: duże niedobory 

w zakresie dostępu do usług opiekuńczych dla osób starszych, postępujące zmiany  

w strukturze społecznej oraz niewielkie zaangażowanie osób starszych w różne formy 

aktywności. W obiekcie są świadczone usługi zdrowotne (m.in. zajęcia psychoruchowe, 

psychoterapia, poradnictwo lekarskie) oraz usługi opiekuńcze i asystenckie. Ponadto 

ośrodek realizuje bogaty program zajęć aktywizacyjnych, takich jak warsztaty rękodzieła, 

Dyskusyjny Klub Filmowy i Teatralny, wycieczki, turnieje oraz inne. Kompleksowy charakter 

wsparcia dedykowanego osobom starszym daje nadzieję na to, że projekt faktycznie 

przyczyni się do zmniejszenia negatywnych zjawisk zidentyfikowanych w programie 

rewitalizacji.  

Innym pozytywnym przykładem projektu realizowanego w obiekcie poprzemysłowym jest 

adaptacja wieży ciśnień zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Zamoyskiego na cele społeczne, 

edukacyjne, naukowe i kulturalne. We wniosku o dofinansowanie wskazano, że wieża jest 

jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów architektury poprzemysłowej w mieście. 

Po zakończeniu prac, w obiekcie powstanie m.in. edukacyjno-naukowa wystawa związana 

z węglem oraz przestrzeń wielofunkcyjna służąca edukacji i rozmaitym spotkaniom. 

W ramach powiązanych projektów finansowanych z EFS przewidziano prowadzenie w tym 

miejscu licznych działań mających na celu aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców, 

takich jak: treningi umiejętności społecznych, grupowe i indywidualne sesje coachingu, 

szkolenia zawodowe, porady ekspertów czy warsztaty rozwijające wiedzę i zainteresowania 
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i młodzieży szkolnej. Część pomieszczeń zostanie przeznaczonych na wynajem dla osób 

zajmujących się rzemiosłem.  

W obiektach poprzemysłowych, które uzyskały wsparcie w ramach Działania 10.3, są 

realizowane różne działania, w mniejszym lub większym stopniu przeciwdziałające istotnym 

problemom o charakterze społecznym lub gospodarczym. Przykładowo, w Bytomiu 

prowadzona jest przebudowa budynków dawnej kopalni Rozbark, mająca na celu (poza 

przystosowaniem infrastruktury na potrzeby Klubu Integracji Społecznej), utworzenie 

Centrum sportów wspinaczkowych i siłowych. Z usług Centrum bezpłatnie będą korzystać 

mieszkańcy obszaru rewitalizacji, natomiast odpłatnie inni zainteresowani. Pozyskane w ten 

sposób środki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymywanie obiektów oraz prowadzenie 

działalności społecznej. W Katowicach natomiast zaplanowano remont budynków dawnej 

Fabryki Porcelany i nadanie im funkcji biurowo-usługowej z przestrzenią coworkingową. 

Projekt ten ma się przyczynić do aktywizacji zawodowej oraz zapewnienia miejsca do 

prowadzenia działań biznesowych przez mieszkańców.  

W celu dokonania oceny wsparcia możliwego do uzyskania w perspektywie finansowej 2014-

2020, poproszono 85 beneficjentów o wskazanie, czy w ich opinii zapisy RPO WSL  

w odpowiednim stopniu uwzględniały potrzeby terenów poprzemysłowych. Ich odpowiedzi 

przedstawiono na poniższym wykresie.  

Wykres 23. Czy Pana/i zdaniem potrzeby terenów poprzemysłowych zostały 
odpowiednio uwzględnione w RPO WSL 2014-2020? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=85. 

 

Większość osób nie potrafiła jednoznacznie odpowiedzieć na zadane pytanie, przy czym 

należy mieć na uwadze, że w gronie ankietowanych znaleźli się również beneficjenci, którzy 

nie ubiegali się o wsparcie na działania rewitalizacyjne na terenach poprzemysłowych. 

Według 36 ankietowanych potrzeby terenów poprzemysłowych zostały odpowiednio 

uwzględnione w RPO WSL 2014-2020. Odmiennego zdania było 5 ankietowanych. Osoby te 

wskazały, że głównym mankamentem Programu była zbyt mała swoboda w określaniu 

obszaru przeznaczonego do rewitalizacji z uwagi na ograniczenia dopuszczalnej powierzchni 

(limity powierzchniowe obszaru rewitalizacji) oraz charakteru interwencji (konieczność 

skupienia na aspektach społecznych). Stwierdzono ponadto, że istnieje zapotrzebowanie na 

zwiększenie środków pozwalających na dofinansowanie usuwania zanieczyszczeń z terenów 

poprzemysłowych. 

W celu pełniejszego zobrazowania działań rewitalizacyjnych na terenach poprzemysłowych 

w województwie śląskim przeprowadzono wywiady z ekspertami, które pozwoliły na 

identyfikację innych problemów związanych z omawianym procesem. Eksperci podkreślili, 

że działania tego typu mają szczególne znaczenie dla Subregionu Centralnego 
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i Zachodniego, gdzie nagromadzenie obiektów poprzemysłowych jest największe. 

Zasadniczo zgodzono się z opiniami przedstawicieli IZ PRO WSL odnoszącymi się 

do wielkości potrzeb i nieadekwatności środków, którymi można było wesprzeć projekty tego 

typu. Zauważono, że wiele terenów poprzemysłowych z uwagi na swoją wielkość lub 

lokalizację nie mogło liczyć na wsparcie w ramach Działania 10.3. Zbyt duża powierzchnia 

powodowała, że nie mogły zostać włączone do obszaru rewitalizacji, który zgodnie z Ustawą 

i Wytycznymi może obejmować nie więcej, niż 20% powierzchni gminy. Natomiast lokalizacja 

odległa od obszarów zamieszkałych powodowała trudności z uzasadnieniem wpływu 

inwestycji na rozwiązanie problemów społecznych. Problemem innego rodzaju jest 

przecięcie niektórych terenów poprzemysłowych granicami miast, co w dużym stopniu 

utrudnia prowadzenie jakichkolwiek działań, bowiem program rewitalizacji jest tworzony dla 

każdego miasta osobno. Jeden z ekspertów stwierdził ponadto, że wsparcie w ramach 

rewitalizacji powinno być kierowane głównie do tych ośrodków, w których występuje 

ponadprzeciętne w skali regionalnej nagromadzenie terenów poprzemysłowych.  

Podsumowanie 

W RPO WSL 2014-2020 przewidziano możliwość wsparcia dla robót budowlanych 

prowadzonych na terenach poprzemysłowych, o ile przyczyniały się do likwidacji 

negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych istniejących w obszarze rewitalizacji. 

W analizowanym okresie 14 beneficjentom udało się pozyskać dofinansowanie na realizację 

projektów na terenach poprzemysłowych. Ponadto wsparcie uzyskało 6 projektów z terenów 

powojskowych, popegeerowskich lub pokolejowych. Wszystkie projekty odnosiły się do 

kwestii społecznych, przy czym nie wszystkie miały przeciwdziałać negatywnym zjawiskom, 

które obiektywnie można byłoby uznać za najistotniejsze. Niektórym obiektom nadawano 

funkcje kulturalne, rozrywkowe lub biznesowe. W badaniu przeprowadzonym na potrzeby 

niniejszego raportu więcej beneficjentów uznało, że potrzeby terenów poprzemysłowych 

zostały odpowiednio uwzględnione w RPO WSL 2014-2020 (42,35% ankietowanych), niż 

było przeciwnego zdania (5,88% ankietowanych).  

Badanie wykazało, iż uzyskanie wsparcia dla dużej liczby terenów poprzemysłowych było 

w perspektywie finansowej 2014-2020 niemożliwe. Dotyczyło to głównie terenów 

poprzemysłowych o dużej powierzchni, terenów oddalonych od zamieszkanych obszarów, 

jak również przeciętych granicami administracyjnymi różnych miast. Należy jednak mieć na 

uwadze, że na taki stan rzeczy wpływ miały Wytyczne i Ustawa, które zezwalają na działania 

rewitalizacyjne na terenach poprzemysłowych wyłącznie warunkowo, o ile realizacja działań 

tam zaplanowanych jest odpowiednio – ściśle powiązana z celami rewitalizacji lub przyczynia 

się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym.  

W opinii ewaluatorów realizacja projektów, które uzyskały wsparcie w ramach RPO WSL 

przyczyni się do ożywienia obiektów poprzemysłowych, a wielu przypadkach ma również 

szansę realnie wpłynąć na zniwelowanie najistotniejszych negatywnych zjawisk społecznych 

występujących w obszarze rewitalizacji. Jednocześnie, biorąc pod uwagę specyfikę 

województwa śląskiego i dużą liczbę terenów poprzemysłowych tu zlokalizowanych można 

stwierdzić, że udzielone wsparcie, mimo że było bardzo potrzebne i przyczyniło się do 

zachowania materialnego dziedzictwa o szczególnym znaczeniu dla regionu, było niewielkie 

w stosunku istniejących do potrzeb.  
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3.2 Ocena przyjętych mechanizmów wdrażania interwencji 
dotyczącej rewitalizacji 

 

3.2.1 Wpływ czynników zewnętrznych na realizację celów interwencji 

Do szczególnie istotnych czynników zewnętrznych, mających wpływ na realizację interwencji 

należą regulacje prawne, które wyznaczają ramy dla prowadzenia procesu rewitalizacji  

w gminach i wskazują pożądane kierunki działań. W Ustawie oraz w Wytycznych 

zamieszczono definicje rewitalizacji, które w precyzyjny sposób określają znaczenie tego 

terminu. Kluczowym fragmentem, czy też rdzeniem tych definicji, jest stwierdzenie, 

iż rewitalizacja jest: „procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych”, prowadzonym w sposób kompleksowy, przez zintegrowane działania 

(w Wytycznych określone jako „całościowe”) na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni 

i gospodarki.  

Mimo że ustawowa definicja nie eksponuje przesadnie społecznego aspektu interwencji, 

analiza całego aktu prawnego prowadzi do wniosku, iż działania podejmowane w jej ramach 

powinny się koncentrować wokół problemów i potrzeb mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

Dlatego przedstawiciele IZ oraz IP ZIT/RIT RPO WSL, z którymi przeprowadzono wywiady, 

do najistotniejszych czynników zewnętrznych wpływających na charakter interwencji zaliczyli 

zmianę podejścia do rewitalizacji na poziomie gminnym. Zauważono, że pomimo 

początkowych wątpliwości większość gmin trafnie oceniła pożądany kierunek interwencji, 

uwzględniając w programach rewitalizacji kompleksowe działania, w których aspekt 

społeczny odgrywał najistotniejszą rolę.  

Kolejnym elementem rozbudowanej definicji rewitalizacji, zawartej w Ustawie oraz  

w Wytycznych, jest zasada koncentracji terytorialnej. Celem wprowadzenia tego 

ograniczenia było zapobieżenie rozproszeniu działań, co mogłoby osłabić efekty interwencji. 

W obydwu dokumentach doprecyzowano, że obszar rewitalizacji nie może obejmować 

terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz nie może być zamieszkały przez więcej 

niż 30% mieszkańców gminy. Limity te są wspólne dla wszystkich gmin w Polsce i nie ma 

możliwości ich modyfikowania, w zależności od lokalnych uwarunkowań. Ma to szczególne 

znaczenie dla województwa śląskiego, które cechuje najwyższy wskaźnik urbanizacji (76,6% 

ludności miejskiej) i największa gęstość zaludnienia w kraju (366 osób/km2)8. Podczas 

wywiadów z ekspertami zwrócono uwagę, że niejednokrotnie ograniczenia przestrzenne  

i ludnościowe zmuszały gminy do objęcia rewitalizacją mniejszego obszaru, niż wynikałoby 

to z samej diagnozy zjawisk kryzysowych i oceny skali degradacji. W niektórych przypadkach 

granice obszaru rewitalizacji, z konieczności wpisania się w istniejące limity, zostały 

wyznaczone w taki sposób, że dzieliły jednorodne pod względem funkcjonalnym jednostki 

urbanistyczne, co z czasem może przyczyniać się do wzmocnienia nierówności w ramach 

danego osiedla lub dzielnicy, wpływając tym samym negatywnie na realizację celów 

interwencji.  

Limity przestrzenne również uniemożliwiły włączenie do obszarów rewitalizacji tych terenów 

poprzemysłowych, będących specyfiką województwa śląskiego, które miały zbyt dużą 

                                                

8 Urząd Statystyczny w Katowicach, 2020, Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego, dane według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 
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powierzchnię, aby się w nich znaleźć. Ponadto, przepisy w szczególny sposób ograniczyły 

możliwość interwencji na takich terenach, wskazując, iż jest ona dopuszczalna wyłącznie 

wówczas, gdy przyczynia się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym 

zidentyfikowanym na obszarze rewitalizacji (Ustawa) lub gdy jest ściśle powiązana z celami 

rewitalizacji przewidzianymi dla danego obszaru rewitalizacji (Wytyczne). W ten sposób 

również wiele mniejszych terenów poprzemysłowych nie mogło zostać objętych wsparciem, 

ponieważ znajdowały się one zbyt daleko od obszaru rewitalizacji i znalezienie dla nich 

funkcji powiązanych z rozwiązywaniem problemów na tym obszarze było niemożliwe. 

Szerzej temat ten został opisany w Podrozdziale 3.1.7. 

Zarówno w Ustawie, jak też w Wytycznych, już w samej definicji rewitalizacji podkreślono, 

że musi ona być prowadzona na podstawie odpowiedniego programu. Do końca 2023 r. trwa 

okres przejściowy, w którym gminy mogą prowadzić działania albo na podstawie gminnych 

programów rewitalizacji (GPR), wprowadzonych przez Ustawę w 2015 r., albo w oparciu  

o programy rewitalizacji innego rodzaju, uchwalane na podstawie przepisów ustawy  

o samorządzie gminnym, które muszą być zgodne z Wytycznymi. Od 2024 r. będzie mógł 

obowiązywać tylko ten pierwszy rodzaj programów. Tymczasem, na terenie województwa 

śląskiego wciąż niewielka liczba gmin korzysta z GPR. Wśród 124 gmin ujętych w Wykazie 

pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji województwa śląskiego, jedynie 17 

posiadało GPR (13,7%)9. Pozostałe gminy posiadały programy, które mogą obowiązywać 

najdłużej do końca 2023 r. Niewielkie zainteresowanie GPR może wynikać ze złożoności 

i czasu trwania procesu koniecznego do przyjęcia tego dokumentu. Wymaga on m.in. 

podjęcia dwóch odrębnych uchwał oraz przeprowadzenia rozbudowanych konsultacji 

społecznych. Okazuje się, że nawet specyficzne instrumenty, z których można korzystać 

w przypadku posiadania GPR (takie jak możliwość ustanowienia Specjalnej Strefy 

Rewitalizacji z prawem pierwokupu nieruchomości na rzecz gminy, zakazem wydawania 

decyzji o warunkach zabudowy oraz innymi narzędziami wzmacniającymi skuteczność 

interwencji) nie były wystarczającą zachętą dla większości gmin do przyjęcia tego programu. 

Taki stan rzeczy może rodzić obawy, że po zakończeniu okresu przejściowego, część gmin 

przestanie aktywnie działać w obszarze rewitalizacji.  

Na interwencję wpływ miały również czynniki zewnętrzne o pozaprawnym charakterze. 

Przedstawiciele IZ RPO WSL w wywiadach wskazali, że ogólnie dobra sytuacja gospodarcza 

w latach 2014-2019 sprzyjała rewitalizacji, wzmacniając pozytywne efekty prowadzonych 

działań. Polepszająca się sytuacja na rynku pracy przyczyniła się do ograniczenia zjawiska 

bezrobocia, które jest jednym z najczęściej identyfikowanych zjawisk na obszarach 

rewitalizacji. Jednocześnie pandemia SARS-CoV-2 odwróciła pozytywne trendy na rynku 

pracy. Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie śląskim na koniec 2014 r. wynosiła 

11,5%, na koniec 2019 r. – 3,6%, podczas gdy w 2020 r. stale rosła, osiągając na koniec 

grudnia poziom 4,9%10.  

Eksperci oraz przedstawiciele gmin, z którymi przeprowadzono wywiady, do czynników 

utrudniających osiągnięcie celów interwencji zaliczyli nieuregulowany stan prawny 

                                                

9 Wykaz pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji województwa śląskiego, stan na dzień 31 grudnia 2020 r. 

10 Urząd Statystyczny w Katowicach, Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w 2014 r. Raport o sytuacji 
społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w 2019 r. oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Informacja o sytuacji na rynku 
pracy w województwie śląskim według stanu na 31 grudnia 2020 r.  
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nieruchomości, wyłączający możliwość prowadzenia działań na terenach istotnych dla 

obszaru rewitalizacji. Z tego powodu nie udało się objąć interwencją m.in. terenów 

pokopalnianych w Rudzie Śląskiej. Dodatkowo, objęcie rewitalizacją terenów 

poprzemysłowych utrudniało ich zlokalizowanie na terenie dwóch miast. Każde miasto 

tworzyło bowiem program rewitalizacji dla obszaru zlokalizowanego w obrębie jego granic 

administracyjnych. Czynnikiem zewnętrznym, wpływającym negatywnie na realizację celów 

interwencji była również niechęć władz gminnych do inicjowania partnerstw w celu realizacji 

projektów rewitalizacyjnych z uwagi na stosunkowo małe doświadczenie we wdrażaniu 

przedsięwzięć w tej formie w niektórych JST oraz większe trudności organizacyjne niż 

w przypadku projektów realizowanych przez jeden podmiot.  

O wpływ czynników zewnętrznych (niezwiązanych z RPO WSL) na realizację interwencji 

zapytano także beneficjentów projektów rewitalizacyjnych w ramach badania ankietowego. 

W przypadku projektów objętych wsparciem w ramach Działania 9.1, największe znaczenie 

dla realizacji miał pozytywny wpływ zainteresowania mieszkańców projektem. 

Zainteresowanie to można wiązać ze zmianą postaw społecznych wobec działań 

rewitalizacyjnych, a także wzrostem świadomości mieszkańców na temat znaczenia 

kompleksowości tych działań, obejmujących nie tylko inwestycje infrastrukturalne, ale 

również aktywizację społeczności. Taka ocena, wyrażana wielokrotnie w przeprowadzonych 

wywiadach, znajduje potwierdzenie w danych ilościowych, w których wśród czynników 

pozytywnych wskazywano na zmianę podejścia do realizacji projektów w zakresie 

rewitalizacji (46,4%). Można ocenić, że zmiana postrzegania rewitalizacji – zarówno przez 

mieszkańców, jak i władze samorządowe – jest jednym z najcenniejszych efektów działań 

podejmowanych w ostatnich latach. Dostrzeżono, że sensem rewitalizacji jest działanie 

z i na rzecz lokalnych społeczności, nie tylko wsparcie inwestycji infrastrukturalnych, ale ich 

aktywne wykorzystanie, a zatem realizacja działań „miękkich”. Parafrazując jednego  

z respondentów – przywrócenie miasta mieszkańcom, jak również mieszkańców – miastu. 

Do realizacji projektów pozytywnie przyczyniło się także opracowanie PR (53,6% wskazań 

przedstawicieli beneficjentów). Choć opracowanie Wytycznych i przyjęcie Ustawy 

o rewitalizacji w 2015 r. i późniejsze przyjęcie planów rewitalizacyjnych przez gminy w latach 

2016-2017, skutkowało pewnym opóźnieniem w stosunku do założeń RPO, ostatecznie 

opracowane dokumenty stanowią ramy pozwalające na sprawne wdrażanie działań 

rewitalizacyjnych. 

W okresie objętym ewaluacją niejednoznaczny wpływ na projekty realizowane w ramach 

Działania 9.1 miała sytuacja na rynku pracy. Relatywnie dobre warunki gospodarcze i 

spadek bezrobocia w stosunku do okresu programowania skutkowały zmniejszeniem grupy 

potencjalnych odbiorców interwencji w przypadku projektów, w których beneficjenci 

obejmowali wsparciem również osoby bezrobotne, mimo iż w Programie nie było takiego 

obowiązku. Jako negatywny czynnik, sytuację na rynku pracy wskazało 35,7% 

ankietowanych przedstawicieli beneficjentów. Jednocześnie, 46,4% oceniło tę sytuację jako 

czynnik pozytywny. Dane te należy rozumieć jako docenienie roli korzystnych warunków na 

rynku pracy dla wzmocnienia aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców, jakkolwiek 

mogło to utrudniać realizację projektów.  

Najistotniejszym negatywnym czynnikiem wpływającym na interwencję była pandemia wirusa 

SARS-CoV-2 i związane z nią ograniczenia w kontaktach społecznych. Istotnie utrudniła 
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realizację działań miękkich, w szczególności skierowanych do członków wrażliwych grup 

odbiorców, wobec których zdalny kontakt był niedopasowaną formą dotarcia.  

Wykres 24. Proszę wskazać, czy któryś z poniższych czynników zewnętrznych wpłynął 
na realizację Państwa projektu? - Działanie 9.1 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami, 
n= 28. 

Podobnie jak w przypadku Działania 9.1, także do realizacji projektów w ramach Działania 

10.3 pozytywnie przyczyniały się czynniki związane z przychylnymi postawami i wzrostem 

świadomości mieszkańców na temat znaczenia i celów rewitalizacji. Pozytywny wpływ miały 

także stworzone zapisy programów rewitalizacyjnych (91,2% wskazań przedstawicieli 

beneficjentów) oraz uwarunkowania środowiska naturalnego (63,2%).  

W objętym ewaluacją okresie negatywny wpływ na realizację inwestycji infrastrukturalnych 

miały czynniki będące pośrednim skutkiem poprawy koniunktury gospodarczej. Nastąpiła 

zmiana kosztów realizacji inwestycji, związana ze wzrostem kosztu materiałów i prac 

budowlanych, oraz ograniczenie dostępności wykonawców tych prac. Czynniki te, 

oddziałujące szeroko na wdrażanie interwencji w perspektywie 2014-2020, oddziaływały 

także na przedsięwzięcia rewitalizacyjne.  

Negatywny wpływ miała również pandemia, choć w ocenie respondentów badania 

ilościowego na Działanie 10.3 oddziaływała słabiej, niż na Działanie 9.1. Należy jednak mieć 

na uwadze, że wpływ pandemii będzie odłożony w czasie i do momentu opracowania raportu 

nie jest jeszcze w pełni dostrzegalny. O ile odnotowano opóźnienie lub wydłużanie realizacji 

inwestycji, w perspektywie najbliższych lat dla samorządów odczuwalne będą skutki spadku 
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dochodów, co z pewnością przełoży się na możliwość zapewnienia finansowania wkładu 

własnego i podejmowanie przedsięwzięć, także w ramach RPO. 

Wykres 25. Proszę wskazać, czy któryś z poniższych czynników zewnętrznych wpłynął 
na realizację Państwa projektu? - Działanie 10.3 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami, 
n=57. 

 

Podsumowanie 

Perspektywa finansowa 2014-2020 była pierwszą, w której obowiązywała regulacja 

ustawowa dedykowana wprost zagadnieniu rewitalizacji. Ustawa z 2015 r. wraz  

z Wytycznymi określiły obowiązujące ramy oraz pożądane kierunki interwencji. Gminy, 

chcące ubiegać się o otrzymanie środków z RPO, musiały zadbać m.in. o kompleksowość 

programów rewitalizacji oraz określenie mechanizmów integrowania wpisanych do tych 

programów przedsięwzięć. 

Ponieważ rewitalizacja w pierwszej kolejności ma rozwiązywać problemy mieszkańców 

obszaru rewitalizacji oraz służyć realizacji ich potrzeb, konieczne było zaplanowanie działań, 

które będą koncentrować się na tych aspektach. W opinii przedstawicieli IZ oraz IP ZIT/RIT 

RPO WSL większości gmin udało się zaplanować przedsięwzięcia, których celem było 

ograniczenie istotnych problemów społecznych, zidentyfikowanych na obszarach 

rewitalizacji. Projekty infrastrukturalne, których głównym efektem była poprawa estetyki 

przestrzeni, odgrywały mniejszą rolę niż w poprzedniej perspektywie finansowej.  

W Ustawie oraz w Wytycznych wprowadzono ograniczenia, które były szczególnie dotkliwe 

dla gmin województwa śląskiego. Należy do nich zaliczyć przede wszystkim zakaz 
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prowadzenia interwencji na obszarze większym niż 20% powierzchni gminy oraz 

zamieszkiwanym przez więcej niż 30% jej mieszkańców. Limity przestrzenne i ludnościowe 

spowodowały, że w gęsto zaludnionych miastach śląskich obszary rewitalizacji miały 

mniejszą powierzchnię, niż mogłyby mieć w przypadku nieskrępowanego ustalania ich 

granic. Innym ograniczeniem o istotnym znaczeniu dla gmin województwa śląskiego było 

wyłączenie możliwości prowadzenia działań na terenach poprzemysłowych, w przypadku, 

gdy nie przyczyniały się one do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym 

zidentyfikowanym na obszarze rewitalizacji (zgodnie z Ustawą) albo gdy nie były ściśle 

powiązane z celami interwencji przewidzianymi dla danego obszaru rewitalizacji (zgodnie  

z Wytycznymi). Z powodu tych ograniczeń wiele terenów poprzemysłowych nie mogło zostać 

objętych wsparciem.  

Na realizację celów interwencji wpływ miał szereg innych czynników zewnętrznych, takich jak 

zainteresowanie mieszkańców gmin realizacją projektów rewitalizacyjnych, dobra 

koniunktura gospodarcza w latach 2014-2019 oraz niskie bezrobocie wpływające na 

trudności z rekrutacją uczestników projektów, a także pojawienie się pandemii SARS-CoV-2, 

ograniczającej zarówno możliwości realizacji projektów, jak również negatywnie 

wpływających na stan finansów JST.   

 

3.2.2. Wpływ czynników wewnętrznych na realizację celów interwencji 

Podstawowym czynnikiem utrudniającym ubieganie się wnioskodawców o wsparcie  

w ramach Działania 10.3 oraz Działania 9.1 stał się wymóg wynikania projektu z aktualnego 

i pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO programu rewitalizacji (PR). Wnioskodawcy 

zobligowani zostali do uprzedniego umieszczenia założeń swojego projektu na liście 

przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach danego programu rewitalizacji. 

W przypadku braku wiedzy danego wnioskodawcy na temat takiego wymogu, był on 

pozbawiony możliwości ubiegania się o wsparcie. Konkurs dotacji na przygotowanie 

programów rewitalizacji organizowany w ramach projektu „Śląskie programy rewitalizacji - 

wsparcie dla gmin” pozwolił dofinansować opracowanie dokumentów w 72 gminach. Z uwagi 

na późniejsze osadzenie oceny przygotowywanych przez gminy programów rewitalizacji 

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, warto mieć na uwadze, że fakt ten 

w znacznym stopniu wpływał na wdrażanie interwencji w ramach RPO WSL 2014-2020. 

Znaczna liczba programów rewitalizacji, które musiały zostać ocenione (uwzględniając liczne 

poprawki oraz uzupełnienia) oraz wpisane do Wykazu programów rewitalizacji województwa 

śląskiego, przyczyniła się do wydłużenia czasu trwania oceny oraz do opóźnień w ubieganiu 

się o dofinansowanie wśród podmiotów posiadających swoje przedsięwzięcia na 

odpowiednich listach w programach rewitalizacji. Warto pamiętać, że kompleksowe 

przygotowanie programu rewitalizacji (wraz z diagnozą oraz konsultacjami społecznymi) jest 

procesem trwającym około roku. W efekcie, pierwsze konkursy w ramach Działania 10.3 były 

ogłoszone w 2016 r. Wówczas wiele programów rewitalizacji pozostawało jeszcze na etapie 

oceny, więc konkursy były przesuwane bądź ogłaszane kilkukrotnie. Problem ten miał swoje 

przełożenie na trudności z osiągnięciem wartości pośrednich wskaźników dla PI 9b. Środki 

przewidziane dla X Osi priorytetowej były zagrożone utratą, choć ostatecznie udało się 

zrealizować wskaźniki rzeczowe i finansowe.  
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Podobnie, omawiany czynnik miał przełożenie na odbywające się konkursy w przypadku 

Działania 9.1 – niezbędne były przesunięcia terminów naborów o kilka miesięcy. Ponadto, 

pierwszy nabór projektów doprowadził do odrzucenia niektórych wniosków o dofinansowanie 

z uwagi na brak wpisu na liście przedsięwzięć w LPR/GPR. Kryterium wyboru projektów 

związane z obligatoryjnym wynikaniem projektu z programu rewitalizacji, poprzez korektę 

zapisów RPO WSL, zostało zmienione (na kryterium dodatkowe) w sposób pozwalający na 

zdobycie dodatkowych punktów za tego typu powiązanie z PR. Z tego powodu,  

o dofinansowanie mogły ubiegać się także projekty, które znajdowały się  

w niezatwierdzonym jeszcze programie, bądź w ogóle się w nim nie znajdowały. 

Kwestia wynikania projektów z programów rewitalizacji była szeroko konsultowana 

w Instytucji Zarządzającej, w szczególności w ramach Zespołu ds. rewitalizacji. 

Wypracowano jednolite podejście stanowiące o tym, że w przypadku znajdowania się 

projektu na liście podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w programie rewitalizacji, 

projekt bezdyskusyjnie traktowany jest jako wynikający z programu rewitalizacji. 

W przypadku obecności danego projektu w katalogu pozostałych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych w programie rewitalizacji, przyczyniających się do realizacji celów 

wynikających z PR, Instytucja Zarządzająca dokonywała indywidualnej weryfikacji katalogu 

oraz sposobu wpisywania się danego projektu w założenia LPR/GPR. Brak zastosowania 

zawężenia możliwości dofinansowania przedsięwzięć wynikających wyłącznie z listy 

podstawowej, stało się rozwiązaniem otwierającym szersze możliwości wsparcia projektów 

rewitalizacyjnych, realizowanych chociażby przez przedsiębiorstwa w ramach instrumentów 

finansowych (w przypadku instrumentów finansowych również istnieje wymóg wynikania 

projektu z programu rewitalizacji). 

Należy w tym miejscu zwrócić także uwagę na same założenia projektów, które od czasu 

wpisu do programu rewitalizacji do momentu złożenia wniosku o dofinansowanie mogły 

w sposób znaczący ulec zmianie (np. zmiana tytułu, kwoty projektu, grupy docelowej itp.) – 

dotyczyło to w szczególności projektów współfinansowanych z EFS. W takiej sytuacji 

problematyczne stawały się uzgodnienia Instytucji Zarządzającej z wnioskodawcą na temat 

dokonanych przez niego zmian. Założenia programowe nie precyzują bowiem sposobu 

postępowania w tego typu sytuacjach. Doprecyzowanie kwestii związanych z zamierzeniami 

wnioskodawców należało rozpatrywać w każdym przypadku indywidualnie. 

Kolejnym ważnym warunkiem programowym, oddziałującym na komplikacje w ubieganiu się 

o dofinansowanie oraz stwarzającym obecnie ryzyko rozwiązywania umów z beneficjentami, 

jest zasada obligatoryjnej komplementarności projektów współfinansowanych z EFRR 

w Działaniu 10.3 z projektami współfinansowanymi z EFS. Wnioskodawcy biorący udział 

w konkursach Działania 10.3 przed rokiem 2018 zobligowani zostali do przedstawienia 

powiązanego przedsięwzięcia o charakterze społecznym w ramach EFS (zakończonego, 

w trakcie realizacji lub planowanego do realizacji). Wnioskodawcy w znacznej większości 

przypadków planowali pozyskać wsparcie na projekt komplementarny w ramach EFS 

w kolejnych konkursach perspektywy unijnej 2014-2020. Dotychczas, w przypadku części 

projektów realizowanych w ramach Działania 10.3 nie udało się zapewnić wsparcia 

finansowego na powiązane działania społeczne (analiza desk research wskazała, iż jest to 

około 12% spośród wszystkich, które zostały wybrane do dofinansowania w naborach przed 
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2018 r.11). Warunek zawarty w RPO WSL może przyczynić się do utrudnienia realizacji celów 

interwencji, stąd istotne stało się podjęcie odpowiednich działań przez IZ RPO mających na 

celu uniknięcie rozwiązywania umów z beneficjentami. W 2018 r. dokonano zmian  

w zapisach RPO WSL, dopuszczających komplementarność inwestycji w ramach PI 9b  

z działaniami zgodnymi z celami EFS w zakresie włączenia społecznego i walki z ubóstwem, 

co usprawniło realizację projektów.  

Ważnym czynnikiem negatywnie wpływającym na zainteresowanie potencjalnych 

beneficjentów realizacją projektów był wymóg programowy dotyczący braku możliwości 

budowy nowych budynków. Dopuszczone zostały wyłącznie remonty obiektów istniejących. 

Zdarzały się przypadki, iż w trakcie realizacji projektu okazywało się, że dany obiekt wymagał 

rozbiórki oraz ponownego wybudowania. W takich sytuacjach Instytucja Zarządzająca 

indywidualnie rozpatrywała poszczególne przypadki. Warunek ten wymuszał niekiedy 

zmianę koncepcji części inwestycji, jednak nie przyczynił się do zauważalnego obniżenia 

zainteresowania wsparciem w ramach Działania 10.3. Warto dodać, że w województwie 

śląskim istnieje wiele pustostanów. Niekiedy ich koncentracja jest znaczna, a walory 

historyczne i architektoniczne obligują do nadawania im dawnej świetności za pomocą 

odpowiednich modernizacji. 

Inaczej stało się zaś w przypadku Działania 10.4. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, 

iż postęp wdrażania interwencji w przypadku pożyczki rewitalizacyjnej w dużej mierze został 

uzależniony od jednolitych ograniczeń zastosowanych dla projektów ubiegających się 

o dofinansowanie w trybie konkursowym oraz dla projektów ubiegających się o pożyczkę 

(np. zakaz budowy nowych obiektów, dopuszczenie remontów wyłącznie części wspólnych 

budynków mieszkalnych, limit wydatków na cele kulturalne czy też wynikanie projektu  

z programu rewitalizacji). Temat ograniczeń w ramach pożyczki rewitalizacyjnej został 

szerzej opisany w Podrozdziale 3.2.4.    

Na realizację celów interwencji pozytywnie oddziaływało powołanie w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Śląskiego Zespołu ds. rewitalizacji. Pracownicy tworzący 

międzywydziałowy zespół dokonali opracowania dokumentu pn. Zasady wsparcia 

rewitalizacji w ramach RPO WSL 2014-2020, oceniali programy rewitalizacji ubiegających się 

o wpis do Wykazu programów rewitalizacji województwa śląskiego, a także – co w znacznym 

stopniu miało swoje przełożenie na wzrost świadomości gmin na temat istoty rewitalizacji – 

prowadzili szkolenia oraz konsultacje z przedstawicielami urzędów gmin oraz ich 

włodarzami. Zdecydowana większość programów rewitalizacji wymagała bowiem wielu 

korekt z uwagi na różnorodne błędy, głównie merytoryczne. Zespół ds. rewitalizacji czuwał 

także nad jakością projektów. Zasadne jest, aby wykorzystać bogate doświadczenia tegoż 

Zespołu zdobyte w obecnej perspektywie i powierzyć mu dokonywanie ocen nowych GPR, 

a także rozważyć przekazanie mu innych zadań wspierających gminy w realizacji procesu 

rewitalizacji (np. prowadzenie szkoleń, bieżące konsultacje z beneficjentami). 

Warto również podkreślić kluczową rolę dotacyjnej formy wsparcia dla osiągniętej 

skuteczności wdrażania interwencji w zakresie rewitalizacji. Programy rewitalizacji 

                                                

11 Analiza projektów wskazanych jako powiązane z projektami z Działania 10.3 wybranymi w naborach ogłoszonych przed 2018 r. wykazała, 
iż w przypadku 11,7% projektów nie udało się pozyskać wsparcia na projekt współfinansowany z EFS, w przypadku 77,7% udało się, 
natomiast w przypadku 10,7% projektów nie określono dokładnie tytułu projektu społecznego, co uniemożliwia jego odnalezienie.  
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opracowywane w gminach w wielu przypadkach zawierały znaczną liczbę przedsięwzięć 

mających odpowiadać na potrzeby zdiagnozowane na obszarach rewitalizacji, natomiast 

budżety gmin nie pozwalają na sfinansowanie większości z nich za pomocą środków 

własnych. Znaczna część zadań planowana była do realizacji za pomocą dofinansowania 

z RPO WSL. Gminy stały się głównymi beneficjentami wsparcia w zakresie rewitalizacji, 

a przeprowadzone badanie wskazuje na ważną rolę dotacji w podjęciu decyzji o sięgnięciu 

po dostępne środki unijne. W przypadku zwiększenia w RPO WSL proporcji na korzyść 

wsparcia zwrotnego, gminy ograniczałyby liczbę projektów, które będą realizować przy 

wsparciu Programu. Zainteresowanie dotacjami niewątpliwie przełożyło się na wyższą 

skuteczność wdrażania interwencji. 

Istotne, pozytywne znaczenie dla realizacji interwencji miał również szeroki katalog wsparcia 

możliwy do dofinansowania w ramach PI 9i cel 2 oraz PI 9b. W trakcie wywiadów 

podkreślano, że możliwości, jakie otrzymali wnioskodawcy pozwoliły wesprzeć różnorodne 

typy inicjatyw i inwestycji odnoszących się do celów dotyczących aktywizacji społecznej, 

zawodowej i gospodarczej społeczności zamieszkującej obszary rewitalizowane.  

W połączeniu ze wsparciem dostępnym poza omawianymi priorytetami inwestycyjnymi, 

interwencja stała się odpowiedzią na większość problemów występujących w gminach 

województwa śląskiego. Należy jednak zaznaczyć, że mimo dostępnego zakresu, projekty 

często mogły odpowiedzieć na problemy występujące w gminach w sposób 

fragmentaryczny, co nie jest czynnikiem zależnym od Programu.  

Na wymóg wynikania projektów z programów rewitalizacji w Działaniu 10.3 warto spojrzeć 

także jako na czynnik pozytywny. Skutecznie niwelował on bowiem możliwość startu 

w konkursach projektów nie wpisujących się w założenia i cele programów rewitalizacji, 

otwierając jednocześnie ścieżkę wsparcia dla przedsięwzięć wypełniających wizję odnowy 

obszarów rewitalizacji, planowaną przez daną gminę. Wspierane projekty wynikały 

z diagnozy potrzeb, a zatem stanowiły odpowiedź na konkretne problemy zidentyfikowane na 

danym obszarze.  

Czynnikiem mającym wpływ na postęp wdrażania interwencji były zmiany alokacji, 

przesuniętej z Poddziałania 10.2.4, dedykowanego RLKS, do Działania 10.3 (około 4 mln 

euro). Dzięki temu możliwe stało się dofinansowanie wszystkich projektów znajdujących się 

na liście rezerwowej w ramach Poddziałania 10.3.5. Niewystarczające zainteresowanie LGD 

działaniami z zakresu infrastruktury społecznej oraz wysokie zainteresowanie 

przedsięwzięciami z zakresu rewitalizacji umożliwiło w pełni wykorzystać środki dostępne na 

cele RLKS. 

Innym pozytywnym elementem wpływającym na sprawniejszy postęp wdrażania interwencji 

była możliwość ubiegania się beneficjenta o zwiększenie kwoty dofinansowania projektu. 

Instytucja Zarządzająca podejmuje taką decyzję na podstawie uwarunkowań towarzyszących 

realizacji danego projektu, np. istotne różnice w kwotach oferowanych przez wykonawców 

w przetargach względem kwot, którymi dysponuje beneficjent projektu. Dzięki temu część 

projektów ma szansę na dalszą realizację i dotrzymanie warunków umów. 

Warto zwrócić uwagę na limit dotyczący wydatków na termomodernizację, mogących 

wynosić do 30% kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach Działania 10.3. Warunek ten 

wpływał na kształt składanych wniosków o dofinansowanie i stał się dodatkowym 
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utrudnieniem dla ubiegających się o wsparcie. Wnioskodawca był zobowiązany do 

zaprojektowania inwestycji w taki sposób, by ponieść znaczną część wydatków na 

termomodernizację ze środków własnych bądź w taki sposób zmodyfikować jego założenia, 

by limitu nie przekroczyć. Limit powodował również konieczność dokładnej weryfikacji 

wydatków przez Instytucję Zarządzającą, choć jednocześnie wykluczył projekty 

o założeniach zbieżnych do tych pochodzących z Działania 4.3. W efekcie należy uznać, 

że czynnik ten miał pozytywne znaczenie dla wdrażanej interwencji, z uwagi na precyzyjną 

demarkację pomiędzy typową termomodernizacją a działaniami inwestycyjnymi o znaczeniu 

społecznym. 

Istotne dla realizacji interwencji stały się także kryteria wyboru projektów stosowane w celu 

wyłaniania przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W przypadku Działania 10.3, wnioskodawcy 

starali się w swoich projektach zapewniać rozwiązywanie jak największej liczby problemów. 

Dobrze przygotowany wniosek eksponuje wszystkie problemy, które zostaną w danym 

projekcie rozwiązane, natomiast nie jest to równoznaczne z faktycznym wpływem tegoż 

przedsięwzięcia na minimalizację wskazywanych problemów. Z badania wynika, że eksperci 

oceniający wnioski w niektórych przypadkach podważali argumenty wnioskodawców 

dotyczące omawianego kryterium. Ponadto, problemy, jakie rozwiązywać ma dany projekt, 

nierzadko nie stanowią konkretnych działań przynoszących mierzalne efekty. 

W Działaniu 10.3 funkcjonuje również kryterium przeciwdziałania negatywnym zjawiskom 

społecznym. Katalog tego typu zjawisk jest bardzo szeroki. W kryteriach wyboru projektów 

nie wprowadzono również definitywnego zapisu wskazującego na konieczność wykazania 

przez wnioskodawcę bezpośredniego wpływu na przeciwdziałanie tym zjawiskom. Punktacja 

przyznawana jest zazwyczaj na wysokim poziomie z uwagi na trudności w polemice 

z argumentami wysuwanymi przez wnioskodawców. Zakres zjawisk sprecyzowanych  

w kryteriach wyboru projektów umożliwia ich modyfikację oraz tworzenie nowych. 

Wnioskodawcy zazwyczaj przedstawiali na tyle szeroką gamę zjawisk społecznych, którym 

przeciwdziała ich projekt, iż mieli wysokie szanse na otrzymanie maksymalnej liczby punktów 

podczas oceny merytorycznej. Zastosowanie tego kryterium nie wydaje się w pełni 

uzasadnione z uwagi na wcześniejszą ocenę programu rewitalizacji dokonaną w każdej 

gminie, z której pochodzi projekt ubiegający się o dofinansowanie. Jakościowe badanie 

projektów podczas naboru wniosków traci na swojej istocie z uwagi na założenia PR, 

mających poprzez projekty odpowiadać na zdiagnozowane w gminie zjawiska kryzysowe. 

W przyszłej perspektywie unijnej należy rozważyć rezygnację z tego typu oceny podczas 

naboru wniosków. 

W ramach Działania 9.1 warto zatrzymać się przy kryterium dotyczącym partnerstw 

projektowych i współpracy międzysektorowej. Na podstawie zapisów zawartych w Ustawie 

wdrożeniowej, partnerstwo nie mogło zostać zawarte pomiędzy powiązanymi podmiotami. 

W projekcie rewitalizacyjnym liderem partnerstwa najczęściej była gmina, natomiast 

partnerem – organizacja pozarządowa. Zdarzały się jednak przypadki, w których w projekcie 

brały udział dwa podmioty prywatne, zarządzane przez jedną osobę. Tego typu projekt mógł 

zmagać się z problemem braku możliwości uzyskania dofinansowania. Zmiany w prawie 

spowodowały jednak zmianę zasad dotyczących partnerstw, co umożliwiło zawiązanie 

partnerstwa dwóch podmiotów powiązanych. Zdarzały się również przypadki, w których 
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wszystkie zadania w projekcie przewidziane zostały dla lidera, wówczas niezbędne było 

dookreślenie zadań partnera.  

O rolę poszczególnych elementów systemu zarządzania i wdrażania RPO WSL 2014-2020 

w odniesieniu do realizacji projektów zapytano także beneficjentów wsparcia w ramach 

Działania 9.1 i 10.3. W przypadku Działania 9.1, najbardziej zauważalnym, pozytywnym 

czynnikiem okazał się być sposób finansowania projektów, a więc dotacje – za czynnik 

pozytywny uznało je 67,9% ankietowanych. Dobrze ocenione zostały także warunki 

związane z wkładem własnym beneficjenta oraz wysokością dostępnej alokacji – w obu 

przypadkach pozytywnej odpowiedzi udzieliło 53,6% ankietowanych. Warto zauważyć, 

że wielu respondentów zwróciło uwagę na funkcjonowanie systemu LSI. Choć aż 46,4% 

z nich wypowiedziało się na jego temat pozytywnie, aż 17,9% przedstawiło opinię odwrotną. 

Powyższe można powiązać z problemami związanymi np. ze składaniem podpisów 

kwalifikowalnych, wydłużającymi procedurę składania wniosku o dofinansowanie bądź 

uniemożliwiającymi jego złożenie. Najmniej korzystnie (10,7% ankietowanych) ocenione 

zostały pozafinansowe zasady określone w konkursach, co należy odnieść do omówionych 

wcześniej czynników wpływających na wdrażanie interwencji.  

Wykres 26. Proszę wskazać, czy któryś z poniższych czynników związanych z RPO WSL 
wpłynął na realizację Państwa projektu? –  Działanie 9.1 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie CAWI/CATI z beneficjentami, n=28. 

Wśród beneficjentów Działania 10.3 również najbardziej korzystnie oceniono sposób 

finansowania inwestycji – wpływ pozytywny na realizację projektów wskazało aż 68,4% 

ankietowanych. Zdecydowania większość badanych była zadowolona również z wysokości 

alokacji oraz z funkcjonowania systemu LSI (w obu przypadkach po 63,2% ankietowanych). 

Wysoki odsetek respondentów (59,6%) pozytywnie wypowiedział się ponadto na temat 

poziomu wkładu własnego dla projektów rewitalizacyjnych oraz zastosowanego trybu naboru 

wniosków o dofinansowanie (54,4%). Najmniej korzystnie przedstawia się czas rozliczania 

wniosków o płatność, gdyż niezadowolenie w tym zakresie wyraziła ponad 1/5 badanych, 

a niespełna 1/3 z nich posiada na ten temat dobrą opinię. Warto zwrócić także uwagę na 

15,8% respondentów, którzy nie wyrazili aprobaty dla poziomu dostępnej alokacji, co może 
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być wynikiem większej liczby projektów planowanych do realizacji przy pomocy RPO WSL 

oraz braku dostępnej alokacji na zakładane cele. Ankietowani wskazali także inne czynniki 

wpływające na realizowane przez nich projekty, do których zaliczyli odczuwalną potrzebę 

rozwoju (czynnik pozytywny), a także nakładane korekty finansowe wraz z brakiem wypłaty 

dofinansowania w całości oraz niewystarczającą pomoc IZ RPO wobec mniej 

doświadczonych beneficjentów (czynniki negatywne). 

Wykres 27. Proszę wskazać, czy któryś z poniższych czynników związanych z RPO WSL 
wpłynął na realizację Państwa projektu? – Działanie 10.3 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie CAWI/CATI z beneficjentami, n=57. 

Podsumowanie 

Wśród czynników odgrywających najistotniejszą rolę dla wdrażania interwencji, należy 

wyróżnić przede wszystkim rozwiązania dotyczące wdrażania projektów przyjęte na 

poziomie Programu. Wśród warunków utrudniających ubieganie się o wsparcie bądź 

realizację projektów, znajduje się przede wszystkim wymóg wynikania projektu z aktualnego 

i pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO programu rewitalizacji, a także wiążące się z tym 

wymogiem opóźnienia w procesie oceny programów rewitalizacji z uwagi na znaczącą liczbę 

koniecznych poprawek i uzupełnień, zasada obligatoryjnej komplementarności projektów 

współfinansowanych z EFRR z projektami współfinansowanymi z EFS (zmieniona w 2018 

r.), brak możliwości budowy nowych obiektów w ramach projektów inwestycyjnych, a także 

możliwość dofinansowania w ramach projektów działań podejmowanych wyłącznie  

w częściach wspólnych budynków mieszkalnych.  

Do czynników pozytywnie oddziałujących na realizację celów interwencji w pierwszej 

kolejności trzeba zaliczyć funkcjonowanie Zespołu ds. rewitalizacji, czuwającego nad 

jakością programów rewitalizacji i projektów w nich zawartych, przeznaczenie większości 

alokacji na dotacyjną formę finansowania projektów, szeroki katalog wsparcia dostępny 

zarówno w ramach PI 9i cel 2 oraz PI 9b, wynikanie projektu z programu rewitalizacji 

wyznaczającego określną wizję rozwoju gminy, przesunięcie alokacji z Poddziałania 10.2.4 
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do Poddziałania 10.3.5, możliwość ubiegania się beneficjenta o zwiększenie kwoty 

dofinansowania projektu, a także limit dotyczący wydatków na termomodernizację w ramach 

Działania 10.3.   

3.2.3 Realizacja zasad horyzontalnych 

Projekty realizowane przy wsparciu funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020 powinny 

służyć realizacji celów strategicznych i priorytetów rozwojowych, które zawarte są w Strategii 

Europa 2020. W celu realizacji postanowień Strategii, określono wymóg zgodności projektów 

dofinansowywanych ze środków UE z trzema zawartymi w niej politykami: zasadą 

zrównoważonego rozwoju; zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz zasadą równości 

szans kobiet i mężczyzn. 

 Zasada zrównoważonego rozwoju – Rozwój, zarówno społeczny jak i gospodarczy 

nie zagraża środowisku i ładowi przestrzennemu, ale następuje w zgodzie z nimi. 

Projekty dofinansowywane przez UE powinny zatem być realizowane przy 

zachowaniu spójności i integralności środowiska oraz rozwoju.  

 Zasada równości szans i niedyskryminacji – Każdy człowiek, niezależnie od wieku, 

płci, religii, którą wyznaje, światopoglądu, rasy, pochodzenia etnicznego, 

niepełnosprawności oraz orientacji seksualnej ma prawo do uczestnictwa w życiu 

społecznym na tych samych prawach. Wszystkie projekty realizowane przy 

dofinansowaniu z UE powinny uwzględniać równość. 

 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn – Prawa i obowiązki kobiet oraz mężczyzn 

w życiu społecznym, zawodowym i gospodarczym są jednakowe. Działania 

występujące w projektach nie powinny zakładać dyskryminacji w tym zakresie. 

Rozporządzenie ogólne12 traktuje dodatkowo o partnerstwie i zarządzaniu 

wielopoziomowym: „w odniesieniu do umowy partnerstwa i każdego programu państwo 

członkowskie organizuje, zgodnie z jego ramami instytucjonalnymi i prawnymi, partnerstwo 

z właściwymi instytucjami regionalnymi i lokalnymi”. 

Co istotne, w formularzach WoD, wymagano odniesienia się nie tylko do zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn, zasady zrównoważonego rozwoju i zasady zapobiegania 

dyskryminacji, lecz także zasady partnerstwa oraz (wyłącznie dla Działania 10.3) zasady 

polityki przestrzennej. Wykresy znajdujące się na kolejnych stronach pokazują wskazania 

wnioskodawców umieszczone we wnioskach o dofinansowanie (z podziałem na EFS 

oraz EFRR) oraz wyniki badań ilościowych zrealizowanych w ramach badania (z podziałem 

na Działanie 9.1 oraz Działanie 10.3).  

                                                

12 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności  
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 
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Wykres 28. Realizacja zasad horyzontalnych wg zapisów WoD w ramach EFS 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy WoD złożonych w ramach EFS, n=78. 

Wskazania wnioskodawców na temat wpływu ich projektów na poszczególne zasady 

horyzontalne na etapie aplikowania o środki prezentują się bardzo zróżnicowanie. 

W przypadku dwóch zasad (równość szans kobiet i mężczyzn oraz równość szans 

i zapobiegania dyskryminacji) wszyscy wnioskodawcy określili wpływ projektów jako 

pozytywny, należy jednak podkreślić, że takie ich uwzględnienie jest obligatoryjne 

w przypadku EFS. Tym niemniej wysoki poziom faktycznej realizacji tych dwóch zasad był 

potwierdzany w trakcie wywiadów pogłębionych z przedstawicielami IZ. Nie zidentyfikowano 

również istotnych problemów dotyczących ich uwzględniania na etapie wdrażania projektów. 

W ocenie ewaluatora zarówno zapisy dokumentacji konkursowych (dotyczące 

obligatoryjnego pozytywnego wpływu projektów), jak i procedury na etapie kontroli są 

wystarczające, by zasady te były faktycznie realizowane. Inna sytuacja występuje przy 

wskazaniach zasady partnerstwa oraz zasady zrównoważonego rozwoju, gdzie jedynie 

44,9% określa wpływ projektu jako pozytywny, zaś większa część z nich nie dostrzega 

wpływu. Zasada partnerstwa była co prawda wskazywana najrzadziej wśród tych, na które 

projekty miały pozytywny wpływ, jednak należy pamiętać, że wnioskodawcy mieli możliwość 

zaznaczenia wpływu neutralnego. W opinii ewaluatorów nie należy takiej możliwości 

zmieniać. Powodem stosunkowo niskiego oddziaływania na zasadę zrównoważonego 

rozwoju może być zakres tematyczny projektów – pozostałe zasady mają znacznie większe 

powiązania z projektami społecznymi. Warto wspomnieć, że większość projektów 

realizowanych w ramach EFRR miało pozytywny wpływ na zasadę zrównoważonego 

rozwoju (w WoD 76,6% wnioskodawców wskazało pozytywny wpływ), a należy pamiętać, 

że projekty z EFS i EFRR były względem siebie komplementarne. 
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Wykres 29. Realizacja zasad horyzontalnych wg zapisów WoD w ramach EFRR 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy WoD złożonych w ramach EFRR, n=111. 

Wskazania większości wnioskodawców w ramach EFRR świadczą o pozytywnym wpływie 

na zasady horyzontalne. W czterech z pięciu zasad określono przewagę pozytywnego 

wpływu, a co więcej różnice punktów procentowych są znaczne - wahają się od 71,2%  

w przypadku zasady polityki przestrzennej do 100% przy zasadzie zapobiegania 

dyskryminacji. Jedynie w przypadku zasady równości szans kobiet i mężczyzn, większa 

część projektów wg wnioskodawców charakteryzuje się neutralnym wpływem, co  

w przypadku projektów EFRR nie jest zaskakującym wynikiem. 

Dane w WoD pokazują pewne tendencje wśród wnioskodawców tworzących koncepcję 

projektów, jednak w celu analizy faktycznego wpływu projektów na zasady horyzontalne 

oparto się głównie na wynikach badań terenowych. Na pytanie dotyczące tych zasad 

odpowiedzieli m.in. uczestnicy badania ilościowego z beneficjentami. Zadaniem 

respondentów było określenie w czterostopniowej skali stopnia wpływu ich projektów na 

poszczególne zasady horyzontalne. 

Wykres 30. W jakim stopniu Pana/i zdaniem Państwa projekt realizuje poniższe zasady 

horyzontalne? Działanie 9.1 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych, n=28. 
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Wyniki badania ilościowego są znacznie mniej zróżnicowane niż wskazania wnioskodawców 

na etapie aplikowania o środki. Według uczestników badania przedstawicieli beneficjentów 

z Działania 9.1, ich projekty miały zdecydowanie wysoki lub raczej wysoki wpływ na zasadę 

równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W przypadku tych dwóch zasad, żaden 

respondent nie wskazał niskiego stopnia ich realizacji. Inna sytuacja występuje w przypadku 

zasady zrównoważonego rozwoju, gdzie chociaż zdecydowanie wysoki lub raczej wysoki 

stopień realizacji wskazało trzech na czterech uczestników badania, to 10,7% z nich 

wskazało raczej niską realizację, a 14,3 % nie było w stanie jej określić. 

Wykres 31. W jakim stopniu Pana/i zdaniem Państwa projekt realizuje poniższe zasady 

horyzontalne? Działanie 10.3 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych, n=57. 

Zdecydowana większość uczestników badania, reprezentujących projekty realizowane 

w ramach Działania 10.3 wskazała, że ich projekt w stopniu zdecydowanie wysokim lub 

raczej wysokim realizuje zasady horyzontalne. Potwierdza się zatem (tak jak w przypadku 

projektów z Działania 9.1) większa jednolitość odpowiedzi w przypadku wyników badań 

ilościowych od wyników wskazań z wniosków o dofinansowanie. W przypadku zasady 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, 

żaden z respondentów nie określił stopnia realizacji zasady jako niskiego. W przypadku 

dwóch pozostałych zasad, odpowiedzi świadczących o niskim stopniu realizacji było od 3,5% 

do 5,3%, a więc były to przypadki pojedyncze. 

Poniżej przedstawiono ocenę trzech głównych zasad horyzontalnych w ramach projektów 

rewitalizacyjnych. 
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w najbardziej wykluczonych społecznościach. Systematyczna praca z grupami najbardziej 

potrzebującymi i z osobami często najmniej świadomymi problemów związanych ze 

zrównoważonym rozwojem może okazać się w perspektywie bardzo cennym i niosącym 

dalekosiężne efekty działaniem. Warto w tym miejscu wskazać, że kwestie proekologiczne 

były uwzględniane m.in. w projektach związanych z aktywną integracją, np. w projekcie pn. 

„Częstochowa silna dzielnicami”, w którym założono funkcjonowanie tzw. zielonych biur, co 

jest działaniem ponadstandardowym. 

Warto również wspomnieć, że wiele projektów z OP X, dotyczących przebudowy obiektów 

o złych warunkach technicznych przyczynia się znacznie do zmniejszenia szkodliwej emisji 

gazów spowodowanej nieefektywnym ogrzewaniem. Zmiana wyglądu i jakości otoczenia, 

może nieść za sobą zmianę postaw, która jest bardzo istotna w celu budowania 

świadomego, nowoczesnego społeczeństwa rozwijającego się w zrównoważony sposób. 

Aż 91,3% uczestników badania ilościowego reprezentujących projekty realizowane w ramach 

Działania 10.3 wskazało na wysoki stopień realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. 

W przypadku przedstawicieli projektów z Działania 9.1 było to 75%. 

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  

z niepełnosprawnościami 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy opisie tej 

zasady wskazuje na projekty, które pozwolą na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej 

grupy w konkretnym obszarze, a tym samym wyrównywanie jej szans społecznych  

i zawodowych13. Znaczna część projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach OP IX 

odpowiada na wspomniane w dokumencie potrzeby. Rozwiązywanie problemów 

społeczności na konkretnym obszarze, czyli istota rewitalizacji wpisuje się doskonale  

w realizację omawianej zasady. Oprócz równości szans, która wynikała z działań 

projektowych, zasada ta znajdywała także odzwierciedlenie w organizacyjnej części 

projektów. Podczas badań jakościowych, wiele zaangażowanych w realizację projektów 

osób zaznaczało, że rekrutacja odbywała się z zachowaniem równych szans, co wyrażało 

się tym, że beneficjenci wykorzystywali różne środki komunikacji, by zapewnić dostęp do 

wiedzy o projektach niezależnie od niepełnosprawności czy barier w dostępie do informacji. 

Równe szanse w projektach rewitalizacyjnych objawiały się także organizowaniem działań 

w budynkach i pomieszczeniach dostępnych dla całej społeczności, także dla osób  

o ograniczonej mobilności ruchowej. Wyróżniającym się przykładem tego typu projektu może 

być „Rewitalizacja chorzowskiego rynku”, w którym nowa przestrzeń jest miejscem integracji, 

stworzonym dla wszystkich mieszkańców. Projektem, który miał znaczny wpływ na realizację 

omawianej zasady był „Odnowa Topolowa! Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. 

Topolowej w Żarkach Gmina Żarki”. Oprócz gruntownego remontu budynków socjalnych, 

poprawiającego jakość życia mieszkańców, przeprowadzone zostały prace w celu 

udostępnienia terenu rekreacyjnego dla mieszkańców gminy. Dzięki temu mieszkańcy 

napiętnowanego wcześniej osiedla stali się częścią społeczności gminnej, a działania 

społeczne pozwoliły zadbać także o sferę edukacyjną oraz zawodową osób objętych 

projektem. 

                                                

13 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wersja z 8 kwietnia 2020 r. str.459 
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Uczestnicy badania ilościowego jednogłośnie odpowiedzieli, że ich projekty w wysokim 

stopniu realizują zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami. Tym niemniej warto podkreślić, że postuluje się położenie dużego 

nacisku także w przyszłej perspektywie finansowej na uwzględnianie w realizowanych 

projektach rewitalizacyjnych potrzeb osób z ograniczoną mobilnością ruchową, w tym osób 

z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. Istotne powinno być też rzetelne 

egzekwowanie wdrażania tej zasady na każdym etapie realizacji projektu, począwszy od 

oceny wniosku. 

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn 

W RPO WSL zapisano, że ze względu na różną sytuację kobiet i mężczyzn na rynku pracy, 

w ramach poszczególnych PI realizowane będą działania sprzyjające realizacji 

następujących celów: 

• równa niezależność ekonomiczna kobiet i mężczyzn, 

• eliminacja stereotypów związanych z płcią, 

• godzenie życia zawodowego i prywatnego, umożliwiających pełne uczestnictwo 

w życiu społecznym i zawodowym.14 

Analizując zapisy zawarte w WoD poszczególnych projektów oraz wypowiedzi respondentów 

w ramach badań jakościowych, pojawiły się wzmianki o potrzebie wzmożonej aktywizacji 

kobiet na rynku pracy. Mimo tych głosów, dane prezentowane regularnie przez PUP  

w Katowicach wskazują, że problem nazywany „tradycyjną rolą kobiet w rodzinach 

górniczych” związany z niższą od przeciętnej aktywnością zawodową kobiet nie ma już 

miejsca. Problem ten pozostał w mentalności ludzi jako stereotyp, przez co prawdopodobnie 

wskazywany był przez respondentów, nie jest jednak poparty danymi. Obecnie w Katowicach 

stosunek płci osób bezrobotnych pozostaje w równowadze (51,8% udział kobiet do ogółu 

zarejestrowanych osób bezrobotnych). Mimo równowagi, należy dalej stosować i promować 

równość szans kobiet i mężczyzn. Przykładem projektu wpływającego pozytywnie na 

realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn jest działanie pn. „Centrum 

Społecznościowe w Nikiszowcu”. Obszar projektu charakteryzuje większe bezrobocie wśród 

młodych kobiet niż wśród mężczyzn, istotne było więc dostosowanie liczby osób objętych 

wsparciem do potrzeb (większa liczba kobiet objętych wsparciem). 

Uczestnicy badania ilościowego dostrzegli wysoki wpływ projektów na zasadę równości 

szans kobiet i mężczyzn. Wysoki stopień realizacji wskazali wszyscy uczestnicy 

reprezentujący projekty z Działania 9.1 oraz 89,4% wśród respondentów związanych 

z projektami z Działania 10.3. 

Podsumowanie 

 

Wnioski z przeprowadzonego badania wskazują, że w projektach rewitalizacyjnych zasady 

horyzontalne realizowane są w sposób wystarczający. Zwiększenie wymogów dotyczących 

                                                

14 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wersja z 8 kwietnia 2020 r. str.461 
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ich uwzględniania (na etapie aplikowania o dofinansowania lub na etapie realizacji) 

stanowiłoby dodatkowe obciążenie dla beneficjentów. Nie rekomenduje się więc zwiększania 

oczekiwań wobec beneficjentów w tym zakresie w dokumentacjach konkursowych bądź przy 

sprawozdaniach z realizacji lub w ramach procedur kontrolnych.  

Wśród zasad horyzontalnych, na które projekty rewitalizacyjne mają najczęściej pozytywny 

wpływ wymienić należy przede wszystkim zasadę równości szans i niedyskryminacji. 

Zarówno w zapisach WoD, jak i badaniach ilościowych oraz jakościowych wskazywany był 

wysoki stopień jej realizacji. Spowodowane jest to przede wszystkim faktem, że w projektach 

współfinansowanych z EFS każdy projekt musi mieć pozytywny wpływ na tą zasadę i jest to 

weryfikowane na etapie oceny WoD. W kontekście projektów rewitalizacyjnych jest to 

zasada, która pozytywnie wpływa na ułatwianie funkcjonowania społecznego osobom 

zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym osobom z niepełnosprawnościami. Warto 

zasugerować, by na poziomie wdrażania RPO w przyszłej perspektywie na realizację tej 

zasady położony został równie silny nacisk, gdyż potrzeby osób z ograniczoną mobilnością 

(w tym seniorów) będą coraz większe. Postulat ten nie ogranicza się jedynie do znoszenia 

barier architektonicznych, lecz także ułatwiania dostępności do usług społecznych. 

 

3.2.4 Ocena formuł wyboru projektów 

Instrument ZIT i RIT 

Strategie ZIT i RIT opracowane w poszczególnych subregionach stały się podstawowym 

dokumentem identyfikującym potrzeby rewitalizacyjne na tych obszarach. Na etapie 

programowania zakładano, że w strategiach ZIT/RIT znajdą się wskazania gmin, których 

obszary najbardziej wymagają rewitalizacji. Takie analizy nie zostały jednak dokonane, 

a w efekcie każda z gmin mogła ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPO WSL. Wejście 

w życie Ustawy o rewitalizacji spowodowało, że w przypadku procesów rewitalizacji 

nadrzędną wobec strategii ZIT/RIT rolę pełnią programy rewitalizacji.  

Instrument ZIT/RIT promuje współpracę między gminami, prowadzi do podejmowania 

dyskusji na temat problemów poszczególnych jednostek terytorialnych oraz do wzajemnych 

uzgodnień. W przypadku rewitalizacji, przed rozpoczęciem perspektywy unijnej 2014-2020 

współpracować ze sobą musiało liczne grono miast i gmin, w celu ustalenia podziału alokacji 

przewidzianej dla danego subregionu. Założenia etapu programowania RPO WSL 2014-

2020 przewidywały dość szerokie zastosowanie trybu pozakonkursowego, również w ramach 

rewitalizacji w przypadku instrumentu ZIT/RIT. Mimo, iż każda gmina samodzielnie 

uchwalała program rewitalizacji, skupiając się na wewnętrznych potrzebach obszarów 

rewitalizacji w poszczególnych subregionach tworzono listy projektów, mających ubiegać się 

o dofinansowanie w ramach dostępnej alokacji. Warto zwrócić uwagę, że stosowano różne 

podejścia do tworzenia tego typu list – w części przypadków były one „zamknięte”, 

a w części „otwarte” – tzn. dopuszczające projekty innych podmiotów niż jednostek 

samorządu terytorialnego. Brak zgody Komisji Europejskiej na objęcie znacznej liczby 

działań pozakonkursowym trybem wyboru projektów spowodował zmianę w postaci przyjęcia 

procedury konkursowej dla wszystkich poddziałań dotyczących rewitalizacji, poza 

Poddziałaniem 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI. Przyjęte listy 

projektowe spowodowały jednak utrwalenie w świadomości JST faktu zabezpieczenia 
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środków na planowane projekty. Powyższe spowodowało nierzadkie powoływanie się przez 

wnioskodawców podczas konkursów na obecność danego projektu na wspomnianej liście. 

Dokument ten nie miał charakteru formalnego, lecz wewnętrzny i roboczy. W konkursach 

mogły zaś startować różne podmioty z danego subregionu. 

Dla projektów w formule ZIT/RIT zastosowano tryb konkursowy. W subregionach 

dokonywano roboczych ustaleń odnośnie podmiotów mogących składać wnioski 

o dofinansowanie w każdym z konkursów, przy uwzględnieniu alokacji przewidzianej dla 

każdego z subregionów w ramach instrumentu (miało to miejsce w większym stopniu  

w przypadku projektów współfinansowanych z EFRR). Więzi pomiędzy samorządami oraz 

powstałe kontakty pozytywnie oddziałują na współpracę w odniesieniu do innych inicjatyw, 

również poza wspólnym pozyskiwaniem funduszy unijnych. Korzyścią instrumentu ZIT/RIT 

stała się także wcześniejsza praca nad projektami – w przypadku projektów 

infrastrukturalnych korzystna była możliwość dokładnego przygotowania dokumentacji 

technicznej projektu. Należy zaznaczyć, że duże znaczenie współpracy pomiędzy 

samorządami w ramach instrumentu ZIT/RIT prowadzi jednocześnie do ograniczenia liczby 

projektów rewitalizacyjnych przedkładanych przez inne podmioty, na przykład 

przedsiębiorstwa. 

Konkursy planowane dla ZIT/RIT, w dużej mierze były dostosowane pod kątem budżetu 

oraz terminów do ustaleń czynionych na poziomie subregionów. Dużą rolę w tym zakresie 

odegrały Instytucje Pośredniczące ZIT/RIT RPO WSL, pozostające w bezpośrednim 

kontakcie z samorządami. Dystrybucja środków była dzięki temu bardziej równomierna  

i przewidywalna z uwagi na sprecyzowany wcześniej poziom alokacji. Zdarzały się jednak 

sytuacje, iż mimo złożonych wcześniej deklaracji, dany podmiot nie wziął udziału  

w konkursie. Wówczas IP ZIT/RIT RPO wnioskowała do IZ RPO WSL o ponowne otwarcie 

naboru w celu możliwości przełożenia jednego wniosku o dofinansowanie. Z doświadczeń IP 

ZIT/RIT RPO WSL wynika, że nie udało się zapewnić wystarczającej dyscypliny wśród 

wnioskodawców – w niektórych przypadkach należało dokonywać ponagleń, dokumenty nie 

były przekazywane terminowo. Pewność potencjalnych beneficjentów odnośnie dedykowanej 

im puli środków, powodowała wydłużanie czasu przygotowania wniosków. Nakład pracy IZ 

RPO WSL poniesiony na organizację konkursu i ocenę projektów stawał się wówczas 

niewspółmierny do budżetu danego naboru. 

Realizacja projektów rewitalizacyjnych w formule ZIT/RIT ma wpływ na wynik oceny na 

etapie naboru wniosków. Kryteria zgodności ze strategią ZIT/RIT premiują projekty 

samorządowe, z uwagi na wysoką wagę kryterium przewidzianego dla EFRR Wpływ 

Związków ZIT/RIT /sygnatariuszy Porozumień w sprawie realizacji ZIT/RIT na realizację 

projektów na obszarze objętym Strategią ZIT/RIT. Szanse na otrzymanie maksymalnej liczby 

punktów posiadają JST, natomiast pozostałe podmioty nie mają tej możliwości. 

Skuteczność realizacji interwencji w obszarze rewitalizacji w ramach ZIT/RIT może być 

rozpatrywana w kontekście wykorzystania dostępnej alokacji. Jak wskazuje poniższa tabela, 

poziom wykorzystania środków przypisanych do Poddziałań w ramach tej formuły jest dość 

wysoki, zwłaszcza w przypadku Działania 10.3, w którym wykorzystano 94% środków 

w ramach ZIT oraz 88% - w ramach RIT. Niższy stopień wykorzystania alokacji odnotowano 

w Działaniu 9.1 - jest to odpowiednio 70% oraz 77%. Przyczyną takiego stanu jest przede 

wszystkim większe zainteresowanie realizacją projektów o charakterze inwestycyjnym, 
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opóźnienia w ogłaszaniu i rozstrzyganiu konkursów w ramach EFS oraz dość duża liczba 

wniosków odrzuconych w trakcie oceny formalnej i merytorycznej (łącznie 47 wniosków).  

Tabela 10. Stopień wykorzystania alokacji w ramach Poddziałań ZIT/RIT 

Poddziałanie  
Liczba 
realizowanych 
projektów 

Alokacja w zł* 
Wartość dofinansowania UE 
w realizowanych projektach 
w zł 

% wykorzystania 
alokacji 

9.1.1 36 49 073 240,38 34 490 602,96 70% 

9.1.2 23 25 104 383,25 19 299 449,67 77% 

10.3.1 45 229 284 465,00 214 538 321,10 94% 

10.3.2 32 122 551 624,80 108 106 221,06 88% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LSI, stan na 09.11.2020 r.  

* Alokacja na podstawie SZOOP RPO WSL 2014-2020 z dnia 16.12.2020 r., wartość alokacji 

w zł została wyliczona przy uwzględnieniu kursu obowiązującego w listopadzie  

(1 EUR = 4,525 zł). 

IP ZIT/RIT pozytywnie odnoszą się do możliwości wsparcia działań rewitalizacyjnych 

w ramach tych instrumentów. Traktowana jest jako dodatkowa pomoc wobec gmin, które 

skupiają się na wyborze najistotniejszych projektów do przedłożenia w konkursach 

dedykowanych ZIT/RIT. Do rzadkości należały partnerstwa projektowe (zdarzały się one np. 

w ramach Poddziałania 9.1.2). Co do zasady gminy się ze sobą nie porozumiewały w celu 

wspólnej realizacji większego przedsięwzięcia. Większość projektów w ramach ZIT/RIT 

składana była podczas naborów osobno. Pozytywnie do przyjętej formuły ZIT/RIT odnoszą 

się także gminy. Zauważają jednak brak komplementarności i spójności podejmowanych 

działań. W niektórych przypadkach, np. dla obszaru funkcjonalnego Świętochłowic, 

Chorzowa i Rudy Śląskiej podjęto próbę utworzenia zintegrowanego programu rewitalizacji, 

jednak nie udało się doprowadzić do skutecznej realizacji żadnego projektu inwestycyjnego. 

Przykładem projektu mającego z założenia oddziaływać na szerszą skalę, była rewitalizacja 

podwórek, realizowana obecnie w Rudzie Śląskiej. Koncepcja przewidywała włączenie 

w przedsięwzięcie dwóch pozostałych miast, jednak efektu skali nie udało się osiągnąć – 

wniosek o dofinansowanie został złożony wyłącznie przez Rudę Śląską. Wśród projektów 

rewitalizacyjnych podejmowanych w ramach ZIT/RIT oczywiście zdarzają się przykłady 

oddziaływania szerszego niż obszar rewitalizacji jednej gminy. Założenia procesów 

rewitalizacji nie skupiają się natomiast na kreowaniu tego typu efektów – należy je traktować 

jako swego rodzaju wartość dodaną niektórych inicjatyw (szczególnie tych o znaczeniu 

turystycznym). Rewitalizacja z założenia nie ma charakteru regionalnego. 

O ile idea instrumentów terytorialnych w postaci ZIT/RIT, zastosowana w województwie 

śląskim ma swoje ogólne uzasadnienie, o tyle w przypadku rewitalizacji instrument ZIT/RIT 

budzi dużo wątpliwości. Instrumenty terytorialne promują zintegrowane, kompleksowe 

podejście do rozwiązywania problemów pojawiających się w miastach wojewódzkich lub 

subregionalnych oraz na ich obszarach funkcjonalnych. Należy mieć więc na uwadze, 

że działania dotyczące ZIT/RIT powinny koncentrować się na problemach dotyczących kilku, 

bądź kilkunastu całych jednostek administracyjnych, a nie wyłącznie na problemach 
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obszarów rewitalizacji, które obejmują tylko część danej gminy/miasta. Instrument 

terytorialny ZIT/RIT został uruchomiony w celu rozszerzenia wsparcia poza jedną JST, 

podczas gdy rewitalizacja należy do procesów toczących się wyłącznie na najbardziej 

wymagającym wsparcia obszarze wewnątrzgminnym. Ustawa o rewitalizacji wyraźnie 

ogranicza obszar oraz liczbę mieszkańców, mogących znaleźć się na obszarze 

rewitalizowanym, w celu maksymalnej koncentracji działań. Istnieje zatem dość wyraźna 

sprzeczność między założeniami ZIT/RIT a ustawowymi założeniami rewitalizacji – w ramach 

Zintegrowanych/Regionalnych Inwestycji Terytorialnych wspierane powinny być 

zintegrowane projekty obejmujące miasta i ich obszary funkcjonalne, podczas gdy 

rewitalizacja z zasady obejmuje przedsięwzięcia typowo lokalne, zamknięte w granicach 

jednej gminy lub jej części. W związku z tym nie ma uzasadnienia do wspierania projektów 

rewitalizacyjnych w formule ZIT/RIT w przyszłej perspektywie finansowej.    

Obszar Strategicznej Interwencji (OSI) 

Umowa Partnerstwa 2014-2020 wskazuje Obszary Strategicznej Interwencji Państwa (OSI), 

wśród których znajduje się OSI miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji. Dokument 

w tym miejscu bezpośrednio wskazuje Bytom jako miasto doświadczające znacznej 

degradacji gospodarczej, środowiskowej, społecznej i technicznej, będącej wynikiem 

przekształceń ustrojowych i gospodarczych, skutkiem czego miasto wymaga szczególnych 

działań w zakresie rewitalizacji15. Umowa Partnerstwa mówi również o miastach średnich 

tracących funkcje społeczno-gospodarcze, wymagających interwencji w ramach programów 

unijnych. W myśl Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, 

Obszary Wiejskie, do obszarów tego typu zaliczono liczną grupę miast województwa 

śląskiego, wskazując, że występuje tutaj największa w kraju kumulacja niekorzystnych 

zjawisk16. Dedykowane wsparcie przeznaczone OSI stało się niezbędnym warunkiem 

wyprowadzenia tychże miast z kryzysu. Z uwagi na konieczność podjęcia stosownych 

działań wspierających wymienione obszary, w ramach RPO WSL 2014-2020 w zakresie 

rewitalizacji wydzielono poddziałania dedykowane OSI Bytom i Radzionków (była dzielnica 

Bytomia) oraz miastom tracącym funkcje społeczno-gospodarcze.  

W ramach RPO zarezerwowana została dedykowana pula środków na realizację projektów 

zawartych w programach rewitalizacji Bytomia i Radzionkowa. W ramach Poddziałania 

10.3.4 zastosowano tryb pozakonkursowy, natomiast w ramach Poddziałania 9.1.3 – 

konkursowy (wnioskodawca lub Partner musiał posiadać siedzibę/oddział/filię w granicach 

miast Bytom lub Radzionków i prowadzić działania na tym terenie). Bytom należy do 

najbardziej wyludniających się miast województwa śląskiego, a także do obszarów 

borykających się z największymi problemami społeczno-gospodarczymi. Bytom jest także 

miastem wskazanym także w Umowie Partnerstwa jako jedno z 3 miast w Polsce, 

wymagających szczególnej interwencji w zakresie rewitalizacji. Konsultacje z obszarami 

mającymi należeć do OSI rozpoczęły się już na etapie programowania RPO WSL. Miasta te 

uzyskały szansę na dokładne i skuteczne zaplanowanie interwencji na obszarze rewitalizacji 

                                                
15 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa, 

Warszawa 2020, s. 53. 
16 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary 

Wiejskie, Warszawa 2010, s. 128. 
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w sposób pozwalający osiągnąć jak najwięcej korzyści z planowanych przedsięwzięć. Bytom 

i Radzionków przyjęły jednak swoje PR dopiero w 2017 r., podczas gdy środki przewidziane 

na wsparcie miast w ramach Poddziałania 10.3.4 sięgnęły niemal 34 mln euro17.  

W przypadku Poddziałania 9.1.3 dedykowana pula środków to ponad 11 mln euro18, jednak 

cześć środków przesunięta została na projekty inne niż realizujące cel 2 w ramach PI 9i. 

Instytucja Zarządzająca podjęła kroki w celu zabezpieczenia środków na inne cele  

w przypadku niewykorzystania przez Bytom i Radzionków dostępnej puli. Do RPO WSL 

dodano więc zapisy wprowadzające możliwość przesunięcia środków na wsparcie OSI 71 

miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze w przypadku powstania trudności lub 

opóźnień w postępie rzeczowo-finansowym środków dedykowanych OSI Bytom  

i Radzionków. 

Analiza stopnia wykorzystania środków dostępnych w ramach Poddziałań dedykowanych 

OSI Bytom i Radzionków wskazuje na dość niską dotychczasową skuteczność wdrażania 

interwencji. W ramach Poddziałania 10.3.4 podpisano umowy na realizację projektów  

o wartości 51% dostępnej alokacji, Jednak z uwagi na nadal trwający nabór oraz kolejne 

projekty zatwierdzone do dofinansowania należy spodziewać się zwiększenia stopnia 

wykorzystania dostępnych środków. W przypadku Poddziałania 9.1.3 dokładna ocena 

stopnia wykorzystania środków jest niemożliwa, z uwagi na to, iż brak jest informacji 

o alokacji przeznaczonej na projekty realizujące cel 2. W ramach 6 podpisanych umów 

wykorzystano 33% całości środków dostępnych w ramach całego Poddziałania. 

Tabela 11. Stopień wykorzystania alokacji w ramach Poddziałań dedykowanych OSI 

Poddziałanie  
Liczba 
projektów 

Alokacja w zł* 
Wartość dofinansowania UE w 
podpisanych umowach w zł  

% wykorzystania 
alokacji 

9.1.3 6 30 589 000,00 10 116 665,50** 33%** 

10.3.4 8 152 624 856,25 78 017 178,36 51% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LSI, stan na 09.11.2020 r.  

* Alokacja na podstawie SZOOP RPO WSL 2014-2020 z dnia 16.12.2020 r., wartość alokacji 

w zł została wyliczona przy uwzględnieniu kursu obowiązującego w listopadzie  

(1 EUR = 4,525 zł). 

** Nie uwzględniono projektów realizujących cel inny niż cel 2 PI 9i. 

Instrument OSI zastosowany wobec Bytomia i Radzionkowa oparty został na przyznaniu 

pewnej puli środków bez wskazań, na jakie cele powinny zostać wydatkowane. Większość 

projektów w Bytomiu jest skierowana na obszar centrum miasta oraz dzielnicę Rozbark (np. 

projekt dot. ulicy Dworcowej, gdzie partnerami będzie około 10-15 wspólnot 

mieszkaniowych) – zauważalna jest więc koncentracja terytorialna wsparcia. Bytom  

i Radzionków nie był jednak w stanie do tej pory w pełni wykorzystać puli wsparcia 

przewidzianej na cele OSI. Znaczna liczba realizowanych projektów, ograniczone możliwości 

                                                

17 Według SZOOP RPO WSL 2014-2020 z grudnia 2016 r. 

18 Alokacja została zmniejszona w kolejnych wersjach SZOOP, obecnie wynosi 6 760 000 euro (SZOOP RPO WSL 2014-2020 z grudnia  
2020 r.). 
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techniczne, administracyjne oraz finansowe, związane z potrzebą zapewnienia wkładu 

własnego, spowodowały brak możliwości skorzystania ze wszystkich funduszy  

w ograniczonym czasie. Projekty pozakonkursowe były składane z opóźnieniem i w czasie 

późniejszym niż ogłaszane nabory konkursowe. Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że 

zabrakło również wystarczającego upowszechnienia ze strony Bytomia i Radzionkowa 

wiedzy na temat założeń rewitalizacji wśród potencjalnych wnioskodawców i partnerów, 

a także działań edukacyjnych wobec mieszkańców w tej kwestii. 

W przypadku Bytomia, miasto uzyskało szerokie warunki ku wyprowadzeniu z kryzysu 

szczególnie dotkniętych obszarów, jednakże należy pamiętać o długofalowości procesów 

rewitalizacyjnych. Perspektywa 7-letnia, z uwzględnieniem opóźnień, z którymi wiązało się 

uchwalenie programu rewitalizacji, nie jest wystarczającym okresem, by dokonała się trwała 

zmiana. Bytom jest najbardziej doświadczonym miastem na Śląsku pod względem szkód 

pogórniczych, a ponadto posiada długowieczną historię, co w efekcie sprawia, że znaczna 

część krajobrazu miejskiego to pustostany oraz budynki o złym stanie technicznym. 

Depopulacja i inne nawarstwione problemy społeczno-gospodarcze wskazują na niezbędną, 

dalszą potrzebę kierowania zewnętrznego wsparcia finansowego skierowanego na działania 

rewitalizacyjne. Radzionków, jako dawna dzielnica Bytomia, zmaga się z tożsamymi 

problemami. 

Ponadto, dla OSI na rzecz restrukturyzacji i rewitalizacji miast tracących funkcje społeczno-

gospodarcze zaplanowano konkurs (Poddziałanie 10.3.3). Został on dedykowany 

23 miastom zidentyfikowanym na podstawie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-

202019. Objęcie OSI większej liczby miast uznawane jest za właściwy kierunek wsparcia na 

obszary o niższych wskaźnikach środowiskowych czy gospodarczych, o silnej monokulturze 

przemysłowej. Wiele miast cechuje się degradacją nieodłącznie związaną z upadkiem 

przemysłu oraz górnictwa, co stanowi o licznych potrzebach rewitalizacyjnych. Ustawa  

o rewitalizacji ogranicza jednak możliwości wsparcia obszarów niezamieszkałych,  

o szczególnej specyfice występującej w województwie śląskim. Odnowa tych terenów 

wymaga więc podjęcia szerszych inicjatyw na poziomie regionu, które usystematyzują 

podejście do wyprowadzania z degradacji miast szczególnie tego wymagających. 

Przykładem takich działań może być śląski szlak dziedzictwa industrialnego, pozwalający na 

prowadzenie pewnych inwestycji, jednakże istniejące potrzeby są na tyle duże, 

iż niezbędnym wydaje się być zastosowanie kompleksowego podejścia, dla którego RPO 

WSL może stać się jednym z ważnych źródeł wsparcia. W zakres tego typu działań 

powinien, z oczywistych względów, zostać włączony również Bytom.  

Wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie 
i rybackie 

W ramach RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie 9.1.4 oraz Poddziałanie 10.3.5 zostało 

dedykowane działaniom wynikającym z Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR). Jedną ze 

szczególnych grup beneficjentów mogących ubiegać się o wsparcie w zakresie rewitalizacji 

stały się Lokalne Grupy Działania (LGD) – co nie wykluczyło z możliwości ubiegania się 

                                                
19 Zawiercie, Wodzisław Śląski, Tarnowskie Góry, Racibórz, Będzin, Bielsko-Biała, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, 

Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, 
Tychy, Zabrze, Żory, Świętochłowice, Częstochowa. 
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o dofinansowanie innych typów podmiotów. Interwencja RPO jest uzupełnieniem wsparcia 

EFRROW i EFMR na terytorium działania danej LGD. Może być realizowana w oparciu 

o LSR funkcjonujące dla poszczególnych LGD. Na obszarze województwa śląskiego istnieje 

14 LGD oraz 2 Lokalne Grupy Rybackie. Warto dodać, że nie obejmują one całego obszaru 

województwa – stanowią 69,3% powierzchni regionu, na której zamieszkuje 23,3% ogółu 

ludności województwa20. LGD działają w 74% śląskich gmin. 

Na poddziałania dedykowane działaniom wynikającym z LSR wyznaczono względnie 

niewielką alokację – 12 mln euro dla Poddziałania 10.3.5 oraz 1,2 mln euro dla Poddziałania 

9.1.4. Mimo tego, poziom wykorzystania dostępnych środków jest wysoki i sięga około 90% 

w ramach obu Poddziałań, co świadczy o sprawności wdrażania tej formuły.  

Tabela 12. Stopień wykorzystania alokacji w ramach Poddziałań dedykowanych LSR 

Poddziałanie  
Liczba 
projektów 

Alokacja w zł* 
Wartość dofinansowania UE w 
podpisanych umowach 

% wykorzystania 
alokacji 

9.1.4 13 5 316 875,00 4 772 888,63 90% 

10.3.5 16 54 300 000,00 48 373 619,02 89% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LSI, stan na 09.11.2020 r.  

* Alokacja na podstawie SZOOP RPO WSL 2014-2020 z dnia 16.12.2020 r., wartość alokacji 

w zł została wyliczona przy uwzględnieniu kursu obowiązującego w listopadzie  

(1 EUR = 4,525 zł). 

Z badania wynika, że zainteresowanie omawianymi projektami nie było wysokie. Ogłaszane 

konkursy skutkowały wnioskami złożonymi przez stosunkowo niewielką liczbę podmiotów, 

opiewającymi na niskie kwoty. Powyższe może być wynikiem braku pełnej wiedzy 

potencjalnych beneficjentów na temat ogłaszanych naborów i możliwości pozyskania 

wsparcia, bądź niskiej aktywności poszczególnych grup. Warto jednak nadmienić, 

że interwencja została skierowana na rzecz niewielkich gmin, o niższym potencjale 

rozwojowym, które nie musiały (choć nie zostały wykluczone) brać udziału w konkurencji 

o środki z dużymi miastami. Wsparcie jest doceniane przez obszary wiejskie, które 

dostrzegają swoje niedostatki rozwojowe wobec większych ośrodków. Obecna perspektywa 

umożliwiła pozyskanie finansowania na projekty ważne dla społeczności lokalnych, mimo ich 

niewielkiej skali. 

Projekty miały wynikać z LSR, co weryfikowano za pomocą zaświadczenia pozyskiwanego 

od Lokalnej Grupy Działania, potwierdzającej realizację projektu na obszarze działania grupy 

oraz realizację celów strategii. Zadaniami trudno realizowalnymi w przypadku rewitalizacji na 

obszarach wiejskich były programy aktywności lokalnej, w swej specyfice w większym 

stopniu odpowiadające miastom. W przypadku działań wynikających z LSR realizowane były 

zadania, których pewne elementy mogą być traktowane jako mające znamiona 

rewitalizacyjne, jednakże nie są one równoznaczne kompleksowym przedsięwzięciom 

rewitalizacyjnym. Wsparcie w ramach LSR miało charakter punktowy.  

                                                
20 Województwo Śląskie, Analiza potrzeb LGD i LGR w zakresie wsparcia działań określonych w Lokalnych Strategiach, 

Katowice 2020, s. 6. 
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W ramach badania ankietowego CAWI/CATI z beneficjentami pozyskano opinie na temat 

formuły dotyczącej powiązania projektów rewitalizacyjnych z LSR. Na pytanie „Czy Państwa 

projekt wynikał z Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)?” pozytywnie odpowiedziało 82,1% 

ankietowanych realizujących projekt w Działaniu 9.1 oraz 57,9% - w Działaniu 10.3. 

Zastosowana forma wsparcia została w ogólnym ujęciu oceniona pozytywnie przez 

beneficjentów Poddziałania 9.1.4 oraz Poddziałania 10.3.5 (wykres poniżej), jednak wielu 

respondentów miało trudność w odniesieniu się do tego zagadnienia – aż 35,3% osób 

łącznie w obu Poddziałaniach. Zdecydowanie pozytywnie bądź raczej pozytywnie 

skomentowało tę formułę wyboru 58,8% ankietowanych. Jedynie niewielki odsetek 

ankietowanych (5,9%) wypowiedział się w sposób negatywny. 

Wykres 32. Jak ogólnie ocenia Pan/i formułę wyboru projektów w ramach RPO WSL 2014-
2020, dotyczącą powiązania projektów rewitalizacyjnych z lokalnymi strategiami rozwoju 
(LSR)? – łącznie dla Poddziałania 9.1.4 oraz Poddziałania 10.3.5  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie CAWI/CATI z beneficjentami, n=17. 

Za mocne strony tej formuły respondenci uznali przede wszystkim: 

 możliwość uzyskania dofinansowania przez projekty pochodzące z niewielkich gmin, 

 możliwość realizacji dobrze zaplanowanych projektów odpowiadających 

zdiagnozowanym potrzebom, 

 wynikanie z długofalowej strategii, 

 powiązanie działań lokalnych w mniejszych gminach z procesami rewitalizacyjnymi, 

 przeprowadzenie wnikliwej diagnozy terenów zdegradowanych pozwalające 

skutecznie wyłonić obszary najbardziej potrzebujące wsparcia i zaplanować spójną 

wizję zmian, 

 wsparcie w budowaniu partnerstw lokalnych. 

Ankietowani wypowiedzieli się także na temat słabych stron tego typu wsparcia:  

 istotnym ograniczeniem są możliwości realizacyjne dostępne w RPO, nie zawsze 

zapewniające odpowiedź na faktyczne potrzeby mieszkańców,  

 duży nakład pracy i czasu niezbędnego do opracowania PR/LSR. 

Pobudzenie społeczności lokalnych w ramach RLKS może mieć miejsce za pomocą 

oddolnych inicjatyw angażujących mieszkańców, jednakże działania te mają inną specyfikę 

i charakter w porównaniu do aktywności rewitalizacyjnych. Zupełnie inna jest specyfika obu 

instrumentów, co wymusza nienaturalne podporządkowywanie planowanych projektów do 

warunków Programu zarówno pod kątem rewitalizacji, jak i działań dotyczących rozwoju 
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lokalnego kierowanego przez społeczność. Nie ma uzasadnienia dalsze wspieranie 

projektów wynikających z LSR w ramach interwencji dotyczącej rewitalizacji. Obszary 

wiejskie wymagają zastosowania innych instrumentów wsparcia niż te, na które nałożone są 

warunki związane z funkcjonowaniem Wytycznych i Ustawy o rewitalizacji. Oczywiście, nie 

należy wykluczać terenów niezurbanizowanych z możliwości aplikowania o dofinansowanie 

projektów wynikających z programów rewitalizacji, jednak z punktu widzenia skuteczności 

wsparcia, winny zostać wdrożone mechanizmy zapewniające dedykowane wsparcie LGD 

i innym podmiotom zaangażowanym w realizację LSR. Ponieważ RPO WSL stanowi 

uzupełniające źródło finansowania projektów wnikających z LSR, warto rozważyć również 

całkowitą rezygnację z interwencji dedykowanej rozwojowi lokalnemu kierowanemu przez 

społeczność w zakresie rewitalizacji. Specyfika instrumentu RLKS ściśle związana jest  

z obszarami wiejskimi, co pozwala rozważać zastąpienie go dedykowanym wsparciem na 

rzecz odnowy tychże obszarów, bez konieczności funkcjonowania na danym obszarze 

programu rewitalizacji. 

Tryb konkursowy i pozakonkursowy 

Tryb konkursowy został przewidziany dla wszystkich poddziałań w ramach PI 9i cel 2 

oraz PI 9b, poza Poddziałaniem 10.3.4 oraz Działaniem 10.4 (IF). Głównym typem 

beneficjenta ubiegającym się o wsparcie i realizującym projekty były samorządy gminne. 

Ogółem przeprowadzono 39 naborów (36 w trybie konkursowym oraz 3 w trybie 

pozakonkursowym łącznie z instrumentami finansowymi). Największa liczba naborów została 

zrealizowana w przypadku Poddziałania 10.3.2 (12) oraz Poddziałania 9.1.2 (9). Według 

stanu na dzień 9.11.2020 r. obowiązywało łącznie 190 umów o dofinansowanie, z czego 78 

w ramach Działania 9.1,111 w ramach Działania 10.3 oraz 1 w ramach Działania 10.4.  

Analiza stopnia wykorzystania alokacji w ramach obu trybów wskazuje, iż interwencja 

wdrażana jest znacznie sprawniej w przypadku trybu konkursowego21 (89% wykorzystania 

alokacji) niż trybu pozakonkursowego (51% wykorzystania alokacji). Szczegóły prezentuje 

poniższa tabela.  

Tabela 13. Stopień wykorzystania alokacji w ramach Poddziałań wdrażanych w trybie 
konkursowym i pozakonkursowym 

Tryb wyboru 
Liczba 
projektów 

Alokacja w zł* 
Wartość dofinansowania UE 
w podpisanych umowach 

% wykorzystania 
alokacji 

konkursowy 175 535 179 338,43 477 787 579,97 89% 

Pozakonkursowy 
(10.3.4) 

8 152 624 856,25 78 017 178,36 51% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LSI, stan na 09.11.2020 r.  

* Alokacja na podstawie SZOOP RPO WSL 2014-2020 z dnia 16.12.2020 r., wartość alokacji 

w zł została wyliczona przy uwzględnieniu kursu obowiązującego w listopadzie  

(1 EUR = 4,525 zł). 

Procedura pozakonkursowa zastosowana w przypadku OSI Bytom i Radzionków  

w Poddziałaniu 10.3.4. spowodowała brak dyscypliny odnośnie sposobu wydatkowania 

                                                

21 W przypadku Działania 9.1 analizowano wyłącznie Poddziałania realizujące cel 2 PI 9i, tj. 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4.  
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przyznanych środków finansowych. Określone zostały ramy projektów mogących uzyskać 

dofinansowanie w ramach rewitalizacji, jednak przyznana pula środków nie przyniosła efektu 

w postaci wydatkowania środków zgodnie z faktycznymi potrzebami obszaru, lecz próbę 

dostosowania zakresu planowanych inwestycji do ograniczeń wskazanych w RPO.  

Z badania wynika, że w przypadku OSI do skuteczności wdrażania interwencji w większym 

stopniu przyczyniłoby się premiowanie projektów OSI podczas naborów konkursowych – 

dofinansowanie przyznawano by wówczas w obszarach wymagających największego 

wsparcia w Bytomiu i Radzionkowie, dla projektów najlepiej ocenionych podczas procedury 

konkursowej. Takie rozwiązanie zostało przyjęte w konkursach dotyczących OSI w ramach 

EFS.  

Choć pozakonkursowy tryb wyboru projektów pozwala zapewnić większą kontrolę nad 

przedkładanymi projektami, umożliwia ich korektę oraz zapewnia szerszą współpracę 

i konsultacje pomiędzy IZ RPO a wnioskodawcą, po stronie wnioskujących powoduje często 

skupianie się na projektach promowanych politycznie, które nie zawsze należą do 

najbardziej reprezentatywnych pod kątem generowanych efektów. O ile uzasadnienie 

znajduje realizacja w trybie pozakonkursowym projektów kompleksowo ze sobą 

zintegrowanych, o dużym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego danego obszaru, 

o tyle realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych, jako odpowiedź na wewnętrzne potrzeby  

w gminach powinna być uwarunkowana wyborem w trybie konkursowym. W perspektywie 

unijnej 2014-2020 zastosowanie trybu pozakonkursowego dla OSI Bytom i Radzionków  

w ramach EFRR miało charakter wyjątkowy, z uwagi na szczególne problemy identyfikowane 

na tych obszarach oraz objęcie miasta Bytom interwencją pilotażową w zakresie rewitalizacji, 

realizowaną na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki 

Regionalnej a władzami miasta. Przyjęty tryb wyboru projektów należy uznać pod tym 

względem za właściwy, jednak praktyka realizacji projektów wskazuje na niewystarczającą 

skuteczność działań po stronie beneficjenta. 

Sprawność wykorzystania dostępnych środków, konkurencyjność i jakość projektów jest 

wyższa w przypadku trybu konkursowego i jest on zalecany dla projektów rewitalizacyjnych, 

zarówno współfinansowanych w ramach EFS, jak i EFRR. Skala uchwalonych  

w województwie programów rewitalizacji nie dawała uzasadnienia dla wprowadzenia trybu 

pozakonkursowego. Szanse na wsparcie mają najlepiej przygotowane przedsięwzięcia, 

a także te w największym stopniu realizujące założenia programów rewitalizacji. Z uwagi na 

ograniczone środki programowe, wnioskowano o dofinansowanie najważniejszych i często 

najbardziej kosztochłonnych przedsięwzięć.  

Pożyczka rewitalizacyjna 

W myśl założeń RPO WSL 2014-2020, pożyczka rewitalizacyjna jest realizowana w ramach 

Działania 10.4, za pomocą którego wsparcie oferuje się na rzecz realizacji kompleksowych 

działań przywracających do życia zdegradowane społecznie, gospodarczo i środowiskowo 

obszary poprzez nadawanie im nowych lub przywracanie starych funkcji. Pożyczka 

rewitalizacyjna stanowi swego rodzaju kontynuację wsparcia realizowanego w perspektywie 

2007-2013 za pomocą inicjatywy JESSICA. Pożyczka jest uzupełnieniem wsparcia RPO 

WSL 2014-2020 dla projektów w większym stopniu funkcjonujących na zasadach rynkowych. 

Specyfika województwa śląskiego związana z istnieniem dużej liczby obszarów i obiektów 
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poprzemysłowych, stanowi o dużym zapotrzebowaniu inwestorów prywatnych na 

preferencyjne pożyczki. 

Instytucja Zarządzająca przeznaczyła na wdrażanie instrumentów finansowych (IF) 48 mln 

euro. Jako przedstawiciela do zarządzania środkami finansowymi IZ RPO powołała 

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), sprawujący rolę Menadżera Funduszu Funduszy. EBI 

dokonał wyboru Pośrednika Finansowego, którym stał się Bank Gospodarstwa Krajowego 

(BGK). Wyboru Pośrednika dokonano w sposób sprawny, co przełożyło się na ustalenie 

zasad składania wniosków i przyznawania pożyczek już na wczesnym etapie wdrażania 

RPO WSL. Przeprowadzone wywiady wskazują, że pozytywnie oceniana jest współpraca 

pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację IF dla rewitalizacji. 

Dostrzegalne jest wzajemne doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i wytycznych, 

kwestie problematyczne są na bieżąco dyskutowane, podobnie jak zmiany wprowadzane 

na szczeblu centralnym i regionalnym. 

Pozytywnie ocenia się przyjęty model wdrażania instrumentów finansowych, związany 

z powołaniem Menadżera Funduszu Funduszy, współpracującego z Pośrednikiem 

Finansowym – w takim modelu Instytucja Zarządzająca zostaje odciążona z bezpośredniego 

wdrażania IF. Doświadczenie podmiotu podejmującego funkcję Menadżera oraz status EBI 

jako instytucji międzynarodowej pozwala zmaksymalizować pewność prawidłowego 

przebiegu wdrażania pożyczek oraz nadzoru nad kwestiami formalnymi (monitoring, 

raportowanie). Podmiot ten posiada wiedzę na temat struktury wdrażania instrumentów 

finansowych oraz kwestii finansowo-operacyjnych, co zapewnia wsparcie prac Instytucji 

Zarządzającej. W przypadku konieczności bezpośredniego wdrażania instrumentu lub 

wyboru do pełnienia roli Menadżera Funduszu Funduszy innego podmiotu, nieposiadającego 

takiego statusu jak EBI, przez Instytucję Zarządzającą, konieczne staje się dużo większe 

zaangażowanie czasowe oraz kadrowe, niezbędne jest także zaawansowane doświadczenie 

związane z tematyką rynku finansowego. W przypadku wyboru pośrednika finansowego 

przez IZ należy stosować procedurę zamówień publicznych, co zmniejsza elastyczność 

wdrażania instrumentów finansowych i nie pozwala na szybką reakcję na potrzeby rynku. 

Wybór EBI jako Menadżera Funduszu Funduszy powoduje, iż pośrednicy finansowi są 

wybierani w procedurze konkursowej zgodnie z procedurami wewnętrznymi EBI, co pozwala, 

w razie potrzeby, w efektywny sposób usprawniać wdrażanie instrumentu finansowego. 

Wybór pośrednika finansowego w tym trybie zapewnił również eliminację podmiotów 

niespełniających odpowiednich wymogów (brak udokumentowanego doświadczenia czy 

niepewna sytuacja finansowa podmiotu). Zespół pracowników EBI zajmujących się 

procedurą wyboru podmiotów do pełnienia roli pośredników finansowych pozwolił na 

zarekomendowanie Instytucji Zarządzającej wyboru odpowiedniego podmiotu, spełniającego 

wymagania formalne. Menadżer Funduszu Funduszy organizuje kursy dla pośredników 

finansowych z zakresu kwalifikowalności wydatków, pomocy publicznej, monitoringu  

i sprawozdawczości – dzięki temu BGK może dążyć do oferowania usług lepszej jakości. 

Problemem BGK stał się brak bazy klientów, z uwagi na brak doświadczenia wynikającego 

z wdrażania pożyczek w województwie śląskim w perspektywie unijnej 2007-2013, gdzie rolę 

pośrednika finansowego pełnił Bank Ochrony Środowiska. Pośrednik Finansowy dokonywał 

więc m. in. weryfikacji list rezerwowych projektów dotacyjnych oraz projektów odrzuconych 

w naborach i kierował do nich ofertę z pożyczką. Pośrednik Finansowy pełni poniekąd rolę 



 

Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

114 

 

doradczą wobec pożyczkobiorcy, wychodząc poza typową rolę banku (informuje  

o wydatkach kwalifikowalnych, które mogą zostać poniesione, o krokach, jakie należy podjąć 

w celu uwzględnienia projektu w programie rewitalizacji). Bada on również zdolność 

kredytową projektu pod kątem wymaganych zabezpieczeń, zobowiązując się do dołożenia 

należytej staranności, by projekt posiadał odpowiednie pokrycie. Pracę BGK należy ocenić 

pozytywnie. Dostrzegalne jest duże zaangażowanie podmiotu we wdrażanie instrumentu, 

związane również z promocją, zapewnieniem odpowiedniego dostępu do informacji na temat 

pożyczek czy też aktywnym poszukiwaniem projektów, które mogą zostać sfinansowane 

w tej formie. 

Produktem finansowym, jaki został zaoferowany odbiorcom ostatecznym wsparcia, stała się 

pożyczka preferencyjna lub pożyczka podporządkowana w części finansowanej z wkładu 

RPO WSL 2014-2020 łączona z pożyczką komercyjną udzielaną przez Pośrednika 

Finansowego z własnych środków. Maksymalna kwota pożyczki została ustalona na 

poziomie 50 mln zł, okres jej udzielenia wynosi maksymalnie 240 miesięcy. Według 

przeprowadzonego badania, parametry te zostały określone na odpowiednim poziomie. 

Przewidziana kwota pozwala wesprzeć większą liczbę projektów, natomiast okres spłaty 

pożyczki jest optymalny, biorąc pod uwagę długoterminowe źródło finansowania na polskim 

rynku, jakie stanowią pożyczki rewitalizacyjne. Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi nie 

mniej niż 0,25% w części finansowej ze środków EFRR. Jeśli pożyczkobiorca chciałby 

skorzystać z niższego na ten moment oprocentowania, regulowanego aktualną stawką 

WIBOR, winien przyjąć zasadę zmiennego oprocentowania na cały okres spłacania 

pożyczki. Oprocentowanie pożyczki ocenia się jako atrakcyjne, mając na uwadze dostępne 

finansowanie komercyjne oraz sytuację społeczno-gospodarczą spowodowaną pandemią 

COVID-19. Ponadto, początkowo karencja w spłacie kapitału wynosiła do 12 miesięcy po 

zakończeniu inwestycji, lecz w 2020 r. dokonano w tym zakresie zmian, wydłużając czas do 

24 miesięcy. 

Z punktu widzenia kryteriów finansowych przewidzianych dla projektów ubiegających się 

o pożyczkę rewitalizacyjną, najbardziej problematyczne okazuje się być zabezpieczenie 

pożyczki. Ponieważ są to wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne, Pośrednik Finansowy 

jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia interesów banku oraz Instytucji 

Zarządzającej. Tego typu rozwiązanie jest natomiast pożądane i właściwe, mimo 

że zobowiązanie to stanowi niekiedy trudność dla odbiorców ostatecznych.  

Analizując instrument finansowy zastosowany na rzecz rewitalizacji, należy przyjrzeć się 

środkom finansowym UE, jakie zostały zaangażowane dotychczas na ten cel. Dotychczas 

podpisano 7 umów z obiorcami ostatecznymi o łącznym wkładzie UE w wysokości 95,5 mln 

zł. Środki, jakie pozostają do wykorzystania przez odbiorców pożyczek wynoszą 97,8 mln zł 

– jest to więc 50,6% całkowitej kwoty (wkład UE) zakontraktowanej z BGK na cele pożyczki. 

Tabela 14. Środki finansowe UE zaangażowane na cele pożyczki rewitalizacyjnej 

Waluta 

Kwota 

zakontraktowana 

przez IZ RPO z 

Menadżerem 

Kwota 

zakontraktowana z 

Pośrednikiem 

Finansowym (wkład 

UE) 

Kwota zaangażowanych 

środków UE pomiędzy 

Pośrednikiem 

Finansowym a 

Wolne środki do 

wykorzystania przez 

odbiorców 

ostatecznych pożyczek 
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Funduszu Funduszy 

(wkład UE)  

odbiorcami 

ostatecznymi 

PLN 207 873 600 193 322 448 95 494 532,54 97 827 915,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie FF EBI Śląskie, Roczne Sprawozdanie z Postępu 

za okres od 01/01/2019 do 31/12/2019 oraz danych na temat odbiorców ostatecznych IF 

udostępnionych przez Zamawiającego. 

Mając na uwadze ogólny poziom wsparcia przeznaczony na cele rewitalizacji (PI 9i – 

506 973 779,26 zł oraz PI 9b – 789 158 700,46 zł), kwota przewidziana na pożyczkę 

rewitalizacyjną stanowi 16% tej kwoty. Biorąc pod uwagę wyłącznie PI 9b, pożyczka 

rewitalizacyjna pochłania 26% przypisanej alokacji. Mając na względzie umowy podpisane 

dotychczas przez Pośrednika Finansowego z odbiorcami pożyczek oraz kwotę pozostającą 

do rozdysponowania na pożyczki oraz dotacje, pożyczki odpowiadają obecnie za 16% 

wartości umów podpisanych dla PI 9b.  

Pomiędzy wsparciem dotacyjnym a pożyczką w przypadku rewitalizacji nie wprowadzono 

żadnej linii demarkacyjnej, związanej np. z katalogiem wydatków kwalifikowalnych, 

odbiorców ostatecznych czy warunków wsparcia. Podmioty zamierzające realizować projekty 

rewitalizacyjne w ramach RPO WSL w pierwszej kolejności wnioskowały więc o dotacje, 

natomiast instrumenty finansowe stały się przedmiotem zainteresowania na końcowym 

etapie rozdysponowywania środków bezzwrotnych. Przeznaczenie dużej części alokacji 

PI 9b i PI 9i cel 2 na instrument terytorialny ZIT oraz RIT spowodowało zaangażowanie 

samorządów w przygotowywanie projektów nakierowanych na pozyskanie środków 

bezzwrotnych. Ponadto, swoją atrakcyjność dotacje zawdzięczają wysokiemu poziomowi 

dofinansowania projektów. Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów, głównym powodem, 

dla którego samorządy nie ubiegają się o pożyczkę są ograniczenia finansowe w budżetach 

gmin. Dodatkowo, gminy mniejszej wielkości nie odczuwają potrzeb realizacji projektów 

opiewających na wysokie kwoty, jakie zazwyczaj wiążą się z pożyczkami. Ponieważ obecnie 

JST należy uznać za główny typ beneficjenta środków unijnych w zakresie rewitalizacji, 

grono potencjalnych odbiorców pożyczek stało się zawężone.  

Mając na uwadze warunki wsparcia przewidziane dla pożyczek, newralgiczne stały się 

pewne limity i ograniczenia, które są w większym stopniu uzasadnione w przypadku 

wsparcia dotacyjnego. Pierwszym, o jakim należy wspomnieć, jest brak dopuszczenia 

budowy nowych obiektów. Jak zaznaczono we wcześniejszej części raportu,  

w województwie śląskim istnieje duża liczba pustostanów, jednak w wielu przypadkach 

dokonywanie ich odnowy nie jest ekonomicznym rozwiązaniem, tym bardziej, że odbiorcami 

pożyczek w dużej części stają się podmioty prywatne, dla których wykonana inwestycja 

powinna zapewniać odpowiednie zyski. Istotnym jest, iż w regionie obecnych jest także wiele 

poprzemysłowych nieruchomości gruntowych, jednakże do wsparcia kwalifikują się 

wyłącznie tereny zabudowane, którym należy nadać nowe lub przywrócić dawne funkcje. 

Wiele terenów posiada warunki ku zagospodarowaniu, co w połączeniu z ciekawymi 

inicjatywami inwestorów jest w stanie wygenerować dużą wartość dodaną. Ograniczające 

warunki zawarte w RPO spowodowały pojawienie się negatywnych opinii potencjalnych 

pożyczkobiorców. Skłoniło to Instytucję Zarządzającą do wprowadzenia zmian 
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programowych, dopuszczających budowę nowych obiektów, jeżeli adaptacja nie jest możliwa 

z uwagi na zły stan techniczny danego budynku lub gdy nowy obiekt ma stanowić 

uzupełnienie istniejącego ciągu zabudowy jako integralnej części układu urbanistycznego. 

Zmiana ta wpłynęła pozytywnie na realizację części projektów. 

Innym problematycznym uwarunkowaniem programowym stała się kwestia konieczności 

wpisu projektu do programu rewitalizacji w gminie, w której projekt ma być realizowany. 

Przedsięwzięcie nie zostanie zakwalifikowane do wsparcia w przypadku planów realizacji na 

obszarze rewitalizacji, ale bez uwzględnienia go na liście przedsięwzięć w PR. Zdarzało się, 

że inwestorzy z tego powodu wycofywali się z wnioskowania o pożyczkę. Należy przy tym 

zaznaczyć, że sposób wpisu projektu do programu rewitalizacji jest różny w poszczególnych 

gminach. Niektóre z nich posiadają listy projektów wskazujących tytuły oraz konkretne 

założenia projektów, natomiast istnieją również takie, które przedstawiają projekty w formie 

opisowej, co pozwala w większym stopniu udokumentować, iż dane przedsięwzięcie może 

zostać uznane jako kwalifikujące się do pożyczki. Problem dotyczy także projektów 

znajdujących się poza obszarem rewitalizacji, choć często na niego oddziałujących. 

Wówczas gmina zobowiązana jest do szerokiego uzasadnienia w programie rewitalizacji 

oddziaływanie takiego przedsięwzięcia na obszar rewitalizacji. 

W przypadku instrumentów finansowych propozycje projektów zakładały niekiedy remonty 

całych kwartałów kamienic (Bielsko-Biała). Wówczas, z uwagi na warunki Programu, nie było 

możliwe dokonanie remontu w częściach mieszkalnych. Jak wskazuje przeprowadzony 

wywiad, ograniczenie to zmusiło wnioskodawcę do zmiany pierwotnych założeń w analizie 

finansowej, co wydłużyło procedurę aplikowania. W przypadku spółdzielni oraz wspólnot 

mieszkaniowych poszczególne lokale mogą być własnością osób fizycznych, stąd warunek 

ten ma swoje uzasadnienie. Inna sytuacja występuje w przypadku mieszkań komunalnych, 

w których część z nich stanowią mieszkania socjalne czy też dla osób  

z niepełnosprawnościami. Omawiany warunek wynika z dokumentów nadrzędnych do 

RPO WSL, stąd nie są możliwe daleko idące zmiany w tym zakresie. W celu zapewnienia 

wykonalności dwóch inwestycji, doprecyzowany został katalog części wspólnych budynków 

mieszkalnych. 

Innym limitem narzuconym przez uregulowania na szczeblu centralnym, stało się 

ograniczenie kosztów kwalifikowalnych na projekty w zakresie kultury do 2 mln euro. 

Inwestorzy korzystają z wkładu własnego w połączeniu z komercyjnym wsparciem z BGK. 

Jest to ograniczenie dla wysokości pożyczki (wydatków kwalifikowalnych), co miało miejsce 

w kilku projektach. W opinii ewaluatora, ograniczenie to nie ma uzasadnienia w przypadku 

pożyczek, gdzie występują elementy komercyjne, a środki finansowe muszą zostać 

zwrócone. 

W przypadku pożyczek projekt musi zawierać również pewien komponent społeczny, 

co sprawia, że pożyczkobiorca zobowiązany jest do wprowadzenia w ramach inwestycji 

elementów służących społeczności lokalnej – np. adaptacja przestrzeni na cele społeczne. 

Aspekty społeczne są obowiązkowym elementem każdego projektu, stąd w przypadku 

stwierdzenia pewnych braków lub nieścisłości w tym zakresie, pożyczkobiorca zobowiązany 

jest do przedłożenia dodatkowych informacji na temat uwzględnienia problemów 

społecznych. 
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Oprócz wymienionych powyżej trudności związanych z ograniczeniami zakresu wsparcia, nie 

zidentyfikowano innych utrudnień dotyczących procesu aplikowania o wsparcie. Sama 

procedura aplikowania o wsparcie została oceniona przez w trakcie wywiadu  

z pożyczkobiorcą jako „przyjazna”.  

Elementem wartym podkreślenia, a także kontynuacji, są pre-fiszki, przedkładane przez 

potencjalnego inwestora do banku jako pomysł na projekt i jego zarys. Tego typu dokument 

otrzymuje również Instytucja Zarządzająca, co pozwala w dużej mierze określić kwalifikację 

inwestycji do wsparcia za pomocą pożyczki. Informacje zawarte w pre-fiszce nie są 

szczegółowe, jednak pozwalają na weryfikację zgodności planowanych wydatków oraz 

innych parametrów z założeniami RPO (choć pre-fiszki nie zawierają zazwyczaj konkretnych 

kwot pożyczki). Wstępna ocena dokonana przez IZ RPO pozwala klientowi kompletować 

dokumentację w celu wnioskowania o pożyczkę, a także dokonać stosownych zmian lub 

uzupełnień, które mogą w niektórych przypadkach umożliwić udzielenie pożyczki w ramach 

RPO. Dzięki istnieniu takiej formy współpracy, w przypadku zaistnienia dużych niezgodności 

i braku możliwości sfinansowania inwestycji, możliwe są oszczędności mierzone czasem 

pracy klienta oraz pośrednika finansowego. Do najczęstszych przyczyn odrzucania 

wniosków o pożyczkę zawartych w pre-fiszkach należała dotychczas niekwalifikowalność 

wydatków, brak spełnienia warunków wsparcia przewidzianych w RPO WSL (budowa 

nowych obiektów, remont mieszkań w obiektach wielorodzinnych, budowa nowych 

budynków mieszkalnych, które zostaną następnie sprzedane), zła ocena zdolności 

kredytowej, brak wpisywania się w cele i założenia programów rewitalizacji. Liczba 

ostatecznych wniosków o pożyczkę, które zostały odrzucone, jest niewielka, czego zasługą 

jest w dużej mierze funkcjonowanie omówionego mechanizmu pre-fiszek. Warto dodać, 

że jakość projektów realizowanych w formie instrumentów finansowych jest wyższa niż tych 

podejmowanych za pomocą dotacji, z uwagi na konieczność dokonania dokładnej analizy 

ekonomicznej realizowanej inwestycji, co pozwoli zweryfikować dochody, które wygeneruje 

oraz możliwość spłaty pożyczki. 

Wstępne rozmowy prowadzone z potencjalnymi inwestorami przez Pośrednika 

Finansowego, również podczas różnego rodzaju konferencji i innych spotkań, wskazują na 

potencjał w postaci około kilkudziesięciu projektów, które teoretycznie mogłyby być 

realizowane za pomocą pożyczek. Rozmowy tego typu wykluczały jednak znaczną część 

projektów jako nie kwalifikujących się do wsparcia w ramach RPO. Ostatecznie złożonych 

zostało kilkanaście wniosków o pożyczkę, choć dostrzegalny jest potencjał realizacyjny dla 

kolejnych inwestycji. Obecnie kilka wniosków znajduje się na etapie dopracowywania. 

Nie należy jednak w tym kontekście pomijać sytuacji społeczno-gospodarczej spowodowanej 

pandemią COVID-19, która wymusiła wprowadzenie kolejnej zmiany w ramach wsparcia, 

a mianowicie dotyczącej wspomnianego wcześniej wydłużenia okresu karencji z 12 do 24 

miesięcy. Inicjatywa ta została podjęta przez Menadżera Funduszu Funduszy, na podstawie 

postulatów zgłaszanych przez Pośrednika Finansowego. Sytuacja epidemiologiczna w 

Polsce przyczyniła się również do spowolnienia realizacji inwestycji. Istnieje ryzyko opóźnień 

oraz podpisywania aneksów do umów pożyczkowych na wydłużenie czasu realizacji 

inwestycji. Obecna sytuacja hamuje jednocześnie decyzje inwestorów o składaniu wniosków 

na udzielenie pożyczki. 
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Duży wpływ na powodzenie projektów ma wartość założonych wskaźników. Dokonując 

analizy udziału mierników przypisanych docelowo w Programie dla IF w zakresie 

rewitalizacji, dokonano zsumowania wartości docelowych dla Działania 10.3 oraz Działania 

10.4, co umożliwiło weryfikację udziału IF w realizacji wskaźników. Posłużono się także 

wartościami osiągniętymi dotychczas na podstawie wniosków o płatność. Najwyższy 

docelowy udział IF w ogólnej zakładanej wartości docelowej danego wskaźnika odnotowano 

w przypadku wskaźnika Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury (31,8%). 

W tym także przypadku, zauważalna jest najwyższa skuteczność realizacyjna – wnioski 

o płatność wskazują na udział wskaźnika dla IF w stosunku do ogólnej zakładanej wartości 

wskaźnika na rok 2023 na poziomie 56,4%. Oznacza to również, że został on przekroczony 

niemal dwukrotnie względem poczynionych założeń programowych dla samych IF. 

Jednocześnie, obecny udział IF w ogólnej realizacji tego miernika w złożonych wnioskach 

o płatność wynosi 84,2%, więc odpowiada on za zdecydowaną część zrealizowanych 

dotychczas efektów na poziomie Programu.  

Dotychczasowy udział IF w realizacji wskaźnika ogółem jest także wyższy niż zakładano 

w przypadku Liczby wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych 

obszarach (12% w stosunku do zakładanych docelowo 9,6%). Do tej pory wskaźnik 

wypracował również 32% wartości osiągniętej we wszystkich złożonych wnioskach  

o płatność. Względnie wysoki udział IF w dotychczasowej realizacji wskaźników należy 

również odnotować w przypadku wskaźnika Ludność mieszkająca na obszarach objętych 

zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich oraz Powierzchnia obszarów 

objętych rewitalizacją. Należy bowiem mieć na uwadze, że wskaźniki są realizowane przez 

7 projektów, co w odniesieniu do 112 projektów dofinansowanych w Działaniu 10.3 świadczy 

o wysokiej skuteczności instrumentów finansowych w generowaniu efektów programowych. 

Docelowo wskazane wskaźniki odpowiadać mają w obu przypadkach za około 26% 

całkowitej wartości założonej na rok 2023. Projekty wciąż jednak są w trakcie realizacji, a do 

wykorzystania pozostaje ponad połowa środków przewidzianych na cele pożyczek, zatem 

należy spodziewać się znacznie lepszych efektów. 

Tabela 15. Udział instrumentów finansowych w realizacji wskaźników  

Wskaźnik/Wartość 

Powierzchnia 

obszarów objętych 

rewitalizacją (ha) 

Ludność mieszkająca 

na obszarach 

objętych 

zintegrowanymi 

strategiami rozwoju 

obszarów miejskich 

(osoby) 

Liczba osób 

korzystających ze 

wspartej 

infrastruktury 

(osoby) 

Liczba wspartych 

obiektów 

infrastruktury 

zlokalizowanych na 

rewitalizowanych 

obszarach (szt.) 

Wartość docelowa ogółem 

w RPO (z pożyczkami) 
135 1 119 242 716 266 209 

Wartość osiągnięta na 

podstawie WoP ogółem w 

RPO (z pożyczkami) 

60,75 253 465 479 913 78 

Wartość docelowa ogółem 

w ramach pożyczki 

rewitalizacyjnej 

35,5 301 085 228 079 20  



 

Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

119 

 

Wskaźnik/Wartość 

Powierzchnia 

obszarów objętych 

rewitalizacją (ha) 

Ludność mieszkająca 

na obszarach 

objętych 

zintegrowanymi 

strategiami rozwoju 

obszarów miejskich 

(osoby) 

Liczba osób 

korzystających ze 

wspartej 

infrastruktury 

(osoby) 

Liczba wspartych 

obiektów 

infrastruktury 

zlokalizowanych na 

rewitalizowanych 

obszarach (szt.) 

Wartość osiągnięta na 

podstawie WoP w ramach 

pożyczki rewitalizacyjnej 

8,72 34 990 404 159 25 

Docelowy udział 

instrumentów finansowych 

w realizacji wskaźnika (%) 

26,3% 26,9% 31,8% 9,6% 

Dotychczasowy udział 

instrumentów finansowych 

w realizacji wskaźnika 

ogółem w ramach RPO na 

podstawie WoP (%) 

6,5% 3,9% 56,4% 12,0% 

Dotychczasowy udział 

instrumentów finansowych 

w realizacji wskaźnika 

osiągniętego we WoP 

przez wszystkie projekty 

(%) 

14,4% 13,8% 84,2% 32,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LSI, stan na dzień 09.11.2020 r. 

Realizacja wskaźników w poszczególnych formułach 

Analizując poszczególne formuły wyboru i realizacji projektów zastosowane w RPO WSL 

2014-2020, warto przyjrzeć się ich udziałowi w wykonaniu celów wskaźnikowych na rok 2023 

w podpisanych umowach o dofinansowanie. Mając na uwadze PI 9i cel 2, najwyższy udział 

można zaobserwować w przypadku Poddziałania 9.1.1, co jest wynikową największej liczby 

projektów podjętych w porównaniu z pozostałymi poddziałaniami. Co ciekawe, dla wskaźnika 

Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej, podobne efekty, co w przypadku 

Poddziałania 9.1.2, widoczne są w Poddziałaniu 9.1.4, choć projektów jest tutaj dwukrotnie 

mniej. Względnie wysoką skutecznością cechują się projekty z Poddziałania 9.1.3, biorąc 

pod uwagę fakt realizacji działań przez podmioty funkcjonujące wyłącznie w dwóch miastach. 

Na chwilę obecną nie można zaś wnioskować na temat Poddziałania 9.1.5, z uwagi na jeden 

nabór przeprowadzony w 2019 r., który znajduje się na etapie podpisywania umów 

o dofinansowanie.   

Tabela 16. Udział poszczególnych poddziałań PI 9i cel 2 w realizacji wartości docelowych 
wskaźników RPO WSL 

 Wskaźnik/Poddziałanie 9.1.1. 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.1.5 

Liczba środowisk objętych programami 
aktywności lokalnej (szt.) (wartość docelowa: 
399) 

83 63 12 53 0 
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 Wskaźnik/Poddziałanie 9.1.1. 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.1.5 

Udział poddziałania w realizacji wskaźnika (%) 20,8 15,8 3,0 13,3 0,0 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie - ogółem (osoby) 
(wartość docelowa: 9 019) 

3922 1861 835 499 0 

Udział poddziałania w realizacji wskaźnika (%) 43,5 20,6 9,3 5,5 0,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LSI, stan na dzień 09.11.2020 r. 

W przypadku PI 9b także wyróżnić można poddziałanie realizowane w ramach instrumentu 

ZIT (10.3.1). Odpowiada on za wykonanie około 2/5 wartości obu wskaźników 

programowych. Ponadto, dużą rolę odgrywają także instrumenty finansowe, które powinny 

pokryć co najmniej 1/4 celu założonego na rok 2023 dla obu wskaźników. Tryb 

pozakonkursowy generuje 1/3 wartości docelowej wskaźnika Powierzchnia obszarów 

objętych rewitalizacją oraz jedynie1/20 wskaźnika Ludność mieszkająca na obszarach 

objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich.  

Tabela 17. Udział poszczególnych poddziałań PI 9b w realizacji wartości docelowych 
wskaźników RPO WSL 

 Wskaźnik/Poddziałanie 10.3.1 10.3.2 10.3.3 10.3.4 10.3.5 10.4 

Powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją (ha) (wartość docelowa: 
135) 

54,99648 29,2145 2,73262 15,42754 8,23364 35,5 

Udział poddziałania w realizacji 
wskaźnika (%) 

40,7 21,6 2,0 11,4 6,1 26,3 

Ludność mieszkająca na obszarach 
objętych zintegrowanymi strategiami 
rozwoju obszarów miejskich (osoby) 
(wartość docelowa: 1 119 242) 

414 025 227 419 128 306 53 711 29 980 301 085 

Udział poddziałania w realizacji 
wskaźnika (%) 

37,0 20,3 11,5 4,80 2,7 26,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LSI, stan na dzień 09.11.2020 r. 

Podsumowanie 

Wśród analizowanych projektów rewitalizacyjnych zdecydowaną większość stanowiły 

przedsięwzięcia wdrażane w ramach instrumentu ZIT i RIT. Sprawność wdrażania została 

zapewniona dzięki listom projektów, które stworzono w poszczególnych subregionach oraz 

wewnętrznemu podziałowi alokacji przypadającej na poszczególne subregiony, co pozwoliło 

zapewnić podaż projektów na poszczególne nabory ogłaszane przez IZ RPO. Projekty 

podjęte w ramach ZIT/RIT osiągają dość wysoką skuteczność w realizacji wskaźników 

programowych oraz wykorzystania dostępnej alokacji. ZIT/RIT nie stanowią jednak 

odpowiedniego instrumentu do wdrażania projektów rewitalizacyjnych z uwagi na 
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sprzeczność założeń – idea ZIT/RIT dedykowana jest bowiem realizacji zintegrowanych 

projektów, których zasięg oddziaływania wykracza poza granice jednej JST, natomiast 

rewitalizacja z zasady skupia się na problemach występujących na ograniczonym obszarze 

danej gminy. 

Dedykowana pula środków oraz tryb pozakonkursowy w ramach EFRR, zastosowany dla 

OSI Bytom i Radzionków, nie spełniły oczekiwań zakładanych na etapie programowania 

wsparcia. Późne opracowanie programu rewitalizacji przez Bytom w połączeniu ze 

znacznymi funduszami do wykorzystania na dowolnie wybrane cele rewitalizacyjne, 

spowodowały liczne problemy związane z opóźnieniami we wnioskowaniu i realizacji 

projektów. Warto jednak odnotować, że projekty z Poddziałania 9.1.3 oraz 10.3.4 mają duży 

wkład w realizację wskaźników Programu. Właściwym podejściem wydaje się być podjęcie 

działań w ramach OSI na rzecz restrukturyzacji i rewitalizacji miast tracących funkcje 

społeczno-gospodarcze, jednak tego typu interwencja wymaga zastosowania szerszej 

strategii na poziomie regionu. Wybiórcza realizacja pojedynczych projektów, bez 

szczegółowej wizji, staje się wsparciem fragmentarycznym. 

Stosunkowo niewielki wpływ na sprawność realizacji interwencji miało wyodrębnienie 

poddziałań dedykowanych projektom wynikającym z Lokalnych Strategii Rozwoju 

obejmujących obszary wiejskie i rybackie. Ponieważ wsparcie stało się uzupełnieniem 

interwencji realizowanej głównie w ramach PROW 2014-2020, zarówno wydzielona alokacja, 

jak i liczba realizowanych projektów jest względnie niska. Zadania dofinansowywane  

w Poddziałaniu 9.1.4 oraz 10.3.5 stanowiły punktowe przedsięwzięcia na obszarach 

niezurbanizowanych, słabo realizujące ideę rewitalizacji. Gminy wiejskie bądź miejsko-

wiejskie, na obszarze których podejmowano tego typu inicjatywy, musiały być włączone 

zarówno w realizację LSR, jak i PR (tylko w przypadku Poddziałania 10.3.5), podczas gdy 

specyfika obu typów dokumentów jest odmienna, a czas pracy nad nimi często wykracza 

poza potencjał administracyjny samorządów. 

Zastosowanie konkursowego trybu wyboru projektów uznaje się za zasadne dla obszaru 

tematycznego związanego z rewitalizacją z uwagi na jego większą skuteczność wdrażania, 

większą konkurencję o środki oraz lepszą jakość dofinansowanych projektów. 

Pozakonkursowy tryb wyboru projektów nie przełożył się na wyższą sprawność wdrażania 

interwencji.  

Skierowanie równoległej oferty dotacyjnej oraz pożyczkowej do tych samych grup odbiorców 

oraz na tych samych zasadach wywołało tzw. efekt kanibalizacji środków unijnych, wskutek 

czego pożyczka rewitalizacyjna nie cieszyła się dużym zainteresowaniem. Ponieważ 

inwestycyjne projekty rewitalizacyjne powinny w pierwszej kolejności skupiać się na celach 

społecznych, właściwym rozwiązaniem była realizacja większości wsparcia za pomocą 

dotacji – instrumenty finansowe w dużej mierze wprowadzają element rynkowości, a projekty 

dotacyjne nie mogą generować dochodu. Wiele przedsięwzięć, takich jak świetlice 

środowiskowe czy centra integracji, nie zostałoby zrealizowanych w ramach instrumentów 

finansowych. Właściwe funkcjonowanie środków zwrotnych może zostać zapewnione dzięki 

zapewnieniu rozróżnienia pomiędzy dotacją a pożyczką pod względem typów projektów, 

warunków wsparcia czy też katalogu beneficjentów/odbiorców. Rozwiązaniem może być 

także wprowadzenie pożyczek z częściowym umorzeniem kwoty długu (po zrealizowaniu 
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inwestycji), dodatkowo ze zróżnicowaniem wysokości umorzenia (np. od spełnienia 

dodatkowych wymogów). 

Model wdrażania przyjęty w ramach RPO WSL 2014-2020 dla pożyczki rewitalizacyjnej 

zapewnił sprawny i skuteczny przebieg wdrażania instrumentu. Pozytywnie ocenia się 

zarówno powołanie Menadżera Funduszu Funduszy, zadania realizowane przez Pośrednika 

Finansowego, jak i współpracę pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi  

w realizację IF. Do specyfiki regionu odpowiednio dostosowano także parametry 

oferowanego produktu finansowego (maksymalna wysokość pożyczki, okres jej udzielenia, 

oprocentowanie, karencja), odpowiadające na obecne uwarunkowania rynkowe. 

Brak linii demarkacyjnej pomiędzy wsparciem dotacyjnym a pożyczką spowodował jednak 

niewystarczające dostosowanie warunków programowych (co niekiedy wynikało  

z dokumentów nadrzędnych) do potrzeb rynkowych obserwowanych w zakresie inwestycji 

rewitalizacyjnych w województwie i spowodował powstanie barier i trudności w realizacji 

projektów. Dotyczy to przede wszystkim limitów i ograniczeń związanych z brakiem 

dopuszczenia budowy nowych obiektów, ograniczeniem możliwości finansowania tkanki 

mieszkaniowej, koniecznością wpisu projektu do obowiązującego programu rewitalizacji 

w danej gminie czy też ograniczeniem kosztów kwalifikowalnych na projekty w zakresie 

kultury do 2 mln euro. 

Pożyczka rewitalizacyjna pozytywnie wpłynęła na sprawność wdrażania pod kątem 

aktywizacji przedsiębiorców. Gminy podkreślają znaczne trudności we włączaniu podmiotów 

prywatnych w działania rewitalizacyjne, stąd należy uznać, że pożyczka na preferencyjnych 

warunkach staje się atrakcyjnym instrumentem oddziałującym na poszerzenie kręgu 

interesariuszy procesów rewitalizacyjnych. Do podniesienia sprawności wdrażania przyczynił 

się mechanizm pre-fiszek, wypracowany przez instytucje zaangażowane we wdrażanie IF. 

Pozwolił on wstępnie selekcjonować projekty kwalifikujące się do udzielenia pożyczki  

i zapewnić oszczędności czasowe w zakresie dalszych prac nad przygotowaniem wniosku 

o pożyczkę w przypadku niewpisywania się założeń projektu w warunki programowe. 

Instrumenty finansowe w zakresie rewitalizacji na obecnym etapie w dużym stopniu 

oddziałują na skuteczność realizacji założeń wskaźnikowych. Mając na uwadze środki 

finansowe pozostałe do wykorzystania w ramach pożyczek oraz projekty pozostające  

w trakcie realizacji, należy spodziewać się zadowalającego udziału pożyczek 

rewitalizacyjnych w osiągniętych celach Programu. 

 

3.2.5 Ocena komplementarności projektów rewitalizacyjnych 

Umowa Partnerstwa na lata 2014-2020 wskazuje na konieczność powiązania przedsięwzięć 

infrastrukturalnych finansowanych z EFRR z realizacją celów w zakresie włączenia 

społecznego i walki z ubóstwem22. Zapis ten znalazł swoje odzwierciedlenie w dokumencie 

RPO WSL 2014-2020, gdzie w ramach zasad realizacji PI 9b zaznaczono, iż wsparcie 

                                                
22 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa, 

Warszawa 2020, s. 147. 
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inwestycyjne projektów ze środków EFRR ma charakter uzupełniający i możliwe będzie 

wyłącznie w powiązaniu z działaniami realizowanymi ze środków EFS, które pełnią rolę 

wiodącą wobec EFRR23. Założenia i cele RPO były realizowane dwuwymiarowo – po 

pierwsze poprzez badanie programów rewitalizacji, a po drugie poprzez wymóg powiązań 

pomiędzy projektami infrastrukturalnymi, a projektami dotyczącymi sfery społecznej. W ten 

sposób starano się zapewnić odpowiedź projektów na wyzwania społeczno-gospodarcze 

związane z rewitalizacją w regionie. 

Projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach Działania 10.3 musiały więc wykazywać 

ścisłe powiązanie, które to w pierwszej kolejności było weryfikowane na etapie oceny 

wniosków o dofinansowanie podczas oceny formalnej (Projekty powiązane z działaniami 

realizowanymi ze środków EFS)24. Wówczas niezbędne było wykazanie, że projekt 

inwestycyjny stanie się wsparciem uzupełniającym wobec projektu dofinansowanego lub 

planowanego do dofinansowania w ramach EFS. Wywiązanie się beneficjenta z obowiązku 

międzyfunduszowego powiązania projektów współfinansowanych z EFRR w Działaniu 10.3  

z projektami współfinansowanymi z EFS jest również weryfikowane w trakcie realizacji 

projektu i/lub w okresie jego trwałości. Powiązanie powinno zostać odpowiednio 

udokumentowane i oceniane jest na podstawie informacji zawartych we wniosku  

o dofinansowanie.  

W 2018 r. dokonano zmian w zapisach RPO WSL 2014-2020, dopuszczających 

komplementarność inwestycji w ramach PI 9b z działaniami zgodnymi z celami EFS  

w zakresie włączenia społecznego i walki z ubóstwem25, umożliwiając tym samym 

powiązanie projektów współfinansowanych z EFRR z projektami finansowanymi z innych 

źródeł, np. ze środków własnych beneficjenta.  

Zastosowany mechanizm komplementarności międzyfunduszowej w ramach projektów 

rewitalizacyjnych miał spełnić istotną rolę w zwiększeniu świadomości beneficjentów na 

temat konieczności zapewnienia kompleksowości procesów rewitalizacji, polegających 

przede wszystkim na odnowie społecznej obszarów rewitalizacji. Na etapie oceny wniosków 

o dofinansowanie w ramach Działania 10.3, negatywne oceny projektów wynikające  

z niezastosowania się wnioskodawców do omawianej zasady, były marginalne. We 

wnioskach wykazywano najczęściej 1-2 powiązane projekty społeczne. Powiązania te 

najczęściej odnosiły się do przedsięwzięć w ramach Działania 9.1 lub 9.2. Nieliczna część 

projektów EFRR wykazywała również komplementarność z działaniami, które otrzymały 

wcześniej dofinansowanie w ramach EFS w perspektywie unijnej 2014-2020 (np. projekt pn. 

„Rewitalizacja Placu Londzina w Katowicach” – Działanie 10.3, z projektem pn. „Centrum 

Społecznościowe „SZOPKI” w Szopienicach” – Działanie 9.1). Wielu projektom w zakresie 

Działania 10.3, które złożone zostały w naborach konkursowych przed rokiem 2018, udało 

się następnie pozyskać środki również na inicjatywy współfinansowane z EFS (np. projekt 

pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej” 

                                                
23 Zarząd Województwa Śląskiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Katowice 

2014, s. 254. 
24 Zarząd Województwa Śląskiego, Załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL 2014-2020. Kryteria wyboru projektów dla 

poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań, Katowice 2017, s. 10. 
25 Zarząd Województwa Śląskiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Katowice 

2020, s. 283. 
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– Działanie 10.3, powiązany z projektem pn. „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach 

rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej. Etap I” – Działanie 9.1; projekt pn. „Rewitalizacja 

Kompleksu Pałacowo – Parkowego Donnersmarcków wraz z terenami przyległymi – etap I” – 

Działanie 10.3, powiązany z projektem pn. „Ogród możliwości”; projekt pn. „Adaptacja 

budynku przy ul. Pocztowej 4 na potrzeby Świetlicy Środowiskowej w Radlinie” – Działanie 

10.3, powiązany z projektem pn. „Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – 

działania integracyjne, aktywizacja społeczna, kulturalna i zawodowa” – Działanie 9.1).  

W tym miejscu należy zatrzymać się również przy projektach omówionych w ramach studiów 

przypadku, prezentujących wysoki poziom komplementarności międzyfunduszowej. Pierwszy 

z nich, pn. „Ruda Śląska dla społeczności lokalnych” (Poddziałanie 9.1.1) jest powiązany  

z projektem pn. „Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie Miasta Ruda 

Śląska metodą partycypacyjną Etap 1” (Poddziałanie 10.3.1). Aktywnie odpowiada on na 

potrzeby kręgu osób objętych rewitalizacją podwórek. Ponieważ komplementarny projekt 

inwestycyjny został skierowany na obszary o szczególnej degradacji, uczestnicy inicjatywy 

współfinansowanej z EFS borykają się z problemami w postaci braku pracy, długotrwałych 

chorób, niepełnosprawności czy też bezradności w kwestiach opiekuńczo-wychowawczych  

w ramach swojego gospodarstwa domowego. Celem projektu stało się więc pobudzenie 

aktywności i integracji sąsiedzkiej, realizowanej również za pomocą projektu 

dofinansowanego z Poddziałania 10.3.1, przy udziale działań partycypacyjnych wśród 

mieszkańców, podnoszących jakość przestrzeni wspólnej (związanych np.  

z zagospodarowaniem otoczenia i urządzeniem zieleni).  

Drugą dobrą praktyką w zakresie komplementarności jest projekt pn. „Odnowa Topolowa! 

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Topolowej w Żarkach Gmina Żarki” (Poddziałanie 

10.3.2), realizujący skuteczne powiązanie z projektem pn. „Nasza szansa! - aktywizacja 

zawodowa, społeczna, edukacyjna i kulturalna społeczności lokalnej w Gminie Żarki” 

(Poddziałanie 9.1.2). Działania infrastrukturalne podjęte przy ul. Topolowej stały się 

uzupełnieniem dla aktywizacji mieszkańców zamieszkujących ten obszar. Podjęto szereg 

działań edukacyjnych, z zakresu przedsiębiorczości, zorganizowano poradnictwo 

specjalistyczne, kursy i szkolenia zawodowe oraz działania środowiskowe i integracyjne 

i animacyjne. Oba przedsięwzięcia stanowią o kompleksowym podejściu do procesów 

rewitalizacji realizowanych w niewielkiej gminie. 

W przypadku niektórych działań społecznych, mających pełnić rolę wiodącą wobec inwestycji 

współfinansowanych z EFRR, nie pozyskano jednak dotychczas wsparcia na 

komplementarne projekty z EFS (np. w gminie Ciasna dla projektu pn. „Rewitalizacja 

obszaru ulic: Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu 

w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej  - etap I”, czy w gminie Tarnowskie Góry 

dla projektu pn. „Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz  

z zagospodarowaniem otoczenia”). 

Często spotykanym podejściem wśród wnioskodawców było traktowanie projektów 

infrastrukturalnych jako swego rodzaju bazy dla realizacji przedsięwzięć społecznych. 

Spotykali się oni natomiast z trudnościami w zastosowaniu podejścia odwrotnego, gdzie 

projekt społeczny stanie się bazą dla infrastrukturalnego (np. powołanie spółdzielni socjalnej, 

która będzie funkcjonować w ramach realizowanego w późniejszym czasie projektu 

współfinansowanego z EFRR). Należy zaznaczyć, że projekty społeczne mogą być 
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realizowane zarówno przed podjęciem projektu infrastrukturalnego, w jego trakcie, jak i po 

jego zakończeniu. W większości przypadków, inwestycje w ramach Działania 10.3 

traktowane były priorytetowo. Jest to wynik czasochłonności ich przygotowania do realizacji 

oraz etapu wykonania – otrzymania odpowiednich pozwoleń czy odbiorów robót 

budowlanych, które są warunkiem możliwości użytkowania obiektów przez społeczność 

lokalną. Jednocześnie świadczy to o braku pełnej świadomości beneficjentów odnośnie 

możliwości wcześniejszego podjęcia działań społecznych.  

Generalnie, na podstawie przeprowadzonej analizy projektów, należy stwierdzić wysoki 

poziom komplementarności inwestycji dofinansowanych w Działaniu 10.3 z projektami  

w ramach EFS. W przypadku przeważającej większości przedsięwzięć, które uzyskały 

wsparcie z EFRR, powiązania zachowywały spójny charakter, zauważalne jest także 

rzetelne podejście wnioskodawców do działań społecznych – projekty infrastrukturalne stały 

się dla nich faktycznym podłożem. Znaczna część powiązanych inicjatyw otrzymała  

w obecnej perspektywie unijnej wsparcie z RPO WSL w zakresie EFS, skutecznie 

odpowiadając na potrzeby społeczności lokalnych.  

Warto mieć na uwadze, że dużym wsparciem gmin przygotowujących programy rewitalizacji, 

w których to należało egzekwować komplementarne powiązania projektów 

infrastrukturalnych z projektami społecznymi, stał się Zespół ds. rewitalizacji funkcjonujący  

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Pracownicy zaangażowani w ocenę 

PR konsultując zapisy dokumentów z gminami, wskazywali znaczenie elementów 

uspołecznienia w projektach inwestycyjnych, gdzie podejmowane działania powinny mieć 

powiązanie z problemami społecznymi zdiagnozowanymi na obszarze rewitalizacji 

oraz służyć społeczności lokalnej.  

Warunek komplementarności nie zapewnia jednak rozwinięcia czy też kontynuacji działań 

społecznych po zakończeniu wsparcia unijnego, choć wynika to z samych założeń zasady, 

która nie narzuca trwałej kontynuacji podjętych inicjatyw. W jej ramach nie egzekwuje się 

wielkości grup, które biorą udział w projektach społecznych oraz czasu trwania tego typu 

działań. W praktyce okazuje się niekiedy, że wyremontowany budynek posłużył do 

przeprowadzenia jednego przedsięwzięcia na dosyć niewielką skalę. Po zakończeniu 

projektów kontrole trwałości wskazują również na brak podejmowania dalszych działań 

społecznych w obiektach z uwagi na brak środków danego podmiotu do ich finansowania. 

Realizacja jakiegokolwiek zadania społecznego w powiązaniu z przedsięwzięciem 

infrastrukturalnym daje jednak podstawy do pozytywnego rozliczenia projektu 

współfinansowanego z EFRR. 

Mając na uwadze warunki obowiązujące od przyjęcia Programu do czasu ich zmiany w 

2018 r., istotne jest, że konkursy realizowane w ramach Działania 10.3 oraz w ramach EFS 

nie zostały ze sobą powiązane w sposób zapewniający wnioskodawcom możliwość w pełni 

skutecznej realizacji wymaganej zasady komplementarności. Jak nadmieniono wcześniej, 

obserwowane były sytuacje, w których wnioskodawcy otrzymywali środki finansowe na 

realizację projektu infrastrukturalnego, lecz nie udało im się wziąć udziału lub zdobyć 

wsparcia w konkursie w ramach EFS (rzadziej odwrotnie). Ponieważ programy rewitalizacji  

w gminach województwa śląskiego w większości przypadków zatwierdzane były w Wykazie 

programów rewitalizacji województwa śląskiego w roku 2016 i 2017, wnioskodawcy  

w pierwszej kolejności starali się pozyskać dofinansowanie w ramach Działania 10.3, mając 
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nadzieję na pozyskanie dofinansowania w ramach EFS w późniejszych terminach. 

W efekcie, części beneficjentów w oczekiwaniu na zakończenie realizacji przedsięwzięcia 

infrastrukturalnego nie udało się złożyć wniosku o dofinansowanie w ramach projektu 

społecznego. W tym kontekście problematyczne okazuje się być zakończenie naborów 

w ramach EFS z uwagi na wyczerpanie alokacji. W przypadku niektórych projektów 

złożonych w naborach EFS, oczekiwanie na liście rezerwowej nie pozwala na wypełnienie 

zobowiązań założonych we wniosku o dofinansowanie dla projektu z Działania 10.3. Wobec 

tego istnieje ryzyko rozwiązywania umów o dofinansowanie. Należy zaznaczyć, że 

wnioskodawcy Działania 10.3, mając nadzieję na pozyskanie wsparcia z EFS w przyszłości, 

zabezpieczali we wnioskach realizację warunku komplementarności. Powyższe 

doprowadziło do konieczności podjęcia przez Instytucję Zarządzającą działań mających na 

celu zmianę warunków rozliczania projektów infrastrukturalnych dofinansowanych przed 

zmianą Programu w 2018 r. Obecnie trwają prace nad wycofaniem warunku rozwiązania 

umowy z beneficjentem, którego projekt komplementarny nie może zostać zrealizowany ze 

środków EFS – jeśli brał udział w konkursie, lecz nie otrzymał dofinansowania lub zamierzał 

złożyć wniosek o dofinansowanie, jednak nie będzie to możliwe ze względu na zamknięcie 

naborów EFS. 

Zmiana wprowadzona do Programu w 2018 r., mająca na celu umożliwienie wnioskodawcom 

skuteczniejszego wypełniania zasady komplementarności za pomocą działań społecznych 

innych niż te współfinansowane z EFS, pozwoliła w większym stopniu wykorzystać 

zaprojektowane w programach rewitalizacji funkcje obiektów. Beneficjent może wykorzystać 

powstałą infrastrukturę do realizacji celów społecznych do końca okresu trwałości projektu, 

a wyeliminowanie uzależnienia od dostępności środków unijnych zapewnia szersze 

możliwości wypełnienia założeń programowych. Samorządy mają szansę skorzystania  

z powierzenia prowadzenia zadań publicznych organizacjom pozarządowych, co dodatkowo 

wspomaga realizację działań zgodnych z celami EFS. Warto jednak nadmienić, że projekty  

z Działania 10.3, dofinansowane po zmianie programowej, tylko w jednym przypadku 

zakładały realizację projektu komplementarnego z innych źródeł niż EFS (projekt pn. 

„Rewitalizacja Pawilonu nr I Szpitala Pediatrycznego”, dla którego przedsięwzięcie 

powiązane pn. „Razem - szybciej, lepiej, kompleksowo!” ma zostać sfinansowane ze 

środków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej). 

Zagadnienia związane z komplementarnością projektów zostały poruszone podczas badania 

ankietowego z beneficjentami Działania 10.3. Zdecydowana większość respondentów 

potwierdziła komplementarność swoich projektów z działaniami społecznymi. W przypadku 

86% z nich, powiązania są utworzone pomiędzy inwestycją dofinansowaną z EFRR  

a projektem wspartym w ramach EFS, natomiast w przypadku 19,3% ankietowanych, 

komplementarność zachodzi wobec działań społecznych zgodnych z celami EFS. Nikły 

odsetek respondentów odpowiedział przecząco, co może świadczyć o braku możliwości 

dofinansowania zadania komplementarnego z EFS, planowanego wcześniej do realizacji. 
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Wykres 33. Czy Państwa projekt jest komplementarny (powiązany) z innym/i 
projektem/projektami społecznymi zrealizowanymi, realizowanymi lub planowanymi 
do realizacji? – Działanie 10.3 (pytanie wielokrotnego wyboru) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie CAWI/CATI z beneficjentami, n=57. 

Zapytani o trudności na etapie ubiegania się o wsparcie, wynikające z wymogu 

komplementarności projektów, uczestnicy badania ankietowego CAWI/CATI w większości 

przypadków odpowiedzieli przecząco – łącznie było to 80,7% beneficjentów Działania 

10.3.Trudności w tej kwestii zgłosiło jedynie 19,3% ankietowanych.   

Wykres 34. Czy napotkali Państwo trudności związane z koniecznością wykazania 
komplementarności (powiązań) podczas ubiegania się o dofinansowanie projektu  
w ramach RPO WSL 2014-2020? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie CAWI/CATI z beneficjentami, n=57. 

Beneficjenci, którzy twierdząco odpowiedzieli na pytanie o trudności, zostali również 

poproszeni o wskazanie, jakiego typu problemy napotkali, ubiegając się o wsparcie. Według 

ich wskazań, dotyczyły one zarówno braku pewności co do zapewnienia źródła finansowania 

projektu społecznego (54,5% wskazań), trudności związanych z zapewnieniem podmiotu 

realizującego projekt społeczny z wykorzystaniem infrastruktury projektu EFRR (45,5% 

wskazań) oraz trudności z zaplanowaniem powiązanego projektu społecznego (27,3% 

wskazań). Inna odpowiedź, jaka została wskazana, dotyczyła zakończenia naborów na 

projekty współfinansowane z EFS. Beneficjent ubiegał się o wsparcie we wcześniejszych 

naborach, lecz nie udało mu się pozyskać dofinansowania, skutkiem czego nie będzie 

możliwe wykazanie komplementarności projektu EFRR z projektem EFS.  
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Wykres 35. Jakie trudności związane z koniecznością zapewnienia 
komplementarności (powiązań) napotkali Państwo podczas ubiegania się  
o dofinansowanie projektu w ramach RPO WSL 2014-2020? (pytanie wielokrotnego 
wyboru) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie CAWI/CATI z beneficjentami, n=11. 

Zdecydowana większość beneficjentów biorących udział w badaniu nie zidentyfikowała 

żadnych trudności związanych z realizacją zasady komplementarności (łącznie 95,7%). 

Odpowiedzi twierdzącej udzieliło jedynie 4,3% ankietowanych. 

Wykres 36. Czy napotkali Państwo trudności związane z komplementarnością podczas 
realizacji projektu? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie CAWI/CATI z beneficjentami, n=46. 

Wskazania respondentów odnosiły się do trudności z określeniem terminu realizacji 

powiązania projektu społecznego z infrastrukturalnym, do terminów ogłaszania konkursów, 

często uniemożliwiających utworzenie powiązań pomiędzy projektem współfinansowanym 

z EFRR a współfinansowanym z EFS, a także do sytuacji społeczno-gospodarczej 

spowodowanej COVID-19. 

Podsumowanie 

Wprowadzenie zasady komplementarności projektów współfinansowanych z EFRR  

z projektami współfinansowanymi z EFS lub zgodnymi z celami EFS w zakresie włączenia 

społecznego i walki z ubóstwem doprowadziło do powstania licznych koncepcji dotyczących 

wprowadzania elementów aktywizacji społecznej do działań rewitalizacyjnych w gminach. 

Wiele projektów infrastrukturalnych tworzono wraz z zapewnieniem elementów społecznych, 

co jest w dużej mierze wynikiem prac prowadzonych w samorządach nad programami 

rewitalizacji. Przeważająca większość działań infrastrukturalnych została obudowana 
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faktycznie dofinansowanymi w ramach EFS inicjatywami społecznymi. Mechanizm 

obligatoryjnej komplementarności nie pozwolił jednak w pełni zapewnić skutecznej realizacji 

projektów kompleksowych. Do obniżenia skuteczności realizacji zasady przyczyniło się 

obligatoryjne powiązanie projektu współfinansowanego z EFRR z projektem 

współfinansowanym z EFS, utrudniające części beneficjentów skuteczne wypełnienie 

zobowiązań poczynionych we wnioskach o dofinansowanie, z uwagi na brak możliwości 

pozyskania dofinansowania z EFS. Konsekwencje zastosowania tego warunku będą 

odczuwalne wśród beneficjentów, którzy, nawet w przypadku dopuszczenia realizacji 

powiązań z innymi działaniami, zgodnymi z celami EFS, w dużym stopniu zobowiązani 

zostaną do poszukiwania nowych źródeł finansowania działań społecznych. Niemniej, 

złagodzenie zasady komplementarności wprowadzone do Programu w 2018 r., zwiększa 

szanse na wypełnienie zobowiązań wśród wnioskodawców biorących udział w kolejnych 

naborach. Należy stwierdzić, że pomimo utrudnień, zastosowany w ramach RPO WSL 

mechanizm obligatoryjnej komplementarności ma swoje przełożenie na realizację celów 

interwencji – jak wskazują przeprowadzone wywiady, zarówno z przedstawicielami IZ oraz IP 

ZIT/RIT RPO WSL, jak również z beneficjentami i gminami województwa śląskiego, 

przyczynił się on do zwiększenia świadomości beneficjentów na temat istoty rewitalizacji 

oraz wygenerował zmianę ich podejścia do działań rewitalizacyjnych, które to w znacznie 

większym zakresie niż w perspektywie unijnej 2007-2013, zostały oparte na działaniach 

społecznych, aktywizujących mieszkańców obszaru rewitalizacji.  

W perspektywie finansowej 2021-2027 komplementarność projektów infrastrukturalnych 

i społecznych powinna pozostać obowiązkowa lub, jeśli IZ RPO WSL uzna takie rozwiązanie 

za stosowne, wysoko premiowana w sposób zachęcający wnioskodawców do kreowania 

trwałych, kompleksowych przedsięwzięć, lecz bez obligatoryjnego łączenia działań 

inwestycyjnych z działaniami społecznymi. Należy bowiem mieć na uwadze, że wymóg 

komplementarności powinien być w pierwszym rzędzie realizowany w programie 

rewitalizacji, którego zatwierdzenie w Wykazie programów rewitalizacji wiąże się 

z potwierdzeniem istnienia komplementarnych powiązań pomiędzy projektami. 

3.2.6 Ocena braku rozróżnienia wsparcia i zastosowania wspólnej puli środków na 
projekty rewitalizacyjne dla gmin miejskich i wiejskich 

Brak rozróżnienia zakresu wsparcia i przyjęcie wspólnej puli środków dla gmin miejskich 

i wiejskich w województwie śląskim nie może być rozpatrywany bez uwzględnienia założeń 

systemowych przyjętych dla rewitalizacji w Polsce na lata 2014-2020. W myśl Ustawy 

o rewitalizacji, obszary rewitalizacji wyznaczane są na podstawie kryteriów identyfikujących 

specyficzne problemy w każdej z gmin w sposób indywidualny, bez szczegółowych 

wytycznych dla poszczególnych typów gmin. Wytyczne w zakresie rewitalizacji 

w programach operacyjnych na lata 2014-2020 nie uwzględniają rozróżnienia sposobu 

prowadzenia rewitalizacji na obszarach miejskich oraz wiejskich, traktując oba z nich 

równorzędnie. Zapisy Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 nie precyzują sposobu 

prowadzenia działań rewitalizacyjnych w ramach Celu tematycznego 9 z uwzględnieniem 

typu obszaru.  

W województwie śląskim odpowiednikiem wsparcia skierowanego do gmin wiejskich stał się 

instrument RLKS. Choć umożliwia on udział w konkursach gminom o liczbie mieszkańców 

poniżej 20 tysięcy, pozwala w dużym stopniu uwzględniać w naborach potrzeby obszarów 



 

Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

130 

 

wiejskich. Należy przy tym pamiętać, iż LGD i LGR nie obejmują wszystkich gmin 

województwa śląskiego. Również realizacja instrumentu ZIT/RIT nie wykluczyła z udziału  

w konkursach gmin wiejskich, z uwagi na objęcie instrumentem całego województwa.  

W takiej sytuacji nie było zasadnym wydzielanie odrębnej puli środków przeznaczonej 

wyłącznie obszarom wiejskim. 

Warto przyjrzeć się udziałowi w naborach podmiotów wnioskujących o dofinansowanie na 

realizację projektów na obszarach rewitalizacji gmin wiejskich. Według danych 

przedstawionych w poniższej tabeli, tego typu projekty obecne były we wszystkich 

poddziałaniach, poza Poddziałaniem 10.3.3. Ogółem, wśród wszystkich złożonych wniosków 

o dofinansowanie, te przeznaczone obszarom wiejskim stanowiły 13,7% (bez uwzględnienia 

naboru z Poddziałania 9.1.5, obejmującego wszystkie typy projektów PI 9i oraz Poddziałań 

9.1.3 i 10.3.4). Uwagę zwraca również odsetek projektów przewidzianych dla tego typu 

obszarów, które zostały wybrane do dofinansowania – mając na uwadze ogólną liczbę 

wybranych, jest to 14,2%, bez uwzględnienia nierozstrzygniętych jeszcze naborów,  

w których uczestniczą 4 dodatkowe projekty dla gmin wiejskich. Warto również zwrócić 

uwagę na brak wyraźnych różnic odnośnie liczby złożonych oraz wybranych do 

dofinansowania przedsięwzięć przewidzianych dla obszarów wiejskich. Wnioskować więc 

można o dobrym przygotowaniu projektów i skutecznej konkurencji obszarów o mniejszym 

potencjale administracyjnym, niż ten obserwowany na obszarach miejskich.  

Jedynie w przypadku Subregionu Zachodniego w Poddziałaniu 9.1.2, udziału w naborze nie 

brał żaden wskazany projekt. Obszary wiejskie były najbardziej aktywne w Subregionie 

Południowym. Naturalnie, największa liczba złożonych wniosków przewidzianych dla 

obszarów wiejskich przypadła na Poddziałanie 10.3.5 oraz 9.1.4, jednak należy zauważyć, 

że w obu przypadkach stanowiły one mniej niż połowę z nich.  

Tabela 18. Zestawienie liczby wniosków złożonych w naborach przeprowadzonych dla 
PI 9i cel 2 oraz dla PI 9b, z uwzględnieniem podmiotów wnioskujących  
o dofinansowanie na realizację projektów na obszarach rewitalizacji gmin wiejskich 
(bez naborów dla 9.1.3 oraz 10.3.4) 

Nr 
poddziałania 

Subregion 

Liczba wniosków 
przyjętych 

Liczba wniosków 
ocenionych 
pozytywnie pod 
kątem formalnym 

Liczba wniosków 
ocenionych 
pozytywnie pod 
kątem 
merytorycznym 

Liczba wniosków 
wybranych do 
dofinansowania 

ogółem wiejskie ogółem wiejskie ogółem wiejskie ogółem wiejskie 

10.3.1 centralny 76 5 70 4 53 4 47 4 

10.3.2 

północny 9 2 9 2 8* 2* 8* 2* 

południowy 17 7 14 7 13 7 10 6 

zachodni 27 3 22** 1** 19** 0** 18** 0** 

10.3.3  - 22 0 15 0 10 0 10 0 

10.3.5  - 28 13 26 12 17*** 6*** 17*** 6*** 

9.1.1 centralny 72 2 72 2 41 2 37 2 
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Nr 
poddziałania 

Subregion 

Liczba wniosków 
przyjętych 

Liczba wniosków 
ocenionych 
pozytywnie pod 
kątem formalnym 

Liczba wniosków 
ocenionych 
pozytywnie pod 
kątem 
merytorycznym 

Liczba wniosków 
wybranych do 
dofinansowania 

ogółem wiejskie ogółem wiejskie ogółem wiejskie ogółem wiejskie 

9.1.2 

północny 17 2 17 2 10 1 10 1 

południowy 8 4 8 4 6 3 6 3 

zachodni 13 0 13 0 10 0 10 0 

9.1.4  - 24 11 24 11 19 11 13 7 

9.1.5****  - 199 29 188 29 162 26 89 10 

Źródło: opracowanie własne na podstawie RPO Śląskie nabory 

* Nierozstrzygnięty nabór nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-345/19 (1 wniosek ogółem w trakcie 

oceny merytorycznej, brak wniosków dla obszarów wiejskich) 

** Nierozstrzygnięty nabór nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-394/20 (3 wnioski ogółem w trakcie 

oceny formalnej, 1 wniosek dla obszaru wiejskiego) 

*** Nierozstrzygnięty nabór nr RPSL.10.03.05-IZ.01-24-372/20 (4 wnioski ogółem w trakcie 

oceny, 3 wnioski dla obszarów wiejskich) 

**** Nabór obejmuje wszystkie typy projektów w ramach PI 9i, liczba wniosków dla obszarów 

wiejskich jest orientacyjna 

Mimo udziału obszarów wiejskich w naborach dedykowanych rewitalizacji, zdecydowaną 

większość projektów uczestniczących w konkursach stanowiły te przewidziane do realizacji 

na terenach miast. Gminy o wyższym potencjale administracyjnym i realizacyjnym były 

w większym stopniu zdolne do absorpcji środków, co jest mocno zauważalne we wszystkich 

badanych poddziałaniach. Obszary wiejskie, których dotyczyły projekty biorące udział  

w naborach zazwyczaj osiągały korzystne wyniki, lecz wciąż stanowiły one niewielki odsetek 

ogółu ubiegających się o wsparcie. Nawet w przypadku instrumentu RLKS, nie były one nad 

wyraz aktywne. 

Warto mieć przy tym na uwadze, że specyfika Działania 10.3 w większym stopniu 

odzwierciedla potrzeby terenów zurbanizowanych – SZOOP RPO WSL 2014-2020, jako dwa 

główne typy projektów wskazuje roboty budowalne w obiektach poprzemysłowych, 

powojskowych, popegeerowskich i pokolejowych (1), a także zagospodarowanie przestrzeni 

miejskich (2). Trzecim typem są roboty budowlane w zdegradowanych budynkach, bez 

wskazania obszarów, na których powinny się odbywać. Ograniczenie związane  

z możliwością prowadzenia rewitalizacji wyłącznie na obszarach zamieszkałych znacząco 

zmniejszyło możliwości wsparcia na obszarach wiejskich w ramach pierwszego typu 

projektu. Jednocześnie, najwyższą kwotowo alokację otrzymał obszar objęty instrumentem 

ZIT, a więc najbardziej zurbanizowany teren województwa śląskiego – zestawienie zawarte 

w tabeli powyżej pokazuje zaś, że projekty dedykowane obszarom wiejskim w ramach ZIT 

stanowiły bardzo niewielki odsetek. Z badania wynika, że gminy wiejskie nierzadko 

wnioskowały o możliwości udziału wyłącznie w konkursach w ramach poddziałań 

dedykowanych RLKS, z wykluczeniem pozostałych dostępnych form. Zabrakło więc spójnej 

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabory
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informacji i promocji konkursów, zachęcającej obszary wiejskie do szerszego ubiegania się 

o wsparcie w ramach RPO WSL. 

Niezwykle istotnym jest, iż obszary rewitalizacji w gminach wiejskich charakteryzują się 

zupełnie inną specyfiką niż w gminach miejskich. Kumulacja problemów nie jest tutaj 

wyraźna z uwagi na dużo większe rozproszenie zabudowy i mniejszą gęstość zaludnienia niż 

w miastach. Wszelkie działania rewitalizacyjne podejmowane na wsi będą więc mniej 

skoncentrowane, nawet w przypadku wyznaczenia obszaru rewitalizacji wyłącznie na terenie 

jednego sołectwa. Na obszarach wiejskich w większym zakresie ma zastosowanie wsparcie 

punktowe, jednak należy pamiętać Infrastruktura publiczna w gminie wiejskiej powinna być 

z założenia dostępna wszystkim mieszkańcom gminy (np. dom kultury), więc interwencja  

w takiej formie jak ma to miejsce w miastach, może nie być uzasadniona. Potencjał 

realizacyjny, jeśli chodzi o projekty rewitalizacyjne w gminach wiejskich dotyczy częstokroć 

niewielkich, rozproszonych inwestycji (siłownia pod chmurką, modernizacja budynku 

ochotniczej straży pożarnej, zagospodarowanie terenów nadrzecznych). Projektom tego typu 

brakuje globalnego oddziaływania, choć niewątpliwie mogą przynosić wartość dodaną  

w mniejszej skali. Warto w tym miejscu przytoczyć wyniki badania pn. Badanie systemu 

zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce, w którym zaznaczono, że gminy 

wiejskie mniej skutecznie niż miejskie realizują przedsięwzięcia sfery społecznej, planując je 

w celu odpowiedniego uzasadnienia działań inwestycyjnych26.  

Ponieważ na poziomie centralnym nie powstały instrumenty bądź zalecenia regulujące 

sposób prowadzenia procesów rewitalizacji w gminach wiejskich, wszystkie gminy tworzące 

programy rewitalizacji zostały zobligowane do przeprowadzenia procedury jego 

przygotowania na takich samych zasadach. Niższy potencjał administracyjny gmin wiejskich 

powodował często ponoszenie w tym celu dużych nakładów pracy (niekiedy znacznie 

większych niż w miastach). Gminy wiejskie najczęściej uzależniają realizację projektów od 

pozyskania środków zewnętrznych, czego efektem stawały się wnioski o dofinansowanie 

składane dla jednego bądź dwóch projektów zawartych w programie rewitalizacji. 

Jednocześnie, problemem jest brak lub nikłe zaangażowanie środków prywatnych w procesy 

rewitalizacji – podstawą działań rewitalizacyjnych stają się więc pojedyncze przedsięwzięcia 

dofinansowane w ramach RPO oraz w niewielkim stopniu działania podejmowane z pomocą 

budżetów gmin czy organizacji pozarządowych. 

W perspektywie unijnej 2021-2027 gminy wiejskie, chcące realizować projekty 

współfinansowane z RPO WSL, powinny mieć możliwość podejmowania działań bez 

konieczności uchwalania gminnego programu rewitalizacji. Opracowanie tego dokumentu 

jest zarówno kosztochłonne oraz czasochłonne, co w przypadku wielu gmin wiejskich może 

ponieść za sobą większe nakłady niż obserwowane efekty. Wsparcie wobec wsi powinno 

więc uwzględniać możliwość zaspokajania potrzeb specyficznych dla tych obszarów, jednak 

bez konieczności realizacji wymogów wynikających z procesów rewitalizacji – nie będą to 

wówczas projekty rewitalizacyjne, ale projekty dotyczące wzmacniania potencjału obszarów 

wiejskich. Należy pamiętać o niższej kosztochłonności projektów realizowanych w gminach 

                                                
26 Instytut Rozwoju Miast i Regionów, ECORYS Polska Sp. z o.o., Badanie systemu zarządzania i wdrażania procesów 

rewitalizacji w Polsce. Raport końcowy, Warszawa 2020, s. 106. 
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wiejskich, a jednocześnie o ich roli integrującej lokalną społeczność oraz wzmacniającej jej 

zaangażowanie wokół podejmowanych inicjatyw. 

W województwie śląskim dokonano poniekąd zdublowania instrumentu rewitalizacji 

oraz instrumentu RLKS na obszarach wiejskich. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na 

rozwiązania zastosowane w perspektywie unijnej 2014-2020 w innych województwach. 

Specyfika obszarów wiejskich została uwzględniona m. in. w województwie lubelskim, 

kujawsko-pomorskim i małopolskim. W przypadku województwa lubelskiego na poziomie 

regionalnym przyjęto zasady, które uszczegółowiły wsparcie projektów rewitalizacyjnych 

z uwzględnieniem specyfiki gmin wiejskich. W ślad za nimi, w ramach RPO WL 2014-2020 

wprowadzono działanie nakierowane na rewitalizację obszarów wiejskich z wydzieloną na 

ten cel alokacją. Odrębne działanie przewidziano zaś dla obszarów miejskich. Rozwiązanie 

to pozwoliło doprecyzować sposób procedowania w przypadku poszczególnych typów gmin. 

Jak wskazują dane dotyczące wdrażania interwencji27, zarówno w ramach działania 

dedykowanego rewitalizacji miast, jak i działania dedykowanego rewitalizacji obszarów 

wiejskich wykorzystano już całą dostępną alokację, co dowodzi wysokiej efektywności 

wsparcia. W województwie kujawsko-pomorskim powstałe zasady programowania 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych przygotowane przez IZ RPO WKP sprecyzowały metody 

wyznaczania obszarów rewitalizacji w gminach wiejskich, przy zapewnieniu możliwości 

wyboru wskaźników delimitacyjnych dostosowanych do ich specyfiki. Takie rozwiązanie 

sprzyja większemu dopasowaniu instrumentu rewitalizacji do realiów gmin wiejskich 

(rozproszona zabudowa, mniejsza gęstość zaludnienia, mniejsza koncentracja problemów 

społecznych). W województwie małopolskim gminy wiejskie uzyskały dedykowane działanie 

na przedsięwzięcia rewitalizacyjne; tutaj także zdecydowano o przyjęciu różnych 

minimalnych wartości projektów przewidzianych dla gmin miejskich oraz wiejskich. W tym 

przypadku jednak stopień wykorzystania alokacji w działaniu dotyczącym obszarów wiejskich 

jest znacząco niższy niż w działaniu dotyczącym obszarów miejskich – jest to odpowiednio 

64% i 95%28, co wskazuje na niższy potencjał absorpcyjny gmin wiejskich i niższą 

efektywność wdrażania interwencji. Potwierdzają to także wyniki przeprowadzonej 

ewaluacji29, według których zarówno efektywność, jak i osiągnięte efekty wsparcia na 

terenach wiejskich są oceniane przez badaczy jako zdecydowanie niższe niż na terenach 

miejskich.  

Podsumowanie 

Prowadzenie rewitalizacji zgodnie z zasadami zawartymi w Ustawie na terenach wiejskich 

nie jest adekwatne do potrzeb i uwarunkowań wielu małych gmin województwa śląskiego. 

Większe uzasadnienie ma zastosowanie innych mechanizmów dopasowanych do specyfiki 

tychże obszarów. Instrument w postaci rewitalizacji nie został dostosowany do specyfiki 

obszarów wiejskich na poziomie centralnym, dlatego też na poziomie RPO WSL nie 

wprowadzono rozróżnienia zakresu wsparcia oraz przyjęto wspólną pulę środków dla gmin 

                                                

27 Stan wdrażania funduszy unijnych w Polsce - lista umów, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, 12.01.2021. 

28 Stan wdrażania funduszy unijnych w Polsce - lista umów, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, grudzień 2020. 

29 Utila sp. z o.o., EU-Consult sp. z o.o., Wpływ działań rewitalizacyjnych podejmowanych w szczególności w ramach 11 OP RPO WM na lata 
2014 – 2020 na ograniczenie problemów społecznych w miastach i na obszarach wiejskich, 2020.  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/raporty/raporty-sprawozdania/stan-wdrazania-funduszy-europejskich-w-polsce-w-latach-2014-2020-lista-umow-z-miejscami-realizacji/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/raporty/raporty-sprawozdania/stan-wdrazania-funduszy-europejskich-w-polsce-w-latach-2014-2020-lista-umow-z-miejscami-realizacji/
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miejskich i wiejskich. Mimo to należy stwierdzić, że takie rozwiązanie nie było adekwatne 

z punktu widzenia specyfiki rewitalizacji gmin różnej wielkości. Na obszarach wiejskich 

obserwować można zarówno drobniejszą skalę potrzeb i bardziej rozproszone osadnictwo, 

inne możliwości diagnozowania problemów oraz tworzenia programów rewitalizacji, a także 

inne sposoby rozwiązywania tychże problemów. Przykłady innych województw wskazują na 

istnienie możliwości zaprojektowania wsparcia z uwzględnieniem odmienności obszarów 

miejskich i wiejskich w zakresie rewitalizacji. Jednocześnie nie należy zapominać o sposobie 

realizacji instrumentu RLKS w ramach RPO WSL, który to sposób został uwzględniony 

w wielu osiach priorytetowych jako odrębne poddziałanie. Z tego powodu, uzasadnienie 

wydzielenia odrębnej puli środków na cele rewitalizacji obszarów wiejskich straciło na sile. 

Brak rozróżnienia zakresu wsparcia dla gmin miejskich i wiejskich został niejako 

zamortyzowany za pomocą instrumentu RLKS, choć należy uznać, że obszary 

niezurbanizowane w niewielkim stopniu partycypowały w środkach dostępnych na cele 

rewitalizacyjne, zaś charakter działań wynikających z LSR nie jest równoważny z tymi, które 

związane są z typową rewitalizacją. Zainteresowanie gmin wiejskich udziałem w konkursach 

rewitalizacyjnych wiąże się z dostępnością środków zewnętrznych, które nierzadko 

umożliwiają podejmowanie jakichkolwiek inwestycji i inicjatyw na tych terenach i stanowią 

jedyne źródło ich wsparcia. Mając na uwadze silną urbanizację województwa śląskiego, 

jest to argument przemawiający za utworzeniem mechanizmów dedykowanych potrzebom 

i problemom obszarów wiejskich, pozwalających im konkurować o środki z samorządami 

o podobnym potencjale rozwojowym czy też administracyjnym.  

3.3 Ocena możliwości osiągnięcia założonych w Programie 
celów przypisanych do wsparcia obszaru rewitalizacji 

W ramach niniejszego rozdziału oszacowano możliwości osiągnięcia wartości docelowych 

na 2023 r. w ramach wskaźników programowych wyznaczonych dla osiągnięcia celów 

szczegółowych w obszarze rewitalizacji (PI 9i cel 2 oraz PI 9b). W tym celu przeprowadzono 

analizę średnich kosztów jednostkowych poszczególnych wskaźników. Koszty jednostkowe 

wyliczone zostały na podstawie wartości podpisanych umów o dofinansowanie realizujących 

dany wskaźnik oraz deklarowanych wartości wskaźników w tychże umowach. Następnie 

dzięki podzieleniu wartości budżetów nierozstrzygniętych jeszcze naborów wniosków przez 

uzyskane koszty jednostkowe wskaźników, otrzymano wartość wskaźnika możliwą do 

osiągnięcia w ramach projektów wyłonionych w nierozstrzygniętych naborach. W celu 

uzyskania prognozowanej wartości wskaźników w 2023 r., zsumowano wartości danego 

wskaźnika deklarowane w podpisanych umowach o dofinansowanie, wartości wskaźników 

w projektach wybranych do dofinansowania oraz wartości wskaźników możliwych do 

osiągnięcia w ramach nierozstrzygniętych naborów przy danym koszcie jednostkowym. 

Wyniki przeprowadzonych analiz przedstawia poniższa tabela.  
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Tabela 19. Prognoza realizacji wskaźników programowych dla PI 9i cel 2 oraz PI 9b30   

PI Nazwa wskaźnika 

Wartość 
docelowa 

2023 – o/k/m 

Wartość 
docelowa 
w UoD 

Wartość 
dofinansowa
nia UE w UoD 
realizujących 
wskaźnik 
(PLN) 

Koszt 
jednostko
wy 
wskaźnika 
(PLN) 

Wartość 
wskaźnika w 
projektach 
wybranych 
do 
dofinansowa
nia (PLN) 

Alokacja 
dostępna w 
ramach 
nierozstrzygnięt
ych naborów -
dofinansowanie 
UE (PLN) 

Wartość 
wskaźnika 
możliwa do 
osiągnięcia w 
ramach 
nierozstrzygnięt
ych naborów 
przy danym 
koszcie 
jednostkowym 

Prognozowa
na wartość 
wskaźnika  

Prognozowa
ny stopień 
osiągnięcia 
wartości 
docelowej % 

1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9=8/6 10=4+7+9 11=10/3 

9i 

cel 2 

Liczba środowisk 

objętych programami 

aktywności lokalnej 

399 211 68679606,76 325496 578 0 0 789 198% 

9i 

cel 2 

Liczba osób 

zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym objętych 

wsparciem w 

programie 

(ogółem/kobiety/mężc

zyźni) 

9 019/ 

5 411/ 

3 608 

7117/ 

4074/ 

3043 

68679606,76/ 

68679606,76/ 

686796076,8 

9650/ 

16858/ 

22570 

3831/ 

2319/ 

1512 

0/ 

0/ 

0 

0/ 

0/ 

0 

10948/ 

6393/ 

4555 

121%/ 

118%/ 

126% 

                                                

30  W przypadku Działania 10.4 jako wartość dofinansowania UE w podpisanych UoD przyjęto całkowitą kwotę 207 873 600 zł.  
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PI Nazwa wskaźnika 

Wartość 
docelowa 

2023 – o/k/m 

Wartość 
docelowa 
w UoD 

Wartość 
dofinansowa
nia UE w UoD 
realizujących 
wskaźnik 
(PLN) 

Koszt 
jednostko
wy 
wskaźnika 
(PLN) 

Wartość 
wskaźnika w 
projektach 
wybranych 
do 
dofinansowa
nia (PLN) 

Alokacja 
dostępna w 
ramach 
nierozstrzygnięt
ych naborów -
dofinansowanie 
UE (PLN) 

Wartość 
wskaźnika 
możliwa do 
osiągnięcia w 
ramach 
nierozstrzygnięt
ych naborów 
przy danym 
koszcie 
jednostkowym 

Prognozowa
na wartość 
wskaźnika  

Prognozowa
ny stopień 
osiągnięcia 
wartości 
docelowej % 

9b 

Powierzchnia 

obszarów objętych 

rewitalizacją 

135 146,105 705115417,07 4826087 4,686 64514863,05 13,368 164,159 122% 

9b 

Ludność mieszkająca 

na obszarach 

objętych 

zintegrowanymi 

strategiami rozwoju 

obszarów miejskich 

1 119 242 1 015 481 705115417,07 694 6 375 64514863,05 92 912  1 117 768 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z LSI, stan na 09.11.2020 r. 
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Jak wskazują przeprowadzone prognozy, wartości docelowe wyznaczone dla wszystkich 

wskaźników zostaną osiągnięte. Potwierdzają to także przeprowadzone wywiady pogłębione 

z przedstawicielami IZ RPO WSL. Z największym spodziewanym przekroczeniem wartości 

docelowej mamy do czynienia w przypadku wskaźnika Liczba środowisk objętych 

programami aktywności lokalnej – 198%. Na sytuację tę wpływ będą mieć przede wszystkim 

deklarowane wartości wskaźników w projektach wybranych do dofinansowania  

w rozstrzygniętym w 2020 r. naborze ramach Poddziałania 9.1.5, które znacznie 

przekraczają szacunki poczynione przez IZ RPO WSL 2014-2020 na potrzeby wyliczenia 

wartości docelowej.  

W przypadku pozostałych trzech wskaźników przekroczenie wartości docelowych nie będzie 

znaczące. Prognozowany procent osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika Powierzchnia 

obszarów objętych rewitalizacją wynosi 122%, natomiast wskaźnika Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 

ogółem/ kobiety/mężczyźni – odpowiednio – 121%/118%/126%. Wskaźnik Ludność 

mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich 

ma szansę osiągnąć 100% wartości docelowej. 

Prognozę stopnia osiągnięcia wartości docelowych przy wykorzystaniu średnich kosztów 

jednostkowych przeprowadzono także dla wskaźników programowych wyznaczonych  

w poszczególnych ZIT/RIT. Jak wynika z poniżej tabeli, większość wskaźników osiągnie 

wyznaczoną wartość docelową lub jej bezpieczny poziom – 85%. Najmniejsze szanse na 

osiągnięcie wyznaczonych celów zidentyfikowano w przypadku wskaźnika Liczba środowisk 

objętych programami aktywności lokalnej – we wszystkich subregionach poziom realizacji 

wskaźnika najprawdopodobniej nie zostanie osiągnięty. Jak wskazują rozmowy 

przeprowadzone z przedstawicielami IP ZIT/RIT, sytuacja ta wynika z jednej strony 

z opóźnień w przeprowadzeniu konkursów w ramach EFS, spowodowanych późnym 

przyjęciem Ustawy o rewitalizacji oraz Wytycznych, przedłużającą się procedurą oceny 

i zatwierdzania PR, a także nierównomierną częstotliwością naborów. Respondenci 

wskazywali także na preferencje wnioskodawców dotyczące realizacji w pierwszej kolejności 

projektów infrastrukturalnych jako tych najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców, 

a także problematyczność wdrażania projektów „miękkich”, uznawanych przez 

wnioskodawców jako trudne do realizacji z uwagi na specyficzną grupę docelową. Niskie 

osiągnięte wartości wskaźnika wynikają też z restrykcyjnej definicji przyjętej w ramach 

pierwszych naborów, według której realizacja jednego programu aktywności lokalnej 

oznaczała objęcie wsparciem jednego środowiska. Braki w poziomie realizacji wskaźnika 

uzupełnione zostaną na poziomie całego PI 9i cel dzięki projektom realizowanym w ramach 

Poddziałania 9.1.5 (w naborze dla tego Poddziałania uszczegółowiono definicję wskaźnika – 

jako jedno środowisko można było uznać każdą inicjatywę podejmowaną przez 

mieszkańców, zgłoszoną do realizacji przez uczestników projektu, wynikającą z potrzeb 

społeczności i przyczyniającą się do rozwiązywania lokalnych problemów).  

Potencjalne trudności z osiągnięciem wartości docelowej wskaźnika Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 

mogą dotyczyć Subregionu Centralnego, gdzie prognozowany stopień realizacji wskaźnika 

sięga 66%. Sytuacja ta wynika przede wszystkim z niższej niż spodziewana na etapie 

programowania możliwości zapewnienia uczestników projektów w tym Subregionie, 
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wynikającej ze specyficznego charakteru grupy docelowej, trudności w pozyskaniu 

uczestników projektu oraz utrzymaniu ich obecności aż do jego zakończenia.  

Wskaźnik dotyczący Powierzchni obszarów objętych rewitalizacją zostanie przekroczony 

w trzech subregionach – w RIT Południowym będzie to 230% wyznaczonej wartości 

docelowej, w RIT Zachodnim – 183%, natomiast w ZIT- 147%.  

W przypadku wskaźnika Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi 

strategiami rozwoju obszarów miejskich prognozowane wartości wskaźnika we wszystkich 

subregionach przekroczą 100% wartości docelowej. W największym stopniu wyznaczony cel 

zostanie osiągnięty w RIT Południowym (261%) i Północnym (197%), w ZIT osiągnięta 

wartość wskaźnika może sięgnąć 133% celu na 2023 r., a w RIT Zachodnim – 103%. 

Jak wynika z rozmów przeprowadzonych z przedstawicielami ZIT/RIT, prognozowane 

przekroczenia wskaźnika, zwłaszcza w Subregionie Południowym, Północnym i Centralnym, 

wynikają z tego, iż beneficjenci ubiegali się o większą liczbę projektów niż zakładano na 

etapie programowania, a także większej gęstości zaludnienia obszarów objętych 

realizowanymi projektami.  
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Tabela 20. Prognoza realizacji wskaźników dla PI 9i cel 2 oraz PI 9b przypisanych do poszczególnych ZIT/RIT  

Nazwa wskaźnika Jedn. ZIT/RIT 
Wartość 
docelowa 
2023 

Szacowana 
realizacja (na 
podst. UoD) 

Wartość w 
projektach 
wybranych do 
dof. 

Wartość możliwa do 
osiągnięcia przy 
uwzględnieniu budżetów 
nierozstrzygniętych 
naborów i kosztu 
jednostkowego 

Łączna 
prognozowana 
wartość 

2023 % 

1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9=8/4 

Liczba środowisk objętych 

programami aktywności 

lokalnej 

 

szt. 

CEN 250 83 0 0 83 33% 

PD 15 12 0 0 12 80% 

PN 29 26 0 0 26 90% 

ZACH 32 25 0 0 25 78% 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych 

wsparciem w programie 

szt. 

CEN 5 975 3 922 0 0 3 922 66% 

PD 530 397 0 0 531* 100%* 

PN 630 872 0 0 1226* 195%* 

ZACH 654 592 0 0 592 91% 

Powierzchnia obszarów 

objętych rewitalizacją 
ha 

CEN 37,5 54,97 0 0 54,97 147% 

PD 3,3 5,87 1,73 0 7,60 230% 

PN 5,1 3,37 0 1,274 4,64 91% 
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Nazwa wskaźnika Jedn. ZIT/RIT 
Wartość 
docelowa 
2023 

Szacowana 
realizacja (na 
podst. UoD) 

Wartość w 
projektach 
wybranych do 
dof. 

Wartość możliwa do 
osiągnięcia przy 
uwzględnieniu budżetów 
nierozstrzygniętych 
naborów i kosztu 
jednostkowego 

Łączna 
prognozowana 
wartość 

2023 % 

ZACH 11,6 19,99 0 1,247 21,24 183% 

Ludność mieszkająca na 

obszarach objętych 

zintegrowanymi strategiami 

rozwoju obszarów miejskich 

os. 

CEN 310 868 414 025 0 0 414 025 133% 

PD 27 608 62 708 9375 0 72083 261% 

PN 42 121 74 025 0 8 860 82885 197% 

ZACH 96 429 90 686 0 8 670 99356 103% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z LSI, stan na 09.11.2020 r. 

* Z uwagi na wystąpienie sytuacji, w której wartość wskaźnika we wnioskach o płatność jest wyższa niż wartość deklarowana w podpisanych 
umowach o dofinansowanie, przy prognozowaniu w drodze wyjątku użyto wartości wskaźnika osiągniętej na podstawie wniosków o płatność,  
a nie umów o dofinansowanie. 
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Prognoza osiągniecia wartości docelowej wskaźnika rezultatu strategicznego Liczba 

funkcjonujących form aktywizacji ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny, 

przypisanego do PI 9b została przeprowadzona w 2019 r. w ramach badania „Ewaluacja 

uzyskanych wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS i wskaźnika rezultatu 

EFRR oraz oszacowanie wartości wskaźnika produktu w ramach RPO WSL na lata 2014-

2020”. Przeprowadzono wówczas badanie ankietowe CATI z gminami województwa 

śląskiego posiadającymi programy rewitalizacji. Na podstawie 83 wypełnionych ankiet 

pozyskano informacje na temat 287 planowanych form aktywizacji. Dzięki zsumowaniu 

uzyskanych danych na temat aktualnych i planowanych form aktywizacji, a także 

ekstrapolacji uzyskanych wyników dla wszystkich 120 gmin posiadających Programy 

Rewitalizacji oszacowano, iż w 2023 r. liczba funkcjonujących form aktywizacji wyniesie 

1022, co przy założeniu wartości docelowej na poziomie 744 oznacza przekroczenie 

wyznaczonego celu o ponad 27%. Spodziewane przekroczenie wskaźnika wynika z bardzo 

dużego zainteresowania gmin realizacją zróżnicowanych form aktywizacji społecznej 

dofinansowanej z RPO WSL 2014-2020, które zostały wpisane do programów rewitalizacji31. 

Osiągnięcie wyznaczonych wartości docelowych we wdrażanych projektach potwierdzają 

informacje zawarte we wnioskach o płatność. W przypadku PI 9i cel 2 trudności  

z osiągnięciem wskaźników zgłoszono jedynie w przypadku trzech projektów – dotyczyły one 

trudności z osiągnięciem wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w programie, wynikających z braku uczestników chętnych 

do wzięcia udziału w projekcie oraz obostrzeń związanych z pojawieniem się pandemii 

SARS-Cov-2, ograniczającej możliwości prowadzenia działań projektowych. W przypadku 

PI 9b trudności z osiągnięciem deklarowanych wartości zaraportowano w czterech 

projektach. Trudności te wiążą się z osiągnięciem wskaźnika Powierzchnia obszarów 

objętych rewitalizacją (zmiana pomiarów powykonawczych wynikających z realizacji projektu 

"zaprojektuj i wybuduj") oraz Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi 

strategiami rozwoju obszarów miejskich (zmiana liczby ludności zamieszkującej na obszarze 

rewitalizacji).  

O możliwości osiągnięcia wyznaczonych wartości docelowych wskaźników w ramach 

realizowanych projektów świadczą także wyniki badania ilościowego CAWI/CATI 

przeprowadzonego z beneficjentami w ramach niniejszej ewaluacji. Respondenci zostali 

zapytani o prawdopodobieństwo osiągnięcia wszystkich wyznaczonych wartości docelowych 

wskaźników w realizowanym projekcie. Jak wskazuje poniższy wykres, beneficjenci  

w ramach obu poddziałań nie przewidują możliwości nieosiągnięcia wskaźników –  

w przypadku Działania 9.1 łącznie 85,7% ankietowanych ocenia prawdopodobieństwo 

realizacji wyznaczonych wartości wskaźników jako bardzo lub raczej wysokie, natomiast  

w przypadku Działania 10.3, jest to aż 98,2% respondentów. 

                                                

31 Ewaluacja uzyskanych wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS i wskaźnika rezultatu EFRR oraz oszacowanie wartości 
wskaźnika produktu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, 2019 r. 
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Wykres 37. Jak ocenia Pan/i prawdopodobieństwo osiągnięcia przez projekt 
wszystkich wyznaczonych wskaźników? - w podziale na działania 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami, 
n= 85.  

Respondenci zostali zapytani także o to, czy wyznaczone wartości docelowe w 

realizowanych przez nich projektach zostaną znacząco przekroczone. Wyniki badania 

wskazują, że zdecydowana większość beneficjentów nie przewiduje takiej możliwości, przy 

czym należy zauważyć, iż oszacowane przez respondentów prawdopodobieństwo 

przekroczenia wartości docelowych jest większe w przypadku projektów z Działania 9.1 

(17,9%) niż z Działania 10.3 (7,0%).  

Wykres 38. Czy wartości docelowe jakichkolwiek wskaźników zostaną znacząco 
przekroczone? – w podziale na działania 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami, 
n= 85.  

Respondenci wskazywali, iż w przypadku Działania 9.1 znacząco przekroczone zostaną 

wskaźniki dotyczące Liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

objętych wsparciem w programie, co wynika z większej puli środków przeznaczonych dla 

jednego uczestnika niż przewidziano na etapie aplikowania, a także Liczby osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, 

uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących 

(łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu, co jest 

spowodowane możliwością swobodnego doboru działań projektowych (np. realizacja działań 

z reintegracji społecznej mogła przybrać formy preferowane przez uczestników i była 

wybierana na etapie realizacji projektu, a nie na etapie pisania wniosku). Beneficjenci 

Działania 10.3 wskazywali natomiast na możliwość znacznego przekroczenia wskaźnika 

projektowego Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury, wynikającą z większego 

niż zakładano zainteresowania użytkowników.  

Podsumowanie  

Analiza możliwości osiągnięcia wartości docelowych wskaźników programowych, oparta 

o metodę kosztów jednostkowych wykazała, że wszystkie cele wyznaczone na 2023 r. 
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zostaną osiągnięte. Największe prognozowane przekroczenie wartości docelowej dotyczy 

wskaźnika Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej – 198%. Czynnikiem 

wpływającym na ten stan będą przede wszystkim deklarowane wartości wskaźników  

w projektach wybranych do dofinansowania w rozstrzygniętym w 2020 r. naborze  

w Poddziałaniu 9.1.5, przekraczające szacunki IZ RPO WSL 2014-2020 poczynione na 

potrzeby wyliczenia wartości docelowej wskaźnika. Pozostałe wskaźniki zostaną 

przekroczone w mniejszym stopniu.  

Jeśli chodzi o wartości docelowe wskaźników wyznaczone dla poszczególnych ZIT/RIT, 

większość wskaźników osiągnie wyznaczone cele lub ich bezpieczny poziom 85%. 

Najmniejsze prawdopodobieństwo osiągnięcia wyznaczonych wartości docelowych 

zidentyfikowano w przypadku wskaźnika Liczba środowisk objętych programami aktywności 

lokalnej – we wszystkich subregionach poziom realizacji wskaźnika najprawdopodobniej nie 

zostanie osiągnięty. Braki w poziomie realizacji tego wskaźnika będą uzupełnione na 

poziomie całego PI 9i cel 2 dzięki projektom realizowanym w ramach poddziałania 

konkursowego (9.1.5). Spodziewane nieosiągnięcie wartości docelowej może wystąpić także 

w przypadku wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

objętych wsparciem w programie w Subregionie Centralnym, co wynika głównie z trudności 

z pozyskaniem uczestników projektów. 

3.4 Ocena mechanizmów wspierania rewitalizacji w Programie 
(poza PI 9i cel 2 i PI 9b) 

 

3.4.1 Realizacja wsparcia dedykowanego rewitalizacji poza PI 9i cel 2 i PI 9b 

Oprócz PI 9b oraz PI 9i cel 2, dedykowanych bezpośrednio interwencji dotyczącej 

rewitalizacji, projekty rewitalizacyjne mogą być wspierane ze środków RPO WSL 2014-2020 

także w ramach innych PI. Dodatkowe wsparcie dla tychże projektów polega na: 

 preferencjach dla projektów rewitalizacyjnych w postaci dodatkowych punktów  

w procedurze konkursowego trybu wyboru projektów w ramach przedsięwzięć 

współfinansowanych z EFRR oraz EFS, 

 możliwości uzyskania dodatkowego wsparcia z budżetu państwa na wkład własny 

w postaci dodatkowych 10% dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych 

w ramach projektów współfinansowanych z EFRR; 

 dedykowanych konkursów przeznaczony dla projektów rewitalizacyjnych w ramach 

OSI.  

Dodatkowe wsparcie dla projektów rewitalizacyjnych dedykowane jest wybranym 

poddziałaniom następujących osi priorytetowych - OP III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII. 

Warunkiem jego uzyskania jest wynikanie projektu z programów rewitalizacji pozytywnie 

zaopiniowanych przez IZ RPO WSL i znajdujących się w Wykazie programów rewitalizacji 

województwa śląskiego. 

Według założeń Programu, dodatkowe premiowanie projektów wynikających z programów 

rewitalizacji ma służyć wspieraniu podejścia zintegrowanego, opartego na realizacji 

kompleksowych przedsięwzięć wynikających z przeprowadzonej diagnozy potrzeb, lepszemu 
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ukierunkowaniu terytorialnemu wsparcia, a także zwiększeniu potencjału efektywnego 

wykorzystywania środków dostępnych w ramach Programu.   

Jak wynika z analizy danych z wniosków o dofinansowanie projektów wdrażanych w ramach 

RPO WSL 2014-2020, realizacja projektów rewitalizacyjnych cieszyła się dużą popularnością 

wśród beneficjentów. Łącznie we wszystkich osiach priorytetowych podpisano umowy na 

realizację 589 projektów wynikających z programów rewitalizacji, w tym 400 w ramach PI 

innych niż 9b oraz 9i cel 2. Najwięcej projektów rewitalizacyjnych poza PI 9b oraz PI 9i cel 2 

wdrażanych jest w ramach pozostałych priorytetów inwestycyjnych OP IX Włączenie 

społeczne – jest to 105 projektów. Kolejnymi osiami priorytetowymi ze znaczącą liczbą 

projektów rewitalizacyjnych są OP IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii 

i gospodarka niskoemisyjna – 84 projekty oraz OP VII Regionalny rynek pracy – 51 

projektów. Dość znaczącą liczbę projektów rewitalizacyjnych odnotowano także w ramach 

OP V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów i OP XI Wzmocnienie 

potencjału edukacyjnego (po 43 projekty w każdej osi), w ramach pozostałych priorytetów 

inwestycyjnych OP X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna (34 projekty), 

a także w ramach OP VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy – 26 projektów. 

W pozostałych osiach dofinansowano jedynie po kilka projektów rewitalizacyjnych.  

Warto zaznaczyć, iż pojawiały się sytuacje, w których wnioskodawcy deklarowali we wniosku 

o dofinansowanie, iż proponowany przez nich projekt wynika z programu rewitalizacji, jednak 

dla poddziałania, w ramach którego aplikowali nie przewidziano w Programie dodatkowego 

wsparcia dla projektów rewitalizacyjnych. Dotyczy to OP I, OP VI, a także pojedynczych 

poddziałań w ramach OP IV, OP VIII, OP IX, OP X oraz OP XI. W takich przypadkach 

realizacja projektów rewitalizacyjnych nie wiąże się z benefitami w postaci dodatkowych 

środków z budżetu państwa czy dodatkowych punków w trakcie oceny projektów.   

Tabela 21. Liczba projektów rewitalizacyjnych dofinansowanych w ramach 
poszczególnych osi priorytetowych RPO WSL 2014-2020 (poza PI 9b oraz PI 9i cel 2) 

OP 
Liczba projektów 
rewitalizacyjnych 

I Nowoczesna gospodarka 2 

III Konkurencyjność MŚP 4 

IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 84 

V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów 43 

VI Transport  1 

VII Regionalny rynek pracy 51 

VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy 26 

IX Włączenie społeczne 105 

X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna 34 



 

Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

145 

 

OP 
Liczba projektów 
rewitalizacyjnych 

XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 43 

XII Infrastruktura edukacyjna 7 

Suma 400 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z LSI, stan na 23.11.2020. 

Analiza rozkładu tematycznego projektów rewitalizacyjnych poza PI 9b oraz PI 9i cel 2 

wskazuje, iż najwięcej z nich dotyczy świadczenia usług społecznych i zdrowotnych (98 

projektów). 62 projekty rewitalizacyjne dotyczą zwiększania efektywności energetycznej 

i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, 

przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego, podniesienia standardu 

użytkowego budynków objętych projektem oraz ograniczenia negatywnego wpływu 

nieefektywnych ekologicznie źródeł energii. W ramach działania dedykowanego wspieraniu 

rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług 

społecznych realizowane są 32 projekty, w ramach których prowadzone są roboty 

budowlane w zdegradowanych budynkach w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, 

wspomagane i chronione oraz centra usług społecznościowych. 28 projektów 

rewitalizacyjnych dotyczy wsparcia ukierunkowanego na poprawę zdolności do zatrudnienia 

osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia, natomiast 22 projekty 

koncentrują się na realizacji programów zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej oraz działań ukierunkowanych na zwiększanie dostępu do wysokiej jakości 

oferty kształcenia ogólnego, m. in. poprzez indywidualizację pracy z uczniem. Znacząca 

grupa projektów (21) dotyczy także wsparcia dla osób planujących rozpoczęcie działalności, 

istotnego dla obszarów rewitalizacji zarówno z gospodarczego, jak i społecznego punktu 

widzenia.  

Wśród projektów rewitalizacyjnych znalazło się również 17 przedsięwzięć dotyczących 

tworzenia i rozwijania miejsc opieki nad dziećmi do 3. roku życia, umożliwiających godzenie 

życia zawodowego i prywatnego, a także 16 przedsięwzięć polegających na 

przeprowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich czy robót budowlanych  

w obiektach zabytkowych. W ramach 15 projektów dotyczących niskoemisyjnego transportu 

i efektywnego oświetlenia zaplanowano działania związane z tworzeniem węzłów 

przesiadkowych oraz rozwojem systemów rowerów miejskich, mających na celu 

przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu mieszkańców obszarów rewitalizacji, 

rozwojowi multimodalności oraz stwarzaniu warunków do zmiany środka transportu na mniej 

emisyjny, co wpływa pozytywnie na jakość środowiska. Po kilkanaście projektów 

rewitalizacyjnych dotyczy usuwania azbestu oraz budowy punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych, podnoszenia kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych, a także 

zagospodarowania przestrzeni w celu ochrony przyrody i bioróżnorodności oraz 

przystosowanie tej przestrzeni na cele edukacyjne i rekreacyjno-wypoczynkowe. W ramach 

pozostałych działań realizowanych jest po kilka projektów wynikających z programów 

rewitalizacji.  
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Tabela 22. Liczba projektów rewitalizacyjnych dofinansowanych w ramach 
poszczególnych działań RPO WSL 2014-2020 (poza PI 9b oraz PI 9i cel 2) 

Działanie 
Liczba projektów 
rewitalizacyjnych 

9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 98 

4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i 

mieszkaniowej 
62 

10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury 

usług społecznych 
32 

7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 28 

11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego 

dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego 
22 

7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej 21 

8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego 17 

5.3 Dziedzictwo kulturowe 16 

4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie 15 

5.2 Gospodarka odpadami 13 

11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych 12 

5.4 Ochrona różnorodności biologicznej 11 

11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - 

kształcenie zawodowe uczniów 
8 

12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego 7 

4.1 Odnawialne źródła energii 6 

8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej 

pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy 
6 

9.1 Aktywna integracja 6 

3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP 4 

5.1 Gospodarka wodno-ściekowa 3 

8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich 

pracowników 
3 

1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji 2 
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Działanie 
Liczba projektów 
rewitalizacyjnych 

10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia 2 

7.4 Wspomaganie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (działania z 

zakresu outplacementu) 
2 

11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - 

kształcenie zawodowe osób dorosłych 
1 

4.4 Wysokosprawna kogeneracja 1 

6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne 1 

9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie 1 

Suma 400 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z LSI, stan na 23.11.2020 r. 

Analiza dofinansowanych projektów pokazuje, iż benefity dla przedsięwzięć wynikających 

z programów rewitalizacji skutecznie zachęciły wnioskodawców do aplikowania o wsparcie 

dla projektów rewitalizacyjnych poza PI 9b oraz PI 9i cel 2, realizując tym samym założenia 

Programu w kwestii zwiększenia potencjału dla efektywnej absorpcji środków. Jak wskazuje 

poniższa tabela, w większości Poddziałań alokacja przeznaczona na projekty rewitalizacyjne 

została wykorzystana w co najmniej kilkudziesięciu procentach – średnio było to niemal 54% 

dostępnych środków. Przekroczenie wyznaczonej puli odnotowano w przypadku 

Poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs, 5.2.1 Gospodarka odpadami - ZIT, 

5.2.2 Gospodarka odpadami - RIT oraz 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – 

konkurs. Jedynie w pięciu Poddziałaniach nie zidentyfikowano dofinansowanych projektów 

rewitalizacyjnych.   

Tabela 23. Poziom wykorzystania alokacji przewidzianej dla projektów 
rewitalizacyjnych w ramach priorytetów inwestycyjnych innych niż PI 9b oraz Pi 9i  
cel 2.  

Działanie/Poddziałanie Alokacja w zł* 
Wartość dofinansowania UE 
w podpisanych umowach w zł  

% wykorzystania 
alokacji 

3.1.1, 3.1.2      92 310 000,00          37 802 069,98  41,0% 

4.1.1, 4.1.2      19 870 799,93            2 649 393,11  13,3% 

4.1.3        8 597 500,00          20 607 732,50  239,7% 

4.3.1, 4.3.2   468 728 903,45          91 197 012,60  19,5% 

4.3.3      33 937 500,00          26 766 734,80  78,9% 

4.3.4      45 250 000,00          36 650 081,00  81,0% 

4.5.1, 4.5.2   464 500 033,03       212 608 763,09  45,8% 
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5.1.1, 5.1.2   195 614 148,15            9 975 642,34  5,1% 

5.2.1, 5.2.2        6 949 879,63            8 678 708,51  124,9% 

5.3.1   104 343 671,88          70 859 921,29  67,9% 

5.3.2      22 625 000,00          14 375 857,27  63,5% 

5.4.1      10 093 442,38                                 -    0,0% 

5.4.2        2 884 687,50            2 224 618,41  77,1% 

5.4.3   149 325 000,00          79 133 064,82  53,0% 

7.1.1      12 489 000,00            6 472 869,26  51,8% 

7.1.2        4 328 162,50            1 654 601,36  38,2% 

7.1.3      42 449 025,00          27 054 165,84  63,7% 

7.3.1      25 516 298,53            6 398 224,90  25,1% 

7.3.2        9 495 707,98            1 312 761,07  13,8% 

7.3.3      19 796 875,00          14 289 501,70  72,2% 

7.4.1      13 993 539,88            3 490 660,80  24,9% 

7.4.2           754 828,83                                 -    0,0% 

8.1.1      10 330 308,03            7 458 656,09  72,2% 

8.1.2        2 488 523,75            2 411 126,44  96,9% 

8.1.3        1 131 250,00               936 239,53  82,8% 

8.2.1        8 285 591,75                                 -    0,0% 

8.2.2        1 821 765,00            1 607 756,27  88,3% 

8.2.3      16 213 921,18          14 196 758,28  87,6% 

9.1.3      30 589 000,00            8 854 215,00  28,9% 

9.2.1      94 067 767,93          54 612 930,94  58,1% 

9.2.2      26 139 250,75          14 574 042,00  55,8% 

9.2.3      60 861 250,00          57 132 515,59  93,9% 

9.3.1           972 875,00                                 -    0,0% 

10.2.1, 10.2.2   147 107 546,38          47 606 978,77  32,4% 

10.2.3      49 246 706,25          24 377 202,04  49,5% 

11.1.3        7 013 750,00            2 693 268,30  38,4% 
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11.1.4           970 119,28            1 595 071,93  164,4% 

11.4.1        8 590 712,50            4 308 477,19  50,2% 

11.4.2        4 958 268,75               157 657,25  3,2% 

12.1   126 639 496,23                                 -    0,0% 

12.2   145 315 234,60          12 424 944,36  8,6% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z LSI, stan na 23.11.2020 r. 

* Alokacja na podstawie SZOOP RPO WSL 2014-2020 z dnia 17.02.2021 r., wartość alokacji 

w zł została wyliczona przy uwzględnieniu kursu obowiązującego w listopadzie  

(1 EUR = 4,525 zł). 

Dofinansowane projekty realizowane są zgodnie z zapisami Programu dotyczącymi 

specjalnego wspierania działań rewitalizacyjnych. Podejmowane przedsięwzięcia wynikają 

z programów rewitalizacji pozytywnie zaopiniowanych przez IZ RPO WSL i znajdujących się 

w Wykazie programów rewitalizacji województwa śląskiego, a zatem zasadność ich realizacji 

wynika z realnie istniejących potrzeb społeczności lokalnych, zidentyfikowanych w trakcie 

przeprowadzania diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej gmin. Projekty rewitalizacyjne 

realizują także założenie o większym ukierunkowaniu terytorialnym wsparcia dzięki 

koncentracji na obszarach o największym stopniu zdegradowania.  

Wszystkie realizowane bądź zrealizowane projekty rewitalizacyjne stanowią 11% wszystkich 

projektów dofinansowanych w ramach RPO WSL 2014-2020, natomiast projekty realizowane 

poza PI 9b oraz PI 9i cel 2 – 7%32.  

Znaczące zainteresowanie aplikowaniem o wsparcie dla tego rodzaju projektów oraz 

zgodność realizowanych projektów z założeniami Programu dotyczącymi rewitalizacji 

potwierdzają także rozmowy z przedstawicielami IZ oraz IP ZIT/RIT, a także 

przedstawicielami gmin. Wykazanie faktu wynikania projektu z programu rewitalizacji 

najczęściej jest dla beneficjentów mało problematyczne z uwagi na szeroki wachlarz 

przedsięwzięć umieszczanych na listach podczas tworzenia programów rewitalizacji, 

a dodatkowe korzyści w postaci środków z budżetu państwa czy też większej pewności 

otrzymania dofinansowania dzięki kryteriom promującym czy dedykowanym naborom 

stanowią dla wnioskodawców bodziec do aplikowania o wsparcie. 

Podsumowanie 

Wśród założeń RPO WSL 2014-2020 znalazło się specjalne wspieranie projektów 

rewitalizacyjnych, mające na celu stymulowanie wdrażania zintegrowanych, kompleksowych 

i zorientowanych terytorialnie przedsięwzięć. Oprócz PI 9b i 9i cel 2, na dodatkowe wsparcie 

w postaci premiujących kryteriów w ramach oceny projektów, dodatkowych środków 

z budżetu państwa (10% dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na wkład 

własny) oraz dedykowanych konkursów mogą liczyć także projekty z innych PI, wynikające 

z Programów Rewitalizacji pozytywnie zaopiniowanych przez IZ RPO WSL i znajdujących się 

w Wykazie programów rewitalizacji województwa śląskiego. Jak wynika z przeprowadzonego 

                                                

32 Według stanu na 23.11.2020. 
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badania, wnioskodawcy wykazali znaczne zainteresowanie możliwością ubiegania się  

o wsparcie na tego rodzaju przedsięwzięcia. Łącznie w ramach PI innych niż PI 9b oraz PI 9i 

cel 2 realizowanych jest 400 projektów rewitalizacyjnych, co stanowi 7% wszystkich 

projektów dofinansowanych w Programie. Projekty te dotyczą przede wszystkim poprawy 

efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, rozwoju 

mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług 

społecznych, przeciwdziałania bezrobociu oraz poprawie dostępu do dobrej jakości edukacji.  

3.4.2 Ocena zastosowanych rozwiązań dla projektów rewitalizacyjnych 
realizowanych poza PI 9i cel 2 i PI 9b 

W poniższej części przedstawiono ocenę opisanych w poprzednim podrozdziale 

instrumentów wsparcia dla projektów rewitalizacyjnych.  

Jak zostało stwierdzone, stosunkowo dużym zainteresowaniem cieszyła się możliwość 

realizacji projektów wynikających z zatwierdzonych programów rewitalizacji. Dotyczyło to 

przede wszystkim działań z zakresu poprawy efektywności energetycznej i OZE, lecz 

powiązania z procesem rewitalizacji wykazywano także w ramach wsparcia infrastruktury 

usług społecznych, walki z bezrobociem oraz poprawy warunków edukacyjnych. Możliwość 

otrzymania dodatkowych punktów w procesie aplikowania o dofinansowanie należy ocenić 

więc pozytywnie. Z jednej strony było to motywacją dla wnioskodawców, by planowane 

projekty realizować na terenach najbardziej potrzebujących wskazanych w lokalnych bądź 

gminnych programach rewitalizacji. Co prawda w ramach kryterium oceny za dodatkowe 

powiązanie z programem rewitalizacji można było otrzymać 0,2 punktu, jednak często 

stanowiło to różnicę decydującą o przyznaniu dofinansowania.  

Z drugiej zaś strony tego typu rozwiązanie sprawiło, że proces rewitalizacji nabrał charakteru 

zintegrowanego, co jest pożądane z punktu widzenia potrzeb w regionie. Szerzej ten temat 

poruszono w Podrozdziale 3.5.1, w którym analizowano aktualność celów RPO w zakresie 

rewitalizacji. Warto jednak zasygnalizować, że optymalnym kierunkiem na kolejną 

perspektywę finansową jest łączenie działań infrastrukturalnych zarówno ze sferą społeczną, 

gospodarczą i kulturową, lecz także z projektami prośrodowiskowymi. Przedstawione 

powyżej dane pokazujące jak często realizowano w ramach innych PI projekty wspierające 

efektywność energetyczną i OZE pokazują, że tego typu rozwiązanie jest jak najbardziej 

uzasadnione i należy je stosować w przyszłej perspektywie. Co więcej, z przeprowadzonych 

rozmów wynika, że warto byłoby zwiększyć bonus punktowy za powiązanie projektu 

z LPR/GPR do 1 pkt.  

Również zdecydowanie pozytywnie ocenia się możliwość skorzystania z dofinansowania  

z budżetu państwa do wkładu własnego w wysokości 10% wydatków kwalifikowanych EFRR. 

Jest to mechanizm wprowadzony na podstawie zapisów Kontraktu Terytorialnego dla 

Województwa Śląskiego i ma wspierać jednostki samorządu terytorialnego w sięganiu po 

wsparcie w tej dziedzinie. Warto zaznaczyć, że w tym zakresie nastąpiła zmiana, gdyż 

pierwotnie Kontrakt Terytorialny nie zawierał takich zapisów, a zostały one wprowadzone na 

podstawie Aneksu nr 1 z 4 sierpnia 2015 roku, a następnie uwzględnione w kolejnej (5) 

wersji SZOOP33. Wielu rozmówców biorących udział w wywiadach pogłębionych (jednak nie 

                                                

33 W wersji 5 SZOOP wprowadzono zapisy w pkt. 21, jednak nie wpisano ich do tabeli A.1.2 Indykatywna alokacja UE planowana na projekty 
rewitalizacyjne. Zmiana w ww. tabeli nastąpiła w wersji 6 SZOOP z 19 lipca 2016 r. 
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tylko przedstawiciele gmin) potwierdziło, że tego typu dodatkowe dofinansowanie stanowi 

istotny czynnik motywacyjny. Pozostawienie tej możliwości w przyszłej perspektywie 

finansowej jest szczególnie ważne w kontekście możliwego kryzysu finansowego, przed 

którym staną liczne samorządy. Zgodnie z prognozami będzie on wynikać z uszczuplenia 

dochodów gmin w związku z trwającą pandemią COVID-19 i może istotnie ograniczyć plany 

inwestycyjne. W tej sytuacji pozostawienie wsparcia w wysokości 10% może skutecznie 

zachęcać, by jednak podejmowano działania z zakresu rewitalizacji. Decyzje w tym zakresie 

warto podjąć możliwie szybko, by gminy aktualizując swoje programy rewitalizacji miały 

świadomość kontynuacji bądź zaniechania takiego instrumentu.  

Możliwość wprowadzenia trybu pozakonkursowego do projektów rewitalizacyjnych 

realizowanych w ramach OSI (na terenie Bytomia i Radzionkowa) także jest oceniana 

pozytywnie, choć sam instrument w opinii ewaluatorów nie zrealizował w pełni swoich celów. 

Jednak w sytuacji, w której miasta te zostały wskazane w dokumentach strategicznych jako 

OSI, istnieje silne uzasadnienie, by zapewnić realizację pewnych projektów na ich terenie. 

Aplikowanie w ramach konkursów mogłoby sprawić, że wnioski o dofinansowanie zostaną 

ocenione nisko i w związku z tym samorząd wsparcia nie otrzyma. 

 

3.5 Rozwiązania w zakresie rewitalizacji możliwe do realizacji  
w perspektywie 2021-2027 

3.5.1 Aktualność celów i form interwencji 

Wśród celów szczegółowych RPO WSL 2014-2020 odnoszących się do ewaluowanych 

priorytetów wymieniono: 

 dla PI 9i cel 2 Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności 

lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne; 

 dla PI 9b Zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej 

rewitalizowane tereny. 

Poniższa część raportu ma na celu udzielenie odpowiedzi czy cele te są wciąż aktualne. 

Następnie skupiono się na aktualności poszczególnych elementów wsparcia w zakresie 

rewitalizacji, takich jak tryb wyboru projektów, sposób finansowania, instrumenty finansowe, 

a także warunki realizacji projektów. Należy przy tym pamiętać, że na przestrzeni 6-7 lat 

(czyli od etapu programowania perspektywy 2014-2020) nastąpiło wiele istotnych zmian,  

w szczególności w sferze gospodarczej i społecznej, które mogą oddziaływać na aktualne 

potrzeby i założenia dla kontynuacji wsparcie w zakresie rewitalizacji. 

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że tak określone cele szczegółowe kładą duży 

nacisk na kwestie społeczne i w centrum działań rewitalizacyjnych stawiają ludzi 

(społeczność lokalną). Obecnie wydaje się to dość oczywiste, jednak należy pamiętać, że 

Ustawa o rewitalizacji weszła w życie w roku 2015, a choćby we wcześniejszej perspektywie 

finansowej dominowało skupianie się na sferze infrastrukturalnej. Stąd tak określone cele 

szczegółowe należy ocenić jako zgodne z obowiązującym podejściem do tematu 

rewitalizacji, gdyż uwzględniają (oprócz infrastrukturalnego) zarówno aspekt społeczny, jak  

i gospodarczy.  
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Analizując kwestię powiązania celów z istniejącymi potrzebami, w pierwszej kolejności 

należy odnieść się do dokumentów strategicznych województwa śląskiego, gdyż to one 

bazują na aktualnej diagnozie sytuacji społeczno-gospodarczej i na tej podstawie 

wyznaczają ramy dla kierunków prowadzonej polityki regionalnej. W odniesieniu do 

wymienionych powyżej celów szczegółowych RPO WSL 2014-2020 należy ocenić, że były 

one spójne z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”. Określała 

ona, że rewitalizacja na terenach zdegradowanych powinna być jednym z obszarów 

strategicznej interwencji w województwie.  

W ostatnim roku ukończono prace i przyjęto (uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z 19 

października 2020 r.) nową strategię obowiązująca do roku 2030. Analiza części 

diagnostycznej wskazuje, że cele sformułowane w obecnym RPO WSL są jak najbardziej 

aktualne. Szereg ze wskazanych w Strategii wyzwań powiązanych jest z szeroko rozumianą 

rewitalizacją. W sferze społecznej mowa jest między innymi o wyzwaniach dotyczących 

procesów wyludniania się miast i suburbanizacji, lecz także o przeciwdziałaniu 

„stereotypowemu wizerunkowi województwa jako miejsca o relatywnie niskiej jakości 

zamieszkania”. Żeby temu przeciwdziałać konieczne jest uwzględnienie w przyszłym RPO 

trendów na rynku pracy, a także trendów demograficznych. 

Rozmówcy w trakcie badania zwracali uwagę, że w obecnej perspektywie beneficjenci  

w nadmierny sposób skupili się wsparciu w projektach w ramach Działania 9.1 na osobach 

długotrwale bezrobotnych, zawężając zbytnio kategorię uczestników, mimo iż nie wynikało to 

z wytycznych i regulaminów konkursów. Powodowało to nierzadko trudności z rekrutacją 

uczestników projektów, gdyż jak wynika z przeprowadzonych rozmów, jest to grupa, którą 

stosunkowo trudno włączyć w działania rewitalizacyjne, zaś efekty tego włączenia są często 

nieduże, choć oczywiście nie powinny być pomijane w przyszłości. Jednak w związku z tym 

warto objąć dodatkowo udziałem w projektach osoby ubogie pracujące. Wobec trwającej 

pandemii COVID-19 i potencjalnego kryzysu gospodarczego możliwe są liczne zwolnienia, 

zaś w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej – utrata zleceń 

i likwidacja. Są to osoby (a wraz z nimi ich rodziny) w szczególności narażone na 

pogorszenie sytuacji materialnej. 

Planując kolejne RPO WSL należy także uwzględnić większe skupienie się na osobach 

starszych i ich potrzebach. Diagnozowane (także w Strategii) starzenie się społeczeństwa 

sprawia, że konieczna będzie poprawa dostępności do wielu usług społecznych, co powinno 

wybrzmieć w tworzonych celach przyszłego RPO, także w dziedzinie rewitalizacji. Warto by 

na rewitalizowanych obszarach istniejące obiekty nabierały nowych funkcji służących właśnie 

osobom starszym oraz prowadzeniu aktywności międzypokoleniowej. Istotne jest również 

dbanie, by modernizowane bądź nowopowstałe obiekty na obszarach rewitalizowanych były 

dostosowane do możliwości osób starszych, a także do osób z niepełnosprawnościami.  

Jednym ze skutków trwającej pandemii COVID-19 będą ograniczone możliwości realizacji 

projektów miękkich w powszechnej dotychczas formie stacjonarnej. Istotne jest więc, by 

w przyszłej perspektywie finansowej istniała możliwość realizacji projektów w formie zdalnej. 

Dotyczy to np. szkoleń i warsztatów mających na celu podniesienie kompetencji 

zawodowych. Co istotne, w związku z tym istnieje też potrzeba uprzedniego podniesienia 

kompetencji cyfrowych wśród przyszłych odbiorców wsparcia. W tym celu ważne jest, by 
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umożliwić realizację projektów dotyczących korzystania z narzędzi do zdalnej komunikacji, 

a także zapewnienia odpowiedniego sprzętu i oprogramowania. 

W obszarze gospodarczym Strategia wśród wyzwań wymienia m.in. przeciwdziałanie 

„polaryzacji rozwoju gospodarczego między różnymi częściami (ośrodkami) województwa, 

w tym zjawiskom peryferyzacji ekonomicznej ośrodków industrialnych oraz miast średnich 

i małych”. Jako czynnik wpływający na przyszłe cele dotyczące rewitalizacji w regionie, 

należy dodatkowo podkreślić planowaną transformację energetyczną i szczególne jej skutki 

dla województwa śląskiego. Odejście od wykorzystania paliw kopalnych oznacza w długiej 

perspektywie zamknięcie kopalni węgla kamiennego, co będzie oznaczało istotną zmianę 

w regionalnej gospodarce, gdyż oprócz samych kopalń likwidacji bądź przebranżowieniu 

będzie musiały ulec tysiące przedsiębiorstw współpracujących. Co równie ważne dla 

rewitalizacji, nastąpią istotne zmiany na rynku pracy, a także w sferze społecznej, gdyż 

należy pamiętać o szczególnym znaczeniu zawodu górnika w regionie. Rodzi to szereg 

potencjalnych ryzyk związanych z sytuacją społeczną, którym należy zapobiec także za 

pomocą regionalnych instrumentów wsparcia, w tym regionalnego programu operacyjnego. 

W związku z tym cele szczegółowe dla rewitalizacji na lata 2021-2027 powinny uwzględnić 

proces sprawiedliwej transformacji i prawdopodobieństwo, że obszarami wymagającymi 

wsparcia będą tereny wokół kopalni, zaś środowiskami, które powinny zostać włączone jako 

odbiorcy projektów – osoby odchodzące z górnictwa oraz ich rodziny. 

Pomimo dużych potrzeb związanych z rewitalizacją obejmujących sferę społeczną 

i gospodarczą, nie należy zapominać w przyszłej perspektywie finansowej o działaniach 

w zakresie infrastruktury. Dotyczy to z jednej strony przestrzeni w centrach miast – często 

zaniedbanej i borykającej się z problemami będącymi konsekwencją postępującej 

suburbanizacji. Z drugiej strony należy pamiętać, że województwo śląskie to wciąż region 

o największym w kraju odsetku terenów zdegradowanych i zdewastowanych (0,427%), a co 

więcej - o stosunkowo niskim tempie rekultywacji i zagospodarowania terenów 

zdegradowanych (65 ha/rok)34. Problem ten dotyka przede wszystkim subregion centralny 

i zachodni. Należy się przy tym spodziewać, że wraz z postępującą transformacją 

energetyczną i zamykaniem kopalni węgla kamiennego, kwestia ta będzie coraz istotniejsza.  

Wciąż istotnym problemem regionu jest konieczność poprawy stanu środowiska naturalnego. 

Jednym z priorytetów polityki regionalnej powinno być zmniejszenie niskiej emisji i poprawa 

jakości powietrza. Takie działania – choć są nim dedykowane inne instrumenty polityki 

regionalnej, zaś na poziomie RPO inne priorytety inwestycyjne – nie powinny być pomijane 

w dyskusji o przyszłych celach procesów rewitalizacyjnych. Podobnie jak na poziomie 

Strategii, również w RPO warto rozważyć powiązanie celów dotyczących rewitalizacji 

z poprawą środowiska naturalnego, a także z kwestią adaptacji miast do zmian klimatu. 

Wśród działań, które mogą łączyć te dziedziny są inwestycje w rozwój odnawialnych źródeł 

energii (np. fotowoltaika na modernizowanych budynkach), zmniejszanie energochłonności 

modernizowanych budynków, wspieranie transportu publicznego w rewitalizowanej 

przestrzeni oraz planowanie i zarządzanie obszarami miejskimi w oparciu o rzeczywiste 

zdiagnozowane potencjały rozwojowe i potrzeby mieszkańców oraz racjonalne 

wykorzystanie istniejącej i powstającej infrastruktury – w tym kontekście ważne będzie także 

                                                

34 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego 2030, s.54 
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zastosowanie w miastach nowoczesnych rozwiązań z zakresu smart city, usprawniających 

świadczenie usług publicznych oraz poprawiających jakość życia mieszkańców, dotyczących 

takich zagadnień jak m. in. systemy zdalnego reagowania w sytuacjach kryzysowych, 

technologie monitorowania jakości powietrza i wody czy też systemy zarządzania ruchem na 

obszarze miasta.  

Przeprowadzone wywiady z przedstawicielami IP ZIT/RIT RPO WSL oraz ekspertami 

wskazują także, iż w przyszłej perspektywie pożądane byłoby wspieranie w ramach działań 

rewitalizacyjnych potencjału turystycznego województwa. Jest to tym bardziej istotne, gdyż 

branża turystyczna została (i nadal pozostaje) znacząco dotknięta skutkami pandemii, 

zasadne zatem jest, aby wspierać podmioty (także przedsiębiorstwa), działające na 

obszarach atrakcyjnych turystycznie. Co więcej, rozwijanie działalności turystycznej może 

być jednym ze sposobów na przekwalifikowanie osób zatrudnionych dotychczas w branży 

wydobywczej.  

Przeprowadzone badanie wskazuje, że typy projektów możliwe do realizacji w obszarze 

rewitalizacji w obecnej perspektywie finansowej są na tyle ogólne i „pojemne”, iż dają 

beneficjentom dość dużą swobodę określania zakresu działań projektowych. Szeroki zakres 

możliwych przedsięwzięć został oceniony przez rozmówców wywiadów pogłębionych 

jednoznacznie pozytywnie – respondenci podkreślali, że pozwala on na dopasowanie 

założeń projektu do indywidualnych potrzeb danej społeczności lokalnej. Pozytywnie 

oceniono także wyróżnienie oddzielnego typu projektu dedykowanego obszarom 

poprzemysłowym z uwagi na wciąż ogromne potrzeby dotyczące ich rekultywacji 

i ponownego zagospodarowania, występujące w województwie śląskim. W zdecydowanej 

większości przypadków respondenci postulowali o utrzymanie dotychczasowych typów 

projektów, oceniając, iż nadal pozostają one trafnie dobrane do występujących potrzeb. 

Dlatego też zasadne jest, aby w przyszłej perspektywie finansowej zachować ogólne 

brzmienie istniejących typów projektów. Warto jednakże uwzględnić w regulaminach 

naborów bądź w kryteriach premiujących opisane wyżej zagadnienia, takie jak objęcie 

wsparciem także ubogich pracujących oraz osób odchodzących z górnictwa i ich rodzin, 

podkreślenie istotności działań skierowanych do seniorów i osób z niepełnosprawnościami 

(aktywna integracja, dostęp do usług społecznych, ułatwianie korzystania z infrastruktury), 

większy nacisk na aspekt środowiskowy w realizowanych projektach oraz umożliwienie 

podejmowania działań zwiększających potencjał turystyczny regionu.  

Warto odnieść się również do trybu wyboru projektów, który w przypadku działań 

rewitalizacyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020 był zdominowany przez tryb konkursowy. 

W opinii ewaluatorów takie podejście jest słuszne i powinno być kontynuowane w przyszłej 

perspektywie. Ocena trybu pozakonkursowego zastosowanego w ramach OSI (Bytom 

i Radzionków) nie jest pozytywna, w związku z czym nie rekomenduje się jej kontynuacji. 

Jedynym potencjalnym tematem projektu pozakonkursowego, który warto rozważyć są 

działania o charakterze ponadgminnym skierowane do osób odchodzących z górnictwa 

w związku z transformacją energetyczną. Obszarem realizacji tego przedsięwzięcia mógłby 

być subregiony centralny oraz zachodni, na terenie których zlokalizowanych jest najwięcej 

kopalń i które w opinii uczestników badań w największym stopniu zagrożone są skutkami 

tego procesu.  
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W zakresie form finansowania warto wprowadzić podział na dotacje skierowane do jednostek 

samorządu terytorialnego oraz instrumenty finansowe (pożyczki, poręczenia) dla MSP. 

W przypadku tych pierwszych należy wziąć pod uwagę niekomercyjny charakter 

planowanych projektów, w szczególności, że mają one w dużej mierze służyć osobom 

zagrożonym wykluczeniem społecznym. Co więcej, w związku z przewidywanym kryzysem 

finansów samorządowych, JST mogłyby się obawiać zaciągania zobowiązań finansowych. 

Takie rozgraniczenie pozwoli uniknąć swoistego dublowania form dofinansowania 

stosowanego w obecnej perspektywie – zarówno MSP jak i JST mogły korzystać z dotacji 

oraz z pożyczek. 

Istotnym elementem wdrażania RPO WSL 2014-2020, którego aktualność analizowano była 

zasadność dalszej realizacji projektów rewitalizacyjnych w ramach instrumentów 

terytorialnych. Ze względu na duże znaczenie tego instrumentu (pod względem 

przeznaczonej alokacji, zakresu PI oraz z faktu objęcia nim całego obszaru województwa) 

dla RPO w obecnej perspektywie, warto w tym miejscu zaznaczyć, że w opinii ewaluatorów 

kontynuacja takiego podejścia w przyszłej perspektywie nie jest uzasadniona. Instrument ZIT 

zgodnie z założeniami wymaga realizacji projektów zintegrowanych, a dodatkowo pożądane 

jest, by były to projekty partnerskie obejmujące więcej niż jedną gminę. W związku z tym, że 

obecny system rewitalizacji w Polsce opiera się na gminnych lub lokalnych programach 

rewitalizacji, siłą rzeczy dokumenty strategiczne powstają na najniższym szczeblu 

samorządu terytorialnego. Stanowiące integralną część programów opisy projektów 

obejmują także obszar jednej gminy. W związku z tym trudno byłoby stworzyć koncepcję 

projektów partnerskich, chyba że wszyscy partnerzy umieściliby w swoich programach 

analogiczne działania. Również nie ma uzasadnienia kontynuowanie działań 

rewitalizacyjnych w ramach RLKS, gdyż na obszarach wiejskich większe uzasadnienie mają 

szerokie projekty związane z odnową terenów niż stanowiące rewitalizację sensu stricto. 

Taka ocena jest spójna z wnioskami z badania dotyczącego całego systemu rewitalizacji 

w Polsce, w którym zapisano: „Regionalne zasady profilowały w istotny sposób rewitalizację 

w gminach. Jako najmniej skuteczne narzędzia regionalne można zdecydowanie wskazać 

ZIT i RLKS”35. 

Podsumowanie 

W świetle zarówno przeprowadzonego badania, jak i uchwalonej Strategii Rozwoju 

Województwa Śląskiego 2030 ocenia się, że cele stawiane przed procesem rewitalizacji 

w regionie pozostają aktualne. Strategia w swoim Celu operacyjnym 3. brzmiącym 

„Atrakcyjne warunki zamieszkania, kompleksowa rewitalizacja, zapobieganie i dostosowanie 

do zmian klimatu” wskazuje, że wśród pożądanych działań jest zarówno rekultywacja 

obszarów zdegradowanych (w tym poprzemysłowych), jak i poprawa jakości i atrakcyjności 

przestrzeni publicznych. Rewitalizacja w perspektywie 2021-2027 powinna jednak 

w większym stopniu skupiać się na osobach zagrożonych pogorszeniem sytuacji materialnej 

(w związku z kryzysem wywołanym COVID-19 oraz transformacją energetyczną) 

oraz seniorami i ich potrzebami (w związku z trendami demograficznymi). W aspekcie 

gospodarczym należy elastycznie reagować na potencjalne zmiany (znów związane 

z upadkiem wielu firm w wyniku pandemii oraz wobec zamykania kopalń). W sferze 

                                                

35 Raport z Badania systemu zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce. Ecorys Polska, Instytut Rozwoju Miast i Regionów na 
zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Warszawa 2020 
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infrastrukturalnej rewitalizacja powinna uwzględniać postulat ograniczania niskiej emisji 

i poprawę stanu środowiska naturalnego (m.in. walka ze smogiem) i być jednym  

z elementów tworzenia tzw. smart cities. Poza wsparciem w ramach RPO ważne jest, by 

samorządy prowadziły działania mające na celu integrowanie społeczności lokalnych 

w duchu partycypacji obywatelskiej i budowania świadomości, że o charakterze miast 

decydują sami mieszkańcy, którzy są istotniejsi niż infrastruktura. 

3.5.2 Obszary wymagające wsparcia w perspektywie 2021+ 

Przeprowadzone badanie wskazuje, że w perspektywie 2021+ zasadna jest kontynuacja 

wsparcia dotychczasowych działań, ich obszaru i zakresu. Wynikające z ram ustawowych 

i programowych ramy wsparcia rewitalizacji pozwoliły dotychczas na realizację szerokiego 

wachlarza przedsięwzięć. Ewolucja potrzeb Śląska w zakresie rewitalizacji i odpowiedź na 

zmieniające się uwarunkowania społeczno-gospodarcze wymagają nie tyle zasadniczych 

zmian w sposobie ukierunkowania wsparcia, co raczej niewielkich modyfikacji, opisanych 

w poprzednim rozdziale. 

Choć w ocenie ewaluatorów, w kontekście perspektywy finansowania 2021+ uzasadniona 

jest przede wszystkim kontynuacja wsparcia, należy zwrócić uwagę na kilka zagadnień. 

Po pierwsze, problematyka rewitalizacji jest zróżnicowana, jeśli wziąć pod uwagę typ 

jednostki osadniczej. Wyzwania i problemy są inne dla jednostek miejskich, a inne dla 

wiejskich. Jednocześnie, procesy urbanizacji sprawiają, że gminy wiejskie – w szczególności 

położone w sąsiedztwie – są silnie funkcjonalnie powiązane z ośrodkami miejskimi, a ich 

mieszkańcy pracują, korzystają z kultury i edukacji, w miastach. Powiązania te mają 

szczególne znaczenie w obliczu struktury osadniczej Śląska, jednak ze względu na 

zróżnicowanie specyfiki gmin miejskich i wiejskich, w przyszłej perspektywie finansowej 

zasadne wydaje się zastosowanie dla nich odrębnych instrumentów wsparcia. 

Po drugie, należy zwrócić uwagę na zagadnienie wielofunkcyjności wspieranych w ramach 

działań rewitalizacyjnych ośrodków i infrastruktury, oraz ich dostępności dla różnych grup 

wiekowych. Otwartość na łączenie funkcji – np. w ramach wspieranych punktów aktywności 

lokalnej – stanowi przyczynek do mocniejszej integracji społeczności. Jest to wymiar, który 

nabrał na znaczeniu i stał się wyraźnie widoczny w okresie pandemii. Wprowadzane 

ograniczenia uwidoczniły jak cenna jest tkanka miejska, w której w bliskim otoczeniu 

dostępne są podstawowe usługi, oraz w której mieszkańcy realizować mogą podstawowe 

potrzeby. W tym kontekście wsparciem w ramach rewitalizacji warto objąć tworzenie 

i modernizację tzw. „zielonej infrastruktury”, co w obecnym okresie programowania było 

możliwe w ograniczonym stopniu. Potrzeba wsparcia np. modernizacji istniejących parków, 

tworzenia parków kieszonkowych czy odpowiedniej małej architektury zgłaszana była przez 

beneficjentów w okresie 2014-2020, jednak doświadczenia pandemii podkreślają jej 

znaczenie. Dostęp do przyrody, miejsc rekreacji, możliwość spotykania się w otwartej 

przestrzeni (co więcej – na świeżym powietrzu), w pobliżu miejsca zamieszkania są istotne 

dla jakości życia wszystkich mieszkańców.  

Jak odnotowano w poprzednim rozdziale, w związku ze zmianami demograficznymi 

społeczeństwa szczególnie istotne jest uwzględnienie w perspektywie 2021+ działań 

skierowanych do seniorów. Zgromadzony materiał badawczy, a zwłaszcza wywiady 

przeprowadzone z ekspertami wskazują jednak, że pożądane jest wsparcie działań 
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umożliwiających integrację międzypokoleniową – a zatem uwzględnianie w inicjatywach 

rewitalizacyjnych zarówno seniorów, jak i dzieci i młodzieży. 

W perspektywie finansowej 2014-2020 możliwość realizacji wieloaspektowych działań była 

utrudniona, wymagała w zasadzie prowadzenia kilku projektów w ramach kategorii 

interwencji przyporządkowanych różnym celom tematycznym i priorytetom inwestycyjnym. 

Aktualne projekty dokumentów pozwalają sądzić, że w perspektywie 2021+ realizacja 

projektów integrujących działania, wielofunkcyjnych i skierowanych do różnych grup 

odbiorców, będzie możliwa w ramach celu „Europa bliżej obywateli” polityki spójności (Cel 

Polityki 5), co pozwoli na sprawniejszą realizację celów projektów rewitalizacyjnych.  

Dla procesów rewitalizacji na Śląsku istotne znaczenie będzie miał także Fundusz 

Sprawiedliwej Transformacji, który może pozwolić na intensyfikację prowadzonych działań. 

Wydaje się, że w ramach tego funduszu możliwe będzie zaadresowanie potrzeb związanych 

z zagospodarowaniem obszarów poprzemysłowych i terenów zdegradowanych, które  

w obecnej perspektywie programowej nie zostały objęte wsparciem ze względu na zapisy 

Wytycznych i Ustawy. 

Planowana transformacja energetyczna będzie kluczowym czynnikiem wpływającym na 

region w przyszłości i skutkować będzie zmianami w regionalnej gospodarce i rynku pracy. 

W perspektywie finansowej 2021-2027, jak wskazano w poprzednim rozdziale, niezbędne 

będzie zatem objęcie wsparciem osób odchodzących z górnictwa i ich rodzin. 

O zmiany w kontekście kolejnej perspektywy finansowej pytano m.in. w badaniu ankietowym 

przedstawicieli beneficjentów Działania 9.1 i 10.3. Jak ilustruje poniższy wykres, respondenci 

mieli pewne trudności z odniesieniem się do zagadnień w tym zakresie, jednak wielu 

wskazywało, że nie dostrzega potrzeby zmian w zasadach, trybie wyboru projektów, 

sposobie finansowania (dystrybucji środków), czy warunkach realizacji (poziomu 

dofinansowania) inwestycji. Respondenci wskazujący na potrzebę zmian postulowali 

w szczególności szersze stosowanie trybu pozakonkursowego oraz brak powiązania 

projektów w Działaniu 10.3 z działaniami z zakresu aktywizacji społecznej. 
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Wykres. 39 Czy w kolejnej perspektywie finansowej należałoby zmienić …  
w porównaniu z obecnie obowiązującym/i? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami, 

Działanie 9.1: n= 28, Działanie 10.3: n=57. 

 

3.5.3 Potrzeby związane z doradztwem, działaniami edukacyjnymi 
i szkoleniowymi w kwestii tworzenia i wdrażania programów rewitalizacji 
w perspektywie 2021+ 

 

Działania edukacyjne i szkoleniowe są nieodłącznymi i bardzo potrzebnymi elementami 

współpracy Instytucji Zarządzającej z jednostkami samorządu terytorialnego funkcjonującymi 

na terenie województwa. Prowadzone do tej pory przedsięwzięcia w tym zakresie  

w obszarze rewitalizacji zostały przez przedstawicieli JST ocenione jako bardzo rzetelne 

i pomocne, co niejednokrotnie zostało podkreślone podczas badań jakościowych.  

Potrzebę wsparcia związanego z doradztwem, działaniami edukacyjnymi i szkoleniowymi  

w planowaniu i realizacji działań dotyczących rewitalizacji dostrzegli także uczestnicy 

badania ilościowego. Zapytani o potrzeby dotyczące tego rodzaju wsparcia, łącznie 57,1% 

przebadanych beneficjentów Działania 9.1 przyznało, iż jest ono potrzebne lub raczej 

potrzebne. 28,6% respondentów stwierdziło, iż raczej nie potrzebują takiego wsparcia, 

natomiast 14,3% nie miało zdania na ten temat. Z kolei w przypadku Działania 10.3 potrzeby 

związane ze wsparciem o charakterze doradczym i szkoleniowym zgłosiło łącznie  

52,7% ankietowanych, a 28,1% - zaprzeczyło ich istnieniu. 19,3% badanych nie potrafiło 

określić jednoznacznie swojej opinii w tej kwestii. 
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Wykres 40. Czy uważa Pan/i, że takim instytucjom jak Państwa potrzebne jest wparcie 
związane z doradztwem, działaniami edukacyjnymi i szkoleniowymi w planowaniu  
i realizacji działań dotyczących rewitalizacji? – w podziale na działania 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami, 
n=85. 

Potrzeby szkoleniowe występują i będą występować przez cały czas realizacji projektów,  

co wiąże się głównie z dwoma zagadnieniami poruszonymi przez uczestników badania 

jakościowego. Pierwszym z nich jest wymiana kadr odpowiedzialnych za aplikowanie  

i realizację projektów. W większych gminach, projektami zajmują się często zespoły 

składające się z kilku osób, które wymieniając się wzajemnie kompetencjami wspólnie 

tworzą merytoryczną wartość programów i projektów oraz doglądają ich właściwej realizacji. 

Trudniejszą sytuację można dostrzec w gminach mniejszych, gdzie projektami związanymi  

z rewitalizacją często zajmuje się jedna osoba (zaangażowana też w inne obowiązki) 

i w przypadku jej zwolnienia, urlopu lub niemożności pełnienia obowiązków nie ma osoby, 

która mogłaby ją zastąpić. Tego rodzaju naturalna wymiana kadr powoduje nieustanną 

potrzebę realizacji szkoleń i gotowości doradztwa dla nowych osób. Dodatkowo, w wielu 

gminach proces opracowania programów rewitalizacji został niemal w całości powierzony 

firmom doradczym, co doprowadziło do sytuacji, w której pracownicy urzędu nie posiadają 

odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, aby samodzielnie przeprowadzić aktualizację 

programu lub opracowanie nowego dokumentu. Ważne jest zatem, aby w ewentualnych 

przyszłych szkoleniach brali udział przedstawiciele gmin odpowiedzialni za procesy 

rewitalizacyjne, co umożliwi im podjęcie samodzielnej pracy nad programem i realizowanymi 

projektami lub ewentualnie pozwoli im w sposób świadomy nadzorować i uczestniczyć 

w tworzeniu dokumentów przy wsparciu podmiotów zewnętrznych.   

Drugim zagadnieniem, które ma znaczny wpływ na potrzeby szkoleniowe są zmiany prawne 

i organizacyjne w kwestiach tworzenia i wdrażania programów rewitalizacji. W badaniu 

jakościowym, wymienione zostały następujące obszary wymagające działań edukacyjnych:  

 Wszelkie zmiany związane z nowościami dotyczącymi aplikowania, wytycznych, 

zasad nowej perspektywy finansowej 2021-2027, 

 Zmiany Wytycznych, które odbywają się w trakcie trwania jednej pespektywy, 

 Zmiany związane z modyfikacją dotyczącą zamówień publicznych od 1 stycznia 2020 

r.,  

 Obligatoryjność stworzenia Gminnego, a nie Lokalnego Programu Rewitalizacji  

w celu realizacji projektów po 31 grudnia 2023 r.,  

 Powiązanie polityki mieszkaniowej/społecznej opisanej w odpowiednich dokumentach 

strategicznych gminy z GPR, 

 Nowe lub rzadko wykorzystywane formy dofinansowania wraz z przygotowaniem 

dokumentacji aplikacyjnej. 
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Również badanie ilościowe zawierało pytanie o zakres oczekiwanego wsparcia. Wśród 

bardzo wielu odpowiedzi (każdy uczestnik mógł zaproponować 3 obszary tematyczne) do 

najczęściej pojawiających się należały: 

 Rozliczanie projektów, 

 Różne formy finansowania; aplikowanie o wsparcie zewnętrzne, 

 Działania ze społecznością; aspekt społeczny rewitalizacji, 

 Dostosowanie celów i narzędzi projektów do potrzeb społeczności, 

 Powiązanie Gminnego Programu Rewitalizacji z innymi dokumentami strategicznymi; 

powiązanie działań z dokumentami strategicznymi; powiązanie dokumentów 

strategicznych z wnioskami o dofinansowanie, 

 Aktualne Wytyczne (na bieżąco wraz z ich zmianami), 

 Zamówienia publiczne; prawo zamówień publicznych, 

 Bieżące doradztwo przy realizacji projektów; wsparcie merytoryczne i eksperckie, 

 Opracowywanie GPR.  

Działania szkoleniowe i edukacyjne powinny odpowiadać na potrzeby i wyzwania przyszłej 

perspektywy finansowej. Badania jakościowe z ekspertami pozwoliły na sformułowanie kilku 

obszarów, o które warto byłoby poszerzyć wiedzę osób odpowiedzialnych za tworzenie 

Gminnych Programów Rewitalizacji, opracowywanie projektów i ich nadzór:  

 Pierwszym obszarem jest wdrażanie innowacji społecznych, tzw. Urban lab. 

Rewitalizacja, swoim bardzo szerokim oddziaływaniem mogłaby obejmować elementy 

nowoczesnych koncepcji np. współdzielenia. To tylko jedna z koncepcji, która bardzo 

dobrze wpisuje się w włączanie społeczne oraz zmianę myślenia o sobie, jako 

członku większej społeczności. Przedstawiciele JST mając wiedzę o możliwościach  

i przykładach innowacyjnych rozwiązań z innych miast i krajów, mogliby przekuć ją na 

rozwiązania dostosowane do lokalnych uwarunkowań.  

 Drugim obszarem, w którym został dostrzeżony potencjał do rozwoju kompetencji jest 

wykorzystywanie systemów informacji przestrzennej. Nowoczesne narzędzia GIS-

owe pozwalają nie tylko pozyskiwać informacje, ale także je przetwarzać i 

porównywać z innymi. Analizy niezbędne do opracowania Gminnego Programu 

Rewitalizacji lub napisania konkretnego projektu mogłyby znajdować się zawsze pod 

ręką i być o wiele dokładniejsze. Zbieranie danych w systemach informacji 

przestrzennej sprawia także, że łatwiejsze staje się ich aktualizowanie i bieżące 

monitorowanie.  

Dla uczestników badania ilościowego, istotna okazała się także forma wsparcia ze strony IZ 

RPO WSL. Niezależnie od osi, najczęściej wybieraną formą wsparcia były szkolenia 

stacjonarne, odpowiednio w Działaniu 9.1 – 42,9%, w działaniu 10.3 – 50%. Nieco mniej 

głosów, uzyskały szkolenia online, które wybrało odpowiednio 39,3% beneficjentów Działania 

9.1 oraz 45,7% beneficjentów Działania 10.3. Najmniej popularną odpowiedzią wśród 

respondentów obu działań było wsparcie poprzez dystrybuowane materiały, podręczniki  

i instrukcje. Dwie osoby postanowiły zaproponować inną formę wsparcia i były to 

„superwizja, doradztwo indywidualne, ale nie tylko telefoniczne (ktoś musi się zainteresować 

problemami miejsca i ludzi) oraz odpowiedź „indywidualne”. Badania jakościowe 

potwierdziły, że to właśnie szkolenia stanowią bardzo dużą wartość dla przedstawicieli JST. 
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Rekomenduje się zatem, aby po wypracowaniu bazowych założeń dotyczących wsparcia 

rewitalizacji w przyszłej perspektywie finansowej przeprowadzić serię szkoleń online (bądź 

jeśli pozwoli na to sytuacja pandemiczna, także w wersji stacjonarnej) dedykowanych JST  

z województwa śląskiego, w ramach których poruszone zostałyby teoretyczne i praktyczne 

kwestie związane z aplikowaniem o środki na rewitalizację w ramach RPO WSL oraz innych 

źródeł zewnętrznych, przekształcaniem LPR na GPR, a także wdrażaniem i monitoringiem 

projektów rewitalizacyjnych. Szkolenia te mogłyby zostać przeprowadzone przez/przy 

udziale Zespołu d/s rewitalizacji, funkcjonującego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Śląskiego, z uwagi na jego doświadczenie w tym obszarze nabyte w trakcie obecnej 

perspektywy finansowej. Jednocześnie, należy zapewnić możliwość pozyskania informacji 

w formie konsultacji i działań informacyjno-promocyjnych na temat aplikowania o środki 

także innym niż JST potencjalnym wnioskodawcom. 

Wykres 41. W jakiej formie powinno być realizowane takie wsparcie, by było dla 
Państwa najbardziej użyteczne? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI z beneficjentami, 
n=85. 

Podsumowanie  

Na podstawie przeprowadzonych badań ilościowych i jakościowych można stwierdzić, że 

potrzeby szkoleniowe i związane z doradztwem w zakresie rewitalizacji istnieją i znaczna 

część respondentów potrafi je skonkretyzować. Zdaniem uczestników badania, szkolenia 

i doradztwo przeprowadzane do tej pory były pomocne i świadczone w sposób rzetelny. 

Wciąż jednak istnieją tematy, które zostały dotychczas pominięte lub okazały się niezbędne 

do pogłębienia w ostatnim czasie. Co istotne, zaproponowane przez respondentów badań 

jakościowych i ilościowych obszary tematyczne są w dużej części spójne. Najczęściej 

wskazywane potrzeby dotyczą prawnych i organizacyjnych kwestii tworzenia i wdrażania 

programów rewitalizacji, aplikowania o wsparcie zewnętrzne dla projektów, ich rozliczania, 

wdrażania społecznego aspektu rewitalizacji oraz zagadnień związanych z prawem 

zamówień publicznych. Uczestnicy badania deklarowali, iż najbardziej pożądaną formą 

szkolenia będą spotkania stacjonarne lub przeprowadzane online. Przemyślane, konkretne 
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sugestie, świadczą o chęci do pozyskiwania nowej wiedzy i zaangażowaniu w coraz lepszą 

jakość działań rewitalizacyjnych.



 

Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

163 

 

4. Wnioski i rekomendacje 
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1.  Zastosowanie instrumentu 

ZIT/RIT w projektach 

rewitalizacyjnych nie zostało 

ocenione pozytywnie. 

Oparcie tego typu projektów 

na dokumentach PR 

poszczególnych gmin 

sprawia, że bardzo trudno 

osiągnąć odpowiedni 

stopień zintegrowania  

i włączyć do realizacji więcej 

niż jeden podmiot.  

Str. 104-105 

Zastosowany wymóg 

powiązania projektów 

współfinansowanych z 

EFRR z projektami 

realizującymi cele EFS 

przyczynił się do zmiany 

podejścia beneficjentów do 

Rekomenduje się 

wprowadzenie  

w perspektywie finansowej 

2021-2027 działań 

wdrożeniowych  

w obszarze rewitalizacji, 

które przyczynią się do 

bardziej sprawnego, 

efektywnego  

i adekwatnego dla 

zidentyfikowanych celów 

wdrażania interwencji.  

Str. 104 -105; 127-128; 

114,120-121, 154; 110, 154 

IZ RPO WSL Odejście od wdrażania projektów 

rewitalizacyjnych w ramach 

instrumentu ZIT/RIT.  

Utrzymanie wymogu powiązania 

infrastrukturalnych projektów 

rewitalizacyjnych z działaniami 

zgodnymi z celami EFS w 

zakresie włączenia społecznego  

i walki z ubóstwem lub wysokie 

premiowanie wniosków 

wykazujących takie powiązanie 

podczas oceny wniosków  

o dofinansowanie. 

Dywersyfikacja zasad wsparcia w 

ramach IF i dotacji poprzez 

zróżnicowanie grupy docelowej - 

podział na dotacje skierowane do 

JST oraz instrumenty finansowe 

(pożyczki, poręczenia) dla MSP.  

31.12.2021 r. (w 

zależności od 

postępu procesu 

programowania 

RPO WSL 2021+ 

Programowa 
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rewitalizacji (większy nacisk 

na działania społeczne) oraz 

sprzyjał kompleksowości  

i komplementarności 

wsparcia.  

Str. 127-128 

Skierowanie równoległej 

oferty dotacyjnej oraz 

pożyczkowej do tych 

samych grup odbiorców 

oraz na jednakowych 

zasadach wywołało tzw. 

efekt kanibalizacji środków 

EU, dzięki czemu pożyczka 

rewitalizacyjna nie cieszyła 

się dużym 

zainteresowaniem.  

Str. 114,120-121, 154 

Nie ma uzasadnienia dalsze 

wspieranie projektów 

wynikających z LSR w 

ramach interwencji 

dotyczącej rewitalizacji. 

Obszary wiejskie wymagają 

Rozróżnienie wsparcia dla 

obszarów miejskich i wiejskich 

poprzez wprowadzenie 

możliwości pozyskania środków 

na rewitalizację miast oraz 

odnowę obszarów wiejskich 

(niewymagającą opracowania 

PR). 
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zastosowania innych 

instrumentów wsparcia niż 

te wynikające z Wytycznych  

i Ustawy o rewitalizacji. 

Specyfika instrumentu 

RLKS jest ściśle związana z 

obszarami wiejskimi, co 

skłania do zastąpienia go 

dedykowanym wsparciem 

na rzecz odnowy tychże 

obszarów, bez konieczności 

funkcjonowania na danym 

obszarze PR. 

Str. 110, 154 

2.  Pozytywnie ocenia się 

podejście, zgodnie z którym 

dominującym trybem 

wyboru projektów 

rewitalizacyjnych był tryb 

konkursowy. Pozwoliło to na 

realizację projektów 

zgodnych z założonymi 

celami RPO.  

Str. 112, 153 - 154 

Rekomenduje się 

stosowanie trybu 

konkursowego  

w przyszłej perspektywie 

finansowej w odniesieniu 

do projektów 

rewitalizacyjnych. Jedynym 

potencjalnym tematem 

projektu 

pozakonkursowego, który 

warto rozważyć jest 

IZ RPO WSL Zapisanie w przyszłym RPO WSL 

2021+ trybu konkursowego jako 

obowiązującego przy wyborze 

projektów rewitalizacyjnych. 

Rozważenie realizacji projektu 

pozakonkursowego związanego  

z konsekwencjami zamykania 

kopalń węgla kamiennego. 

31.12.2021 r. (w 

zależności od 

postępu procesu 

programowania 

RPO WSL 2021+ 

Programowa 
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działanie o charakterze 

ponadgminnym skierowane 

do osób odchodzących  

z górnictwa w związku  

z transformacją 

energetyczną.   

Str. 153 - 154 

3.  Aplikowanie  

o wsparcie dla projektów 

rewitalizacyjnych cieszyło 

się dość dużym 

zainteresowaniem 

wnioskodawców. Bonusy 

dla projektów wynikających 

z PR, zwłaszcza w postaci 

dodatkowych 10% 

dofinansowania całkowitego 

wydatków kwalifikowalnych, 

stanowiły dla potencjalnych 

beneficjentów atrakcyjną 

zachętę do ubiegania się  

o wsparcie. 

Str. 149 -150 

Rekomenduje się 

utrzymanie  

w przyszłej perspektywie 

finansowej dodatkowego 

wsparcia z budżetu 

państwa dla projektów 

rewitalizacyjnych 

współfinansowanych z 

EFRR. 

Str. 149-150 

Ministerstwo 

Funduszy i 

Polityki 

Regionalnej, IZ 

RPO WSL 

W przypadku pojawienia się 

możliwości otrzymania przez 

województwa środków  

z budżetu państwa  

w perspektywie 2021-2027 na 

projekty rewitalizacyjne, 

rekomenduje się utrzymanie 

możliwości uzyskania 

dodatkowego wsparcia  

z budżetu państwa na wkład 

własny w postaci dodatkowych 

10% dofinansowania całkowitego 

wydatków kwalifikowalnych dla 

projektów wynikających  

z programów rewitalizacji 

pozytywnie zaopiniowanych przez 

IZ RPO WSL i znajdujących się w 

31.12.2021 r. (w 

zależności od 

postępu procesu 

programowania 

RPO WSL 2021+ 

Programowa 
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Wykazie programów rewitalizacji 

województwa śląskiego. 

4.  Sposób interpretacji 

wskaźnika produktu 

Powierzchnia obszarów 

objętych rewitalizacją jest 

zbyt rygorystyczny  

i często nie odzwierciedla 

rzeczywistej powierzchni 

rewitalizowanego obszaru, 

zwłaszcza w przypadku 

obiektów piętrowych. 

Str. 65-66 

Rekomenduje się zmianę 

sposobu pomiaru 

wskaźnika Powierzchnia 

obszarów objętych 

rewitalizacją. 

Str. 65-66 

IZ RPO WSL Umożliwienie rozliczania 

powierzchni każdego piętra 

budynku, na którym prowadzone 

są działania projektowe, co w 

pewnym stopniu zapobiegnie 

niedoszacowaniu wskaźnika, 

bądź też ujednolicenie zapisu dla 

wszystkich projektów w postaci 

rozliczania powierzchni całej 

działki, na której prowadzone są 

prace projektowe lub całego 

obszaru rewitalizacji. Możliwym 

rozwiązaniem byłoby też 

rozdzielenie wskaźnika na 

powierzchnię budynków/obiektów 

budowlanych oraz powierzchnię 

niezabudowaną (np. powierzchnię 

podwórek, parku, nabrzeża rzeki). 

31.12.2021 r. (w 

zależności od 

postępu procesu 

programowania 

RPO WSL 

2021+). 

Programowa 

5.  Badanie wykazało, iż mimo 

podjęcia szeroko 

zakrojonych i jednoznacznie 

pozytywnie ocenianych 

działań informacyjnych  

Rekomenduje się 

przeprowadzenie serii 

szkoleń dedykowanych 

JST z województwa 

śląskiego, dotyczących 

IZ RPO WSL Przeprowadzenie szkoleń online 

(bądź jeśli pozwoli na to sytuacja 

pandemiczna, także w wersji 

stacjonarnej) dedykowanych JST  

z województwa śląskiego,  

31.12.2022 r. Programowa 

operacyjna 
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i edukacyjnych przez Zespół 

d/s rewitalizacji  

w UMWSL, wśród JST 

województwa śląskiego 

nadal istnieje znaczące 

zapotrzebowanie na 

działania edukacyjne, 

szkoleniowe i doradcze w 

kwestii tworzenia i realizacji 

programów rewitalizacji.  

Str. 158-160 

tworzenia i realizacji 

programów rewitalizacji  

w perspektywie finansowej 

2021-2027. 

Jednocześnie, należy 

zapewnić możliwość 

pozyskania informacji w 

formie konsultacji i działań 

informacyjno-promocyjnych 

na temat aplikowania  

o środki także innym niż 

JST potencjalnym 

wnioskodawcom. 

Rekomenduje się 

przeprowadzenie ww. 

działań w szczególności 

poprzez kontynuację i/lub 

rozszerzenie działalności 

Zespołu d/s rewitalizacji  

w UMWSL. 

Str. 158-160 

w ramach których poruszone 

zostałyby teoretyczne  

i praktyczne kwestie związane z 

aplikowaniem o środki na 

rewitalizację w ramach RPO WSL 

oraz innych źródeł zewnętrznych, 

przekształcaniem LPR na GPR, a 

także wdrażaniem i monitoringiem 

projektów rewitalizacyjnych. 

Równolegle należy zapewnić 

możliwość konsultacji  

i prowadzenie działań 

informacyjno-promocyjnych 

dotyczących aplikowania  

o wsparcie także dla pozostałych 

potencjalnych wnioskodawców. 

Należy zapewnić kontynuację 

działania Zespołu d/s rewitalizacji 

w UMWSL (także w zakresie 

oceny programów rewitalizacji) 

oraz przeanalizować zakres 

ewentualnych dodatkowych 

zadań wspierających gminy w 
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realizacji procesu rewitalizacji, 

które może realizować Zespół. 
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