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Streszczenie 

Wprowadzenie 

Niniejszy raport został przygotowany przez Pracownię Badań i Doradztwa „Re-Source” 

Korczyński Sarapata sp.j. w ramach – prowadzonego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego – badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja mid-term dotycząca 

postępu rzeczowego RPO WSL 2014-2020 oraz wkładu Programu w realizację unijnej 

strategii EU 2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego. 

Cele i metodologia badania 

Celem niniejszego badania było przeprowadzenie oceny mid-term postępów w realizacji 

celów szczegółowych, określonych dla priorytetów inwestycyjnych/osi priorytetowych RPO 

WSL 2014 -2020. Badanie uwzględniało zwłaszcza zobowiązania wynikające z ram 

wykonania ustalonych na poziomie osi oraz ocenę wkładu interwencji w realizację celów 

Strategii Europa 2020 oraz Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i Programu dla 

Śląska. Dodatkowo, celem badania było także dostarczenie wiedzy na temat okoliczności 

warunkujących osiągnięcie celów Programu. Wyniki przeprowadzonego badania posłużyły 

do wypracowania rekomendacji zorientowanych na wdrożenie działań zwiększających 

skuteczność interwencji. 

W celu przeprowadzenia niniejszego badania ewaluacyjnego, zastosowano następujące 

metody i techniki badawcze: 

 Analiza desk research (szczegółowa lista danych poddanych analizie, znajduje się w 

zasadniczej części raportu); 

 Analizy eksperckie i analizy wrażliwości (przedmiotem ocen w ramach analiz były: 

wartości wskaźników – osiągnięte, przewidywane, prognozowane); 

 Wywiady pogłębione (IDI: przeprowadzone z przedstawicielami Instytucji 

Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczącej – zastosowano dobór celowy i 

przeprowadzono 12 wywiadów); 

 Pogłębione wywiady telefoniczne (ITI: przeprowadzone z przedstawicielami Komitetu 

Monitorującego oraz beneficjentami i wnioskodawcami RPO WSL – zastosowano 

dobór celowy i przeprowadzono 16 wywiadów); 

 Metoda heurystyczna (w ramach, której zastosowano dwie metody narzędziowe: 

analityczny proces hierarchiczny (AHP) oraz benchmarking rozwiązań systemowych); 

 Zogniskowany wywiad grupowy (FGI: przeprowadzony z przedstawicielami Instytucji 

Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczących – zastosowano dobór celowy). 
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Ocena postępów wdrażania RPO WSL 2014-2020 

Według stanu na koniec 2018 r. wszystkie wskaźniki produktu ram wykonania zostały 

osiągnięte w co najmniej 85%, co wskazuje na brak problemów w postępie rzeczowym. 

Przewiduje się, iż w przypadku Osi priorytetowej I nie ma szans na osiągnięcie wskaźnika 

finansowego w 85%, najprawdopodobniej będziemy mieli do czynienia z poważnym 

niepowodzeniem w wykonaniu celów pośrednich tej Osi, ponieważ wskaźnik finansowy 

najprawdopodobniej nie zostanie osiągnięty również w 65%. Implikuje to konieczność 

przesunięcia środków Rezerwy Wykonania Osi priorytetowej I do innej Osi.  

W Osiach priorytetowych II oraz V wg danych z dnia 31.12.2018 r. wskaźniki finansowe nie 

zostały osiągnięte, lecz kwota wniosków o płatność będących w trakcie rozliczania i w trakcie 

certyfikacji sugeruje, iż uda się osiągnąć niezbędny poziom realizacji. Ryzyko braku 

osiągnięcia niezbędnego poziomu realizacji wskaźnika finansowego występuje w Osi 

priorytetowej X, lecz podjęte przez IZ działania mające na celu dodanie trzeciego wskaźnika 

ram wykonania tej Osi powodują, iż ryzyko to należy ocenić jako raczej niewielkie. W 

pozostałych Osiach nie zidentyfikowano problemów w zakresie osiągania celów 

śródokresowych ram wykonania. 

Przeprowadzone szacunki oraz prognozy realizacji wskaźników ram wykonania wskazują, iż 

wśród wskaźników produktu tylko w przypadku wskaźnika Całkowita długość nowych dróg 

występuje ryzyko braku realizacji wartości docelowej na 2023 r. Jeśli jednak weźmiemy pod 

uwagę, że przewidywane jest przeznaczenie na Działanie 6.1 dodatkowej puli alokacji ze 

środków Rezerwy Wykonania, to ryzyko to nie powinno występować. Wyniki prognoz 

realizacji wskaźników finansowych ram wykonania  wskazują na znaczące ryzyko 

nieosiągnięcia wartości docelowej w Osi priorytetowej I. Możliwość występowania pewnych 

problemów w osiąganiu założonego poziomu wydatków certyfikowanych zwiastują także 

prognozy dotyczące Osi priorytetowych VII  oraz IX. 

Według przeprowadzonych szacunków oraz prognoz realizacji ryzyko braku realizacji 

założonej wartości docelowej w 85% zostało zidentyfikowane w przypadku 14 ze 197 

pozostałych (tj. nienależących do ram wykonania) wskaźników produktu EFRR i EFS. 

Dotyczą one przede wszystkim Osi priorytetowych I, VII, IX oraz XI. Szacunki i prognozy 

dotyczące wskaźników rezultatu bezpośredniego EFS wskazują, iż ryzyko braku osiągnięcia 

założonych wartości docelowych występuje w przypadku 13 wskaźników z 69 

analizowanych. Wskaźniki te należą do Osi priorytetowych VII (Działania: 7.1 i 7.2) oraz IX 

(Działanie 9.1). W przypadku EFS sformułowano zalecenie dotyczące zmniejszenia wartości 

docelowych wskaźników produktu i rezultatu w tych obszarach, w których doszło do istotnej 

zmiany sytuacji społeczno-ekonomicznej w porównaniu z momentem opracowywania 

Programu (i w przypadku których zidentyfikowano brak możliwości osiągnięcia wartości 
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docelowych wskaźników). Prognozy dot. wskaźników rezultatu strategicznego EFRR 

przeprowadzone zostały dla 20 z 33 wskaźników. W przypadku 9 z nich prognozy wskazują 

na osiągnięcie założonej wartości docelowej. Należy być jednak ostrożnym w interpretacji, 

ponieważ na poziom realizacji wskaźników rezultatu strategicznego mogą mieć w większym 

stopniu wpływ czynniki zewnętrzne względem RPO WSL 2014-2020, niż sam Program.  

Przeprowadzone analizy relacji skali efektów oraz skali poniesionych nakładów wskazują, iż 

w większości obszarów interwencji mamy do czynienia z efektywnością na zadowalającym 

poziomie – zgodnym lub przewyższającym zakładany w Programie. Sytuację wyraźnie 

mniejszego niż zakładany poziomu efektywności zidentyfikowano Priorytetach 

inwestycyjnych 8iii, 8v, 4b i 6a. Zagrożenia brakiem realizacji założonej wartości docelowych 

wskaźników wskazują, iż także w Osiach priorytetowych VII oraz IX mamy do czynienia z 

ograniczeniami w zakresie efektywności. Spośród analizowanych cech projektów 

najistotniejszymi czynnikami mającymi wpływ na efektywność są: wielkość projektu (wpływ 

ujemny), wielkość przedsiębiorstwa będącego realizatorem projektu oraz powiązanie 

projektu z innymi przedsięwzięciami zadeklarowane przez realizatora. W przypadku dwóch 

ostatnich wymienionych czynników mamy do czynienia z wpływem ujemnym lub dodatnim w 

zależności od obszaru interwencji. 

Uzupełnieniem oceny dotyczącej dotychczasowego i prognozowanego postępu rzeczowego i 

finansowego Programu były analizy identyfikujące najważniejsze przyczyny przekroczenia 

i/lub nieosiągnięcia zakładanych wielkości wskaźników. Jeśli chodzi o czynniki wewnętrzne, 

to zwrócić należy przede wszystkim uwagę na takie kwestie jak: opóźnienia w rozpoczęciu 

procesu wdrażania RPO WSL 2014-2020; zróżnicowany stopień gotowości beneficjentów 

realizujących przedsięwzięcia inwestycyjne o charakterze budowlanym (gł. Osie 

priorytetowe: IV, V, VI, X, XII) do realizacji projektu i problemy wykonawcze w tego rodzaju 

przedsięwzięciach; relatywnie długi czas oceny wniosków o dofinansowanie oraz czas od 

momentu rozstrzygnięcia konkursu do podpisania umowy skutkujący utrudnieniami w 

późniejszej realizacji projektów lub brakiem możliwości przeprowadzenia określonych działań 

założonych w projekcie; ograniczony popyt na wybrane instrumenty pomocowe przy 

relatywnie dużej kwocie alokacji (gł. Oś priorytetowa I). W przypadku czynników 

zewnętrznych zwrócono przede wszystkim uwagę na: dużą kumulację realizacji projektów 

współfinansowanych ze środków wspólnotowych na obszarze całego kraju; zmieniającą się 

sytuację społeczno-ekonomiczną skutkującą zmianą kondycji grup docelowych w projektach 

realizowanych w ramach EFS; tendencje makroekonomiczne skutkujące korzystnym (z 

punktu widzenia wdrażania Programu) kursem euro; ograniczony popyt na określone 

instrumenty pomocowe w związku ze zmianą potrzeb i oczekiwań potencjalnych 

projektodawców. Dodatkowo w ramach identyfikacji czynników oddziałujących na realizację 
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założeń dotyczących postępu rzeczowego i finansowego zwrócono uwagę na wpływ 

regulacji prawnych (zarówno horyzontalnych, jak i dotyczących wybranych obszarów 

wsparcia) oraz kwestie związane z trafnością i poprawnością metod stosowanych przy 

szacowaniu wartości wskaźników na etapie programowania interwencji oraz trafnością 

doboru wskaźników. Jednocześnie wskazano, że niektóre spośród zidentyfikowanych 

czynników nie mają charakteru stałego, lecz zależny od etapu wdrażania Programu. 

W toku dotychczasowego okresu wdrażania Programu podejmowano szereg działań 

zaradczych zorientowanych na zwiększenie skuteczności wdrażania Programu. Generalnie, 

działania te trafnie odzwierciedlają zidentyfikowane czynniki utrudniające realizację 

założonych wartości docelowych wskaźników. Pozytywnie ocenić należy przy tym fakt, że 

znaczna część tych działań realizowana była nie tylko przez instytucje odpowiedzialne za 

wdrażanie RPO WSL 2014-2020 lub przez samych beneficjentów, ale we współpracy 

pomiędzy tymi dwoma głównymi kategoriami interesariuszy procesu wdrażania (monitoring 

ewentualnych trudności w realizacji pierwotnych założeń projektowych; konsultacje i 

negocjacje dotyczące ewentualnych modyfikacji zakresu rzeczowego i finansowego; 

intensyfikacja procesu rozliczania wniosków o płatność). 

Niemniej jednak w oparciu o wyniki badania sformułowano zalecenia dotyczące dalszych 

działań zaradczych, w tym przede wszystkim: uproszczeń i zwiększenia elastyczności w 

procesie weryfikacji wniosków o płatność; priorytetyzacji naborów ze względu na pilność 

przeprowadzenia oceny i rozstrzygnięcia konkursu; stosowania mechanizmu nadkontraktacji 

w obszarach cechujących się wysokim poziomem zainteresowania wsparciem.  Z kolei w 

końcowym okresie wdrażania należy podejmować działania zorientowane na zwiększenie w 

procesie oceny i wyboru projektów  znaczenia kwestii realizacji projektów i poziomu 

przygotowania inwestycji do realizacji. Natomiast w przyszłym okresie finansowania należy – 

bazując na dotychczasowych doświadczeniach – rozważyć wprowadzenie rozwiązań 

zwiększających elastyczność procesu realizacji projektów. 

Analiza potencjału absorpcyjnego Osi priorytetowych 

Przeprowadzone prognozy w zakresie postępu finansowego wskazują, iż tylko w Osiach 

priorytetowych I, VII oraz IX występują istotne ograniczenia w zakresie potencjału absorpcji 

dodatkowych środków. Analizy te wskazują, iż największy potencjał do absorpcji 

dodatkowych środków występuje w Osiach priorytetowych III, V oraz XII. 

Przeprowadzone analizy odnoszące się do czasu realizacji oraz czasu naboru i oceny 

projektów wskazują, iż w większości obszarów interwencji w dalszym ciągu możliwe jest 

ogłaszanie nowych naborów bez istotnego ryzyka, że czas realizacji projektu wykroczy poza 

ramy czasowe Programu. W Działaniach, w których takie ryzyko zidentyfikowano i tak nie 
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było planowane ogłaszanie dodatkowych naborów, ze względu na ich pozakonkursowy 

charakter lub wykorzystanie instrumentów finansowych. 

Istotnym czynnikiem świadczącym o potencjale absorpcyjnym jest zainteresowanie 

wsparciem. Obszarami o największym zainteresowaniu spoza Osi priorytetowych I, VII i IX 

są Działania: 4.1 , 5.5, 10.1 oraz 11.4. Analizy dotyczące skuteczności projektów (średni 

stopień realizacji wskaźników, udział umów rozwiązanych) potwierdziły, iż w Działaniach tych 

nie występują istotne problemy realizacyjne, dlatego Działania te należy uznać za obszary 

RPO WSL 2014-2020 o wysokim potencjale absorpcyjnym. 

Czynnikiem sprzyjającym potencjałowi absorpcyjnemu jest aktualność potrzeb w danym 

obszarze interwencji. Z taką sytuacją z pewnością mamy do czynienia w przypadku działań 

mających na celu poprawę jakości powietrza, których bardzo istotnym elementem jest 

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Potrzeby w tym zakresie w województwie 

śląskim są nadal bardzo duże, dlatego Działanie 4.1 uznać, należy za obszar interwencji, w 

którym potencjał absorpcyjny jest wysoki, a realizacja dodatkowych inwestycji szczególnie 

uzasadniona. W konsekwencji przeniesienie Rezerwy Wykonania Osi priorytetowej I do 

Działania 4.1 ma, uwzględniając wyniki przeprowadzonych analiz, największe uzasadnienie. 

Ze względu na istotne potrzeby w zakresie rewitalizacji obszarów poprzemysłowych oraz 

pogórniczych w woj. śląskim dostrzeżone między innymi w ramach inicjatywy Coal Regions 

in Transition rekomenduje się podjęcie negocjacji z KE mających na celu zachowanie – w 

drodze odstępstwa – Rezerwy Wykonania w ramach Osi priorytetowej X nawet w przypadku 

braku osiągnięcia celów śródokresowych ram wykonania tej Osi. 

Ze względu na ograniczony potencjał absorpcyjny Osi priorytetowej I wynikający z niskiego 

zainteresowania wsparciem oraz braku potrzeb wśród przedsiębiorców, a także 

prognozowany brak możliwości realizacji wskaźników finansowych rekomenduje się 

przesunięcie 10 mln EUR zasadniczej alokacji Osi priorytetowej I do Działań, w których 

występuje wysoki potencjał absorpcyjny. Należy przy tym podkreślić, że ewentualne 

działania zwiększające potencjał absorpcyjny w Osi priorytetowej I wymagałyby zbadania 

możliwości poszerzenia zakresu wdrażania interwencji w ramach Działania 1.2 RPO WSL, w 

taki sposób, by nie obowiązywał wymóg wpisywania się dofinansowanego przedsięwzięcia w 

inteligentne specjalizacje określone dla woj. śląskiego. Takie rozwiązanie jest jednak 

czasochłonne, trudno więc traktować je jako narzędzie mogące w perspektywie 

krótkookresowej znacząco zwiększyć potencjał absorpcyjny tej Osi priorytetowej.  

Przeprowadzone analizy wrażliwości zmiany skali efektów na zmianę skali wydatków 

wykazały, iż z największą wrażliwością w tym zakresie mamy do czynienia w przypadku 

Priorytetów inwestycyjnych 3c, 8vi, 9b, 8iii.  

W kontekście ewentualnego zwiększania potencjału absorpcyjnego zwrócono uwagę na 

potrzebę dopuszczenia w ramach EFRR możliwości zwiększania puli środków finansowych 
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dla projektów już realizowanych, przy jednoczesnym podwyższaniu wartości docelowych 

wskaźników, a także dokonanie ponownej kompleksowej oceny potencjału absorpcyjnego na 

potrzeby ostatnich lat wdrażania Programu po przeprowadzeniu naborów zaplanowanych na 

rok 2019 i uwzględnienie wyników tej oceny w planowaniu naborów na ostatnie lata 

wdrażania Programu ze względu na możliwość występowania zmian w potencjale 

absorpcyjnym. 

Ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020 na poziomie Osi 

priorytetowych 

Dla części Osi priorytetowych i Działań RPO WSL 2014-2020 potwierdzono fakt 

występowania bezpośredniego oddziaływania na realizację celów Strategii Europa 2020. 

Największa część alokacji RPO WSL 2014-2020 została przeznaczona na Działania spójne 

ze wskaźnikiem realizacji Strategii Europa 2020: Emisja gazów cieplarnianych 831,95 mln zł 

(26,4% alokacji). Relatywnie dużą część alokacji przeznaczono także na Działania spójne ze 

wskaźnikiem Zużycie energii pierwotnej (772,78 mln zł, 24,5%) oraz Wskaźnik zagrożenia 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (567,94 mln zł, 18,0%). Podkreślić jednak należy, 

że interwencja w ramach RPO WSL 2014-2020 jest powiązana z celami Strategii Europa 

2020 także pośrednio i dotyczy to wszystkich Działań Programu. Powiązanie celów 

Programu i celów Strategii Europa 2020 jest więc bardzo rozległe, przy czym dla części 

Działań RPO WSL 2014-2020 ma ono bardziej bezpośredni charakter, natomiast dla Działań 

pozostałych powiązanie to ocenić należy jako pośrednie. Co jednak istotne, brak jest w 

ramach Programu Działań, które nie wykazywałaby żadnego powiązania z celami Strategii 

Europa 2020.  

W ramach przeprowadzonej analizy zidentyfikowano typy projektów, które w największym 

stopniu wpisują się w realizację celów Strategii Europa 2020 (tj. cechuje je najbardziej 

bezpośrednie – gdyż bazujące na spójności wskaźnikowej – powiązanie z celami 

wspomnianego dokumentu strategicznego). Dla tych typów przedsięwzięć dodatkowo 

zidentyfikowano także czynniki warunkujące powodzenie ich realizacji i osiągania założonych 

w nich celów. 

Ocena wpływu wdrażania RPO WSL 2014 - 2020 na realizację założeń Strategii 

Odpowiedzialnego Rozwoju / Programu dla Śląska 

Przeprowadzono także ocenę wpływu wdrażania RPO WSL 2014 - 2020 na realizację 

założeń Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) / Programu dla Śląska (PdŚ). Jeśli 

chodzi o Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju, to ze szczególną intensywnością powiązań 

pomiędzy RPO WSL 2014-2020 a SOR mamy do czynienia w odniesieniu do dwóch 

obszarów koncentracji działań SOR, tj.: „Małe i średnie przedsiębiorstwa” oraz „Spójność 
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społeczna”. Z najmniejszym wpływem RPO WSL 2014-2020 na realizację celów SOR mamy 

do czynienia w przypadku celu szczegółowego III – Skuteczne państwo i instytucje służące 

wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu. 

Analizując wpływ RPO WSL 2014-2020 na realizację SOR przez pryzmat skali środków 

finansowych zaangażowanych we wdrażanie Działań powiązanych z poszczególnymi 

obszarami koncentracji działań SOR należy przede wszystkim zauważyć intensywność 

oddziaływania w obszarze „Spójność społeczna” (do wsparcia którego przyczyniają się 

Działania RPO WSL 2014-2020 obejmujące blisko jedną trzecią alokacji całego Programu) 

oraz „Małe i średnie przedsiębiorstwa” (dotyczy go blisko jedna piąta alokacji RPO WSL 

2014-2020). Specyficzna jest natomiast sytuacja obszaru „Rozwój zrównoważony 

terytorialnie”, gdzie ze względu na fakt, iż obejmuje on całość PdŚ, przypisana do niego 

kwota alokacji z Działań RPO WSL 2014-2020 powiązanych z tym obszarem wyniosła aż 

84,5%.  

Jeśli chodzi o Program dla Śląska, to w przypadku większości Działań wyodrębnionych w 

ramach PdŚ mówić możemy o ich powiązaniu z Działaniami określonymi w RPO WSL 2014-

2020. W części przypadków powiązanie to ma charakter jednoznaczny i pośredni (np. w 

obszarze transportu), w innych natomiast jest to powiązanie o charakterze pośrednim, czy 

wręcz potencjalnym (np. w obszarze wzrostu poziomu innowacyjności w energetyce, gdzie 

rzeczywiste oddziaływanie RPO WSL 2014-2020 uwarunkowane jest profilem branżowym 

przedsięwzięć badawczo-rozwojowych i innowacyjnych współfinansowanych ze środków 

RPO WSL 2014-2020). Analizując kwoty alokacji przypisane do Działań RPO WSL 2014-

2020 powiązanych z Działaniami PdŚ zauważyć należy, że z największą pulą środków 

finansowych mamy do czynienia w przypadku Działania 3.1 PdŚ, które dotyczy poprawy 

jakości powietrza w regionie, gdzie wartość przypisanych środków finansowych wyniosła 

ponad jedną czwartą całej alokacji Programu. We wskazane Działanie PdŚ wpisuje się 

Działanie 4.1 RPO WSL 2014-2020 dotyczące odnawialnych źródeł energii, które 

charakteryzuje się wysokim potencjałem absorpcyjnym. Można więc powiedzieć, że w 

wymiarze finansowym największe oddziaływanie RPO WSL 2014-2020 na realizację PdŚ 

dotyczą działań związanych z poprawą jakości powietrza, co ocenić należy jako trafne w 

kontekście wcześniejszej diagnozy potrzeb regionu i możliwości absorpcyjnych 

poszczególnych Osi priorytetowych.   

Ewaluacja oceny strategicznej (kryteria horyzontalne) projektów w ramach RPO WSL 

2014-2020 

Przeprowadzona została także ewaluacja oceny strategicznej. Obowiązujące w jej ramach 

kryteria horyzontalne zostały sformułowane w sposób  prawidłowy, zarówno w aspekcie 

poprawności merytorycznej, jak i ich jednoznaczności i obiektywności. Spełniają one także – 
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choć w różnym stopniu – funkcję narzędzia różnicującego oceniane przedsięwzięcia. 

Niemniej jednak sformułowano określone zalecenia optymalizujące kryteria horyzontalne. 

Dotyczą one przede wszystkim: zapewnienia jednoznaczności wybranych subkryteriów oraz 

dostosowania liczby punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny strategicznej do 

szerokiego zakresu merytorycznego prowadzonej oceny.  

Potwierdzono występowanie korelacji pomiędzy wynikami oceny strategicznej a deklarowaną 

przez wnioskodawców wartością wskaźników projektowych (które traktować należy jako 

operacjonalizację celów projektu, a w szerszej perspektywie – celów interwencji). 

Występowanie takiej korelacji nie bazuje jednak na bezpośrednim powiązaniu oceny 

strategicznej z założeniami Programu, ale raczej logicznego powiązania pomiędzy RPO 

WSL 2014-2020 a dokumentami strategicznymi, które uwzględniane są na etapie oceny 

strategicznej. 

Nie stwierdzono występowania istotnych problemów z zapewnieniem transparentności, 

bezstronności i niedyskryminacyjnego charakteru procesu oceny strategicznej. Pozytywnie 

oceniono także sposób organizacji i sprawność przeprowadzania oceny strategicznej – w 

przypadku tego etapu oceny nie występowały do tej pory przypadki znaczącego przedłużania 

czasu trwania oceny. Co więcej, czas przeznaczony na przeprowadzenie oceny strategicznej 

okazuje się relatywnie krótki w kontekście łącznego czasu oceny projektów w analizowanych 

naborach.  
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Executive Summary 

Introduction 

This report was prepared by Pracownia Badań i Doradztwa “Re-Source” Korczyński 

Sarapata sp.j. within the evaluation research conducted at the request of the Marshal Office 

of Silesia Region, Mid-term evaluation on material progress of the Regional Operational 

Program of the Silesia Voivodeship for the years 2014-2020 and the contribution of the 

Program to the implementation of the EU 2020 strategy for the mid-term review. 

Purposes and methodology of the research 

The purpose of this research was to carry out the mid-term assessment of progress in 

achieving the specific purposes set for the investment priorities/priority axes of the Regional 

Operational Program of the Silesia Voivodeship for the years 2014-2020. The research 

considered, in particular, the obligations arising from the performance frames set at the axis 

level and the assessment of the intervention's contribution to the purposes of the Europe 

2020 Strategy and the Strategy for Responsible Development and the Program for Silesia. 

The additional purpose of the research was to provide knowledge about the circumstances 

determining the achievement of the purposes of the Program. The results of the research 

were used to develop recommendations oriented on the implementation of measures to 

increase the effectiveness of interventions. 

The following research methods and techniques were used to carry out this evaluation 

research: 

 Desk research analysis (detailed list of data analysed, included in the main part of the 

report); 

 Expert analyses and sensitivity analyses (the subject of the assessments within the 

analyses involved: values of indicators – achieved, foreseen, forecasted); 

 In-depth interviews (IDI: conducted with representatives of the Managing Authority 

and the Intermediate Body – targeted selection was used and 12 interviews were 

carried out); 

 In-depth telephone interviews (ITI: carried out with representatives of the Monitoring 

Committee and beneficiaries and applicants of the ROP SV – targeted selection was 

used and 16 interviews were carried out); 

 The heuristic method (within which two tooling methods were used: analytic 

hierarchical process (AHP) and benchmarking of system solutions); 
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 Focus group interview (FGI: carried out with representatives of the Managing 

Authority and Intermediate Bodies – targeted selection was used). 

Assessment of the progress of implementation of the ROP SV 2014-2020 

According to the status at the end of 2018, all indicators of the performance frames of the 

product were achieved in at least 85%, which indicates no problems in material progress. It is 

foreseen that in the case of Priority Axis I, there is no chance of reaching the financial ratio in 

85%, most likely we will have to deal with serious failure to achieve the intermediate 

purposes of this Axis, because the financial rate will probably not be reached in 65%. This 

implies the need to transfer the resources of the Performance Reserve of Priority Axis I to 

another Axis.  

According to the data of 31 December, 2018, financial ratios were not achieved in Priority 

Axis II and V, but the amount of payment applications being in the process of settlement and 

during certification suggests that the necessary level of implementation will be achieved. The 

risk of failure to achieve the necessary level of implementation of the financial indicator 

occurs in Priority Axis X, but actions taken by the MA to add the third indicator of the 

implementation frame of this Axis cause that the risk should be assessed as rather low. In 

other Axes, no problems were identified in achieving the purposes of the mid-term 

implementation frame. 

Estimates and forecasts of implementation of the performance frame indicators present that, 

among the product indicators, only in the Total Road Length indicator there is a risk that the 

target value will not be achieved for 2023. However, considering the additional allocation 

from funds of the Performance reserves is planned for Measure 6.1, this risk should not 

occur. The results of the implementation forecasts of the financial implementation frame 

indicators show a significant risk of not reaching the target value in Priority Axis I. The 

possibility of occurrence of certain problems in achieving the assumed level of certified 

expenditure are also included in the forecasts for Priority Axes VII and IX. 

According to the carried-out estimates and the forecasts of implementation, the risk of failure 

to achieve the assumed target value in 85% was identified in the case of 14 of 197 remaining 

(i.e. not belonging to the performance frame) ERDF and ESF product indicators. They mainly 

concern Priority Axis I, VII, IX and XI. Estimates and forecasts of the ESF direct result 

indicators show that the risk of failure to achieve the assumed target values is found in the 

case of 13 indicators out of 69 analysed. These indicators belong to Priority Axis VII 

(Measures: 7.1 and 7.2) and IX (Measure 9.1). For the ESF, a recommendation was made to 

reduce the value of target product indicators and result indicators in the areas with a 

significant change in the socio-economic situation compared to the Program development 
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date (and for which it was not possible to achieve target values). Forecasts regarding the 

result indicators of the strategic ERDF were carried out for 20 out of 33 indicators. In the 

case of 9 of them, the forecasts indicate the achievement of the assumed target value. 

However, one should cautiously interpret because the level of implementation of the strategic 

result indicators may be more influenced by external factors in relation to the ROP SV 2014-

2020 than the Program itself.  

The analysis of the relationship between the scale of effects and the scale of expenditures 

shows that we are dealing with efficiency at a satisfactory level in most areas of intervention - 

compatible or exceeding the one assumed in the Program. The Investment priorities 8iii, 8v, 

4b and 6a were identified as much lower than expected level of effectiveness. Threats with 

the lack of implementation of the target value of target indicators show that Priority Axes VII 

and IX also have limitations in terms of efficiency. Among the analysed project features, the 

most important factors influencing effectiveness are: the size of the project (negative impact), 

the size of the enterprise being the project's implementer and the connection of the project 

with other ventures declared by the implementer. In the case of the last two aforementioned 

factors, there is a negative or positive influence depending on the area of intervention. 

The analysis of the most important reasons for the exceedance and/or failure to achieve the 

assumed values of indicators was a supplement to the assessment of the current and 

forecasted material and financial progress of the Program. As far as the internal factors are 

concerned, first of all, attention should be paid to such issues as: delays in the start of the 

process of implementing the ROP SV 2014-2020; varied level of readiness of beneficiaries 

implementing investment projects of a construction character (mainly Priority axes: IV, V, VI, 

X, XII) for the implementation of the project and implementation problems in this type of 

undertaking; a relatively long time to assess applications for funding and the time from the 

conclusion of the competition to signing the contract resulting in impediments in the 

subsequent implementation of projects or inability to carry out specific activities established 

in the project; limited demand for selected aid instruments with a relatively large amount of 

allocation (mainly Priority Axis I). In the case of external factors, the main attention was paid 

to: large accumulation of projects co-financed from the Community funds on the territory of 

the whole country; changing socio-economic situation resulting in a change in the condition 

of target groups in projects implemented under the ESF; macroeconomic trends resulting in a 

favourable (from the point of view of the implementation of the Program) exchange rate of 

Euro; limited demand for specific assistance instruments due to a change in the needs and 

expectations of potential project promoters. Additionally, as part of the identification of factors 

affecting the implementation of assumptions regarding material and financial progress, 

attention was paid to the impact of legal regulations (both horizontal and related to selected 
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areas of support) and issues related to the validity and correctness of methods used to 

estimate the value of indicators at the intervention programming stage and accuracy 

selection of indicators. At the same time, it was pointed out that some of the identified factors 

are not permanent but dependent on the Program implementation stage. 

In the course of the previous program implementation period, a number of remedial actions 

aimed at increasing the effectiveness of Program implementation were involved. In general, 

these activities accurately reflect the identified factors that hinder the implementation of 

target indicators. The fact that a significant part of these activities was implemented not only 

by the institutions responsible for the implementation of the ROP SV 2014-2020 or by the 

beneficiaries themselves, but in cooperation between the two main categories of 

stakeholders of the implementation process should be positively assessed (monitoring of 

possible difficulties in the implementation of the initial assumptions, projects, consultations 

and negotiations regarding possible modifications of material and financial scope, 

intensification of the process of settling payment claims). 

Nevertheless, based on the results of the research, recommendations for further remedial 

actions were formed, including in particular: simplifications and increased flexibility in the 

process of verification of payment claims; prioritization of calls for urgent assessment and 

competition settlement; using the overcontracting mechanism in areas with a high level of 

interest in support.  In turn, in the final period of implementation, measures aimed at 

increasing the importance of the issues of project implementation and the level of investment 

preparation for implementation should be increased in the process of project assessment 

and selection. However, in the future financing period, the introduction of solutions increasing 

the flexibility of the project implementation process should be considered based on previous 

experience. 

Analysis of the absorption potential of Priority Axes 

The forecasts of financial progress indicate that only Priority Axes I, VII and IX involve 

significant limitations in terms of absorption potential of additional funds. These analyses 

indicate that the greatest potential for absorption of additional funds occurs in Priority Axes 

III, V and XII. 

The carried-out analyses referring to the implementation time and the time of recruitment and 

assessment of projects indicate that most areas of intervention still allow to announce new 

calls without significant risk that the project implementation time will go beyond the period of 

the Program. In the Measures with identified such risk, it was not planned to announce any 

additional calls due to their non-competitive nature or the use of financial instruments. 
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Interest in support is an important factor proving the absorption potential. The areas of 

greatest interest outside Priority Axes I, VII and IX are the following Measures: 4.1 , 5.5, 10.1 

and 11.4. The analyses regarding the effectiveness of projects (average degree of 

implementation of indicators, share of terminated contracts) confirmed that there are no 

significant implementation problems in these Measures, therefore these Measures should be 

considered areas of the ROP SL 2014-2020 with high absorption potential. 

The factor supporting the absorption potential is the timeliness of needs in a given area of 

intervention. This is certainly the case with measures to improve air quality, of which the use 

of renewable energy sources is a very important element. The needs in this respect in Silesia 

are still exceptionally large, therefore Measure 4.1 should be considered as the area of 

intervention, in which the absorption potential is high, and the implementation of additional 

investments is particularly justified. Consequently, the transfer of the Performance Reserve 

of Priority Axis I to Measure 4.1 is justified the most considering the results of the carried-out 

analyses. 

Due to significant needs in the field of revitalization of post-industrial and post-mining areas 

in the Silesia Voivodeship, as part of the Coal Regions in Transition initiative, it is 

recommended to negotiate with the EC aimed at preserving, by way of derogation, the 

Performance Reserve within Priority Axis X even if the mid-term implementation frame of this 

Axis is not achieved. 

Due to the limited absorption potential of Priority Axis I resulting from the low interest in 

support and lack of needs among entrepreneurs, and the forecast lack of financial indicators, 

it is recommended to shift 10 million EUR of the basic allocation of Priority Axis I to the 

Measures with high absorption potential. It should be emphasized that possible actions 

increasing the absorption potential in Priority Axis I would require to examine the possibility 

of extending the scope of implementation of interventions under Measure 1.2 of the ROP SL, 

in such a way that the requirement to sign a co-financed project in smart specializations 

specified for the Silesia Voivodeship. However, such a solution is time-consuming, so it is 

difficult to consider it as a tool that may significantly increase the absorption potential of this 

Priority Axis in the short-term perspective.  

The analysis of the sensitivity of changing the scale of effects to a change in the scale of 

expenditures showed that Investment Priorities 3c, 8vi, 9b, 8iii are the most sensitive in this 

respect.  

In the context of a possible increase of the absorption potential, attention was paid to the 

need to allow the ERDF the possibility of increasing the financial envelope for projects 

already implemented, while increasing target values, and reassessing the absorption 

potential for the last years of the Program implementation after the calls for 2019 and 
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including the results of this assessment in the planning of calls for the last years of the 

Program implementation due to the possibility of changes in the absorption potential. 

Assessment of the contribution of interventions to the implementation of the 

purposes of the Europe 2020 Strategy at the level of Priority Axes 

For some of the Priority Axes and Measures of the ROP SV 2014-2020, the fact of a direct 

impact on achieving the purposes of the Europe 2020 Strategy was confirmed. The largest 

part of the allocation of the ROP SL 2014-2020 was for the Measures consistent with the 

implementation rate of the Europe 2020 Strategy: Greenhouse gas emissions PLN 831.95 

million (26.4% of allocation). A relatively large part of the allocation was also for the 

Measures consistent with the Primary energy consumption ratio (772.78 million PLN, 24.5%) 

and the Risk of poverty or social exclusion indicator (567.94 million PLN, 18.0%). It should be 

emphasized, however, that the intervention under the ROP SV 2014-2020 is also indirectly 

related to the purposes of the Europe 2020 Strategy, and this applies to all Program 

Measures. Therefore, the connection between the purposes of the Program and the 

purposes of the Europe 2020 Strategy is very wide, but for a part of the Measures of the 

ROP SV 2014-2020 it is more direct, while for the remaining Measures, this relationship 

should be assessed as indirect. What is important, however, the Program does not include 

Measures, which would not show any connection with the purposes of the Europe 2020 

Strategy.  

As part of the analysis, project types that are the most relevant to the purposes of the Europe 

2020 Strategy were identified (i.e. they are characterized by the most direct, as based on 

indicator coherence, connection with the purposes of the strategic document). For these 

types of projects, the factors determining the success of their implementation and achieving 

the purposes set in them were additionally identified. 

Assessment of the impact of the implementation of the ROP SV 2014-2020 on the 

implementation of the assumptions of the Responsible Development 

Strategy/Program for Silesia 

An assessment of the impact of implementing the ROP SV 2014-2020 on the implementation 

of the purposes of the Responsible Development Strategy (RDS)/Program for Silesia (PfS) 

was also carried out. As far as the Responsible Development Strategy is concerned, the 

particular intensity of connections between the ROP SV 2014-2020 and the RDS is observed 

in two areas of concentration of the RDS activities, i.e. .: "Small and medium enterprises" 

and "Social cohesion". The least impact of the ROP SV 2014-2020 on the implementation of 

the RDO purposes is seen in specific purpose III - An effective state and institutions for 

growth and social and economic inclusion. 
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Analysing the impact of the ROP SV 2014-2020 on the implementation of the RDO through 

the prism of the financial resources involved in the implementation of Measures related to 

particular areas of the RDO concentration, it is first of all necessary to note the intensity of 

impact in the area of "Social cohesion" (to which the Measures of the ROP SV 2014-2020 

contribute, covering nearly one third of the entire Program allocation) and "Small and 

medium enterprises" (it concerns nearly one fifth of the allocation of the ROP SV 2014-2020). 

The situation of the area "Territorial balanced development" is specific, where due to the fact 

that it covers the entirety of the PfS, the allocated amount from the Measures of the ROP SV 

2014-2020 related to this area amounted to as much as 84.5%.  

As far as the Program for Silesia is concerned, in the case of the majority of the Measures 

identified within the frame of the PfS, we can talk about their connection with the Measures 

specified in the ROP SV 2014-2020. In some cases the relationship is explicit and indirect 

(e.g. in the area of transport), in others it is an indirect or even potential connection (e.g. in 

the area of increasing the level of innovation in energy, where the real impact of the ROP SV 

2014-2020 is conditioned by the industry profile of R&D and innovation undertakings co-

financed from the resources of the ROP SV 2014-2020). Analysing the allocation amounts 

assigned to the Measures of the ROP SV 2014-2020 related to the Measures of the PfS, it 

should be noted that the largest amount of funds is in the case of Measure 3.1 of the PfS, 

which concerns the improvement of air quality in the region, where the value of assigned 

financial resources was over a quarter the entire Program allocation. The Measure 4.1 of the 

ROP SV 2014-2020 (which is characterized by high absorption potential) concerning 

renewable energy sources is relevant to mentioned Measure of PfS. Thus, it may be said 

that in the financial dimension the greatest impact of the ROP SV 2014-2020 on the 

implementation of the PfS relates to activities related to air quality improvement, which 

should be assessed as accurate in the context of earlier diagnosis of the region's needs and 

absorption capacity of individual Priority Axes.   

Evaluation of strategic assessment (horizontal criteria) for projects under the ROP SV 

2014-2020 

The strategic assessment was also evaluated. The horizontal criteria in force within it were 

formed correctly, both in terms of substantive correctness and their unambiguity and 

objectivity. in addition, they meet in varying degrees the function of a tool that differentiates 

the assessed enterprises. Nevertheless, specific recommendations were formed to optimize 

horizontal criteria. They mainly concern: ensuring unambiguity of selected sub-criteria and 

adjusting the number of points possible to obtain as part of the strategic assessment to the 

broad substantive scope of the carried-out assessment.  
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The correlation between the results of the strategic assessment and the value of project 

indicators declared by the applicants was confirmed (which should be treated as the 

operationalization of the project purposes, and in a wider perspective - the purposes of the 

intervention). However, the occurrence of such a correlation is not based on a direct 

connection between the strategic assessment and the Program's assumptions, but rather a 

logical connection between the ROP SV 2014-2020 and strategic documents, which are 

included at the stage of the strategic assessment. 

There were no significant problems with ensuring the transparency, impartiality and non-

discriminatory nature of the strategic assessment process. The organization method and the 

efficiency of strategic assessment were also positively assessed - in the case of this stage of 

the assessment, there have not been any cases of significant extension of the assessment 

period so far. Furthermore, the time devoted to the strategic assessment turns out to be 

relatively short in the context of the total project assessment time in the analysed calls for 

proposals. 
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Wprowadzenie 

INFORMACJE WSTĘPNE 

Niniejszy raport został przygotowany w ramach realizacji przez Pracownię Badań i 

Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata sp.j. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 

Woj. Śląskiego badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu 

rzeczowego RPO WSL 2014-2020 oraz wkładu Programu w realizację unijnej strategii EU 

2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego”. 

Struktura dokumentu jest następująca. We wstępnej części raportu zamieszczono 

streszczenie w wersji polsko- i angielskojęzycznej. W niniejszym wprowadzeniu zawarto 

najważniejsze informacje wstępne oraz omówiono cele przeprowadzonego badania 

ewaluacyjnego. Kolejny rozdział poświęcony został charakterystyce zastosowanej w badaniu 

metodologii oraz wskazano źródła informacji wykorzystane na potrzeby zrealizowanego 

badania ewaluacyjnego. Zasadniczą część raportu stanowi rozdział „Opis wyników badania”, 

w których zawarto całość wyników przeprowadzonych analiz oraz wynikających z nich 

rekomendacji. Zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego w rozdziale tym, w formie 

podrozdziałów, wyodrębniono zagadnienia odzwierciedlające treść poszczególnych pytań 

badawczych. Zamknięciem merytorycznego komponentu raportu jest rozdział zawierający – 

w postaci tabeli wniosków i rekomendacji – całość wniosków i rekomendacji bazujących na 

wynikach przeprowadzonych studiów i analiz (zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego 

liczbę rekomendacji ograniczono do 10). Raport zamykają spisy ilustracji oraz aneksy, przy 

czym część załączników (obejmująca ilościowe i jakościowe dane wynikowe) została 

przekazana w formie odrębnych plików.  

CELE EWALUACJI 

Głównym celem niniejszego badania ewaluacyjnego było przeprowadzenie oceny mid-term 

postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla priorytetów inwestycyjnych/osi 

priorytetowych RPO WSL 2014 -2020, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań 

wynikających z ram wykonania ustalonych na poziomie osi oraz ocena wkładu interwencji w 

realizację celów Strategii Europa 2020 oraz Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i 

Programu dla Śląska.  

Dodatkowym celem badania było także dostarczenie wiedzy na temat okoliczności 

warunkujących osiągnięcie celów Programu. Ewaluacji poddano również ocenę strategiczną 

(kryteria horyzontalne). Dodatkowo, wyniki przeprowadzonego badania ewaluacyjnego 
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posłużyły do wypracowania rekomendacji wskazujących na niezbędne dostosowania, 

pozwalające na zwiększenie skuteczności interwencji. 

Problematyka badania obejmowała szczegółowe zagadnienia badawcze w ramach 

następujących modułów badania ewaluacyjnego: 

 Ocena postępów wdrażania RPO WSL 2014-2020 poprzez ocenę realizacji 

założonych wartości pośrednich i docelowych wskaźników (na poziomie osi i 

priorytetów inwestycyjnych) wraz z określeniem czynników wpływających na stopień 

ich osiągnięcia. 

 Analiza potencjału absorpcyjnego osi priorytetowych, w ramach których może dojść 

do realokacji środków w wyniku podziału rezerwy wykonania, ich potrzeb oraz 

gotowości do wdrożenia dodatkowych środków wynikających z planowanych 

przesunięć szczególnie w kontekście zmian społeczno-gospodarczych i trendów. 

 Ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020 na poziomie osi 

priorytetowej. 

 Ocena wpływu wdrażania RPO WSL 2014 - 2020 na realizację założeń Strategii 

Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) oraz Programu dla Śląska (PdŚ). 

 Ewaluacja oceny strategicznej (kryteria horyzontalne) projektów w ramach RPO WSL 

2014-2020. 
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Opis zastosowanej metodologii oraz 

źródeł informacji wykorzystywanych w 

badaniu 

Poniżej scharakteryzowano metodologię badania zastosowaną w niniejszej ewaluacji wraz 

ze wskazaniem źródeł informacji wykorzystanych w procesie badawczym. 

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH (DESK RESEARCH) 

W ramach analizy desk research został zastosowany dobór celowy, który uwarunkowany był 

celami i problematyką przeprowadzonej ewaluacji. Materiał empiryczny w ramach analizy 

danych zastanych poddano analizie ilościowej i jakościowej. Lista danych, wykorzystanych 

na potrzeby analizy desk research została zawarta w dalszej części niniejszego rozdziału 

(podrozdział: „Źródła informacji wykorzystywane w badaniu”). 

ANALIZY EKSPERCKIE I ANALIZY WRAŻLIWOŚCI 

W ramach analiz eksperckich oraz analiz wrażliwości służących predykcji poziomu realizacji 

wskaźników, przedmiotem oceny były:  

 Wartości osiągnięte na dzień 31.12.2018 r. (obliczane jako suma wartości 

wskaźników osiągniętych od początku wdrażania projektów sprawozdanych w 

certyfikowanych lub zatwierdzonych wnioskach o płatność); 

 Przewidywane do osiągnięcia wartości w projektach niezakończonych (przewidywane 

na podstawie pozostałych do osiągnięcia wartości docelowych wskaźników z 

uwzględnieniem ryzyka braku realizacji wartości docelowych w 100%); 

 Wartości prognozowane na podstawie pozostałej wielkości alokacji (obliczane przy 

wykorzystaniu Metody jednorównaniowego modelu ekonometrycznego); 

 Wskaźniki rezultatu strategicznego (stanowiące sumę (1) wartości wskaźnika wg 

najnowszego stanu dostępnego w statystyce publicznej oraz (2) prognozowanej 

zmiany wartości wskaźnika pomiędzy rokiem z punktu (1) a rokiem 2023). 

Dla przejrzystości prezentowania wyników analiz eksperckich i analiz wrażliwości 

szczegółowy ich opis został zamieszczony we wprowadzeniu do poszczególnych elementów 

analizy, w zasadniczej części niniejszego raportu.  
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WYWIADY POGŁĘBIONE (IDI) 

W przypadku wywiadów pogłębionych (IDI) z przedstawicielami IZ oraz IP, zastosowano 

dobór celowy. W badaniu uczestniczyły osoby, które posiadały szeroką wiedzę w zakresie 

różnych aspektów wdrażania RPO WSL (tj. różnych obszarów interwencji i różnych 

obszarów zadaniowych realizowanych przez daną instytucję / komórkę organizacyjną). Z 

przedstawicielami IZ przeprowadzono 7 wywiadów IDI, natomiast z przedstawicielami IP – 5 

wywiadów. Wywiady prowadzone były w formie indywidualnej, lecz również diad lub triad, co 

skutkowało mniejszą niż zakładana liczbą wywiadów przy objęciu badaniem wszystkich 

zakładanych respondentów.  

POGŁĘBIONE WYWIADY TELEFONICZNE (ITI) 

W przypadku wywiadów telefonicznych (ITI), zastosowany został dobór celowy, który polegał 

na  objęciu badaniem różnorodnych kategorii podmiotów mogących dostarczyć informacji 

istotnych z punktu widzenia uwarunkowań wdrażania RPO WSL 2014-2020. Pierwszą 

kategorię respondentów stanowili przedstawiciele Komitetu Monitorującego, z którymi 

przeprowadzono 6 wywiadów, zapewniając reprezentatywność typologiczną rozumianą jako 

uczestnictwo w badaniu przedstawicieli różnych kategorii podmiotów, którzy dysponowali 

wiedzą specyficzną dla określonych obszarów wdrażania RPO WSL 2014-2020. Byli to: 

 reprezentanci organizacji zrzeszających JST,  

 przedstawiciele organizacji pracodawców, 

 przedstawiciele organizacji samorządu gospodarczego, 

 przedstawiciele związków zawodowych, 

 reprezentanci innych niż wyżej wymienione organizacji pozarządowych lub zrzeszeń 

NGO, 

 przedstawiciele środowiska naukowego. 

Drugą kategorię respondentów w ramach wywiadów ITI stanowili przedstawiciele 

beneficjentów i wnioskodawców z Osi priorytetowych wytypowanych jako potencjalnie 

zagrożone nieosiągnięciem celów śródokresowych ram wykonania. W tej grupie 

przeprowadzono 10 wywiadów, po 2 wywiady w każdej z poniższych kategorii: 

 wnioskodawcy, którzy zrezygnowali z podpisania umów o dofinansowanie mimo 

uzyskania oceny pozytywnej, 

 beneficjenci, którzy rozwiązali umowy o dofinansowanie, 

 beneficjenci, którzy aneksowali umowy o dofinansowanie w związku z obniżeniem 

wartości docelowych wskaźników, 
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 beneficjenci, którzy nie osiągnęli założonych wartości docelowych wskaźników na 

zakończenie realizacji projektu, 

 beneficjenci, których projekty realizują relatywnie dużą część wartości docelowej 

wskaźników ram wykonania. 

METODA HEURYSTYCZNA 

W ramach niniejszego badania, metoda heurystyczna potraktowana została jako metoda 

wspomagająca proces formułowania rekomendacji pobadawczych. Złożyły się na nią dwie 

metody narzędziowe:  

 analityczny proces hierarchiczny (AHP), w zakresie oceny wariantów podziału 

środków rezerwy wykonania, w ramach którego przeprowadzono 43 ankiety CAWI z 

przedstawicielami IZ oraz IP, 

 benchmarking rozwiązań systemowych stosowanych w krajowych i regionalnych 

programach operacyjnych (w odniesieniu do kwestii wymagających określonej 

interwencji / modyfikacji w ramach funkcjonowania systemu wdrażania RPO WSL 

2014-2020).  

ZOGNISKOWANY WYWIAD GRUPOWY (FGI) 

W przypadku wywiadu FGI zastosowano dobór celowy, polegający na zaproszeniu do 

udziału w nim przedstawicieli IZ/IP posiadających szeroką wiedzę i doświadczenie w 

zakresie wdrażania i zarządzania wdrażaniem RPO WSL. Zogniskowany wywiad grupowy 

miał charakter podsumowujący. W trakcie jego trwania zaprezentowane zostały wyniki i 

rekomendacje z niniejszego badania, a jego celem było wypracowanie ostatecznego kształtu 

rekomendacji, z uwzględnieniem mechanizmu konsultacyjnego obejmującego głównych 

interesariuszy badania oraz adresatów sformułowanych zaleceń.   

ŹRÓDŁA INFORMACJI WYKORZYSTYWANE W BADANIU 

a. dokumenty programowe RPO WSL 2014-2020, w tym: 

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 

II; 

- Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP) wraz z załącznikami wersja 

15.0; 

- Opis Funkcji i Procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 5; 
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- Instrukcje Wykonawcze IZ i IP RPO WSL(najnowsze wersje); 

- Porozumienia z IP (najnowsze wersje); 

- Regulaminy konkursów, w których zastosowany został etap oceny strategicznej 

(kryteria horyzontalne) , wraz z załącznikami (dotyczy naborów: RPSL.02.01.00-

IZ.01-24-125/16; RPSL05.03.01-IZ.01-24-155/17, RPSL.11.02.03-IZ.01-24-174/17, 

RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17, RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17); 

- Harmonogramy naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

b. dane na temat wnioskodawców i realizowanych projektów pochodzące z systemów 

informatycznych (LSI, SL), w tym dane pochodzące z wniosków o płatność i wniosków o 

dofinansowanie, dane finansowe dotyczące realizacji RPO WSL 2014 - 2020, dane 

dotyczące oceny w ramach naborów, których zastosowany został etap oceny 

strategicznej (kryteria horyzontalne); 

c. sprawozdania roczne z realizacji RPO WSL; 

d. dane statystyczne; 

e. obowiązujące ustawy, rozporządzenia, wytyczne oraz dokumenty o charakterze 

strategicznym dotyczące przedmiotu badania: 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa 

zatwierdzona przez Komisję Europejską 23 października 2017 r. na podstawie decyzji 

wykonawczej C(2017) 6994; 

- 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; 

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; 

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1301/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 

przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i 

zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006; 
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- Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. 

- Wytyczne oraz rozporządzenia Ministra właściwego ds. rozwoju regulujące kwestie 

objęte przedmiotem badania, w tym przede wszystkim: 

→ Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020, 

→ Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 

→ Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-

2020 

→ Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 

→ Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 

→ Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 

→ Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i 

pracowników do zmian na lata 2014-2020 

→ Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz 

wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych 

na lata 2014-2020 

- Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020; 

- Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu. 

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

r.) 

- Program dla Śląska. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju; 

- Strategia rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+"; 

- Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020; 

- Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 (wraz z 

powiązanymi dokumentami); 
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- Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu 

osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia 

ekspozycji; 

- Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022; 

- Strategia Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego; 

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+; 

- Uchwała Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie 

eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw; 

f. metodologia szacowania wartości wskaźników RPO WSL 2014-2020  

g. wnioski z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych i analiz, w tym raportów inicjatywy 

Catching-up regions: 

- Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa śląskiego w obszarach 

oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego, z roku 2016 i 2018; 

- Ewaluacja dotycząca pomiaru poziomu osiągnięcia wartości wskaźnika rezultatu 

długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy, 

sześć miesięcy po opuszczeniu programu” w ramach RPO WSL na lata 2014-2020; 

- Ewaluacja osiągania celów Programu wraz z oceną stanu projektów w ramach ścieżki 

pozakonkursowej oraz dużych projektów; 

- Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; 

- Ewaluacja systemu komunikacji funduszy europejskich oraz zrealizowanych działań 

informacyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020; 

- Ewaluacja bieżąca wdrażania działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w 

przedsiębiorstwach w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 

- Ewaluacja systemu wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów 

wyboru projektów 

- Weryfikacja i oszacowanie wartości wybranych wskaźników Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; 

- Walka za smogiem: instrumenty finansowe dla podnoszenia efektywności 

energetycznej budynków jednorodzinnych; 

h. dostępne dane i materiały robocze istotne dla przedmiotu badania przekazywane przez 

Zamawiającego w trakcie jego trwania, w tym dokument określający podział rezerwy 

wykonania; 
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i. materiały dotyczące inicjatywy Coal Regions in Transition; 

j. informacje na potrzeby przeprowadzenia doboru próby do wywiadów ITI: 

- Informacje na temat projektów, w przypadku których wnioskodawcy odstąpili od 

podpisania umowy o dofinansowanie mimo podjęcia decyzji o udzieleniu 

dofinansowania (pozytywna ocena i wystarczająca alokacja), zawierające: numer 

projektu, tytuł projektu, nazwę beneficjenta; 

- Informacje na temat projektów, w przypadku których rozwiązane zostały umowy o 

dofinansowanie, zawierające: numer projektu, tytuł projektu, nazwę beneficjenta; 

- Informacje na temat projektów, w przypadku których podpisano aneks do umowy o 

dofinansowanie przewidujący zmniejszenie wartości docelowych wskaźników 

(związane ze zmianami w zakresie projektu o które wnioskował beneficjent), 

zawierające: numer projektu, tytuł projektu, nazwę beneficjenta  

- wykaz osób wytypowanych do udziału w wywiadach IDI wraz z danymi 

kontaktowymi umożliwiającymi nawiązanie kontaktu telefonicznego; 
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Opis wyników badania 

Niniejszy rozdział zawiera opis całości wyników przeprowadzonego badania ewaluacyjnego. 

Analiza została podzielona na pięć podrozdziałów tematycznych: 

 ocena postępów wdrażania RPO WSL 2014-2020, 

 analiza potencjału absorpcyjnego osi priorytetowych, 

 ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020  na poziomie osi 

priorytetowych, 

 ocena wpływu wdrażania RPO WSL 2014 - 2020 na realizację założeń Strategii 

Odpowiedzialnego Rozwoju / Programu dla Śląska, 

 ewaluacja oceny strategicznej (kryteria horyzontalne) projektów w ramach RPO WSL 

2014-2020. 

OCENA POSTĘPÓW WDRAŻANIA RPO WSL 2014-2020  

W pierwszej części niniejszego podrozdziału przedstawione zostały informacje o obecnym 

oraz prognozowanym stanie realizacji wskaźników. W ramach niniejszego badania 

przeprowadzone zostały trzy rodzaje prognoz odpowiadające charakterowi trzech grup 

wskaźników o osobnej specyfice: 

1. Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego 

Prognoza stanowiąca sumę trzech składowych: (1) obecnego stopnia realizacji 

wskaźników na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność (2) szacunkowego 

stopnia realizacji wskaźników na podstawie zobowiązań w umowach o dofinansowanie z 

uwzględnieniem możliwości występowania  mniejszej faktycznej realizacji niż deklaracja w 

umowie o dofinansowanie (3) wartości prognozowanej na podstawie pozostałej alokacji 

uwzględniającej:  

 wzrost poziomu cen oraz kurs Euro latach 2020-2023 zgodny z założeniami 

Wytycznych dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych 

będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw 

Aktualizacja – październik 2018 r.; 

 równomierny rozkład pozostałej alokacji w przyszłych latach; 

 proporcjonalność przyszłej struktury alokacji do obecnej struktury kontraktacji (udział 

alokacji przeznaczony na projekty realizujące dany wskaźnik w danym Działaniu 

proporcjonalny do udziału wydatków kwalifikowalnych w projektach realizujących 

dany wskaźnik w sumie wydatków kwalifikowalnych w danym Działaniu. 
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Prognoza w pierwszej kolejności opracowywana została przy wykorzystaniu modelowania 

ekonometrycznego opartego o Metodę Najmniejszych Kwadratów. Jeżeli nie spełnione 

zostały założenia przyjętej metodyki, co wynikało w większości przypadków ze zbyt małej 

liczby projektów z danym wskaźnikiem (mniej niż 10) lub braku możliwości stworzenia 

istotnego statystycznie modelu, to stosowana została metoda uproszczona. Polegała ona 

na obliczeniu współczynników efektywności (reprezentujących jaka ilość lub część 

jednostki danego wskaźnika przypada na 1 zł wydatków kwalifikowalnych w danym 

projekcie) dla poszczególnych projektów realizujących dany wskaźnik, z których wyliczono 

średnią stanowiącą współczynnik efektywności przypisany do danego wskaźnika.  

W założeniu współczynniki efektywności  na podstawie modelu ekonometrycznego lub 

metody uproszczonej miały być szacowane na podstawie informacji z wniosków o 

płatność. W trakcie prowadzonych analiz okazało, się iż bazowanie wyłącznie na 

informacjach z wniosków o płatność posiada istotne negatywne konsekwencje. W 

przypadku wielu wskaźników przeprowadzenie prognoz okazałoby się niemożliwe ze 

względu na brak lub bardzo małą liczbę wniosków o płatność oraz w przypadku wielu 

wskaźników prognozy opierałyby się o wąskie grono projektów zakończonych 

stanowiących nierzadko jedynie nieznaczny wycinek projektów, które dany wskaźnik 

(zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie) będą realizować w przyszłości. Ze względu 

na powyższe przeprowadzono 2 alternatywne prognozy wartości wskaźników produktu i 

rezultatu bezpośredniego – pierwszą zgodną z pierwotnym założeniem (opartą o 

informacje z wniosków o płatność) nazywaną w treści raportu prognozą „na podstawie 

efektywności rzeczywistej” oraz drugą opartą o informacje z wniosków o płatność dla 

projektów zakończonych uzupełniane informacjami z umów o dofinansowanie dla 

projektów będących trakcie realizacji, która w raporcie nazywana jest prognoza „na 

podstawie efektywności rzeczywistej uzupełnianej efektywnością zakładaną”. 

Oba warianty prognozy posiadają swoje mocne strony i słabości. Prognoza na podstawie 

efektywności rzeczywistej eliminuje ryzyko błędów szacunku wynikających ze zmian w 

poziomie realizacji wskaźników i poziomie wydatków w stosunku do zobowiązań z umowy 

o dofinansowanie – brany pod uwagę jest stan faktyczny z projektów już zakończonych. 

Możliwość jej zastosowania tylko do projektów zakończonych powoduje, iż w przypadku 

wielu wskaźników nie ma możliwości jej zastosowania lub jest możliwa do zastosowania 

w stosunku do niewielkiego wycinka projektów realizujących dany wskaźnik 

(uwzględniając projekty będące w trakcie realizacji, które w końcowym rozrachunku w 

przeważającej mierze będą projektami zakończonymi i będą odpowiadać za postęp w 

realizacji danego wskaźnika). Jeżeli projekty zakończone okazałyby się w jakimś aspekcie 

specyficzne i różniły istotnie od reszty istnieje uzasadnione ryzyko występowania 
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ograniczonej trafności prognoz. Prognoza na podstawie efektywności rzeczywistej 

uzupełnianej zakładaną eliminuje wskazane wyżej ryzyko, ponieważ zakres jej 

zastosowania jest możliwie szeroki. Jednak w jej wypadku mamy do czynienia z ryzykiem 

ograniczonej trafności prognoz ze względu na opieranie się częściowo o deklaracje co do 

poziomu wydatków i stopnia realizacji wskaźników z umów o dofinansowanie. W opinii 

ewaluatora ryzyka, którymi obarczone są prognozy oparte o efektywność rzeczywistą są 

wyraźnie większe niż ryzyka prognozy opartej o efektywność rzeczywistą uzupełnianą 

efektywnością zakładaną. W konsekwencji jako podstawowa w niniejszym opracowaniu 

traktowana będzie prognoza oparta o efektywność rzeczywistą uzupełnianą 

efektywnością zakładaną. 

2. Wskaźniki rezultatu strategicznego. 

Prognozowanie za pomocą metodyki szeregów czasowych. W analizach zmienną zależną 

był poziom realizacji poszczególnych wskaźników rezultatu strategicznego, których 

źródłem w większości są dane statystyki publicznej, a zmienną niezależną był przeszły 

oraz przyszły poziom wydatkowania alokacji przypisanej do Priorytetów inwestycyjnych, 

do których przyporządkowane zostały poszczególne wskaźniki rezultatu strategicznego. 

W przypadku wydatków przyszłych założono równomierny rozkład alokacji w przyszłych 

latach. W przypadku braku spełnienia założeń metodyki szeregów czasowych 

prowadzona była prognoza uproszczona, której założeniem była liniowa proporcjonalność 

stopnia zmiany wartości wskaźnika rezultatu do skali wydatków kwalifikowalnych 

wydatkowanych w danym Priorytecie inwestycyjnym. 

3. Wskaźniki finansowe (ramy wykonania) 

Prognoza na podstawie dotychczasowego średniorocznego tempa kontraktacji. Dla 

każdej Osi priorytetowej obliczono dotychczasowe średnioroczne tempo kontraktacji oraz 

moment czasowy, do którego powinny zostać zakontraktowane środki (szacunki na 

podstawie czasów realizacji projektów), aby możliwe było ich rozliczenie przed końcem 

2023 r. Prognoza przeprowadzona została w dwóch scenariuszach: optymistycznym, 

który zakłada utrzymanie dotychczasowego średniorocznego tempa kontraktacji oraz 

pesymistycznego, który zakłada, iż przyszłe średnioroczne tempo kontraktacji stanowić 

będzie 75% dotychczasowego tempa kontraktacji.  

Obecny i prognozowany stan realizacji wskaźników ram wykonania 

Poniżej przedstawiono odpowiedź na pytanie badawcze dotyczące tego, jaki jest obecny 

stan realizacji wskaźników ram wykonania (finansowych i produktu), w kontekście 

osiągnięcia celów śródokresowych oraz wartości docelowych oraz czy aktualny stan 

wdrażania zapewnia realizację wartości docelowych wskaźników określonych na rok 2023. 
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Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 215/2014 z dnia 7 

marca 2014 r. ustanawiającego zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr1303/2013 (...) w RPO WSL 2014-2020 ustanowiono ramy 

wykonania składające się z 18 wskaźników rzeczowych – produktu oraz 12 wskaźników 

finansowych. Część wskaźników produktu dotyczących obszarów interwencji wdrażanych w 

ramach EFS zostało podzielone ze względu na płeć. W ich przypadku dla poszczególnych 

płci przypisane zostały oddzielne wartości celów śródokresowych oraz wartości docelowe, 

dlatego w ramach niniejszego opracowania te wydzielone przez płeć części traktowane będą 

jako oddzielne wskaźniki. W takim ujęciu liczba wskaźników rzeczowych rośnie do 28. 

Wskazane wyżej Rozporządzenie jasno określa kryteria, jakie muszą zostać spełnione, aby 

cele pośrednie i końcowe zostały spełnione. Jeżeli w ramach danej Osi priorytetowej 

określone zostały 2 wskaźniki, to w przypadku obu niezbędna jest realizacja co najmniej 85% 

celu śródokresowego / końcowego. Z kolei gdy w ramach danej Osi określone zostały 3 lub 

więcej wskaźników, to dopuszczalne jest, aby jeden z nich osiągną wartość niższą niż 85% 

celu pośredniego / końcowego, lecz nie niższą niż 75% tego celu. 

W celu oceny stopnia realizacji celów śródokresowych wskaźników ram wykonania w 

poniższej tabeli zestawiono ze sobą wartości docelowe celów śródokresowych (na 2018 r.), 

wartości osiągnięte na koniec 2018 r., a w przypadku wskaźników finansowych również dane 

dotyczące szacowanej realizacji.   

Tabela 1. Stopień realizacji celów śródokresowych ram wykonania  

OP Nazwa wskaźnika 
Jedno
stka 
miary 

Wartość 
docelowa 
2018 

Realizacja wg danych 
na 31.12.2018 (na 
podstawie 
zatwierdzonych 
wniosków o płatność 
pośrednią i końcową 
oraz wydatków 
certyfikowanych) 

Szacowana realizacja 

Na podstawie 
wniosków o płatność 
zatwierdzonych do 
31.12.2018 r. 

Na podstawie 
wniosków o płatność 
zatwierdzonych do 
27.01.2019 r. oraz 
wniosków o płatność 
złożonych od 
01.01.2018 r. do 
27.01.2019 r.1 
będących w trakcie 
procedowania 

Wartość 
% 
realizacji  

Wartość 
% 
realizacji 

Wartość 
% 
realizacji  

I 
Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje 

szt. 10 36 360,0% 
- - - - 

I 
Kwota certyfikowanych 
wydatków kwalifikowalnych 

EUR 27 256 634 5 742 810 21,1% 7 251 830 26,6% 10 677 479 39,2% 

II 

Liczba wspartych podmiotów 
realizujących zadania 
publiczne przy wykorzystaniu 
TIK 

szt. 27 24 88,9% 

- - 

- - 

II 
Kwota certyfikowanych 
wydatków kwalifikowalnych 

EUR 15 673 319 11 694 923 74,6% 13 552 380 86,5% 16 036 569 102,3% 

                                                

1 Przyjęto założenie o uwzględnieniu wniosków w trakcie procedowania złożonych nie wcześniej niż 01.01.2018 r., ponieważ w 
przypadku wniosków starszych, procedowanych ponad rok, występuje prawdopodobieństwo, iż mamy do czynienia z wnioskami 
o płatność szczególnie problematycznymi (ze względu na złożoność lub kwestie sporne), których zatwierdzenie w pierwszym 
kwartale 2019 r. jest mało prawdopodobne.  
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OP Nazwa wskaźnika 
Jedno
stka 
miary 

Wartość 
docelowa 
2018 

Realizacja wg danych 
na 31.12.2018 (na 
podstawie 
zatwierdzonych 
wniosków o płatność 
pośrednią i końcową 
oraz wydatków 
certyfikowanych) 

Szacowana realizacja 

Na podstawie 
wniosków o płatność 
zatwierdzonych do 
31.12.2018 r. 

Na podstawie 
wniosków o płatność 
zatwierdzonych do 
27.01.2019 r. oraz 
wniosków o płatność 
złożonych od 
01.01.2018 r. do 
27.01.2019 r.1 
będących w trakcie 
procedowania 

Wartość 
% 
realizacji  

Wartość 
% 
realizacji 

Wartość 
% 
realizacji  

III 
Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje 

szt. 109 301 276,1% 
- - - - 

III 
Kwota certyfikowanych 
wydatków kwalifikowalnych 

EUR 54 647 242 125 702 635 230,0% 140 298 977 256,7% 
- - 

IV 

Liczba zakupionych jednostek 
taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji 
miejskiej 

szt. 60 308 513,3% 

- - - - 

IV 
Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

szt. 7 25 357,1% 
- - - - 

IV 
Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych 

MW 14 13,98 99,9% 
- - - - 

IV 
Kwota certyfikowanych 
wydatków kwalifikowalnych 

EUR 125 152 317 166 545 949 133,1% 177 804 427 142,1% 
- - 

V 

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

szt. 2 34 1700,0% 

- - - - 

V 
Długość sieci kanalizacji 
sanitarnej 

km 53 105,64 199,3% 
- - - - 

V 
Łączna powierzchnia 
zrekultywowanych gruntów 

ha 14 118,8 848,6% 
- - - - 

V 
Kwota certyfikowanych 
wydatków kwalifikowalnych 

EUR 42 025 213 28 684 341 68,3% 35 592 481 84,7% 48 123 012 114,5% 

VI 
Całkowita długość nowych 
dróg 

km 25,5 21,97 86,2% 
- - - - 

VI 
Kwota certyfikowanych 
wydatków kwalifikowalnych 

EUR 107 947 181 126 246 933 117,0% 130 165 669 120,6% 
- - 

VII 

Liczba osób bezrobotnych 
(łącznie z długotrwale 
bezrobotnymi) objętych 
wsparciem w programie. 

osoby 14 676 28759 196,0% 

- - - - 

VII 

Liczba osób bezrobotnych 
(łącznie z długotrwale 
bezrobotnymi) objętych 
wsparciem w programie - 
mężczyźni 

osoby 6 898 10235 148,4% 

- - - - 

VII 

Liczba osób bezrobotnych 
(łącznie z długotrwale 
bezrobotnymi) objętych 
wsparciem w programie -
kobiety 

osoby 7 778 18068 232,3% 

- - - - 

VII 
Kwota certyfikowanych 
wydatków kwalifikowalnych 

EUR 54 508 195 68 424 899 125,5% 79 717 764 146,2% 
- - 

VIII 

Liczba osób pracujących 
objętych wsparciem w 
programie (łącznie z 
pracującymi na własny 
rachunek) 

osoby 11 177 31089 278,2% 

- - - - 

VIII 

Liczba osób pracujących 
objętych wsparciem w 
programie (łącznie z 
pracującymi na własny 
rachunek) - mężczyźni 

osoby 5 812 13685 235,5% 

- - - - 
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OP Nazwa wskaźnika 
Jedno
stka 
miary 

Wartość 
docelowa 
2018 

Realizacja wg danych 
na 31.12.2018 (na 
podstawie 
zatwierdzonych 
wniosków o płatność 
pośrednią i końcową 
oraz wydatków 
certyfikowanych) 

Szacowana realizacja 

Na podstawie 
wniosków o płatność 
zatwierdzonych do 
31.12.2018 r. 

Na podstawie 
wniosków o płatność 
zatwierdzonych do 
27.01.2019 r. oraz 
wniosków o płatność 
złożonych od 
01.01.2018 r. do 
27.01.2019 r.1 
będących w trakcie 
procedowania 

Wartość 
% 
realizacji  

Wartość 
% 
realizacji 

Wartość 
% 
realizacji  

VIII 

Liczba osób pracujących 
objętych wsparciem w 
programie (łącznie z 
pracującymi na własny 
rachunek) - kobiety 

osoby 5 365 17404 324,4% 

- - - - 

VIII 
Kwota certyfikowanych 
wydatków kwalifikowalnych 

EUR 29 509 052 32 400 225 109,8% 37 851 243 128,3% 
- - 

IX 

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, objętych 
wsparciem w ramach 
programu 

osoby 12 046 20406 169,4% 

- - - - 

IX 

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, objętych 
wsparciem w ramach 
programu - mężczyźni 

osoby 4 818 7355 152,7% 

- - - - 

IX 

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, objętych 
wsparciem w ramach 
programu - kobiety 

osoby 7 228 10643 147,2% 

- - - - 

IX 
Kwota certyfikowanych 
wydatków kwalifikowalnych 

EUR 42 048 337 55 169 577 131,2% 56 684 627 134,8% 
- - 

X 
Powierzchnia obszarów 
objętych rewitalizacją 

ha 8 26,58 332,3% 
- - - - 

X 
Kwota certyfikowanych 
wydatków kwalifikowalnych 

EUR 60 528 479 32 333 716 53,4% 40 806 648 67,4% 
51 809 185 85,6% 

XI 

Liczba uczniów objętych 
wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji 
kluczowych lub umiejętności 
uniwersalnych niezbędnych 
na rynku pracy w programie 

osoby 19 305 49910 258,5% 

- - - - 

XI 

Liczba uczniów objętych 
wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji 
kluczowych lub umiejętności 
uniwersalnych niezbędnych 
na rynku pracy w programie - 
mężczyźni 

osoby 8 839 22789 257,8% 

- - - - 

XI 

Liczba uczniów objętych 
wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji 
kluczowych lub umiejętności 
uniwersalnych niezbędnych 
na rynku pracy w programie - 
kobiety 

osoby 10 466 24305 232,2% 

- - - - 

XI 

Liczba uczniów szkół i 
placówek kształcenia 
zawodowego uczestniczących 
w stażach i praktykach u 
pracodawcy 

osoby 606 3228 532,7% 

- - - - 

XI 

Liczba uczniów szkół i 
placówek kształcenia 
zawodowego uczestniczących 
w stażach i praktykach u 
pracodawcy - mężczyźni 

osoby 394 1398 354,8% 

- - - - 



Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WSL 2014-2020 oraz wkładu Programu w 

realizację unijnej strategii EU 2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego 

 

 

36 

OP Nazwa wskaźnika 
Jedno
stka 
miary 

Wartość 
docelowa 
2018 

Realizacja wg danych 
na 31.12.2018 (na 
podstawie 
zatwierdzonych 
wniosków o płatność 
pośrednią i końcową 
oraz wydatków 
certyfikowanych) 

Szacowana realizacja 

Na podstawie 
wniosków o płatność 
zatwierdzonych do 
31.12.2018 r. 

Na podstawie 
wniosków o płatność 
zatwierdzonych do 
27.01.2019 r. oraz 
wniosków o płatność 
złożonych od 
01.01.2018 r. do 
27.01.2019 r.1 
będących w trakcie 
procedowania 

Wartość 
% 
realizacji  

Wartość 
% 
realizacji 

Wartość 
% 
realizacji  

XI 

Liczba uczniów szkół i 
placówek kształcenia 
zawodowego uczestniczących 
w stażach i praktykach u 
pracodawcy - kobiety 

osoby 212 852 401,9% 

- - - - 

XI 
Kwota certyfikowanych 
wydatków kwalifikowalnych 

EUR 32 703 002 43 929 434 134,3% 47 123 493 144,1% 
- - 

XII 

Potencjał objętej wsparciem 
infrastruktury w zakresie 
opieki nad dziećmi lub 
infrastruktury edukacyjnej 

osoby 6 250 9772 156,4% 

- - - - 

XII 
Liczba wspartych obiektów 
infrastruktury kształcenia 
zawodowego 

szt. 10 42 420,0% 
- - - - 

XII 
Kwota certyfikowanych 
wydatków kwalifikowalnych 

EUR 20 294 521 36 808 248 181,4% 38 531 065 189,9% 
- - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych systemów SL (stan na 31.12.2018 r.) oraz LSI (stan na 27.01.2019); 

Legenda:   - mniej niż 75% wartości celu śródokresowego  - od 75% do 85% wartości celu śródokresowego   - więcej niż 

85%, ale mniej niż 125% wartości celu śródokresowego   - więcej 125% wartości celu śródokresowego 

Zgodnie z przedstawionymi wyżej danymi wszystkie wskaźniki produktu spełniają 

przedstawione wyżej kryterium co najmniej 85% stopnia realizacji, a więc ich cele 

śródokresowe zostały osiągnięte. Tylko w przypadku 3 wskaźników stopień realizacji był 

mniejszy niż 100%, chodzi o wskaźniki Całkowita długość nowych dróg z Osi priorytetowej VI 

Transport (stopień realizacji 86,2%), Liczba wspartych podmiotów realizujących zadania 

publiczne przy wykorzystaniu TIK z Osi priorytetowej II Cyfrowej Śląskie (stopień realizacji 

88,9%) oraz Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych z Osi 

priorytetowej IV (stopień realizacji 99,9%). W przypadku pozostałych 25 wskaźników 

rzeczowych mamy do czynienia z istotnym przekroczeniem wartości ustalonych jako cele 

śródokresowe– stopień realizacji przekracza 125%. Z największym przekroczeniem celów 

śródokresowych mamy do czynienia w przypadku wskaźników Osi priorytetowej V - Liczba 

jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i 

usuwania skutków katastrof (stopień realizacji 1700,0%) oraz Łączna powierzchnia 

zrekultywowanych gruntów (stopień realizacji 848,6%). Opisany wyżej stan rzeczy wskazuje, 

iż możemy mówić o pełnym sukcesie w zakresie postępu rzeczowego RPO WSL 2014-2020 

na półmetku wdrażania Programu. 

W przypadku wskaźników finansowych wyrażanych jako Kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych sytuacja kształtuje się nieco mniej korzystnie, a dodatkowo ocena postępu 
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w ich przypadku nie jest tak jednoznaczna jak w przypadku wskaźników produktu. W ramach 

wskaźników finansowych będą mogły zostać uwzględnione wydatki z wniosków o płatność, 

które w momencie prowadzenia analiz (styczeń-luty 2019 r.) nie były jeszcze certyfikowane 

ani zatwierdzone. Możliwe będzie uwzględnienie wniosków o płatność, które zostały lub 

zostaną złożone w 2019 r., lecz dotyczyć będą okresu do końca 2018 r., dlatego 

jednoznaczna weryfikacja osiągnięcia celów śródokresowych dla wskaźników finansowych w 

ramach niniejszego badania nie jest możliwa. Stało się to motywem do przeprowadzenia 

szacunków stopnia realizacji wskaźników finansowych, które opierają się o kwotę wydatków 

na podstawie wniosków o płatność zatwierdzonych do 31.12.2018 r., które w momencie 

prowadzenia analiz były w trakcie certyfikacji oraz o kwotę wydatków z wniosków o płatność 

złożonych i zatwierdzonych do 27.01.2019 r., uzupełnioną kwotę wydatków z wniosków o 

płatność złożonych od początku 2018 r. do 27.01.2019 r. i będących w trakcie procedowania. 

Należy w tym miejscu zastrzec, iż oba szacunki są obarczone ryzykiem, ponieważ z jednej 

strony mogą pojawić się dodatkowe wnioski o płatność (złożone później), które zostaną 

uwzględnione w kwocie certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych, a z drugiej strony 

należy spodziewać się, iż część zatwierdzonych wniosków o płatność nie przejdzie 

pozytywnie procesu certyfikacji oraz część złożonych wniosków o płatność będących trakcie 

procedowania nie zostanie zatwierdzona w terminie, który umożliwi ich certyfikację i 

uwzględnienie w postępie za 2018 r. 

W przypadku 8 Osi priorytetowych mamy do czynienia z jednoznacznym przekroczeniem 

zakładanych w celach śródokresowych kwot certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych już 

w przypadku wydatków certyfikowanych do końca 2018 r. W konsekwencji w Osiach 

priorytetowych III, IV, VI, VII, VIII, IX, XI i XII mamy do czynienia z pełnym i jednoznacznym 

osiągnięciem celów śródokresowych we wszystkich przypisanych do nich wskaźnikach, co 

jest równoznaczne z osiągnięciem celów pośrednich w tych Osiach. Wątpliwości co do 

stopnia realizacji wskaźników finansowych występują w Osiach priorytetowych I, II, V oraz X. 

W przypadku Osi priorytetowej II Cyfrowe śląskie stopień realizacji wskaźnika finansowego 

wynosi 74,6%, lecz przeprowadzone szacunki dają podstawę do wnioskowania, iż stopień 

realizacji przekroczy graniczne 85% - kwota z zatwierdzonych wniosków o płatność stanowi 

86,5% celu śródokresowego, a kwota uwzględniająca wnioski w trakcie procedowania 

stanowi 102,2% celu śródokresowego. Duże prawdopodobieństwo osiągnięcia celu 

śródokresowego w tej Osi potwierdzają informacje dotyczące przebiegu zatwierdzania 

wniosków o płatność oraz certyfikacji przekazane przez przedstawicieli IZ. 

W Osi priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów występują 

łącznie 4 wskaźniki ram wykonania, dlatego osiągnięcie jej celu śródokresowego jest 

możliwe w przypadku stopnia realizacji wskaźnika finansowego na poziomie 
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przekraczającym 75%. Obecny jego stopień realizacji wynosi 68,3%, lecz przeprowadzone 

szacunki pozwalają na wyciągnięcie wniosku, iż przekroczone zostanie graniczne 75%. 

Szacunkowa kwota oparta o wnioski o płatność zatwierdzone do końca 2018 r. stanowi 

84,7% celu śródokresowego, a kwota uwzględniająca wnioski o płatność będące w trakcie 

procedowania stanowi 114,5% celu śródokresowego. Przekazane przez przedstawicieli IZ 

informacje z przebiegu zatwierdzania i certyfikacji potwierdzają możliwość osiągnięcia 

stopnia realizacji przekraczającego 75%. 

W ramach Osi priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna 

obecny stopień realizacji wskaźnika finansowego wynosi 53,4%. Przeprowadzone szacunki 

są mniej optymistyczne niż w przypadku Osi priorytetowych II i V. W tym przypadku kwota 

szacowana w oparciu o wnioski o płatność zatwierdzone do końca 2018 r. stanowi 67,4% 

celu śródokresowego. Nadzieję na osiągnięcie granicznego poziomu 85% dają szacunki 

uwzględniające wnioski o płatność będące w trakcie procedowania, w tym przypadku 

oszacowana kwota stanowi 86,5%, a więc tylko nieznacznie przekracza poziom graniczny. 

Biorąc pod uwagę, iż szacunki uwzględniające wnioski o płatność będące w trakcie 

procedowania są obarczone największym ryzykiem (z powodu możliwych trudności lub 

niepowodzeń najpierw na etapie zatwierdzania wniosku o płatność, a później na etapie 

certyfikacji) prawdopodobieństwo osiągnięcia stopnia realizacji wskaźnika finansowego na 

poziomie przekraczającym 85% jest raczej niewielkie. 

Dostrzegając ten problem w IZ podjęto kroki mające na celu zwiększenie 

prawdopodobieństwa osiągnięcia celu śródokresowego w Osi Priorytetowej X. Zarząd 

Województwa Śląskiego Uchwałą nr 224/8/VI/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. przyjął 

zaktualizowaną wersję RPO WSL 2014-2020 uwzględniającą zmianę polegającą na dodaniu 

do ram wykonania Osi priorytetowej X trzeciego wskaźnika – Liczba wspartych obiektów, w 

których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej. Jego obecny poziom 

realizacji według danych systemu SL wynosi 51, co stanowi 115,9% celu pośredniego 

ustalonego na 44. Jeżeli zaktualizowana wersja RPO WSL 2014-2020 zostanie przyjęta 

przez KE, a z dużym prawdopodobieństwem tak się stanie – biorąc pod uwagę 

dotychczasowe ustalenia z KE, to wartość graniczna dla  wskaźnika finansowego w Osi 

priorytetowej X będzie wynosiła nie 85%, a 75%. Zmiana ta w opinii ewaluatora istotnie 

zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia celu śródokresowego w tej Osi. Przeprowadzone 

szacunki skłaniają do wniosku, iż osiągnięcie stopnia realizacji przekraczającego 75% jest 

prawdopodobne. Przekazane przez przedstawicieli IZ informacje z przebiegu zatwierdzania i 

certyfikacji potwierdzają, iż jest możliwe osiągnięcie takiego poziomu realizacji. 

Zdecydowanie najtrudniejsza sytuacja występuje w Osi priorytetowej I Nowoczesna 

gospodarka. Obecny stopień realizacji wskaźnika finansowego wynosi zaledwie 21,1%. 
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Nadziei na osiągnięcie granicznego stopnia realizacji (85%) nie dają także szacunki. Stopień 

realizacji według kwot opartych o wnioski o płatność zatwierdzone do końca 2018 r. wynosi 

26,6%, a według kwot uwzględniających wnioski o płatność będące w trakcie procedowania 

stopień realizacji wynosi 39,2%. Cel śródokresowy Osi priorytetowej I nie zostanie zatem 

osiągnięty. Zgodnie zapisami Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 215/2014 z 

dnia 7 marca 2014 r. ustanawiającego zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr1303/2013 (...) najprawdopodobniej będziemy mieli do 

czynienia z poważnym niepowodzeniem w wykonaniu celów pośrednich, ponieważ wskaźnik 

finansowy najprawdopodobniej nie zostanie osiągnięty 65%. 

Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa niepowodzenie w osiąganiu celów pośrednich 

skutkuje brakiem możliwości wykorzystania Rezerwy Wykonania danej Osi priorytetowej. W 

konsekwencji Rezerwa Wykonania Osi priorytetowej I ustalona w kwocie nieco ponad 10,1 

mln EUR będzie musiała zostać przesunięta do innej Osi priorytetowej RPO WSL, w której 

cele śródokresowe zostały osiągnięte. Taki sposób postępowania potwierdza również 

ustalona przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Metodologia podziału rezerwy wykonania w 

ramach Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020. 

 

W poniższej tabeli przedstawione zostały szacunkowe oraz prognozowane wartości 

wskaźników produktu ram wykonania, które zostały zestawione z ich wartością docelową na 

2023 r. (celem końcowym).  
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Tabela 2. Wartości wskaźników produktu ram wykonania prognozowane na podstawie efektywności rzeczywistej 

uzupełnianej efektywnością zakładaną z projektów zakończonych oraz projektów będących w trakcie realizacji 

OP Nazwa wskaźnika 
Jednost
ka 
miary 

Wartoś
ć 
docelo
wa 
2023 

Szacowana 
realizacja (na 
podstawie 
umów)2 

Prognoza na 2023 r. 

wartoś
ć 

% 
rodzaj 
prognozy 

wartość 
prognozo
wana 

% 

I Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje szt. 150 100,00 66,7% uproszczona 217,56 145,0% 

II 
Liczba wspartych podmiotów realizujących 
zadania publiczne przy wykorzystaniu TIK 

szt. 107 106 99,1% 
model 
ekonometryczny 

110,68 103,4% 

III Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje szt. 619 544 87,9% brak 

brak dostępnej 
alokacji w 
Działaniach 3.2 i 3.3 
oraz brak danych 
UMD w Działaniu 3.5 

IV 
Liczba zakupionych jednostek taboru 
pasażerskiego w publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji miejskiej 

szt. 200 367,00 183,5% 
model 
ekonometryczny 

428,66 214,3% 

IV 
Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

szt. 62 65,00 104,8% 
model 
ekonometryczny 

70,77 114,1% 

IV 
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze 
źródeł odnawialnych 

MW 57 116,14 203,8% 
suma z 
wskaźników 
składowych 3 

193,88 340,1% 

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

szt. 18 60,00 333,3% 
model 
ekonometryczny 

60,46 335,9% 

V Długość sieci kanalizacji sanitarnej km 267 328,70 123,1% 
model 
ekonometryczny 

333,58 124,9% 

V 
Łączna powierzchnia zrekultywowanych 
gruntów 

ha 72 181,05 251,5% 
model 
ekonometryczny 

237,01 329,2% 

VI Całkowita długość nowych dróg km 59,5 49,65 83,4% brak 
brak dostępnej 
alokacji w Działaniu 

VII 
Liczba osób bezrobotnych (łącznie z 
długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem 
w programie. 

osoby 49 303 32118 65,1% 
model 
ekonometryczny 

50 917,55 103,3% 

VII 
Liczba osób bezrobotnych (łącznie z 
długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem 
w programie - mężczyźni 

osoby 23 172 13891 59,9% 
model 
ekonometryczny 

19 979,28 86,2% 

VII 
Liczba osób bezrobotnych (łącznie z 
długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem 
w programie -kobiety 

osoby 26 131 17899 68,5% 
model 
ekonometryczny 

29 789,04 114,0% 

VIII 
Liczba osób pracujących objętych wsparciem 
w programie (łącznie z pracującymi na własny 
rachunek) 

osoby 53 222 50417 94,7% brak 
brak dostępnej 
alokacji w Działaniu 
 

VIII 
Liczba osób pracujących objętych wsparciem 
w programie (łącznie z pracującymi na własny 
rachunek) - mężczyźni 

osoby 27 675 50417 94,7% brak 
brak dostępnej 
alokacji w Działaniu  

VIII 
Liczba osób pracujących objętych wsparciem 
w programie (łącznie z pracującymi na własny 
rachunek) - kobiety 

osoby 25 547 50417 94,7% brak 
brak dostępnej 
alokacji w Działaniu 

IX 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, objętych 
wsparciem w ramach programu 

osoby 36 159 31790 87,9% 
suma z 
wskaźników 
składowych  

42512,14 117,6% 

IX 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, objętych 
wsparciem w ramach programu - mężczyźni 

osoby 14 464 11634 80,4% 
suma z 
wskaźników 
składowych  

16361,60 113,1% 

                                                

2 Przedstawione wartości prezentują poziom realizacji wskaźników zadeklarowany w podpisanych umowach o dofinansowanie. 
Realizacja tych wartości w 100% jest obarczona pewnym ryzykiem, lecz przeprowadzone analizy dot. stopnia realizacji 
wskaźników w projektach zakończonych wskazują, iż jest to ryzyko niewielkie. Średni stopień realizacji założonych wartości 
docelowych wskaźników w projektach zakończonych wynosi 129,2%, co świadczy o przewyższaniu wartości docelowej przez 
wartości osiągnięte. Tylko w przypadku 6 Działań mamy do czynienia ze średnim stopniem realizacji wskaźników mniejszym niż 
100%, przy czym w 5 z nich (4.3, 8.3, 3.2, 3.3 oraz 4.1) średni stopień realizacji nie jest mniejszy niż 95% wartości docelowej. 
Tylko  w jednym Działaniu 5.1 wartości osiągane istotnie odbiegają od założonych w umowach o dofinansowanie wartości 
docelowych, mowa tu o Działaniu 5.1, w którym średni stopień realizacji wskaźników wynosi 52,4%. 
3 Wartość prognozowana stanowi sumę prognoz dla wskaźników składowych. Sumowanie przeprowadzane w przypadku, gdy 
wskaźnik ram wykonania jest monitorowany w inny sposób niż ogół monitorowanych wskaźników produktu przypisywanych do 
Działania lub Działań. Sumowanie było prowadzone wtedy, gdy wskaźnik ram wykonania obejmuje więcej niż jedno Działanie, a 
wskaźnik produktu jest monitorowany oddzielnie w poszczególnych Działaniach.   
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OP Nazwa wskaźnika 
Jednost
ka 
miary 

Wartoś
ć 
docelo
wa 
2023 

Szacowana 
realizacja (na 
podstawie 
umów)2 

Prognoza na 2023 r. 

wartoś
ć 

% 
rodzaj 
prognozy 

wartość 
prognozo
wana 

% 

IX 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, objętych 
wsparciem w ramach programu - kobiety 

osoby 21 695 17308 79,8% 
suma z 
wskaźników 
składowych  

22764,29 104,9% 

X Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha 132 97,07 73,5% 
model 
ekonometryczny 

112,75 85,4% 

XI 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji kluczowych lub 
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na 
rynku pracy w programie 

osoby 48 263 70993 147,1% 
suma z 
wskaźników 
składowych  

101550,77 210,4% 

XI 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji kluczowych lub 
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na 
rynku pracy w programie - mężczyźni 

osoby 22 098 33131 149,9% 
suma z 
wskaźników 
składowych  

48931,03 221,4% 

XI 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji kluczowych lub 
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na 
rynku pracy w programie - kobiety 

osoby 26 165 33737 128,9% 
suma z 
wskaźników 
składowych  

54727,98 209,2% 

XI 
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia 
zawodowego uczestniczących w stażach i 
praktykach u pracodawcy 

osoby 6 066 10920 180,0% 
model 
ekonometryczny 

16 025,45 264,2% 

XI 
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia 
zawodowego uczestniczących w stażach i 
praktykach u pracodawcy - mężczyźni 

osoby 3 943 6149 155,9% 
model 
ekonometryczny 

9 260,33 234,9% 

XI 
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia 
zawodowego uczestniczących w stażach i 
praktykach u pracodawcy - kobiety 

osoby 2 123 3457 162,8% 
model 
ekonometryczny 

5 019,85 236,5% 

XII 
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w 
zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury 
edukacyjnej 

osoby 32 329 39 483 122,1% brak 
brak dostępnej 
alokacji w Działaniu 

  

XII 
Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
kształcenia zawodowego 

szt. 52 131,00 251,9% 
model 
ekonometryczny 

131,42 252,7% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych systemów SL (stan na 31.12.2018 r.); Legenda:   - mniej niż 75% wartości 

celu końcowego  - od 75% do 85% wartości celu końcowego  - więcej niż 85%, ale mniej niż 125% wartości celu końcowego 

 - więcej 125% wartości celu końcowego 

Spośród 28 wskaźników produktu w przypadku 20 szacunkowa realizacja według deklaracji 

w umowach o dofinansowanie przekracza próg 85%. W przypadku 11 z nich mamy do 

czynienia z istotnym przekroczeniem wartości docelowej – ich stopień realizacji przekracza 

125%. Niższy szacunkowy stopień realizacji niż 85% zidentyfikowano w przypadku 8 

wskaźników:  

 Oś priorytetowa I- Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (66,7%); 

 Oś priorytetowa VI - Całkowita długość nowych dróg (83,4%); 

 Oś priorytetowa VII - Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) 

objętych wsparciem w programie. (65,1%); Liczba osób bezrobotnych (łącznie z 

długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie - mężczyźni (59,9%); 

Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w 

programie -kobiety (68,5%); 

 Oś priorytetowa IX- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

objętych wsparciem w ramach programu - kobiety (79,8%); Liczba osób zagrożonych 
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ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych wsparciem w ramach programu - 

mężczyźni (80,4%); 

 Oś priorytetowa X - Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (73,5%). 

W przypadku wymienionych wskaźników Osi IX mamy do czynienia z sytuacją 

niestandardową, ponieważ szacunkowa realizacja wskazanych wariantów wskaźnika 

uwzględniających podział na płeć jest wyraźnie niższa niż wskaźnika ogółem (bez podziału 

na płeć), którego stopień realizacji wynosi 87,9%. Wynika to z faktu, iż szacunkowa wartość 

wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych 

wsparciem w ramach programu (ogółem) jest wyższa niż suma wariantów wskaźnika w 

podziale na płeć. Dla wskaźnika ogółem jest to 31 790, a suma kobiet i mężczyzn jest o 

2 848 osób niższa i wynosi 28 942. Sytuacja ta jest efektem dopuszczenia deklarowania 

wartości docelowych wskaźnika ogółem bez deklaracji wartości dla poszczególnych płci i 

występuje również w innych wskaźnikach, w przypadku których mamy do czynienia z 

podziałem na płeć, także na poziomie sprawozdawania wartości osiąganych. Niezgodność 

pomiędzy sumą kobiet i mężczyzn a wartością ogółem stanowi słabość utrudniającą 

precyzyjne monitorowanie postępu wskaźników z podziałem na płeć. Po pewnym czasie 

słabość ta została dostrzeżona przez instytucje zaangażowane we wdrażanie Programu oraz 

podjęto działania mające na celu zapewnienie prawidłowej sprawozdawczości, lecz nie było 

możliwe uzupełnienie nieścisłości powstałych przed wykryciem tego problemu. 

We wszystkich 22 wskaźnikach, w przypadku których możliwe było przeprowadzenie 

prognoz, wartości prognozowane stanowią więcej niż 85% wartości docelowej na 2023 r. 

Oznacza to, iż w ich przypadku prawdopodobnie możliwe będzie pełne osiągnięcie celów 

końcowych wskaźników ram wykonania. Istotne ryzyko braku osiągnięcia celu końcowego 

zidentyfikowano tylko w ramach wskaźnika Osi priorytetowej VI Całkowita długość nowych 

dróg, którego szacunkowa realizacja na podstawie  zawartych umów o dofinansowanie 

83,4%. W przypadku niniejszego wskaźnika przeprowadzenie prognoz nie było możliwe, 

ponieważ w Działaniu 6.1, do którego przynależy omawiany wskaźnik alokacja jest obecnie 

wyczerpana – wydatki kwalifikowane projektów z Działania 6.1 stanowią 1,776 mld zł, 

alokacja w przeliczeniu na zł to 1,445 mld zł. W przypadku pozostałych wskaźników produktu 

ram wykonania przewidywane jest osiągnięcie celów końcowych. 

Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę, iż na Działanie 6.1 zostanie najprawdopodobniej 

przeznaczone 24,1 mln EUR Rezerwy Wykonania, to prognozowana Całkowita długość 

nowo wybudowanych dróg sięgnie 55,76 km, co stanowi 93,7% wartości docelowej. W 

konsekwencji, jeśli weźmiemy pod uwagę Rezerwę Wykonania, to w żadnym ze wskaźników 

ram wykonania nie powinno występować ryzyko braku osiągnięcia 85% wartości docelowej 

na 2023 r. 
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Nie jest możliwa pełna ocena realizacji celów końcowych wskaźników ram wykonania 

poszczególnych Osi priorytetowych bez uwzględnienia wskaźników finansowych. W 

poniższej tabeli zestawiono ze sobą wartości docelowe, szacunkowe i prognozowane dla 

wskaźników finansowych. W przedstawionej niżej tabeli umieszczono dwa scenariusze 

prognoz opartych o dotychczasowe średnioroczne tempo kontraktacji. Scenariusz 

optymistyczny zakłada, że przyszłe średnioroczne tempo będzie takie samo jak 

dotychczasowe, z kolei scenariusz pesymistyczny zakłada, iż przyszłe średnioroczne tempo 

stanowiło będzie 75% dotychczasowego tempa kontraktacji. Realne przyszłe tempo 

kontraktacji jest trudne do określenia. Może okazać się ono niższe niż dotychczasowe, 

ponieważ część potrzeb w poszczególnych obszarach interwencji została już zaspokojona 

przez dotychczas rozdysponowane środki Programu, co może mieć negatywny wpływ na 

przyszłe zainteresowanie wnioskodawców. Ponadto mogą mieć znaczenie kwestie 

potencjału kadrowego instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu. W związku z 

postępem wdrażania będą rosły nakłady pracy niezbędne do zaangażowania w rozliczanie 

wniosków o płatność, co może rodzić potrzebę przesuwania pracowników z komórek 

odpowiedzialnych za nabór i ocenę do komórek rozliczeniowych. Sytuacja ta może 

niekorzystnie wpłynąć na tempo kontraktacji. Pewnego rodzaju osłabieniem wpływu tego 

czynnika będzie fakt, iż nie we wszystkich Działaniach będą ogłaszane nabory, ponieważ w 

niektórych alokacja została już wyczerpana. Istnieją także czynniki wpływające pozytywnie 

na przyszłe tempo kontraktacji. Jest to przede wszystkim doświadczenie zarówno 

pracowników instytucji, jak i wnioskodawców zdobyte w toku dotychczasowego wdrażania 

Programu oraz brak niekorzystnego wpływu wynikającego z braku regulacji na poziomie 

krajowym, który obniżał sprawność wdrażania Programu w początkowym okresie. Biorąc pod 

uwagę powyższe, w opinii ewaluatora osiągnięcie w przyszłości średniorocznego tempa 

kontraktacji odpowiadającego dotychczasowemu tempu kontraktacji jest realne do 

osiągnięcia. Wobec tego scenariusz optymistyczny należy traktować jako podstawowy w 

prognozowaniu wskaźników finansowych. Należy pamiętać jednak, iż jego realizacja jest 

obarczona ryzykami, a scenariusz pesymistyczny ma za zadanie zaprezentowanie sytuacji, 

która może mieć miejsce, jeśli ryzyka wdrożeniowe ulegną nasileniu. 
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Tabela 3. Wartości wskaźników finansowych ram wykonania prognozowane na podstawie średniorocznego 

tempa dotychczasowej kontraktacji 

Oś priorytetowa 

Wartość 

docelowa 

2023 

(EUR) 

Szacunek na 
podstawie 
podpisanych umów 

Prognoza na podstawie 
średniorocznego tempa 
kontraktacji - wariant 
optymistyczny 

Prognoza na podstawie 
średniorocznego tempa 
kontraktacji - wariant 
pesymistyczny 

Wartość  
(EUR) 

2023 
(%) 

Wartość  
(EUR) 

2023 
(%) 

Wartość  
(EUR) 

2023 
(%) 

Oś priorytetowa I 237 824 304 95 026 505 40,0% 188 729 434 79,4% 165 303 702 69,5% 

Oś priorytetowa II 112 941 177 80 951 135 71,7% 134 918 558 119,5% 121 426 703 107,5% 

Oś priorytetowa III 365 485 197 383 355 666 104,9% 765 445 572 209,4% 669 923 095 183,3% 

Oś priorytetowa IV 981 619 949 571 098 943 58,2% 1 142 165 012 116,4% 999 398 494 101,8% 

Oś priorytetowa V 244 898 632 183 881 242 75,1% 367 576 559 150,1% 321 652 730 131,3% 

Oś priorytetowa VI 556 470 589 450 642 844 81,0% 751 071 407 135,0% 675 964 267 121,5% 

Oś priorytetowa VII 263 999 359 142 731 925 54,1% 249 623 821 94,6% 222 900 847 84,4% 

Oś priorytetowa VIII 213 833 713 142 109 211 66,5% 248 557 024 116,2% 221 945 071 103,8% 

Oś priorytetowa IX 304 698 092 167 168 943 54,9% 291 700 111 95,7% 260 567 319 85,5% 

Oś priorytetowa X 345 220 165 228 895 183 66,3% 399 575 469 115,7% 356 905 397 103,4% 

Oś priorytetowa XI 229 287 231 141 609 606 61,8% 247 487 047 107,9% 221 017 687 96,4% 

Oś priorytetowa XII 95 412 345 95 018 381 99,6% 166 282 166 174,3% 148 466 220 155,6% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych systemów SL (stan na 31.12.2018 r.); Legenda:   - mniej niż 75% wartości 

celu końcowego  - od 75% do 85% wartości celu końcowego  - więcej niż 85%, ale mniej niż 125% wartości celu końcowego 

 - więcej 125% wartości celu końcowego 

Realizacja wskaźników finansowych szacowana na podstawie umów o dofinansowanie 

przekroczyła graniczne 85% tylko w przypadku Osi priorytetowej III Konkurencyjność MŚP 

(stopień realizacji 104,9%) oraz w Osi priorytetowej XII (stopień realizacji 99,6%). Najniższy 

szacunkowy stopień realizacji cechuje Osie priorytetowe I Nowoczesna gospodarka, w której 

wynosi on 40,0% oraz VII Regionalny rynek pracy (stopień realizacji 54,1%) i IX Włączenie 

społeczne (stopień realizacji 54,9%).  

Przeprowadzone prognozy nastrajają zdecydowanie bardziej optymistycznie. Według 

scenariusza optymistycznego próg 85% stopnia realizacji zostanie przekroczony w 11 

Osiach priorytetowych, a w 9 z nich stopień realizacji przewyższa 100%, co jest możliwe do 

uzyskania tylko w przypadku zwiększenia alokacji w danej Osi. Wyjątkiem jest Oś 

priorytetowa I, w które prognozowany stopień realizacji wynosi 79,4%. W opinii ewaluatora 

osiągnięcie 85% stopnia realizacji wskaźnika finansowego w Osi priorytetowej I będzie 

bardzo trudne i może okazać się niemożliwe. 

Przyjrzyjmy się także prognozom według scenariusza pesymistycznego, który prezentuje 

sytuację, która może mieć miejsce w przypadku nasilenia się ryzyk wdrożeniowych. W tym 

przypadku mamy do czynienia z przekroczeniem granicznego stopnia realizacji (85%) w 

przypadku 10 Osi priorytetowych, a w 8 z nich stopień realizacji przekracza 100%. Tak jak w 
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przypadku prognoz w oparciu o scenariusz optymistyczny największe problemy występują w 

Osi priorytetowej I, w której prognozowany stopień realizacji wynosi 69,5%. Symptomy 

problemów pojawiły się także w Osi priorytetowej VII, w której prognozowany stopień 

realizacji wskaźnika jest nieznacznie niższy niż 85% i wynosi 84,5%. Jest to o tyle istotne, iż 

związana z rynkiem pracy Oś VII, może być jedną z tych, w których ryzyka wdrożeniowe 

mogą istotnie wzrosnąć ze względu na perspektywę poprawy sytuacji na rynku pracy oraz 

rządowe plany odnoszące się do wdrożenia programów socjalnych w tym rozszerzenia 

programu Rodzina 500 plus na pierwsze dziecko bez kryterium dochodowego. Czynniki te 

mogą istotnie zmniejszyć zainteresowanie wsparciem z Osi VII i tym samym negatywnie 

wpłynąć na sprawność wdrażania. W okolicy granicznego poziomu 85% realizacji znajduje 

się również prognozowany stopień realizacji wskaźnika w Osi priorytetowej IX, wynosi on 

85,5%. 

W związku z powyższym możemy mówić o znaczącym ryzyku nieosiągnięcia wartości 

docelowej wskaźnika finansowego ram wykonania w Osi priorytetowej I, prognozowany 

stopień realizacji według scenariusza pesymistycznego wynosi 69,5%, a według scenariusza 

optymistycznego 79,4%. Możliwość występowania pewnych problemów w osiąganiu 

założonego poziomu wydatków certyfikowanych zwiastują także prognozy dotyczące Osi 

priorytetowych VII (według scenariusza optymistycznego 94,6%, a według pesymistycznego 

84,4%) oraz IX (według scenariusza optymistycznego 95,7%, a według pesymistycznego 

85,5%). Sytuacja braku realizacji założonego poziomu wydatków będzie miała negatywne 

konsekwencje również dla postępu rzeczowego Programu. Mniejsza niż zakładana skala 

wydatków będzie skutkować mniejszą skalą realizacji wskaźników. W prognozach realizacji 

postępu rzeczowego przyjęto założenie o wykorzystaniu całości alokacji, wobec tego 

możliwe do osiągnięcia wartości wskaźników w Osiach priorytetowych I, VII oraz IX może 

okazać się niższa niż wynikająca z prognoz przeprowadzonych w niniejszym badaniu.  

Podsumowując powyższe analizy należy stwierdzić, iż bardzo prawdopodobny brak 

możliwości realizacji celów końcowych ram wykonania w przypadku Osi priorytetowej I ze 

względu na brak osiągnięcia wymaganego 85% poziomu realizacji wskaźnika finansowego. 

Mogą pojawić się problemy w realizacji celów końcowych w Osi priorytetowej VI ze względu 

na ryzyko nieosiągnięcia celu końcowego wskaźnika produktu oraz w Osiach priorytetowych 

VII i IX ze względu na ryzyko braku realizacji celu końcowego wskaźnika finansowego. 

Obecny i prognozowany stan realizacji pozostałych wskaźników produktu 

Analizy dotyczące obecnego i prognozowanego stanu realizacji objęły swoim zakresem 200 

wskaźników produktu dotyczących EFRR i EFS, przy czym informacje w zakresie stopnia 

realizacji dotyczą 197 wskaźników, ponieważ w przypadku 3 wskaźników (dotyczących Osi 



Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WSL 2014-2020 oraz wkładu Programu w 

realizację unijnej strategii EU 2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego 

 

 

46 

priorytetowej XIII Pomoc techniczna) nie przypisano wartości docelowych, co uniemożliwia 

obliczenie stopnia realizacji. 

Analizując obecny stopień realizacji wskaźników produktu stwierdzić należy, iż na koniec 

2018 r. w przypadku 32 ze 197 wskaźników osiągnięte zostały wartości docelowe na 2023 r. 

Najwięcej wskaźników, które już teraz osiągnęły wartości docelowe na 2023 r. było w Osi 

priorytetowej XI – 10 wskaźników. Relatywnie dużo tego rodzaju wskaźników było także w 

Osiach priorytetowych VII (6 wskaźników) i IV (5 wskaźników). Ani jednego wskaźnika, który 

obecnie osiągnął swoją wartość docelową nie było w Osiach priorytetowych I, VI, X oraz XII. 

Nie powinno być to jednak powodem do niepokojów, ponieważ analizowany stan dotyczy 

półmetka wdrażania Programu i do roku 2023 sytuacja może ulec istotnym zmianom. 

Warto przyjrzeć się także szacunkowej realizacji wskaźników, która wyraża obecne 

zobowiązania Beneficjentów co do realizacji wskaźników projektów. W przypadku realizacji 

projektów zgodnie z planem szacunkowa realizacja przełoży się faktyczną realizację 

wskaźników. Na 197 analizowanych wskaźników produktu w przypadku większości (111) 

wartość szacunkowa jest równa lub większa od wartości docelowej wskaźnika. Podpisane 

dotąd umowy o dofinansowanie zapewniają w przypadku tych wskaźników osiągnięcie 

wartości docelowej na 2023 r. – pod warunkiem realizacji tych umów w niezmienionym 

kształcie. W przypadku Osi priorytetowej XII dla wszystkich wskaźników wartość 

szacunkowa jest nie mniejsza niż wartość docelowa. Relatywnie wysoki udział wskaźników z 

wartością szacunkową nie mniejszą niż wartość docelowa występuje w osiach 

Priorytetowych IV (74,1% wskaźników) oraz V (72,2% wskaźników). Z kolei najmniej 

wskaźników, w przypadku których wartość szacunkowa jest co najmniej taka sama jak 

docelowa jest w Osi priorytetowej X, dotyczy to 1 z 4 wskaźników produktu. Relatywnie 

niewielki udział wskaźników, których wartość szacunkowa jest niemniejsza niż docelowa 

występuje także w Osiach priorytetowych VII i VIII, w których po około 1/3 wskaźników 

należy do tej grupy.  

Brak osiągnięcia wartości docelowych na 2023 r. w chwili obecnej oraz bazując na 

szacunkowej realizacji nie oznacza braku możliwości realizacji wskaźników do 2023 r., 

ponieważ w wielu obszarach istnieje możliwość podpisania umów na realizację projektów, 

których postęp rzeczowy będzie mógł zostać uwzględniony w końcowym postępie wdrażania 

Programu. Szczegółowe dane dotyczące dotychczasowego poziomu realizacji i 

szacunkowego poziomu realizacji wskaźników zostały przedstawione w formie tabelarycznej 

w aneksie do raportu (Tabela 29 s. 208 oraz Tabela 30 s. 227).  

O wiele większe znaczenie dla oceny ryzyka braku realizacji wartości docelowych 

wskaźników produktu mają przeprowadzone prognozy realizacji wskaźników. Prognozy 

przeprowadzone zostały dla 131 ze 197 wskaźników produktu. W przypadku 42 wskaźników 
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prognozy nie zostały przeprowadzone ze względu na brak alokacji dostępnej w Działaniu, do 

którego przypisany jest dany  wskaźnik, z kolei w przypadku 24 wskaźników prognozy nie 

zostały przeprowadzone, ponieważ w żadnej z dotychczas podpisanych umów nie 

zadeklarowano realizacji danego wskaźnika przy jednocześnie dostępnej do wykorzystania 

w danym Działaniu alokacji (wykaz wskaźników przedstawiony został w aneksie do raportu - 

Wykazy wskaźników wyłączonych z określonych rodzajów analiz - Tabela 33), co 

uniemożliwia oszacowanie efektywności. W przypadku tej ostatniej grupy wskaźników nie 

jest możliwa ocena ryzyka braku realizacji wartości docelowej.  

W poniższej tabeli przedstawione zostały wskaźniki produktu, w przypadku których istnieje 

ryzyko nieosiągnięcia wartości docelowych tj. wskaźniki dla których prognozowane wartości 

wskaźników są niższe niż 85% wartość docelowej (przyjęto to samo kryterium jak w 

przypadku wskaźników ram wykonania) lub wskaźniki w których nie przeprowadzono 

prognoz ze względu na brak dostępnej alokacji w Działaniu, a jednocześnie wartość 

szacunkowa jest niższa niż wartość docelowa.      

Tabela 4. Wskaźniki produktu, w przypadku których istnieje ryzyko nieosiągnięcia wartości docelowych 

OP PI 
Dział
anie 

Wskaźnik 
Jedno
stka 
miary 

Wartość 
docelowa 

Szacowana realizacja 
(na podstawie umów) 

Prognoza 2023 r. 

Wartość % 
rodzaj 
prognozy 

Wartość % 

I 1a 1.1 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 
publiczne w projekty w 
zakresie innowacji lub badań 
i rozwoju 

EUR 12 500 000,00 4 560 067,65 36,5% 
uproszczo

na 
9 109 795,52 72,9% 

I 1a 1.1 

Liczba jednostek naukowych 
ponoszących nakłady 
inwestycyjne na działalność 
B+R 

szt. 10,00 4,00 40,0% 
uproszczo

na 
6,96 69,6% 

II 3c 3.4 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 
publiczne dla 
przedsiębiorstw (inne niż 
dotacje) 

EUR 16 058 823,00 13 249 238,09 82,5% brak 
brak dostępnej alokacji 
w Działaniu 3.4  

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób o niskich 
kwalifikacjach objętych 
wsparciem w programie 

osoby 45 314,00 20217 44,6% 
model 

ekonometr
yczny 

27 850,70 61,5% 

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób o niskich 
kwalifikacjach objętych 
wsparciem w programie - 
kobiety 

osoby 25 829,00 10609 41,1% 
model 

ekonometr
yczny 

15 057,79 58,3% 

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób o niskich 
kwalifikacjach objętych 
wsparciem w programie - 
mężczyźni 

osoby 19 485,00 8935 45,9% 
model 

ekonometr
yczny 

11 853,12 60,8% 

VII 8iii 7.5 

Liczba osób pracujących, 
które skorzystały z 
instrumentów zwrotnych na 
podjęcie działalności 
gospodarczej w programie 

osoby 87,00 0 0,0% brak 

 

VII 8iii 7.5 

Liczba osób pracujących, 
które skorzystały z 
instrumentów zwrotnych na 
podjęcie działalności 
gospodarczej w programie - 
kobiety 

osoby 50,00 0 0,0% brak 
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OP PI 
Dział
anie 

Wskaźnik 
Jedno
stka 
miary 

Wartość 
docelowa 

Szacowana realizacja 
(na podstawie umów) 

Prognoza 2023 r. 

Wartość % 
rodzaj 
prognozy 

Wartość % 

VII 8iii 7.5 

Liczba osób pracujących, 
które skorzystały z 
instrumentów zwrotnych na 
podjęcie działalności 
gospodarczej w programie - 
mężczyźni 

osoby 37,00 0 0,0% brak 

IX 9i 9.1 
Liczba środowisk objętych 
programami lokalnej 
aktywności (specyficzny) 

sztuki 399,00 125 31,3% 
model 

ekonometr
yczny 

156,77 39,3% 

XI 10iv 11.3 

Liczba podmiotów 
realizujących zadania 
centrum kształcenia 
zawodowego i ustawicznego 
objętych wsparciem w 
programie 

szt. 35,00 2 5,7% brak 

brak dostępnej alokacji 
w Działaniu 11.3 

  

XI 10iv 11.3 
Liczba osób uczestniczących 
w szkolnych formach 
kształcenia w programie 

osoby 1 804,00 250 13,9% brak 

XI 10iv 11.3 

Liczba osób uczestniczących 
w szkolnych formach 
kształcenia w programie - 
kobiety 

osoby 902,00 182 20,2% brak 

XI 10iv 11.3 

Liczba osób uczestniczących 
w szkolnych formach 
kształcenia w programie - 
mężczyźni 

osoby 902,00 68 7,5% brak 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych systemów SL (stan na 31.12.2018 r.) 

Spośród 131 wskaźników w przypadku których przeprowadzono prognozowanie zaledwie w 

przypadku 6 prognozowane wartości były niższe niż 85% wartości docelowej. W przypadku 

97 wskaźników wartości prognozowane stanowią więcej niż 125% wartości docelowej, 

dlatego we wskaźnikach tych przewiduje się wystąpienie istotnego przekroczenia wartości 

docelowej. 

Wśród wskazanych w powyższej tabeli wskaźników produktu, w których występuje ryzyko 

nieosiągnięcia wartości docelowych 6 wspomnianych wyżej wskaźników, których wartości 

prognozowane stanowią mniej niż 85% wartości docelowej: 

 Działanie 1.1: Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w 

zakresie innowacji lub badań i rozwoju (prognozowany stopień realizacji 72,9%), 

Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R 

(prognozowany stopień realizacji 69,9%); 

 Działania 7.1 i 7.2: Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w 

programie (prognozowany stopień realizacji 61,5%) oraz jego warianty dla kobiet  

(prognozowany stopień realizacji 58,3%) i mężczyzn (prognozowany stopień 

realizacji 60,8%); 

 Działanie 9.1: Liczba środowisk objętych programami lokalnej aktywności – 

specyficzny -  (prognozowany stopień realizacji 39,3%). 
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Wśród  zagrożonych znajduje się 8 wskaźników, w których wartość szacunkowa jest niższa 

niż 85%, a jednocześnie wyczerpana została alokacja ustalona dla danego Działania: 

 Działanie 3.4: Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw - inne niż dotacje -  (szacunkowy stopień realizacji 82,8%); 

 Działanie 7.5: Liczba osób pracujących, które skorzystały z instrumentów zwrotnych 

na podjęcie działalności gospodarczej w programie oraz jego warianty dla kobiet i 

mężczyzn4 (szacunkowy stopień realizacji 0%), 

 Działanie 11.3: Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia 

zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie (szacunkowy stopień 

realizacji 5,7%), Liczba osób uczestniczących w szkolnych formach kształcenia w 

programie (szacunkowy stopień realizacji 13,9%) oraz jego warianty dla kobiet 

(szacunkowy stopień realizacji 20,9%) i mężczyzn (szacunkowy stopień realizacji 

7,5%) 

Licząc jedynie wskaźniki w wariantach ogółem (bez podziału na płeć) najwięcej po 2 

zagrożone wskaźniki produktu występują w Osiach priorytetowych VII Regionalny rynek 

pracy oraz I Nowoczesna gospodarka. 

Uwzględnienie w prognozach przewidywanej dla Działań 7.1, 7.2 oraz 9.1 Rezerwy 

Wykonania nie zwiększa znacząco prognozowanej wartości wskaźnika. W każdym z 

wymienionych wyżej wskaźników pozostaje aktualny problem zagrożenia brakiem 

osiągnięcia wartości docelowej. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, iż prognozy osiągnięcia 

wartości wskaźników finansowych w Osi VII i IX wskazują na występowanie ryzyka braku 

możliwości osiągnięcia założonego poziomu wydatków, stąd wartości wskaźników produktu 

w ramach tych dwóch osi mogą zostać osiągnięte na jeszcze niższym poziomie niż 

wskazano w powyższej tabeli. 

Na Działania 3.4 oraz 7.5 nie jest przewidywane przeznaczenie środków Rezerwy 

Wykonania, dlatego jej uwzględnienie w prognozach nie zmienia sytuacji w wymienionych 

wyżej wskaźnikach przypisanych do tych Działań. Uwzględnienie Rezerwy Wykonania dla 

Działania 11.3 przewidywanej w kwocie 2,1 mln EUR nie zmienia znacząco sytuacji w 

zakresie prognozowanego stopnia realizacji wskaźnika – w dalszym ciągu będziemy mieli do 

czynienia z zagrożeniem nieosiągnięciem wartości docelowych wymienionych wyżej 

wskaźników Działania 11.3.    

                                                

4 W ramach Działania 7.5 Pośrednik finansowy uruchomił ofertę pożyczek na rozpoczęcie działalności15 grudnia 2018 r., 
dlatego efekty wdrażania projektu będą widoczne w późniejszym okresie 



Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WSL 2014-2020 oraz wkładu Programu w 

realizację unijnej strategii EU 2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego 

 

 

50 

Obecny i prognozowany stan realizacji wskaźników rezultatu 

W poniższej tabeli przedstawione zostały wskaźniki rezultatu bezpośredniego monitorowane 

w ramach Osi priorytetowych z EFS. Analizy wskaźników rezultatu bezpośredniego nie 

objęły wskaźników z EFRR jako nieobligatoryjnych według SZOOP RPO WSL 2014-2020. W 

przypadku dobrowolnego wykorzystywania danego wskaźnika przez Beneficjenta wnioski 

wyciągane z prognoz byłyby niepełne i mogłyby być mylące, ponieważ nie odzwierciedlałyby 

sytuacji we wszystkich projektach danego Działania. 

Wśród 69 analizowanych wskaźników rezultatu bezpośredniego w przypadku 13 obecny 

stopień realizacji jest taki sam lub większy niż wartość docelowa wskaźnika na 2023 r. 

Najwięcej – 6 wskaźników dotyczyło Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego. W przypadku szacunków opartych o zobowiązania Beneficjentów w umowach 

o dofinansowanie sytuacja wygląda zdecydowanie bardziej optymistycznie. W przypadku 

większości - 47 z 69 wskaźników wartości szacunkowe są nie mniejsze niż 

przyporządkowane wartości docelowe, co oznacza osiągnięcie wartości docelowych na 2023 

r., jeśli realizacja dotychczas podpisanych umów o dofinansowanie będzie przebiegała 

zgodnie z planem. We wszystkich Osiach priorytetowych poza Osią VII mamy do czynienia z 

sytuacją, iż wartości szacunkowe większości wskaźników osiągnęły lub przekroczyły 

wartości docelowe. W przypadku Osi priorytetowej VII dotyczy to mniejszości - 3 z 10 

analizowanych wskaźników. 

Spośród 69 analizowanych wskaźników w przypadku 58 przeprowadzono prognozę realizacji 

wartości docelowych w 2023 r. W przypadku 8 wskaźników nie było możliwe 

przeprowadzenie prognozy ze względu na wyczerpanie alokacji, a w przypadku 3 

wskaźników przeprowadzenie prognoz nie było możliwe, ponieważ nie występują umowy o 

dofinansowanie przewidujące realizację tych wskaźników. Wśród 58 wskaźników, dla których 

przeprowadzono prognozy znalazło się 50 wskaźników, których prognozowane wartości 

przekraczały próg 85% wartości docelowej wskaźnika. W przypadku 8 wskaźników próg ten 

nie został osiągnięty i w przypadku tych wskaźników możemy mówić o występowaniu ryzyka 

nieosiągnięcia wartości docelowej. Wskaźniki te zaprezentowane zostały w poniższej tabeli.  

Tabela 5. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego EFS, w przypadku których istnieje ryzyko nieosiągnięcia wartości 

docelowych 

OP PI 
Dział
anie 

Wskaźnik 
Jednos
tka 
miary 

Wartość 
docelowa 

Szacowana 
realizacja (na 
podstawie umów) 

Prognoza 2023 r. 

Wartość % 
rodzaj 
prognoz
y 

Wartość % 

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu programu 

osoby 18 825,00 6567 34,9% 
uproszcz

ona 
15 649,00 83,1% 
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OP PI 
Dział
anie 

Wskaźnik 
Jednos
tka 
miary 

Wartość 
docelowa 

Szacowana 
realizacja (na 
podstawie umów) 

Prognoza 2023 r. 

Wartość % 
rodzaj 
prognoz
y 

Wartość % 

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu programu 
- kobiety 

osoby 10 730,00 2547 23,7% 
uproszcz

ona 
6 682,61 62,3% 

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu programu 
- mężczyźni 

osoby 8 095,00 2380 29,4% 
uproszcz

ona 
5 489,17 67,8% 

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób pracujących po 
opuszczeniu programu (łącznie z 
pracującymi na własny rachunek)5 

osoby 31 308,00 11456 36,6% 
model 

ekonom
etryczny 

27 918,12 89,2% 

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób pracujących po 
opuszczeniu programu (łącznie z 
pracującymi na własny rachunek) - 
kobiety 

osoby 16 593,00 5794 34,9% 
model 

ekonom
etryczny 

13 041,43 78,6% 

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób pracujących po 
opuszczeniu programu (łącznie z 
pracującymi na własny rachunek) - 
mężczyźni 

osoby 14 715,00 4670 31,7% 
model 

ekonom
etryczny 

9 743,32 66,2% 

IX 9i 9.1 

Liczba 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 

osoby 3 730,00 1520 40,8% 
model 

ekonom
etryczny 

1 871,11 50,2% 

IX 9i 9.1 

Liczba 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 - kobiety 

osoby 2 238,00 854 38,2% 
model 

ekonom
etryczny 

1 027,94 45,9% 

IX 9i 9.1 

Liczba 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 - mężczyźni 

osoby 1 492,00 612 41,0% 
model 

ekonom
etryczny 

761,40 51,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych systemów SL (stan na 31.12.2018 r.) 

Wśród zagrożonych wskaźników rezultatu znalazło się 5 wskaźników należących do Osi 

priorytetowej VII, przypisanych do Działań 7.1 i 7.2. Mowa tu o wskaźniku Liczba osób, które 

uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (prognozowany stopień realizacji 83,1%) 

oraz jego wariantach dla kobiet (prognozowany stopień realizacji 62,3%)  i mężczyzn 

(prognozowany stopień realizacji 67,8%) oraz wskaźniku Liczba osób pracujących po 

opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) w jego wariantach dla 

kobiet (prognozowany stopień realizacji 78,6%) i mężczyzn (prognozowany stopień realizacji 

66,2%). Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż wskaźnik ten w wariancie ogółem nie należy do 

zagrożonych. Kolejne 3 wskaźniki zagrożone należą do Osi priorytetowej IX, Działanie 9.1. 

                                                

5 Wskaźnik, którego realizacja nie jest zagrożona. Został on zaprezentowany poglądowo, dla porównania z jego wariantami dla 
kobiet i mężczyzn, w przypadku których zagrożenie występuje. 
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Chodzi o wskaźnik  Liczba 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 (prognozowany stopień realizacji 50,2%) oraz jego warianty dla 

kobiet (prognozowany stopień realizacji 45,9%) i mężczyzn (prognozowany stopień realizacji 

51,0%). Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż dla każdego z omówionych wyżej wskaźników 

sumy wariantów dla kobiet i mężczyzn są mniejsze niż wartość ogółem, co jest efektem 

wskazywanych w ramach wcześniejszych podrozdziałów nieścisłości w deklaracjach i 

sprawozdawczości Beneficjentów. Ma to niekorzystny wpływ na postęp w realizacji 

wskaźników z podziałem na płeć, ponieważ część osób nie jest wliczana, choć faktycznie 

możliwe jest określenie ich płci przez organizatora projektu.  

W przypadku uwzględnienia w prognozie środków Rezerwy Wykonania przeznaczonych na 

Działania 7.1 i 7.2 mamy do czynienia z istotną poprawą sytuacji tylko w jednym z 

wymienionych wyżej wskaźników zagrożonych, mowa tu o wskaźniku Liczba osób, które 

uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, którego prognozowana wartość wyniesie w 

takim wypadku 16 959 osób, co stanowi 90,1%. Wartość bliska granicznemu poziomowi 85% 

będzie mogła zostać uzyskana także w przypadku wskaźnika Liczba osób pracujących po 

opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – kobiety, jego 

prognozowana wartość wynosi przy uwzględnieniu Rezerwy Wykonania 13  968 osób, co 

stanowi 84,2% wartości docelowej. W przypadku pozostałych zagrożonych wskaźników z 

Działań 7.1 i 7.2 uwzględnienie Rezerwy Wykonania nie daje znaczącej poprawy. Podobna 

sytuacja występuje w przypadku wskaźników przypisanych do Działania 9.1, uwzględnienie 

Rezerwy Wykonania w prognozach nie zbliża w ich przypadku znacząco do osiągnięcia 85% 

poziomu realizacji. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, iż prognozy osiągnięcia wartości 

wskaźników finansowych w Osi VII i IX wskazują na występowanie ryzyka braku możliwości 

osiągnięcia założonego poziomu wydatków, stąd wartości wskaźników rezultatu w ramach 

tych dwóch osi mogą zostać osiągnięte na jeszcze niższym poziomie niż wskazano w 

powyższej tabeli. 

 

W ramach EFRR określone zostały wskaźniki rezultatu strategicznego, których źródłem w 

większości przypadków są dane statystyki publicznej charakteryzujące ogólną sytuację w 

regionie, a nie sytuację podmiotów czy obiektów objętych wsparciem RPO WSL 2014-2020. 

Funkcją tych wskaźników jest przedstawienie wpływu wsparcia RPO na ogólną sytuację w 

regionie w obszarach korespondujących z obszarami wsparcia Programu. Biorąc jednak pod 

uwagę skalę oddziaływania Programu można wyciągnąć wniosek, iż wartości wskaźników 

rezultatu strategicznego w większym stopniu bazują na sytuacji w podmiotach lub obiektach 
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nie objętych wsparciem RPO WSL 2014-2020 niż na sytuacji tych bezpośrednio objętych 

wsparciem. W opinii ewaluatora stopień realizacji wskaźników rezultatu strategicznego jest 

wysoce zależny od czynników zewnętrznych względem Programu i działań IZ, takich jak 

koniunktura gospodarcza (krajowa i międzynarodowa), zmiany legislacyjne, poziom 

inwestycji finansowych ze źródeł innych RPO WSL 2014-2020, postęp techniczny, zmiany w 

sytuacji społeczno-demograficznej czy nawet sytuacja meteorologiczna, która ma wpływ 

choćby na wskaźniki dotyczące stężenia pyłów w powietrzu czy zużycia energii. Splot 

wymienionych wyżej czynników i innych czynników zewnętrznych w opinii ewaluatora ma 

dalece większy wpływ na poziom wielu wskaźników rezultatu strategicznego niż wsparcie 

RPO WSL 2014-2020. Wniosek ten potwierdzają również wyniki badania ewaluacyjnego 

Ewaluacja osiągania celów Programu wraz z oceną stanu projektów w ramach ścieżki 

pozakonkursowej oraz dużych projektów, w którym również podniesiona została kwestia 

ograniczeń wpływu RPO WSL na poziom realizacji wskaźników rezultatu strategicznego6. 

Powyższa sytuacja znacząco utrudnia przyjęcie adekwatnych wartości docelowych tego 

rodzaju wskaźników, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, iż wartość docelowa była 

ustalana w perspektywie około 10-letniej (podczas tworzenia Programu – lata 2013-2014 

ustalana była wartość docelowa na 2023 r.). 

W poniższej tabeli zestawiono ze sobą wartości docelowe wskaźników, wielkość zakładanej 

zmiany wskaźnika, najnowszą wartość wskaźnika oraz skalę faktycznej zmiany wskaźnika.  

Tabela 6. Stopień realizacji wskaźników rezultatu strategicznego EFRR 

OP PI nazwa 
jedn
ostk
a 

wartość 
docelowa 
2023 r. 

zakładana 
zmiana od 
roku 
bazowego 
do wartości 
docelowej 

Wartość najnowsza 
Realizacja 
wskaźnika 

źródło 

rok wartość 

zmiana 
od roku 
bazoweg
o do 
roku 
najnows
zego 

stopień 
realizacji 
zakładanej 
zmiany 
wartości 

I 1a 
Nakłady na działalność B+R w relacji do 
PKB % 1 0,48 2016 0,53 0,01 2,1% GUS 

I 1a 

Nakłady sektora rządowego i 
szkolnictwa wyższego na działalność 
B+R w relacji do PKB % 0,5  brak aktualnych danych wskaźnikowych GUS 

I 1b 

Pozycja województwa 
śląskiego w Europejskim 
Rankingu Innowacyjności  umiarkowany innowator dane o charakterze nie nieliczbowym RIS 

I 1b 
Nakłady sektora przedsiębiorstw na 
działalność B+R w relacji do PKB % 0,7 0,50 2016 0,35 0,15 30,0% GUS 

I 1b 

Odsetek przedsiębiorstw 
przemysłowych, które 
współpracowały w zakresie działalności 
innowacyjnej % 14,3 6,60 2017 6,1 -1,60 -24,2% GUS 

II 2c 
Odsetek obywateli korzystających z e-
administracji % 37,5 10,50 2017 32,9 5,90 56,2% 

GUS/ 
badanie 
ewaluacyj
ne 

                                                

6 Evalu (2017) Ewaluacja osiągania celów Programu wraz z oceną stanu projektów w ramach ścieżki pozakonkursowej oraz 
dużych projektów, s. 8. 
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OP PI nazwa 
jedn
ostk
a 

wartość 
docelowa 
2023 r. 

zakładana 
zmiana od 
roku 
bazowego 
do wartości 
docelowej 

Wartość najnowsza 
Realizacja 
wskaźnika 

źródło 

rok wartość 

zmiana 
od roku 
bazoweg
o do 
roku 
najnows
zego 

stopień 
realizacji 
zakładanej 
zmiany 
wartości 

III 3a 
Nakłady inwestycyjne w 
przedsiębiorstwach w stosunku do PKB % 10,91 2,11 2017 8,3 -0,50 -23,7% GUS 

III 3b Wartość eksportu w regionie 
mln 
zł 130807  brak aktualnych danych wskaźnikowych KAS 

III 3c 

Średni udział przedsiębiorstw 
innowacyjnych w ogólnej 
liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i 
z sektora usług % 17,35 3,35 2017 14,3 0,30 9,0% GUS 

IV 4a 

Udział produkcji energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych w produkcji energii 
elektrycznej ogółem % 17,32 10,22 2017 2,8 -4,30 -42,1% GUS 

IV 4b 
Zużycie energii elektrycznej na 1 mln zł 
PKB GWh 0,06 -0,07 2016 0,11 -0,02 28,6% GUS 

IV 4c 

Sprzedaż energii cieplnej na cele 
komunalno-bytowe obejmująca 
mieszkalnictwo i budynki mieszkalne GJ 23 771 497 -8 773 330 2017 32 810 637 265 810 -3,0% GUS 

IV 4c 
Średnioroczne stężenie pyłu 
zawieszonego (PM10) 

μg/m
3 40 -1,00 2017 40 -1,00 100,0% WIOŚ 

IV 4e 
Przewozy pasażerów środkami 
komunikacji miejskiej 

mln 
osób 822,35 236,75 2017 406,1 -179,50 -75,8% GUS 

IV 4g 
Odsetek energii cieplnej produkowanej 
w skojarzeniu % 79,6  brak aktualnych danych wskaźnikowych URE 

IV 6e 

Średnioroczne stężenie 
benzo(alfa)pirenu w pyle zawieszonym 
PM10 w sezonie grzewczym 

μg/m
3 1 -11,00 2016 12 0,00 0,0% WIOŚ 

IV 6e 

Średnioroczne stężenie pyłu 
zawieszonego PM10 w sezonie 
grzewczym 

μg/m
3 40 -9,00 2016 49 0,00 0,0% WIOŚ 

IV 6e 

Średnioroczne stężenie pyłu 
zawieszonego PM2,5 w sezonie 
grzewczym 

μg/m
3 25 -10,00 2016 35 0,00 0,0% WIOŚ 

V 5b 

Udział interwencji, w których czas 
przybycia pierwszego podmiotu 
ratowniczego od zgłoszenia 
do przybycia na miejsce zdarzenia nie 
przekroczył 5 minut w liczbie zdarzeń 
ogółem % 39 10,87 2018 16,78 -11,35 -104,4% KG PSP 

V 6a 

Udział odpadów komunalnych 
niepodlegających składowaniu w 
ogólnej masie odpadów komunalnych % 50 40,90 2017 56,4 47,30 115,6% GUS 

V 6b 
Odsetek ludności korzystającej z 
oczyszczalni ścieków % 86,9 10,00 2017 80,8 3,90 39,0% GUS 

V 6c 
Zwiedzający muzea i oddziały muzealne 
(ogółem) na 10000 ludności 

osob
y 2822 209,00 2017 3557 944,00 451,7% GUS 

V 6d 
Udział powierzchni obszarów 
chronionych w powierzchni ogółem % 22,5 0,30 2017 22 -0,20 -66,7% GUS 

VI 7b 
Długość dróg wojewódzkich o 
nawierzchni twardej ulepszonej km 1482 52,70 2017 1 495,40 66,10 125,4% GUS 

VI 7b 

WDDT II (wskaźnik drogowej 
dostępności transportowej – 
liczony na bazie WMDT)  64,25 7,58 2017 58,27 1,60 21,1% MIR 

VI 7d 

Długość linii kolejowych pozwalających 
na ruch pociągów 
pasażerskich z prędkością co najmniej 
90 km/h km 1091,7 443,30 2017 1433 784,60 177,0% PKP PLK 

VI 7d 

WKDT II (wskaźnik kolejowej 
dostępności transportowej –liczony 
na bazie WMDT)  70,05 22,26 2017 53,74 5,95 26,7% MIR 

X 9a 

Liczba gospodarstw domowych 
korzystających ze środowiskowej 
pomocy społecznej 

tys. 
sztu
k 147,99 38,82 2017 80,4 -28,77 -74,1% GUS 

X 9a 
Liczba porad udzielonych w ramach 
ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 

mln 
szt. 42,32 8,41 2017 35,3 1,39 16,5% GUS 
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OP PI nazwa 
jedn
ostk
a 

wartość 
docelowa 
2023 r. 

zakładana 
zmiana od 
roku 
bazowego 
do wartości 
docelowej 

Wartość najnowsza 
Realizacja 
wskaźnika 

źródło 

rok wartość 

zmiana 
od roku 
bazoweg
o do 
roku 
najnows
zego 

stopień 
realizacji 
zakładanej 
zmiany 
wartości 

X 9b 

Liczba funkcjonujących form aktywizacji 
ludności zamieszkującej 
rewitalizowane tereny szt 744  brak aktualnych danych wskaźnikowych 

badanie 
ewaluacyj
ne 

XII 10a 

Liczba osób odwiedzających instytucje 
paramuzealne w tym młodzież szkolna 
w zorganizowanych grupach 

tys. 
osób 587,7 241,50 2016 1094,1 747,90 309,7% GUS 

XII 10a 
Odsetek dzieci w wieku 3-4 lat objętych 
wychowaniem przedszkolnym % 94,4 25,50 2017 82,5 13,60 53,3% GUS 

XII 10a 
Zdawalność egzaminów zawodowych w 
województwie śląskim % 85,04 7,98 2017 77,33 0,27 3,4% OKE 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zapisów RPO WSL 2014-2020 oraz danych statystyki publicznej 

Spośród 33 wskaźników rezultatu w przypadku 4 nie było możliwe pozyskanie aktualnych 

wartości wskaźników, a jeden wskaźnik Pozycja województwa śląskiego w Europejskim 

Rankingu Innowacyjności ma charakter nieliczbowy i w jego przypadku nie była prowadzona 

analiza w zakresie skali zakładanej i obecnej zmiany poziomu realizacji. 

Spośród 28 analizowanych wskaźników rezultatu strategicznego w przypadku 8 mamy do 

czynienia z ujemnym stopniem realizacji, który wskazuje na występowanie w ich przypadku 

tendencji odwrotnych niż zakładana w RPO WSL 2014-2020 (zakładany był wzrost a nastąpił 

spadek lub odwrotnie). W przypadku kolejnych 12 tendencja zmian była zgodna zakładaną, 

lecz zaobserwowana zmiana wskaźnika stanowiła mniej niż 60% zakładanej zmiany 

wskaźnika wynikającej z jego wartości docelowej. Występowanie odwrotnej tendencji lub 

zmiany mniejszej nie musi jednak oznaczać, iż oddziaływanie Programu nie występuje, 

ponieważ bez wpływu RPO WSL 2014-2020 sytuacja w obszarach opisywanych przez 

poszczególne wskaźniki mogłaby być jeszcze mniej korzystna. 

W przypadku 6 wskaźników udało się osiągnąć wartość docelową i zmiana wartości 

wskaźnika była co najmniej taka sama jak zakładana: 

 Oś priorytetowa IV - Średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego (PM10), 

 Oś priorytetowa V - Udział odpadów komunalnych niepodlegających składowaniu w 

ogólnej masie odpadów komunalnych oraz Zwiedzający muzea i oddziały muzealne 

(ogółem) na 10000 ludności, 

 Oś priorytetowa VI - Długość dróg wojewódzkich o nawierzchni twardej ulepszonej 

oraz Długość linii kolejowych pozwalających na ruch pociągów pasażerskich z 

prędkością co najmniej 90 km/h, 

 Oś priorytetowa XII - Liczba osób odwiedzających instytucje paramuzealne w tym 

młodzież szkolna w zorganizowanych grupach. 
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W poniższej tabeli przedstawione zostały wyniki prognoz wskaźników rezultatu, które 

zestawione zostały z dotychczasową oraz zakładaną ich zmianą. 

Tabela 7. Prognozowany stopień realizacji wskaźników rezultatu strategicznego EFRR 

 
OP 

 
PI 

 
Nazwa 

 
Jed 
nost 
ka 

Zakładana 
zmiana od 
roku 
bazowego 
do wartości 
docelowej 

Dotychczasowa 
realizacja 

Prognoza uproszczona 

Prognoza z 
wykorzystaniem 
modelowania szeregów 
czasowych 

zmiana 
od roku 
bazowego 
do roku 
najnow 
szego 

stopień 
realizacji 
zakła 
danej 
zmiany 
wartości 

zmiana 
do 2023 

stopień 
realizacji 
zakła 
danej 
zmiany 

stan na 
2023 

zmiana 
do 2023 

stopień 
realizacji 
zakła 
danej 
zmiany 

stan na 
2023 

I 1a 

Nakłady sektora rządowego i 
szkolnictwa wyższego na 
działalność B+R w relacji do 
PKB % 

  
  
brak aktualnych danych wskaźnikowych 

I 1a 
Nakłady na działalność B+R 
w relacji do PKB % 0,48 0,01 2,1% 

brak zatwierdzonych 
wydatków do roku 
najnowszego 

brak spełnienia założeń 
metodycznych 

I 1b 

Odsetek przedsiębiorstw 
przemysłowych, które 
współpracowały w zakresie 
działalności innowacyjnej % 6,60 -1,60 -24,2% 

brak zatwierdzonych 
wydatków do roku 
najnowszego -1,60 -24,2% 6,10 

I 1b 

Nakłady sektora 
przedsiębiorstw na 
działalność B+R w relacji do 
PKB % 0,50 0,15 30,0% 

brak zatwierdzonych 
wydatków do roku 
najnowszego 

brak spełnienia założeń 
metodycznych 

II 2c 

Odsetek obywateli 
korzystających z e-
administracji % 10,50 5,90 56,2% 262,00 2495,2% 100* 

brak spełnienia założeń 
metodycznych 

III 3a 

Nakłady inwestycyjne w 
przedsiębiorstwach w 
stosunku do PKB % 2,11 -0,50 -23,7% 

brak zatwierdzonych 
wydatków do roku 
najnowszego -4,12 -195,3% 4,68 

III 3b 
Wartość eksportu w 
regionie mln zł 

  
  
brak aktualnych danych wskaźnikowych 

III 3c 

Średni udział 
przedsiębiorstw 
innowacyjnych w ogólnej 
liczbie przedsiębiorstw 
przemysłowych i z sektora 
usług % 3,35 0,30 9,0% 1,04 31,2% 15,04 

brak spełnienia założeń 
metodycznych 

IV 4a 

Udział produkcji energii 
elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych w produkcji 
energii elektrycznej ogółem % 10,22 -4,30 -42,1% 

tendencja odwrotna od 
zakładanej -13,18 -129,0% 0,00 

IV 4b 
Zużycie energii elektrycznej 
na 1 mln zł PKB GWh -0,07 -0,02 28,6% 

brak zatwierdzonych 
wydatków do roku 
najnowszego 

brak spełnienia założeń 
metodycznych 

IV 4c 
Średnioroczne stężenie pyłu 
zawieszonego (PM10) μg/m3 -1,00 -1,00 100,0% -45,18 4517,9% 0* 

brak spełnienia założeń 
metodycznych 

IV 4c 

Sprzedaż energii cieplnej na 
cele komunalno-bytowe 
obejmująca mieszkalnictwo i 
budynki mieszkalne GJ -8 773 330 265 810 -3,0% 

tendencja odwrotna od 
zakładanej 
  
  

brak spełnienia założeń 
metodycznych 

IV 4e 

Przewozy pasażerów 
środkami 
komunikacji miejskiej 

mln 
osób 236,75 -179,50 -75,8% 

tendencja odwrotna od 
zakładanej 
  
  -218,80 -92,4% 366,80 

IV 4g 
Odsetek energii cieplnej 
produkowanej w skojarzeniu % brak aktualnych danych wskaźnikowych 

IV 6e 

Średnioroczne stężenie 
benzo(alfa)pirenu w pyle 
zawieszonym PM10 w 
sezonie grzewczym μg/m3 -11,00 0,00 0,0% 

brak zatwierdzonych 
wydatków do roku 
najnowszego 

brak spełnienia założeń 
metodycznych 

IV 6e 

Średnioroczne stężenie 
pyłu zawieszonego PM10 
w sezonie grzewczym μg/m3 -9,00 0,00 0,0% 

brak zatwierdzonych 
wydatków do roku 
najnowszego 

brak spełnienia założeń 
metodycznych 
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OP 

 
PI 

 
Nazwa 

 
Jed 
nost 
ka 

Zakładana 
zmiana od 
roku 
bazowego 
do wartości 
docelowej 

Dotychczasowa 
realizacja 

Prognoza uproszczona 

Prognoza z 
wykorzystaniem 
modelowania szeregów 
czasowych 

zmiana 
od roku 
bazowego 
do roku 
najnow 
szego 

stopień 
realizacji 
zakła 
danej 
zmiany 
wartości 

zmiana 
do 2023 

stopień 
realizacji 
zakła 
danej 
zmiany 

stan na 
2023 

zmiana 
do 2023 

stopień 
realizacji 
zakła 
danej 
zmiany 

stan na 
2023 

IV 6e 

Średnioroczne stężenie 
pyłu zawieszonego PM2,5 
w sezonie grzewczym μg/m3 -10,00 0,00 0,0% 

brak zatwierdzonych 
wydatków do roku 
najnowszego 

brak spełnienia założeń 
metodycznych 

V 5b 

Udział interwencji, w których 
czas przybycia pierwszego 
podmiotu ratowniczego od 
zgłoszenia 
do przybycia na miejsce 
zdarzenia nie przekroczył 5 
minut w liczbie zdarzeń 
ogółem % 10,87 -11,35 -104,4% 

tendencja odwrotna od 
zakładanej -10,99 -101,1% 17,14 

V 6a 

Udział odpadów 
komunalnych 
niepodlegających 
składowaniu w ogólnej 
masie odpadów 
komunalnych % 40,90 47,30 115,6% 2680,11 6552,8% 100* 229,00 559,9% 238,10 

V 6b 

Odsetek ludności 
korzystającej z oczyszczalni 
ścieków % 10,00 3,90 39,0% 137,86 1378,6% 100* 

brak spełnienia założeń 
metodycznych 

V 6c 

Zwiedzający muzea i 
oddziały muzealne (ogółem) 
na 10000 ludności osoby 209,00 944,00 451,7% 

brak zatwierdzonych 
wydatków do roku 
najnowszego 943,10 451,2% 3556,10 

V 6d 

Udział powierzchni 
obszarów chronionych w 
powierzchni ogółem % 0,30 -0,20 -66,7% 

brak zatwierdzonych 
wydatków do roku 
najnowszego 

brak spełnienia założeń 
metodycznych 

VI 7b 

WDDT II (wskaźnik drogowej 
dostępności transportowej – 
liczony na bazie WMDT)   7,58 1,60 21,1% 45,01 593,8% 100* 3,66 48,3% 60,33 

VI 7b 

Długość dróg wojewódzkich 
o nawierzchni twardej 
ulepszonej km 52,70 66,10 125,4% 1859,53 3528,5% 3288,83 

brak spełnienia założeń 
metodycznych 

VI 7d 

WKDT II (wskaźnik kolejowej 
dostępności transportowej –
liczony 
na bazie WMDT)   22,26 5,95 26,7% 

brak zatwierdzonych 
wydatków do roku 
najnowszego 14,12 63,4% 61,91 

VI 7d 

Długość linii kolejowych 
pozwalających na ruch 
pociągów 
pasażerskich z prędkością 
co najmniej 90 km/h km 443,30 784,60 177,0% 

brak zatwierdzonych 
wydatków do roku 
najnowszego 2723,40 614,3% 3371,80 

X 9a 

Liczba gospodarstw 
domowych korzystających 
ze środowiskowej 
pomocy społecznej 

tys. 
sztuk 38,82 -28,77 -74,1% 

tendencja odwrotna od 
zakładanej -65,45 -168,6% 43,72 

X 9a 

Liczba porad udzielonych w 
ramach ambulatoryjnej 
opieki zdrowotnej 

mln 
szt. 8,41 1,39 16,5% 214,18 2546,7% 248,09 

brak spełnienia założeń 
metodycznych 

X 9b 

Liczba funkcjonujących form 
aktywizacji ludności 
zamieszkującej 
rewitalizowane tereny szt 

  
  
brak aktualnych danych wskaźnikowych 

XII 10a 

Odsetek dzieci w wieku 3-4 
lat objętych wychowaniem 
przedszkolnym % 25,50 13,60 53,3% 62,27 244,2% 100* 13,60 53,3% 82,50 

XII 10a 

Zdawalność egzaminów 
zawodowych w 
województwie śląskim % 7,98 0,27 3,4% 1,24 15,5% 78,30 

brak spełnienia założeń 
metodycznych 

XII 10a 

Liczba osób odwiedzających 
instytucje paramuzealne w 
tym młodzież szkolna w 
zorganizowanych grupach 

tys. 
osób 241,50 747,90 309,7% 7944,33 3289,6% 8290,53 

brak spełnienia założeń 
metodycznych 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie zapisów RPO WSL 2014-2020 oraz danych statystyki publicznej * - prognozowana 

wartość poza skalą, przyjęto maksymalną / minimalną wartość na danej skali 

Prognozowanie w wariancie uproszczonym lub przy wykorzystaniu modelowania szeregów 

czasowych zostało przeprowadzone w przypadku 20 z 33 analizowanych wskaźników. W 

pozostałych przypadkach okazało się to niemożliwe ze względu na brak spełnienia założeń 

zastosowanej metodyki. Warto w tym miejscu zastrzec, iż należy podchodzić z rezerwą do 

wyników prognoz opartych o prognozę uproszczoną, ponieważ zakłada ona liniowe 

powiązanie wydatków Programu oraz zmiany wartości wskaźnika, a jak wspominano 

wcześniej wartość wskaźników rezultatu strategicznego jest zależna także – a w wielu 

przypadkach w dużym stopniu – od czynników zewnętrznych względem RPO WSL 2014-

2020.  

W przypadku 6 wskaźników prognozy potwierdziły, iż do 2023 r. utrzymana zostanie 

odwrotna tendencja zmiany realizacji wskaźnika niż zakładana w Programie, co jest 

jednoznaczne z ujemnym stopniem realizacji wskaźnika: 

 Oś priorytetowa I - Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które współpracowały w 

zakresie działalności innowacyjnej; 

 Oś priorytetowa III - Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB; 

 Oś priorytetowa IV - Udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w 

produkcji energii elektrycznej ogółem oraz Przewozy pasażerów środkami 

komunikacji miejskiej; 

 Oś priorytetowa V - Udział interwencji, w których czas przybycia pierwszego 

podmiotu ratowniczego od zgłoszenia do przybycia na miejsce zdarzenia nie 

przekroczył 5 minut w liczbie zdarzeń ogółem; 

 Oś priorytetowa X - Liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej 

pomocy społecznej. 

Warto w tym miejscu dokładniej przyjrzeć się przypisanemu do Osi priorytetowej X 

wskaźnikowi Liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy 

społecznej. W Programie założono jego wzrost, co ma stanowić odzwierciedlenie inwestycji 

w infrastrukturę usług społecznych. Jednak w samym RPO WSL 2014-2020 istnieje 

oddziaływanie mające na celu zmniejszenie liczby korzystających z pomocy społecznej. 

Chodzi tu o Oś priorytetową IX, w której podejmowane są działania mające na celu 

integrację społeczną i zawodową, której jednym z przejawów jest zmniejszenie skali 

korzystania z usług pomocy społecznej dzięki większej samodzielności. Podobna sytuacja 

dotyczy również wskaźnika Liczba porad udzielonych w ramach ambulatoryjnej opieki 

zdrowotnej w którym także założono wzrost, a w ramach EFS mamy do czynienia z 
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oddziaływaniem mogącym wpływać na zmniejszenie liczby porad (poprzez profilaktyczne 

programy zdrowotne). Należy bezwzględnie unikać takich wskaźników, na które Program 

może mieć sprzeczne oddziaływanie, ponieważ jednoznaczna interpretacja znaczenia zmian 

takiego wskaźnika jest bardzo trudna. Kwestia ta pozostaje poza możliwością oddziaływania 

IZ, gdyż wskaźniki rezultatu strategicznego są dobierane i definiowane na poziomie 

centralnym, należy w związku z tym zwrócić uwagę, by w przyszłym okresie finansowania 

formułując ewentualne wskaźniki rezultatu strategicznego na szczeblu krajowym unikać 

sytuacji takich, jak wskazana powyżej. Ewentualnym rozwiązaniem byłaby zmiana podejścia 

do sposobu konstruowania wskaźników. Przykładowo, odnosząc się do wskazanych powyżej 

wskaźników rezultatu strategicznego w EFRR wskazane byłoby zastąpienie ich wskaźnikami 

dotyczącymi potencjalnych możliwości, jakie daje stworzona infrastruktura np. Liczba 

możliwych do obsłużenia rocznie interesantów czy Liczba możliwych do udzielenia porad 

lekarskich. 

W przypadku kolejnych 5 wskaźników rezultatu strategicznego mamy do czynienia z 

prognozowaną tendencją zmiany tożsamą z zakładaną w Programie, lecz w ich przypadku 

prognozowana skala zmiany jest mniejsza niż zakładana – mamy w tym przypadku do 

czynienia ze stopniem realizacji większym od 0 lecz niższym od pułapu 100%, który 

oznaczałby możliwość osiągnięcia w pełni założonej wartości docelowej wskaźnika. 

Spośród 20 wskaźników, dla których przeprowadzono prognozowanie w 9 mamy do 

czynienia z prognozowaną zmianą w skali większej niż zakładana zmiana wynikająca z 

założonej wartości docelowej, co oznacza, iż przewiduje się przekroczenie założonych 

wartości docelowych wskaźników. Chodzi o następujące wskaźniki: 

 Oś priorytetowa  II - Odsetek obywateli korzystających z e-administracji, 

 Oś priorytetowa IV - Średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego (PM10), 

 Oś priorytetowa  V Zwiedzający muzea i oddziały muzealne (ogółem) na 10000, 

ludności oraz Udział odpadów komunalnych niepodlegających składowaniu w ogólnej 

masie odpadów komunalnych oraz Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni 

ścieków, 

 Oś priorytetowa VI - Długość linii kolejowych pozwalających na ruch pociągów 

pasażerskich z prędkością co najmniej 90 km/h oraz Długość dróg wojewódzkich o 

nawierzchni twardej ulepszonej, 

 Oś priorytetowa X - Liczba porad udzielonych w ramach ambulatoryjnej opieki 

zdrowotnej, 

 Oś priorytetowa XII -  Liczba osób odwiedzających instytucje paramuzealne w tym 

młodzież szkolna w zorganizowanych grupach. 
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Należy w tym miejscu zastrzec, iż ze względu na zmienność otoczenia (społecznego, 

gospodarczego, przyrodniczego i prawnego) stopień realizacji wskaźników rezultatu 

strategicznego może ulec istotnym zmianom. We wskaźnikach, które są obecnie osiągnięte 

bądź prognozowane jest osiągnięcie może dojść do pogorszenia sytuacji, która skutkowała 

będzie brakiem osiągnięcia. Tak samo we wskaźnikach, które obecnie nie są osiągnięte lub 

prognozowane jest ich nieosiągnięcie może dojść do poprawy sytuacji i w konsekwencji 

osiągnięcia wartości docelowej. Ma to istotne znaczenie z tego względu, iż oddziaływanie 

RPO na sytuację regionu mierzoną wskaźnikami statystyki publicznej może ujawniać się 

dopiero w pewnym odstępstwie czasowym od zakończenia realizacji projektów. Z tego 

względu zaobserwowanie większego oddziaływania Programu na wskaźniki rezultatu 

strategicznego jest prawdopodobne. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż na 

obecnym etapie wdrażania Programu wskaźniki rezultatu strategicznego nie są adekwatnym 

miernikiem postępu i powinny być traktowane kontekstowo. 

Warto w tym miejscu odnieść się również do sposobu, w jaki ustalone zastały wartości 

docelowe wskaźników rezultatu strategicznego. Zgodnie z informacjami w Ekspertyzie 

dotyczącej opracowania metodologii oszacowania wartości wskaźników RPO WSL 2014-

2020 w zakresie EFRR do szacowania wykorzystana została metoda prognozowania 

ilościowego na postawie modelu matematyczno-statystycznego, dzięki której określony 

został trend (tendencja rozwojowa), czyli długookresowa skłonność jednokierunkowych 

zmian wartości badanej zmiennej. W zależności od dostępności danych wykorzystany został 

model szeregów czasowych z tendencją rozwojową zmiennej prognozowanej, czyli model 

trendu wielomianowego, model trendu logarytmicznego lub też model trendu liniowego7. 

Metoda ta została dobrana adekwatnie, lecz – tak jak wszystkie znane metody 

prognozowania – posiada ograniczenia. Chodzi tu o wrażliwość na zmianę założeń 

przyjętych w budowanych modelach, na które ma istotny wpływ otoczenie społeczno-

gospodarcze oraz jego zmiany oraz występowanie błędu prognozy, który wynika z natury 

metod statystycznych. Niedoskonałość metod szacowania może być jednym z czynników, 

który miały wpływ na obecny stopień realizacji wskaźników rezultatu strategicznego. Jednak 

przeprowadzenie prognoz o większej trafności przy potencjalnie dużym oddziaływaniu 

otoczenia jest niezwykle trudne.         

 

Podsumowując ogół dotychczasowych analiz dotyczących obecnego i prognozowanego 

postępu w realizacji wskaźników finansowych, produktu i rezultatu, stwierdzić należy, iż 

możemy mówić o występowaniu istotnych zagrożeń w osiąganiu wartości docelowych w: 

                                                

7 Agrotec (2014) Ekspertyza dotycząca opracowania metodologii oszacowania wartości wskaźników RPO WSL 2014-2020 w 
zakresie EFRR 
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 Osi priorytetowej I – ze względu na ryzyko nieosiągnięcia wartości docelowej 

wskaźnika finansowego oraz jednego ze wskaźników produktu; 

 Osi priorytetowej VII – ze względu na ryzyko nieosiągnięcia wartości docelowej 

wskaźnika finansowego oraz wybranych wskaźników produktu i rezultatu; 

 Osi priorytetowej IX – ze względu na ryzyko nieosiągnięcia wartości docelowej 

wybranych wskaźników produktu i rezultatu. 

Efektywność interwencji w zakresie osiągania założonych w Programie celów  

W celu zobrazowania ogólnej skali efektywności dokonano porównania postępu finansowego 

wyrażonego jako % alokacji, który został zakontraktowany w umowach o dofinansowanie z 

postępem rzeczowym wyrażonym jako średnia arytmetyczna stopnia realizacji wskaźników z 

danego obszaru interwencji (Osi priorytetowej / Priorytetu inwestycyjnego). W poniższej 

tabeli oprócz omówionych wyżej informacji zamieszczono również różnicę pomiędzy 

postępem rzeczowym i finansowym. Jej wartość w okolicy 0% wskazuje na proporcjonalność 

skali postępu rzeczowego i finansowego, wartości dodatnie informują o występowaniu 

większego postępu rzeczowego niż postęp finansowy (efekty większe od nakładów), a 

wartości ujemnie oznaczają występowanie postępu finansowego większego niż rzeczowy 

(nakłady większe od efektów). 

Tabela 8. Porównanie szacunkowego postępu rzeczowego i finansowego wg danych UMD 

Obszar interwencji 

średni 
postęp 
rzeczowy 
(%) 

postęp 
finansowy 
(% 
alokacji) 

różnica 

Oś priorytetowa I 91,5% 49,5% 42,0% 

1a udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągnięcia 
doskonałości w zakresie badań i innowacji (...) 149,3% 83,4% 65,9% 

1b promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i 
synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem 
szkolnictwa wyższego (...) 70,5% 37,6% 32,9% 

Oś priorytetowa II 6624,5% 88,8% 6535,8% 

2c wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e- uczenia się, e- włączenia 
społecznego, e-kultury i e-zdrowia 6624,5% 88,8% 6535,8% 

Oś priorytetowa III 106,0% 132,7% -26,7% 

3a promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego 
wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym 
również poprzez inkubatory przedsiębiorczości 132,7% 34,7% 98,0% 

3b opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w 
celu umiędzynarodowienia 0,0% 0,0% 0,0% 

3c wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju 
produktów i usług 159,0% 145,4% 13,6% 

Oś priorytetowa IV 779,6% 73,6% 706,0% 

4a wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 3197,2% 52,1% 3145,0% 

4b promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii 
w przedsiębiorstwach 100,0% 118,4% -18,4% 

4c wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w 
budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym 303,2% 76,7% 226,5% 

4e promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w 
szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej 
mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na 
zmiany klimatu 833,5% 78,3% 755,2% 



Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WSL 2014-2020 oraz wkładu Programu w 

realizację unijnej strategii EU 2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego 

 

 

62 

Obszar interwencji 

średni 
postęp 
rzeczowy 
(%) 

postęp 
finansowy 
(% 
alokacji) 

różnica 

4g promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii 
elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe 245,7% 26,4% 219,3% 

6e podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska 
miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych 
(...) 0,0% 0,0% 0,0% 

Oś priorytetowa V 1380,6% 93,0% 1287,6% 

5b wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy 
jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów 
zarządzania klęskami i katastrofami 6854,5% 216,5% 6637,9% 

6a inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań 
określonych w dorobku prawnym Unii (...) 19,7% 37,7% -18,0% 

6b inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań 
określonych w dorobku prawnym Unii (...) 525,2% 98,5% 426,7% 

6c zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego 388,2% 113,5% 274,7% 

6d ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz 
wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program Natura 2000 i zieloną 
infrastrukturę 201,6% 80,7% 120,9% 

Oś priorytetowa VI 95,4% 100,4% -4,9% 

7b zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i 
trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi 130,9% 122,9% 8,0% 

7d rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów 
transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu 60,0% 33,6% 26,4% 

Oś priorytetowa VII 79,3% 68,4% 10,9% 

8i dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym 
długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne 
inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników 69,3% 62,2% 7,2% 

8iii praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym 
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 47,9% 88,6% -40,6% 

8v przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 318,2% 85,2% 233,0% 

Oś priorytetowa VIII 552,6% 83,3% 469,3% 

8iv równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do 
zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie 
równości wynagrodzeń za taką samą pracę 856,9% 67,9% 789,0% 

8v przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 97,0% 118,5% -21,5% 

8vi aktywne i zdrowe starzenie się 947,1% 18,3% 928,7% 

Oś priorytetowa IX 186,6% 69,4% 117,2% 

9i aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego 
uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie 131,8% 76,5% 55,3% 

9iv ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki 
zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 400,8% 53,3% 347,4% 

9v wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w 
przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania 
dostępu do zatrudnienia 102,8% 96,5% 6,3% 

Oś priorytetowa X 79,5% 82,1% -2,6% 

9a inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju 
krajowego, regionalnego i lokalnego (...) 77,9% 78,7% -0,8% 

9b wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na 
obszarach miejskich i wiejskich 81,9% 84,1% -2,2% 

Oś priorytetowa XI 409,0% 78,1% 330,9% 

10i ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz 
zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji (...) 232,4% 77,3% 155,2% 

10iii wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, 
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych (...) 134,8% 69,2% 65,6% 

10iv lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, 
ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia (...) 670,4% 82,1% 588,2% 

Oś priorytetowa XII 154,0% 126,0% 28,0% 

10a inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 
umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i 
szkoleniowej 154,0% 126,0% 28,0% 

RAZEM 536,3% 85,1% 451,2% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych systemu SL (stan na 31.12.2018 r.) 

W przypadku niemal wszystkich Osi priorytetowych mamy do czynienia z większą skalą 

postępu rzeczowego niż finansowego, na co wskazuje dodatnia różnica. Oznacza to, iż 

nakłady finansowe przekładają się na większe niż zakładane efekty. Wyjątkiem jest Oś 
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priorytetowa III, w której mamy do czynienia z postępem rzeczowym o 26,7 p. p. mniejszym 

niż postęp finansowy oraz Oś priorytetowa XI, w której przewaga postępu finansowego nad 

rzeczowym wynosi 2,6 p. p.. Warto jednak w tym miejscu zaznaczyć, iż występowanie 

proporcjonalnie mniejszych efektów w Osi priorytetowej III nie stanowiło przeszkody dla 

osiągnięcia zadowalającego postępu rzeczowego – średni postęp rzeczowy wynosi 106,7%. 

Oznacza to, iż poziom efektywności jest niższy niż zakładany, lecz wystarczający do 

osiągnięcia wartości docelowych – przyjmując wartości uśrednione ze wszystkich 

wskaźników tej Osi. Według przeprowadzonych analiz najkorzystniejsza sytuacja 

(największa przewaga postępu rzeczowego nad finansowym) występuje w Osiach 

priorytetowych II (różnica 6535,8 p. p.) oraz V (różnica 1287,6 p. p.). Tak wysoki średni 

postęp rzeczowy w tych Osiach wynika z bardzo dużego przekroczenia wartości docelowych 

w wybranych wskaźnikach z tych Osi. 

Rozpatrując efektywność na poziomie Priorytetów inwestycyjnych stwierdzić należy, iż nie 

występują problemy w przypadku znaczącej większości – 28 z 34 analizowanych 

Priorytetów. Tylko w przypadku 6 mamy do czynienia z przewagą postępu finansowego nad 

rzeczowym, która wskazuje na występowanie mniejszych niż spodziewane efektów: 

 8iii praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym 

innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (różnica -40,6 p. p.), 

 8v przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 

(różnica -21,5 p. p.), 

 4b promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł 

energii w przedsiębiorstwach (różnica -18,4 p. p.), 

 6a inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań 

określonych w dorobku prawnym Unii (...) (różnica -18,0 p. p.), 

 9b wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności 

na obszarach miejskich i wiejskich (różnica -2,2 p. p.), 

 9a inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do 

rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego (...) (-0,8 p. p.). 

Rozpatrując kwestię efektywności jeszcze bardziej szczegółowo – na poziomie 

poszczególnych wskaźników należy odwołać się do analizy możliwości osiągnięcia 

założonych wartości docelowych wskaźników. Sytuację braku możliwości osiągnięcia 

wartości docelowej wskaźnika produktu lub rezultatu należy traktować jako przejaw 

występowania istotnego zaburzenia efektywności, ponieważ założone nakłady nie 

przyczyniają się do osiągnięcia założonego poziomu efektów. W konsekwencji w przypadku 

wszystkich Działań, w których zidentyfikowano ryzyko nieosiągnięcia wartości docelowych 
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wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego, mamy do czynienia z problemami w 

zakresie efektywności. 

Jednym z najistotniejszych powodów występowania obszarów wsparcia, w których mamy do 

czynienia z niższą niż zakładana oraz wyższą niż zakładana efektywnością jest 

wykorzystany sposób szacowania wartości docelowych wskaźników. Jak wskazano w 

Ekspertyzie dotyczącej opracowania metodologii i oszacowania wartości wskaźników 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego metodologia szacowania wskaźników bazuje na danych 

historycznych średniego kosztu jednej jednostki wskaźnika. Dane te pochodziły z bazy 

SIMIK, a historyczny wskaźnik referencyjny dobrany został na podstawie oceny: typu 

beneficjenta, rodzaju instrumentu, poziomu pomiaru danych oraz wielkości próby. W celu 

zmniejszenia ryzyka braków w danych w systemie SIMIK przy szacowaniu wartości 

wskaźnika została ona porównana ze średnimi wartościami osiąganymi w innych 

programach8. Mamy więc do czynienia z oparciem szacunków o dostępne dane historyczne 

o uzyskiwanej wcześniej efektywności. Jednak wiele czynników może wpłynąć, iż 

efektywność uzyskiwana w ramach przyszłego wsparcia będzie inna niż zakładana. 

Powodem niższej efektywności może być niespodziewany wzrost cen, wejście w życie zmian 

prawnych zwiększających kosztochłonność przedsięwzięć czy zmiana sytuacji w grupach 

docelowych wsparcia, która może powodować, iż trudniejsze, a co za tym idzie bardziej 

kosztochłonne jest znalezienie odbiorców wsparcia. Z drugiej strony na wyższą niż 

zakładana efektywność mogą oprócz zmian cen może mieć większe doświadczenie 

realizatorów projektów czy zmiany w systemie wdrażania upraszczające realizację 

projektów. 

W poniższej tabeli przedstawione zostały wyniki analizy wpływu różnorodnych czynników 

wynikających z cech projektów na poziom efektywności. Brane pod uwagę były te cechy 

projektów, w przypadku których dane dostępne były we wnioskach o dofinansowanie. W 

ostatecznej kwerendzie analizowanych czynników znalazły się wszystkie te, które w opinii 

ewaluatora  mogą mieć potencjalny wpływ na efektywność.  W celu przezwyciężenia 

trudności uniemożliwiającej prowadzenie analiz na poziomie ogólnym (całego Programu czy 

Osi) jakim jest osobna specyfika poszczególnych wskaźników produktu rezultatu dokonano 

standaryzacji współczynników efektywności względem średniej i odchylenia standardowego 

dla danego wskaźnika. Po standaryzacji możliwe jest porównywanie ze sobą 

współczynników w ramach całego Programu i poszczególnych Osi. Przedstawione w tabeli 

                                                

8 Agrotec (2014) Ekspertyza dotycząca opracowania metodologii i oszacowania wartości wskaźników Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, s. 8. 
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wyniki prezentują wartości współczynników będących miarą efektu9. W tabeli 

zaprezentowane zostały wartości współczynników większe niż 0,2 interpretowane w 

literaturze często jako słaby wpływ. Dodatnia wartość współczynnika (oznaczona w tabeli 

odcieniami koloru zielonego) oznacza występowanie zależności dodatniej (im większa 

wartość czynnika tym większa efektywność lub jeśli czynnik dychotomiczny (0/1) jest 

spełniony to występuje większa efektywność) w przypadku wartości ujemnych mamy do 

czynienia z zależnością ujemną (im większa wartość czynnika tym niższa efektywność lub 

jeśli czynnik dychotomiczny (0/1) jest spełniony to występuje niższa efektywność).   

Tabela 9. Czynniki wpływające na poziom efektywności 

Nazwa czynnika ogółem 
Oś priorytetowa 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

wielkość projektu (wydatki kwalifikowalne UMD) -0,33 -0,88 -0,56 -0,60 -0,23 -0,30 -0,67   -0,25 -0,36 -0,56 -0,26 -0,64 

udział kosztów bezpośrednich   - - - - - -     -0,25 -   - 

udział kosztów pośrednich   - - - - - -     0,25 -   - 

udział wkładu własnego   0,41   0,25     -0,31           -0,40 

czas trwania   -0,37 -0,28       -0,58 -0,22           

termin rozpoczęcia realizacji               -0,39 -0,21 -0,25       

ilość partnerów     -0,25                     

klasa wielkości przedsiębiorstwa   0,23     -0,33 0,39       -0,31 -0,49 0,26   

typ obszaru (wielkość miejscowości)             -0,76             

realizacja w ramach instrumentu ZIT   - -       - -0,38 -0,42   0,73     

realizacja w ramach instrumentu RIT   - -     0,25 - -0,29   0,26 0,32     

realizacja w ramach instrumentu OSI -0,38 - - - -0,29   - - - -0,66   - - 

pozytywny wpływ na promowanie równości 
szans kobiet i mężczyzn                           

pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój   -0,24     -0,39   -0,48             

pozytywny wpływ na zachowanie zasad polityki 
przestrzennej             -0,25 

- - -  - 
  

pozytywny wpływ na zapobieganie dyskryminacji     -0,30           0,48 -0,25 -0,35     

pozytywny na zasadę partnerstwa       -0,80       
podleganie zasadom pomocy publicznej   0,46   0,34             -0,24     

podleganie zasadom pomocy de minimis                           

wynikanie projektu z programu rewitalizacji               -0,45 -0,33         

realizacja projektu w partnerstwie     -0,44   -0,32 -0,25   -0,21     -0,24     

projekt komplementarny     -0,29           -0,32   -0,40     

realizacja projektu na terenie całego 
województwa                 -0,33 -0,23       

projekt powiązany     0,25 -0,20     0,36 -0,29 -0,29     0,21   

realizacja projektu przez inny podmiot             0,83   -0,20   0,24 0,21   

zarządzanie projektem przez inny podmiot         -0,24   0,83             

zapewnienie 5-letniej trwałości       -0,20   -0,63   - - -   - -0,28 

forma prawna     0,28           0,21     0,29   

sekcja PKD projektu 0,58 - - - - - - - - - - - - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych systemów SL oraz LSI (stan na 31.12.2018 r.); znak „ - " oznacza, iż dany 

czynnik nie dotyczy danego obszaru interwencji   

                                                

9 W przypadku czynników mających charakter porządkowy jest rangowy współczynnik korelacji Spearmana, w 
przypadkiprzypadki czynników mających charakter dychotomiczny (0/1)  – współczynnik korelacji dwuseryjnej Glassa, a w 
przypadku czynników kategorialnych współczynnik Epsilon kwadrat 
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Na poziomie całego programu zidentyfikowano wpływ na efektywność 3 czynników chodzi tu 

sekcję PKD projektu (czynnik nieanalizowany na poziomie poszczególnych Osi, ze względu 

na rozdrobnienie poszczególnych sekcji) realizacja w ramach instrumentu OSI, która ma 

ujemny wpływ na efektywność, co prawdopodobnie wynika z faktu, iż na obszarach 

strategicznej interwencji mamy do czynienia ze szczególnie niekorzystną sytuacją i dużą 

skalą potrzeb wsparcia rozwoju, a w takim przypadku osiąganie dużej skali efektów jest 

nierzadko trudne, co może negatywnie wpływać na efektywność. Czynnikiem którego wpływ 

jest najbardziej uniwersalny jest wielkość projektu mierzona poprzez wielkość wydatków 

kwalifikowalnych. Ma ona negatywny wpływ na efektywność na poziomie Programu oraz 

wszystkich Osi priorytetowych poza Osią priorytetową VII. Mamy więc do czynienia z 

zależnością im większy projekt tym niższa efektywność, taki stan rzeczy mógłby wskazywać, 

iż w ramach RPO WSL 2014-2020 nie mamy do czynienia z efektem skali (sytuacji gdy w 

większych przedsięwzięciach jest uzyskiwana większa efektywność ze względu na choćby 

rozłożenie kosztów stałych na większą ilość osiąganych efektów), jednak większe znaczenie 

w tym przypadku może mieć niejednorodność efektów w projektach ze względu na ich 

kosztochłonność. Osiąganie ilościowo takiej samej skali efektów może być związane z 

różnorodnym kosztem ze względu na warunki techniczne, jakość materiałów czy trudność 

grupy docelowej, np. budowa 1 km drogi w łatwym terenie będzie o wiele tańsza, niż w 

przypadku gdybyśmy mieli do czynienia z terenem podmokłym lub z koniecznością budowy 

wielu obiektów inżynieryjnych. W konsekwencji specyfika niektórych projektów powoduje, iż 

ich kosztochłonność jest większa, co ma odzwierciedlenie w wielkości projektów (mierzonej 

skalą wydatków), lecz nie koniecznie ma odzwierciedlenie w skali realizowanych 

wskaźników. Taki stan rzeczy negatywnie wpływa na efektywność, lecz nie należy tego 

traktować jako słabość systemu wdrażania RPO WSL 2014-2020, lecz jako immamentną 

cechę właściwą dla interwencji publicznych o złożonym charakterze, składających się z wielu 

różnorodnych przedsięwzięć 

W przypadku 6 Osi priorytetowych mamy do czynienia z wpływem wielkości 

przedsiębiorstwa realizującego projekt na efektywność. W przypadku Osi priorytetowych I, V 

oraz XI mamy do czynienia z pozytywnym wpływem na efektywność, co z jednej strony może 

wynikać z większego potencjału organizacyjnego większych podmiotów, który może 

przyczyniać się do osiągania lepszych efektów. W przypadku Osi priorytetowych IV, IX oraz 

X mamy z kolei do czynienia z negatywnym wpływem wielkości przedsiębiorstwa na 

efektywność, w ich przypadku mamy prawdopodobnie do czynienia z zapośredniczonym 

wpływem wielkości projektu. Projekty realizowane przez większe podmioty często są 

przedsięwzięciami o większej skali czy też złożoności, co implikuje ich większą 

kosztochłonność i tym samym mniejszą efektywność. 
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Także powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami zadeklarowane przez wnioskodawcę 

ma wpływ na efektywność projektów w 6 Osiach priorytetowych. W przypadku Osi 

priorytetowych II, VI i XI mamy do czynienia z pozytywnym wpływem powiązania na 

efektywność. Zależność ta może być interpretowana jako skutek występowania efektu 

synergii powstałego w wyniku powiązania projektu z innymi przedsięwzięciami. Natomiast w 

przypadku Osi priorytetowych III, VII i VIII mamy do czynienia z negatywnym wpływem 

powiązania projektu na jego efektywność. Może to wynikać z sytuacji, iż w projektach 

powiązanych konieczne było podjęcie dodatkowych działań mających na celu zapewnienie 

powiązania. W przypadku projektów, w których nie zadeklarowano powiązania 

podejmowanie tego rodzaju działań i ponoszenie ich kosztów nie jest konieczne, co może 

skutkować mniejszą kosztochłonnością i w konsekwencji wyższą efektywnością w 

projektach, w których nie deklarowano powiązania. 

Czynnikiem, który miał relatywnie często wpływ na efektywność jest realizacja projektu w 

partnerstwie. W przypadku 5 Osi priorytetowych zidentyfikowano negatywny wpływ realizacji 

projektu w partnerstwie na efektywność projektu. Taka zależność może w pewnej mierze 

wynikać z występowania w projektach partnerskich pewnego poziomu kosztów obsługi 

partnerstwa, co zwiększa kosztochłonność projektu. Z drugiej strony mniejsza efektywność 

projektów partnerskich może być również pochodną wielkości tego rodzaju projektów. 

Projekty partnerskie często są przedsięwzięciami większymi niż analogiczne przedsięwzięcia 

nierealizowanie w partnerstwie. 

Pozostałe analizowane czynniki miały wpływ w przypadku 4 lub mniej Osi priorytetowych. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż negatywny wpływ na efektywność danego czynnika nie 

powinien być traktowany jako przesłanka do rezygnacji z premiowania lub wymagania danej 

cechy projektu. Racjonalność ekonomiczna przedsięwzięć nie powinna być zawsze 

traktowana jako czynnik najistotniejszy w projektowaniu czy też kierunkowaniu interwencji. 

Interwencje publiczne w tym interwencje finansowane ze środków UE, do których należy 

RPO WSL 2014-2020 nierzadko stanowią wypełnienie luki w zakresie inwestycji w 

obszarach, w których inwestycje prywatne są nieopłacalne ekonomicznie, lecz opłacalne z 

perspektywy rozwoju społecznego czy gospodarczego w dalszej perspektywie. Na kwestię tę 

zwrócono także uwagę w badaniu jakościowym, gdzie podkreślano, że aspekt efektywności 

kosztowej nie powinien być traktowany jako kluczowy i dominujący tak na etapie oceny 

projektów, jak i późniejszej identyfikacji ich efektów. Jest to zresztą jeden z powodów, dla 

których efektywność kosztowa nie stanowi stałego elementu systemu monitoringu RPO WSL 

2014-2020 (z tego samego względu trudno było respondentom w badaniu jakościowym 

identyfikować czynniki oddziałujące na efektywność wdrażania Programu, w przeciwieństwie 

do – omawianych w kolejnym podrozdziale – przyczyn przekroczenia i/lub nieosiągnięcia 
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zakładanych wielkości wskaźników, które są identyfikowane na bieżąco przez IZ/IP w 

ramach monitoringu postępu rzeczowego i finansowego Programu).  

Przyczyny przekroczenia i/lub nieosiągnięcia zakładanych wielkości wskaźników 

W ramach dotychczasowej analizy określono obecny i prognozowany stan realizacji 

poszczególnych kategorii wskaźników RPO WSL 2014-2020 (wraz z identyfikacją poziomu 

efektywności interwencji w zakresie osiągania założonych w Programie celów). W części 

niniejszej wskazano – zidentyfikowane w toku badania – przyczyny przekroczenia i 

nieosiągnięcia zakładanych wielkości wskaźników (dla poszczególnych kategorii 

wskaźników, tj.: wskaźników ram wykonania, wskaźników rezultatu i pozostałych 

wskaźników produktu założonych na etapie programowania interwencji). Analiza objęła 

następujące kategorie czynników mających znaczenie dla przekroczenia i/lub nieosiągnięcia 

założonych wartości docelowych wskaźników:  

 czynniki wewnętrzne (kontekst instytucjonalny, system wdrażania i realizacji 

projektów, wybierane projekty, wnioskodawcy (beneficjenci, beneficjenci 

nieskuteczni, potencjalni wnioskodawcy), realizowane projekty, wysokość alokacji 

przeznaczona na poszczególne Pl / osie priorytetowe); 

 czynniki zewnętrzne (społeczne, gospodarcze, środowiskowe); 

 trafność i poprawność metod stosowanych przy szacowaniu wartości wskaźników na 

etapie programowania interwencji, trafność doboru wskaźników do charakteru 

interwencji oraz zdefiniowanych priorytetów rozwojowych, stopień w jakim wskaźniki 

odzwierciedlają stopień osiągnięcia celów interwencji; 

 regulacje prawne.  

Poniżej przedstawiono zestawienie poszczególnych kategorii czynników, które miały 

znaczenie dla wystąpienia sytuacji przekroczenia i nieosiągnięcia założonych wartości 

docelowych poszczególnych wskaźników. Zestawienie podzielono na wyodrębnione 

kategorie czynników, każdorazowo wskazując jakiego obszaru wsparcia (Oś priorytetowa) 

dotyczy dany czynnik (oraz ew. jakiego wskaźnika lub wskaźników ów czynnik dotyczy), a 

takżę czy jego oddziaływanie traktować należy jako przyczynianie się do nieosiągnięcia, czy 

też przekroczenia śródokresowych wartości docelowych wskaźników RPO WSL 2014-2020. 

Całość analizy przedstawionej w kolejnych częściach (poświęconych różnym kategoriom 

czynników) przygotowano w oparciu o wyniki analizy danych zastanych oraz wyniki badania 

jakościowego. W ramach każdej kategorii czynników przeprowadzono całościową analizę 

wynikającą z przyjętego przez Zamawiającego zakresu i sposobu definiowania danej grupy 

czynników, natomiast w poniższej części raportu prezentowane są tylko te czynniki, w 

przypadku których zidentyfikowano ich wpływ na osiągnięcie założonych wartości 
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wskaźników. Zwieńczeniem analiz w ramach niniejszego podrozdziału są z kolei wyniki 

analizy ilościowej, które w odniesieniu do konkretnych wskaźników wskazują na 

oddziaływanie określonego rodzaju czynnika na przekroczenie / nieosiągnięcie zakładanych 

wielkości wskaźników.  

Czynniki wewnętrzne 

Spośród czynników wewnętrznych wskazać należy przede wszystkim na oddziaływanie 

następujących czynników na przekroczenie lub nieosiągnięcie założonych wartości 

docelowych wskaźników RPO WSL 2014-2020: 

 Opóźnienia w rozpoczęciu procesu wdrażania RPO WSL 2014-2020. Element ten 

zaliczono do czynników wewnętrznych (dotyczy on bowiem samego Programu i 

podejmowanych w jego obrębie działań), choć jednocześnie w dużym stopniu odnosi 

się on do uwarunkowań zewnętrznych. Chodzi tutaj o opóźnienie etapu wdrażania 

Programu w stosunku do pierwotnych założeń, co w sposób automatyczny skróciło 

czas przeznaczony na realizację celów śródokresowych (rzeczowych, w 

szczególności jednak – finansowych). Czynnik ten oddziaływał na cały Program 

horyzontalnie (w odniesieniu do zatwierdzenia RPO WSL 2014-2020), jednocześnie 

jednak w niektórych obszarach oddziaływanie to było większe i trwało dłużej, co 

wynikało z dłuższego czasu przygotowywania różnego rodzaju regulacji 

określających warunki brzegowe uruchamiania interwencji (szczegółowo 

scharakteryzowano tę kwestię w części poświęconej regulacjom prawnym).  

 Zróżnicowany stopień gotowości beneficjentów realizujących przedsięwzięcia 

inwestycyjne o charakterze budowlanym (gł. Osie: IV, V, VI, X, XII) do realizacji 

projektu. Czynnik ten w sposób istotny wpływa na okres realizacji projektu i 

występowanie ewentualnych opóźnień, gdyż w przypadku projektów, w których 

beneficjent nie dysponuje w momencie rozpoczęcia realizacji projektu przygotowaną 

dokumentacją techniczną / projektową, okres realizacji projektu musi uwzględniać 

także etap przygotowania i zatwierdzenia przez odpowiednie organy całości tej 

dokumentacji. Wpływa to niekorzystnie przede wszystkim na postęp w realizacji 

wskaźników finansowych, biorąc pod uwagę, że wydatkowanie największej części 

środków finansowych związane jest nie z etapem projektowo-dokumentacyjnym, lecz 

wykonawczym. W tym kontekście podkreślić należy przede wszystkim 

zidentyfikowane trudności w osiągnięciu celów śródokresowych w odniesieniu do 

wskaźników dotyczących kwoty certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych w 

Osiach priorytetowych V i X. Jednocześnie jednak, odnosząc się już do realizacji 

celów końcowych wskazany problem może być traktowany także jako czynnik 
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utrudniający osiągnięcie założonych wartości docelowych wskaźnika postępu 

rzeczowego w Osi priorytetowej VI (dotyczącego całkowitej długości nowych dróg). 

Podkreślić jednak należy, że niniejszy czynnik może także oddziaływać w kolejnych 

latach wdrażania Programu także na inne wskaźniki (szczególnie wskaźniki postępu 

finansowego w Osiach priorytetowych obejmujących realizację projektów 

inwestycyjnych o charakterze budowlanym), co wynika z faktu, iż jego znaczenie 

będzie rosło tym bardziej, iż krótszy będzie okres pozostały do momentu, w którym 

musi zostać zakończony proces rozliczenia całego Programu (rok 2023). Wynika to z 

faktu, że coraz częstsze mogą być sytuacje, w których niski stopień gotowości 

inwestycji w momencie udzielenia dofinansowania w praktyce uniemożliwia pełną 

realizację projektu do momentu zakończenia wdrażania Programu i jego 

całościowego rozliczenia.  

 Trudności i opóźnienia w realizacji projektów wynikające z konieczności 

stosowania Prawa Zamówień Publicznych lub zasady konkurencyjności. 

Niniejszy czynnik ma charakter horyzontalny, gdyż w praktyce obejmuje wszystkie 

obszary interwencji, zarówno w EFS, jak i EFRR. Jednocześnie jednak, pewne 

obszary wsparcia są w sposób bardziej znaczący „obciążone” negatywnym 

oddziaływaniem tego czynnika. Z jednej strony należy tutaj wskazać na te osie 

priorytetowe, w których procedury przetargowe dotyczą złożonych inwestycji 

infrastrukturalnych. Procedury te są w tym przypadku bardzo czasochłonne, a 

dodatkowo – w ostatnim okresie wdrażania Programu, który cechuje ogólnopolska 

kumulacja równolegle realizowanych inwestycji infrastrukturalnych 

współfinansowanych ze środków wspólnotowych – nakłada się na to także problem 

braku oferentów lub braku ofert cenowych adekwatnych do możliwości finansowych 

beneficjenta wynikających z budżetu projektu. W dotychczasowym okresie wdrażania 

Programu znalazło to odzwierciedlenie w trudnościach w osiągnięciu celów 

śródokresowych w odniesieniu do wskaźników dotyczących kwoty certyfikowanych 

wydatków kwalifikowalnych w Osiach priorytetowych V i X. 

Z drugiej strony, jak wskazywano w badaniu jakościowym, na specyficzne problemy 

natrafiają podmioty realizujące projekty B+R, w których zobowiązane są do 

stosowania zasady konkurencyjności, którą cechuje ograniczona użyteczność w 

przypadku poszukiwania podmiotów / osób do współpracy przy realizacji 

przedsięwzięć badawczo-rozwojowych. Uwzględniając występowanie innych 

problemów dotyczących tego obszaru wsparcia (np. – analizowany w dalszej części – 

problem ograniczonego potencjału absorpcyjnego w odniesieniu do Działania 1.2), 

taka dodatkowa okoliczność utrudniająca sprawną i skuteczną realizację projektów o 
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charakterze badawczo-rozwojowym w jeszcze większym stopniu utrudnia realizację 

założonych celów. Dodatkowo, konieczność stosowania wskazanych trybów wyboru 

wykonawców / dostawców sprawia, że niejednokrotnie błędy lub nieścisłości w 

procedurze wyboru skutkują późniejszymi korektami finansowymi, co z kolei 

niekorzystnie oddziałuje na postęp w realizacji wskaźników finansowych, czego 

skutkiem jest niezrealizowane celów śródokresowych dotyczących wskaźnika 

odnoszącego się do kwoty certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych w Osi 

priorytetowej I oraz prognozowane ryzyko nieosiągnięcia końcowej wartości 

docelowej tego wskaźnika.  

Z drugiej strony w Osiach priorytetowych współfinansowanych z EFS proces 

weryfikacji zamówień publicznych jest wykonywany w całości na etapie weryfikacji 

wniosku o płatność. Wydłuża to proces rozliczenia wniosku, co stanowi również 

istotny przejaw negatywnego wpływu PZP na realizację celów Programu mierzoną 

stopniem realizacji wskaźników. W przypadku interwencji finansowanej w oparciu o 

EFS, dotychczasowa dynamika realizacji celów w wymiarze finansowym nie była 

problematyczna, jednak w oparciu o przeprowadzone prognozy zauważyć można 

ryzyko nieosiągnięcia celów końcowych w odniesieniu do wskaźnika postępu 

finansowego w Osi priorytetowej VII. Przy występowaniu tego rodzaju ryzyka 

ewentualne dodatkowe trudności (zarówno opóźnienia w procesie weryfikacji 

wniosków o płatność, a tym samym opóźnienia w certyfikacji wydatków, jak i 

potencjalne korekty finansowe wynikające z nieprawidłowości dotyczących 

stosowania PZP) mogą jeszcze zwiększyć rzeczywiste zagrożenie w osiągnięciu 

wymaganego pułapu certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych.    

 Relatywnie długi czas oceny wniosków o dofinansowanie skutkujący 

utrudnieniami w późniejszej realizacji projektów lub brakiem możliwości 

przeprowadzenia określonych działań założonych w projekcie. Przykładem może 

być np. brak możliwości zakupu określonych środków trwałych założonych we 

wniosku o dofinansowanie (w badaniu jakościowym wskazywano na występowanie 

tego problemu w przypadku projektów realizowanych w Osi priorytetowej XII, gdzie 

problem ten odnosił się do braku możliwości zakupu sprzętu wycofanego ze 

sprzedaży w momencie faktycznej realizacji projektu). 

 Relatywnie długi czas od momentu rozstrzygnięcia konkursu do podpisania 

umowy o dofinansowanie, co opóźnia moment realizacji projektu, a tym samym 

generuje ryzyko niezrealizowania założonych wartości docelowych w 

zaplanowanych ramach czasowych. Opóźnianie momentu podpisania umowy o 

dofinansowanie (niekiedy skutkujące przekroczeniem terminu 3 miesięcy na 
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podpisanie umowy o dofinansowanie od momentu decyzji o udzieleniu 

dofinansowania) wynika przede wszystkim z czasochłonności procesu 

kompletowania całości dokumentacji wymaganej na etapie podpisywania umowy o 

dofinansowanie i w szczególności dotyczy osi priorytetowych współfinansowanych z 

EFRR, gdzie zakres tej dokumentacji jest z reguły większy, lecz dotyczy również 

EFS. Nie bez znaczenia w tym kontekście są również składane przez realizatorów 

projektów wnioski o dokonanie zmian w projektach, które wymagają weryfikacji, co 

również niekorzystnie wpływa na ostateczny czas podpisania umowy o 

dofinansowanie. Opóźniający się czas podpisania umowy w większości przypadków 

nie wpływa na sam fakt osiągnięcia założonych wartości docelowych wskaźników w 

projekcie (chyba, że takiemu opóźnieniu towarzyszy istotna zmiana sytuacji 

zewnętrznej lub planów / potencjału wnioskodawcy), dlatego oddziaływanie tego 

czynnika przekłada się przede wszystkim na przesunięcie w czasie założeń 

rzeczowych i finansowych projektu. Dlatego też omawianą kwestię zaklasyfikować 

należy do grupy czynników, które wpłynęły na – występujące niemalże do samego 

końca okresu sprawozdawczego – trudności w osiągnięciu celów finansowych w 

takich Osiach priorytetowych finansowanych z EFRR, jak: II, V i X. Czynnik ten bez 

wątpienia oddziaływał także niekorzystnie na realizację wskaźnika finansowego w Osi 

priorytetowej I, tam jednak występowanie także innych negatywnie oddziałujących 

czynników uniemożliwiło osiągnięcie celu śródokresowego w wymiarze finansowym.  

 Ograniczony popyt na zawarte w Programie instrumenty pomocowe, których 

włączenie w RPO WSL 2014-2020 stanowiło element wymagań formułowanych 

przez Komisję Europejską. Czynnik ten dotyczy przede wszystkim Osi priorytetowej 

I, w ramach której występuje problem nieosiągnięcia założonej wartości docelowej 

wskaźnika finansowego. Choć wskaźnik dotyczący liczby przedsiębiorstw 

otrzymujących dotacje został w Osi priorytetowej I kilkukrotnie przekroczony, to 

jednak fakt nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnika finansowego może 

sugerować, że skala popytu na formy wsparcia oferowane przedsiębiorcom w 

omawianej osi priorytetowej jest mniejsza niż mogłaby na to wskazywać bardzo duża 

pula środków finansowych zaangażowanych w tym obszarze wsparcia. Na problem 

niskiego popytu na wsparcie w tym obszarze interwencji wskazywano także w 

badaniu ewaluacyjnym: Ewaluacja osiągania celów Programu wraz z oceną stanu 

projektów w ramach ścieżki pozakonkursowej oraz dużych projektów. Jednocześnie, 

duża kwota alokacji skutkowała w sposób automatyczny bardzo wymagającym 

pułapem do osiągnięcia w obszarze postępu finansowego. W tym przypadku aspekt 

rozminięcia się rzeczywistych potrzeb z zaplanowanym zakresem wsparcia (i jego 

finansowym „zapleczem”) dotyczył także tego, że pierwotnie zakładano, że w 
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większym stopniu przedsiębiorcy będą zainteresowani projektami reprezentującymi 

typ: Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w 

przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej (bardziej kosztochłonny), 

podczas gdy większy popyt odnosił się do typu: Wsparcie prac B+R w 

przedsiębiorstwach (mniej kapitałochłonnego), co również skutkowało mniejszym 

postępem w realizacji wskaźnika finansowego. W przypadku niniejszego obszaru 

wsparcia czynnikiem dodatkowo ograniczającym popyt na instrumenty pomocowe 

współfinansowane ze środków RPO WSL 2014-2020 było stosowanie mechanizmów 

zawężających zakres interwencji, tj. kierowanie wsparcia w sektory zakwalifikowane 

jako inteligentne specjalizacje woj. śląskiego (częściowo, negatywne oddziaływanie 

tego czynnika osłabiło późniejsze poszerzenie katalogu inteligentnych specjalizacji 

dla woj. śląskiego). Jednocześnie, w kontekście zawężenia wsparcia do obszaru 

inteligentnych specjalizacji, w badaniu jakościowym zwrócono uwagę, że czynnikiem 

dodatkowo osłabiającym popyt na wsparcie w sektorze przedsiębiorstw był fakt, że 

potencjał regionu w zakresie wskazanych inteligentnych specjalizacji w większym 

stopniu dotyczył sektora B+R, w mniejszym zaś sektora przedsiębiorstw, który – jak 

potwierdzają trudności we wdrażaniu interwencji w tym obszarze – nie jest w stanie 

wchłonąć skierowanych do niego środków, które adresowane są właśnie do 

podmiotów reprezentujących inteligentne specjalizacje regionu. Problem rzeczonego 

zawężenia interwencji w obszarze B+R do inteligentnych specjalizacji 

zasygnalizowano także w badaniu ewaluacyjnym: Ewaluacja bieżąca wdrażania 

działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach RPO WSL 

na lata 2014-2020, gdzie podkreślono, że taka zawężająca formuła wsparcia 

prowadzi do ograniczenia dostępności wsparcia w obszarze B+R dla firm spoza 

branż reprezentujących inteligentne specjalizacje regionu, które byłyby 

zainteresowane (i miały potencjał) do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. 

Znaczenie oddziaływania ww. czynników jest tym większe, że w przypadku Osi 

priorytetowej I zidentyfikowano nie tylko problem nieosiągnięcia celu śródokresowego 

w wymiarze finansowym, ale także realne zagrożenie niezrealizowania finansowego 

celu końcowego w tym obszarze wsparcia, co w dużej mierze uwarunkowane jest 

wskazanymi problemami dotyczącymi wsparcia w obszarze B+R, do którego 

przypisano dużą pulę środków finansowych z całej kwoty alokacji odnoszącej się do 

Osi priorytetowej I. Dlatego też istotne jest podjęcie określonych działań, które 

pozwoliłyby powyższe ryzyko ograniczyć.   

 Opóźnianie się momentu certyfikacji wydatków w realizowanych projektach, co 

skutkowało trudnościami w osiągnięciu wartości docelowych wskaźników 

finansowych (przede wszystkim w Osiach: I, II, V i X). Niniejszy czynnik zawiera w 
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sobie wiązkę zróżnicowanych czynników szczegółowych, spośród których wskazać 

należy przede wszystkim na: relatywnie długi czas trwania procedury weryfikacji 

wniosków o płatność (co ma swoje źródło zarówno w złożonej procedurze ich 

weryfikacji, liczbie popełnianych przez beneficjentów błędach, jak i ograniczonych 

zasobach kadrowych poszczególnych instytucji zaangażowanych w proces 

wdrażania RPO WSL 2014-2020) oraz zróżnicowaną częstotliwość składania 

wniosków o płatność i niekiedy ich niewielką wartość, co w ograniczonym stopniu 

oddziaływało na postęp finansowy w poszczególnych osiach priorytetowych. 

Uwzględniając także okres realizacji projektu należy zauważyć, że w przypadku 

niektórych typów projektów (projekty badawczo-rozwojowe, projekty rewitalizacyjne) 

okres ten może w sposób bezpośredni wpływać na znaczne rozciągnięcie w czasie 

ponoszenia wydatków, które stanowią podstawę późniejszego składania przez 

beneficjenta wniosku o płatność. Choć problemy z osiągnięciem założonych wartości 

wskaźników finansowych związane m.in. z opóźnianiem się momentu certyfikacji 

wydatków kwalifikowalnych dotyczyły do tej pory przede wszystkim EFRR (wskazane 

powyżej Osie priorytetowe odnoszą się właśnie do tego źródła finansowania), to 

jednak nie jest to problem, który nie ma znaczenia dla wdrażania Programu w 

obszarze EFS. Choć cele śródokresowe EFS w wymiarze finansowym zostały 

osiągnięte, to jednak w kontekście opracowanych prognoz dostrzec należy ryzyko 

nieosiągnięcia końcowego celu finansowego w Osi priorytetowej VII. Nawet jeśli w 

większym stopniu ryzyko to wynika z oddziaływania innych czynników (mających 

swoje źródło przede wszystkim w zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej i 

malejącym popycie na wsparcie w obszarze rynku pracy), to jednak omawiany 

czynnik dotyczących tempa certyfikacji traktować należy jako element pogłębiający 

problem osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika finansowego w Osi priorytetowej 

VII.  

 Fluktuacja kadr, zarówno w instytucjach zaangażowanych w proces wdrażania 

RPO WSL 2014-2020, jak i wśród beneficjentów. Czynnik ten ma charakter 

horyzontalny (nie jest ograniczony do określonego obszaru wsparcia). W przypadku 

IZ/IP generuje on problem wydłużania się realizacji poszczególnych etapów 

wdrażania Programu (np. etapu oceny wniosków o dofinansowanie lub etapu 

weryfikacji wniosków o płatność). Taka sytuacja ma miejsce zarówno w przypadku 

niedoborów ilościowych kadry tych instytucji, jak i problemów wynikających z 

zatrudniania nowych pracowników o relatywnie mniejszym doświadczeniu i wiedzy, a 

więc mniej samodzielnych i wymagających wsparcia pracowników bardziej 

doświadczonych. Z kolei w przypadku beneficjentów czynnik ten wpływa 

niekorzystnie na sprawną realizację projektu, zarówno w jego merytorycznym 



Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WSL 2014-2020 oraz wkładu Programu w 

realizację unijnej strategii EU 2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego 

 

 

75 

wymiarze, jak i sferze formalno-administracyjnej. Uwzględniając powyższe, czynnik 

ten traktować należy nie jako oddziałujący bezpośrednio na realizację wybranego 

wskaźnika, lecz jako jedną z pierwotnych przyczyn wybranych problemów 

zidentyfikowanych w niniejszej części raportu (np. opóźniania się momentu 

podpisania umowy, przedłużania się procesu weryfikacji wniosków o płatność, a w 

konsekwencji – opóźniania momentu certyfikacji wydatków kwalifikowalnych), które 

już w sposób bezpośredni generują sytuację nieosiągnięcia wartości docelowych 

wskaźników lub ryzyko wystąpienia takiej sytuacji.  

 Wzajemne uwarunkowanie projektów współfinansowanych z EFRR i EFS w 

obszarach, w których wymagano zapewnienia komplementarności 

międzyfunduszowej. Wprowadzenie dwufunduszowości Programu wymusiło 

zastosowanie mechanizmów zapewnienia powiązania – przynajmniej dla części 

obszarów wsparcia – interwencji finansowanych z danego źródła. Fakt, iż w ramach 

RPO WSL 2014-2020 nie doszło do realizacji formuły projektów zintegrowanych (jak 

ma to miejsce np. w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Pomorskiego10) 

sprawia, że powiązanie przedsięwzięć opartych o finansowanie dwufunduszowe jest 

trudniejsze. W rezultacie skutkuje to wzajemnym oddziaływaniem opóźnień w jednym 

komponencie projektu, na drugi jego komponent (np. realizacja wsparcia „miękkiego” 

może być opóźniona poprzez przesunięcia czasowe komponentu realizowanego ze 

środków EFRR). Ta złożoność realizacyjna jest dodatkowo pogłębiona jeśli dotyczy 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych (konieczność zgodności z Lokalnym / Gminnym 

Programem Rewitalizacji) i/lub realizowanych w ramach ZIT / RIT. Problemy te 

częściowo skutkowały problemami dotyczącymi osiągnięcia założonych na rok 2018 

wartości docelowych wskaźnika finansowego w Osi priorytetowej X. 

 Duży popyt na dostępne formy wsparcia przy jednocześnie względnie małej 

złożoności realizowanych projektów, co skutkuje przekroczeniem zarówno 

wartości docelowych wskaźników postępu rzeczowego, jak i finansowego. 

Sytuacja ta dotyczy Osi priorytetowej III, gdzie mamy do czynienia ze zbliżoną skalą 

przekroczenia wartości docelowych w obu kategoriach wskaźników. W tym 

przypadku duży popyt miał swoje źródło zarówno w występowaniu obiektywnego 

faktu zapotrzebowania przedsiębiorstw na wsparcie inwestycyjne, jak i w zbliżonym 

charakterze interwencji do tej, którą kierowano do przedsiębiorstw w poprzednim 

                                                

10 Jak wykazała analiza benchmarkingowa, w przypadku RPO Woj. Pomorskiego formuła projektów zintegrowanych 
(przewidziana w art. 32 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020) stosowana jest jako narzędzie zapewnienia komplementarności międzyfunduszowej (tj. pomiędzy 
projektami współfinansowanymi z EFRR i EFS). Na projekt zintegrowany składają się dwa przedsięwzięcia, współfinansowane 
z, odpowiednio: EFRR i EFS. Procedura konkursowa obejmuje dwa odrębne nabory, przy czym uzyskanie dofinansowania 
możliwe jest tylko w przypadku oceny pozytywnej obu powiązanych przedsięwzięć.  
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okresie finansowania. W rezultacie niewielka była skala problemów związanych z 

koniecznością adaptacji potencjalnych beneficjentów do obowiązujących warunków 

wsparcia, przebiegu procedury aplikacyjnej itp. Dodatkowo, w tym przypadku za 

przekroczenie wartości docelowej wskaźnika postępu rzeczowego odpowiada fakt, że 

realizowane przez przedsiębiorstwa w osi III projekty cechuje względna łatwość 

wykonawcza, gdyż w dużej mierze opierają się one na – mniej lub bardziej złożonym 

– zakupie środków trwałych. Jednocześnie, jak wskazywano w badaniu jakościowym, 

w osi III (przeciwnie do sytuacji w osi I), nie doszacowano wartości projektów – w tym 

przypadku większa niż się pierwotnie spodziewano była skala projektów o wartości 

dofinansowania zbliżonej do maksymalnej. Skutkowało to przekroczeniem wartości 

docelowej wskaźnika finansowego, który był szacowany w oparciu o założenie, że 

maksymalna lub zbliżona do maksymalnej wartość dofinansowania projektów będzie 

mniejsza.  

W przypadku oddziaływania czynnika popytowego na przekroczenie wartości 

docelowych wskaźników należy także wskazać na oś priorytetową VII, w przypadku 

której mamy do czynienia z przekroczeniem zarówno wartości docelowych dla 

wskaźników postępu rzeczowego, jak i finansowego. W dużej mierze wynika to z 

dużego zainteresowania wsparciem od samego początku uruchomienia interwencji w 

tym obszarze, kiedy to sytuacja na rynku pracy była gorsza niż w chwili obecnej, z 

kolei generowało wysokie zapotrzebowanie na przedsięwzięcia w Osi priorytetowej 

VII. Dodatkowym czynnikiem utrzymującym wysoki i stały popyt w tym obszarze 

wsparcia (co przekłada się także na przekroczenie wartości docelowych wskaźników 

rzeczowych i finansowych) jest także uruchamianie wsparcia w ramach trybu 

pozakonkursowego adresowanego do Powiatowych Urzędów Pracy. Można w tym 

przypadku powiedzieć, że taki tryb udzielania pomocy eliminuje zagrożenia związane 

z nieprzewidywalnością i niestabilnością dynamiki wdrażania.  

 Położenie nacisku na wspieranie projektów skierowanych do relatywnie dużej 

grupy odbiorców, co gwarantuje skuteczną realizację wskaźników postępu 

rzeczowego. Czynnik ten dotyczy w największym stopniu Osi priorytetowej XI, gdzie 

mamy do czynienia z bardzo znaczącym przekroczeniem założonych wartości 

docelowych wskaźników postępu rzeczowego odnoszących się do liczby uczniów / 

placówek objętych wsparciem. Sytuacja ta stanowi efekt położenia dużego nacisku 

na intensywną kontraktację w możliwie jak najwcześniejszym etapie wdrażania 

Programu, przy jednoczesnej koncentracji na projektach, w których występuje duża 

liczba osób / placówek zaplanowanych do objęcia wsparciem. 
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 Zbyt wysoka alokacja w Osi priorytetowej I oraz przeszacowanie poziomu 

efektywności w Osiach priorytetowych VII i IX. Zgodnie z wynikami analiz dot. 

obecnego i prognozowanego stanu realizacji wskaźników oraz analiz efektywności, 

założenia co do poziomu potrzeb oraz zainteresowania wsparciem w Osiach 

priorytetowych I, VII i IX okazały się zbyt optymistyczne i w konsekwencji w Osi 

priorytetowej I wielkość alokacji jest w opinii ewaluatora zbyt wysoka, a w Osiach 

priorytetowych VII oraz IX potrzebne jest urealnienie poziomu efektywności, co może 

wiązać się z ewentualną decyzją co do zmniejszenia wartości docelowych 

wskaźników. 

 Specyficzny charakter przedsięwzięć realizowanych w ramach osi 

priorytetowych współfinansowanych z EFRR, w których prowadzone są 

działania inwestycyjne o charakterze budowlanym , a który generuje znaczące 

ryzyko nieprzewidzianych trudności wykonawczych (zmienność warunków 

pogodowych, konieczność bieżącego modyfikowania dokumentacji technicznej 

i projektowej w trakcie realizacji projektu). Czynnik ten nie dotyczy w takim 

samym stopniu całej interwencji z EFRR (w relatywnie niewielkim stopniu odnosi się 

on np. do osi priorytetowej II), natomiast ma on istotne znaczenie w przypadku tych 

obszarów interwencji, gdzie kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu mają prace 

budowlane (Osie priorytetowe: IV, V, VI, X, XII). Czynnik ten w większym stopniu 

wpływa na opóźnienie w realizacji założonych wartości docelowych wskaźników niż 

skutkuje całkowitym brakiem możliwości ich osiągnięcia. Taka sytuacja znalazła 

swoje odzwierciedlenie w Osiach priorytetowych V i X i dotyczących ich wskaźników 

postępu finansowego, gdzie osiągnięcie śródokresowego celu finansowego było 

obarczone ryzykiem właściwie aż do końca okresu sprawozdawczego. Jednocześnie 

nawet jeśli występowanie powyższych okoliczności nie skutkuje opóźnieniami w 

realizacji zadań projektowych, to może powodować konieczność modyfikacji zakresu 

rzeczowego i/lub finansowego projektu. Dzieje się tak w sytuacji, gdy dopiero w 

trakcie realizacji danej inwestycji budowlanej ujawniają się okoliczności wymagające 

np. zmiany pierwotnego projektu, czy wykonania dodatkowych prac niezbędnych dla 

zrealizowania inwestycji.  

W celu wykrycia czynników wewnętrznych utrudniających realizację wskaźników 

przeprowadzono dodatkowo analizę mającą na celu identyfikację cech projektów, które mają 

negatywny wpływ na poziom realizacji wskaźników. Analiza była prowadzona w ramach 

modelowania ekonometrycznego i była prowadzona dla każdego wskaźnika osobno, miała 

ona na celu ocenę wrażliwości efektów w projektach (reprezentowanego przez poziom 

realizacji wskaźników) na zmianę poszczególnych czynników (reprezentowanych przez 
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cechy projektu / strukturę projektów w poszczególnych wymiarach). W poniższej tabeli 

przedstawiono wyniki przeprowadzonych analiz w postaci przedstawienia udziałów 

wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego11, na których poziom realizacji miały 

negatywny wpływ poszczególne czynniki. 

Tabela 10. Udział wskaźników, w przypadku których zidentyfikowano negatywny wpływ  poszczególnych 

czynników na skalę realizacji  

Nazwa czynnika 
Oś priorytetowa ogółem 
I II III IV V VII VIII IX X XI XII 

czas trwania   33% 22%  15% 10% 3%  16%  12% 

ilość partnerów  25%    7% 5%   23%  9% 

okres trwałości     33%       1% 

podleganie zasadom pomocy de minimis      15%  13%  5%  7% 

podleganie zasadom pomocy publicznej   33% 11%       33% 2% 

poziom dofinansowania        3%  2%  1% 

pozytywny wpływ na promowanie 
równości szans kobiet i mężczyzn    11%     25%   1% 

pozytywny wpływ na zachowanie zasad 
polityki przestrzennej    11%  

- - - 
 

- 
 4% 

pozytywny wpływ na zapobieganie 
dyskryminacji  25%  11%  10%   50% 18%  10% 

pozytywny wpływ na zasadę partnerstwa  25%    5%  10%  5%  5% 

pozytywny wpływ na zrównoważony 
rozwój      5%  3%  5%  3% 

projekt komplementarny   33%   24% 5% 10%    9% 

projekt powiązany  25%  22%      9%  4% 

realizacja projektu na terenie całego 
województwa       14%   7%  4% 

realizacja projektu przez inny podmiot      2%  10%  7%  4% 

realizacja projektu w partnerstwie    11%  10%  26%  20%  13% 

realizacja w ramach instrumentu OSI - - - 11%  - -   - - 2% 

realizacja w ramach instrumentu RIT - -  
    3%    1% 

realizacja w ramach instrumentu ZIT - -  11% 67% 5%  3%  2%  4% 

termin rozpoczęcia realizacji 100%  67% 11% 33% 17% 29% 42% 25% 5%  21% 

udział kosztów bezpośrednich - - - - - 7% 5% 3% - 9% - 7% 

udział kosztów pośrednich - - - - - 17% 5% 16% - 20% - 16% 

udział wkładu własnego           100% 2% 

wynikanie projektu z programu 
rewitalizacji      2%  10%  2%  3% 

zarządzanie przez inny podmiot    11%       67% 2% 

liczba analizowanych wskaźników 1 4 3 9 3 41 21 31 4 44 3 164 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych systemów SL oraz LSI (stan na 31.12.2018 r.); analiza nie obejmuje Osi 

priorytetowej VI, ponieważ w przypadku wszystkich wskaźników tej Osi nie zostały spełnione założenia metodyczne 

modelowania ekonometrycznego (zob. Tabela 34, s. 251); znak „ - " oznacza, iż dany czynnik nie dotyczy danego obszaru 

interwencji   

Zgodnie z danymi z powyższej tabeli nie zidentyfikowano czynników mających powszechny 

negatywny wpływ na poziom realizacji wskaźników. Żaden z analizowanych czynników nie 

miał negatywnego wpływu nawet dla 1/3 analizowanych wskaźników. Wskazuje to, iż 

                                                

11 Analiza objęła tylko te wskaźniki, w przypadku których zostały spełnione założenia metodyczne modelowania 
ekonometrycznego 
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czynniki mające negatywny wpływ na realizację wskaźników są raczej specyficzne dla 

poszczególnych obszarów interwencji. Czynnikiem, który miał negatywny wpływ na poziom 

realizacji największej liczby (21%) realizowanych wskaźników był termin rozpoczęcia 

realizacji projektu – mamy w tym przypadku z zależnością im późniejszy termin rozpoczęcia 

realizacji projektu tym mniejszy poziom realizacji wskaźnika. Zależność ta może wynikać z 

racjonalnego rozkładu projektów w czasie. W początkowym okresie wdrażania Programu 

rozpoczynana była realizacja projektów największych mających charakter długoletni, a w 

późniejszym okresie udział tego rodzaju przedsięwzięć jest mniejszy.  

Relatywnie często (w przypadku 16% wskaźników z Osi priorytetowych, których dotyczą 

koszty pośrednie) negatywny wpływ na poziom realizacji wskaźników miał udział kosztów 

pośrednich. Interpretacja jest w tym przypadku jednoznaczna, ponieważ koszty tego rodzaju 

nie są związane z działaniami projektowymi mającymi bezpośrednie przełożenie na 

realizację wskaźników, a dotyczą raczej Działań wspomagających. Większy udział kosztów 

pośrednich może skutkować niższym stopniem realizacji wskaźników, co nie oznacza, iż 

ponoszenie owych kosztów nie ma uzasadnienia. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż 

skala możliwych kosztów pośrednich z zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 jest związana 

wielkością projektu i może wynosić od 10% w projektach największych do 25% w projektach 

najmniejszych. Wobec tego możemy mieć tu do czynienia z zapośredniczonym wpływem 

wielkości projektu na poziom realizacji wskaźnika. Oczywistym jest przecież, że w projektach 

mniejszych (charakteryzujących się większym udziałem kosztów pośrednich) skala efektów 

jest mniejsza niż w projektach większych (gdzie udział kosztów pośrednich jest mniejszy).  W 

przypadku 13% wskaźników negatywny wpływ na poziom realizacji wskaźników ma również 

realizacja projektu w partnerstwie, występowanie takiej zależności jest dość zaskakujące, 

ponieważ z logicznego punktu widzenia realizacja projektu w partnerstwie powinna 

pozytywnie wpływać na poziom realizacji – projekty partnerskie często są projektami 

większymi, co przekłada się na wyższy poziom realizacji wskaźników. Negatywny wpływ na 

poziom realizacji wskaźników może występować w przypadku partnerstw zawiązywanych z 

powodów niskiego potencjału finansowego czy też organizacyjnego wnioskodawcy, w takim 

przypadku włączenie partnera ma na celu zrekompensowanie niskiego potencjału lidera. W 

przypadku tego rodzaju przedsięwzięć możemy mieć do czynienia z niższym stopniem 

realizacji wskaźników. 

Dla 12% wskaźników czynnikiem negatywnie wpływającym na poziom realizacji był czas 

trwania projektu, mamy w ich przypadku do czynienia z zależnością na zasadzie: im dłuższy 

czas trwania projektu, tym mniejszy stopień realizacji wskaźnika. Może mieć ona związek z 

sytuacjami, kiedy dłuższy czas realizacji ma związek z większą złożonością lub większą 
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trudnością realizacji projektów. W takim przypadku może dochodzić do sytuacji, gdy w 

projektach dłuższych realizowany jest mniejszy poziom realizacji wskaźnika. 

Pozostałe wskazane w powyższej tabeli czynniki miały negatywny wpływ na poziom 

realizacji co najwyżej 10% analizowanych wskaźników.  

Warto przyjrzeć się wynikom przeprowadzonych analiz statystycznych w sposób bardziej 

szczegółowy, tj. w odniesieniu do wskaźników, w przypadku których zidentyfikowano 

zagrożenie nieosiągnięcia założonych wartości docelowych. W poniższej tabeli 

przedstawione zostały czynniki mające negatywny wpływ na poziom realizacji tych 

wskaźników.   

Tabela 11. Czynniki mające negatywny wpływ na poziom realizacji wskaźników, w przypadku których 

zidentyfikowane zostało zagrożenie braku realizacji założonych wartości docelowych 

Nazwa wskaźnika Czynniki mające negatywny wpływ  na skalę realizacji 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych 
wsparciem w programie 

realizacja w ramach instrumentu ZIT 

termin rozpoczęcia realizacji 

ilość partnerów 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu 

podleganie zasadom pomocy de minimis 

udział kosztów bezpośrednich 

Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu 
(łącznie z pracującymi na własny rachunek) 

czas trwania 

projekt komplementarny 

Liczba środowisk objętych programami lokalnej 
aktywności (specyficzny) 

pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój 

realizacja projektu w partnerstwie 

realizacja projektu przez inny podmiot 

udział kosztów bezpośrednich 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych systemów SL oraz LSI (stan na 31.12.2018 r.) 

W przypadku przypisanego do Działań 7.1 i 7.2 wskaźnika Liczba osób o niskich 

kwalifikacjach objętych wsparciem w programie negatywny wpływ na poziom realizacji miała 

realizacja projektu w ramach instrumentu ZIT, zidentyfikowano także zależność im większa 

ilość partnerów oraz im późniejszy termin rozpoczęcia realizacji projektu, tym mniejszy 

poziom realizacji wskaźnika. W odniesieniu do poziomu realizacji wskaźnika Liczba osób, 

które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu zidentyfikowano negatywny wpływ na 

poziom realizacji sytuacji gdy projekt podlega zasadom pomocy de minimis oraz zależność 

im wyższy poziom kosztów bezpośrednich, tym niższy poziom realizacji wskaźnika. 

Natomiast w przypadku wskaźnika Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu 

(łącznie z pracującymi na własny rachunek) zidentyfikowany został negatywny wpływ na 

poziom realizacji wskaźnika w sytuacji gdy projekt jest komplementarny, jednocześnie mamy 

do czynienia z zależnością – im dłuższy czas trwania projektu tym mniejszy poziom realizacji 

wskaźnika. W przypadku przypisanego do Działania 9.1  wskaźnika Liczba środowisk 
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objętych programami lokalnej aktywności (specyficzny) zidentyfikowano negatywny wpływ na 

poziom realizacji czterech czynników – sytuacji pozytywnego wpływu projektu na 

zrównoważony rozwój, realizacji projektu w partnerstwie, realizacji projektu przez inny 

podmiot, a jednocześnie mamy do czynienia z zależnością – im większy udział kosztów 

bezpośrednich tym mniejszy poziom realizacji wskaźnika. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż przedstawione wyżej wnioski nie stanowią  argumentu do 

tego, aby uniemożliwiać czy też ograniczać udział we wsparciu projektów 

komplementarnych, partnerskich, realizowanych przez inny podmiot czy też ograniczać 

stosowanie instrumentu ZIT. Choć rozwiązania te w niektórych okolicznościach mogą mieć 

niekorzystny wpływ na efekty w projektach to posiadają one zalety, których skutki mogą być 

niemierzalne za pomocą wskaźników, takie jak lepsze dopasowanie do potrzeb czy 

zaangażowanie potencjału niedostępnego w samym podmiocie, który jest beneficjentem. 

Kwestia uzyskania ilościowo jak największych efektów nie może być jedynym kryterium 

decydującym o kształcie interwencji w poszczególnych obszarach. 

Przeprowadzone analizy oraz ocena ekspercka zebranego materiału empirycznego nie 

sugerują, aby struktura beneficjentów była istotną przyczyną przekraczania lub nieosiągania 

założonych wartości wskaźników. Możemy jedynie mówić o możliwości występowania 

wpływu pośredniego. Jak wskazano w podrozdziale dotyczącym efektywności interwencji 

wybrane czynniki związane ze strukturą beneficjentów mają wpływ na efektywność. 

Zidentyfikowano pozytywny wpływ wielkości przedsiębiorstwa realizującego projekt (im 

większe przedsiębiorstwo, tym wyższa efektywność) w Osiach priorytetowych I, V oraz XI. 

Czynnik ten miał negatywny wpływ (im mniejsze przedsiębiorstwo, tym wyższa efektywność) 

w Osiach IV, IX oraz X. Zidentyfikowano także wpływ formy prawnej na efektywność w 

Osiach priorytetowych II, VIII oraz XI. Negatywny wpływ na efektywność może przyczyniać 

się do osiągania mniejszych wartości wskaźników ze względu na wyższy koszt uzyskiwania 

wartości wskaźników. Powyższa sytuacja może więc stanowić pośredni czynnik utrudniający 

realizację założonych wartości wskaźników. 

Czynniki zewnętrzne 

Spośród czynników zewnętrznych wskazać należy przede wszystkim na oddziaływanie 

następujących czynników na przekroczenie lub nieosiągnięcie założonych wartości 

docelowych wskaźników RPO WSL 2014-2020: 

 Duża kumulacja realizacji projektów współfinansowanych ze środków 

wspólnotowych na obszarze całego kraju. Równoległość czasowa wdrażania RPO 

w całym kraju (a także równoległość opóźnień w uruchomieniu interwencji w 

poszczególnych województwach) sprawiła, że w momencie nabrania przez Programy 

określonej dynamiki wdrożeniowej zaczęły występować problemy związane z 
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wyłonieniem wykonawców usług przewidzianych do realizacji w projekcie. Dotyczyło 

to w szczególności tych obszarów wsparcia, w których występuje duża intensywność 

prac budowlanych (gł. Osie priorytetowe: IV, V, VI, X, XII). W efekcie beneficjenci 

mieli problem z rozpoczęciem prac, gdyż opóźniał się moment wyboru wykonawcy 

danej usługi, co z kolei wynikało z: (a) braku składanych ofert , (b) braku składanych 

ofert o wartości nieprzekraczającej w sposób znaczący wartości danego zamówienia. 

Czynnik ten w sposób bezpośredni oddziaływał na opóźnienia w harmonogramie 

realizacji projektu, a pośrednio także na postęp rzeczowy i finansowy przedsięwzięcia 

realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020. Należy podkreślić, że oddziaływanie 

tego i innych czynników charakterystycznych dla realizacji przedsięwzięć 

inwestycyjnych o charakterze budowlanym nie skutkowało w takim samym stopniu 

problemami dotyczącymi osiągnięcia założonych wartości docelowych Programu we 

wszystkich spośród ww. Osi priorytetowych. W dotychczasowym okresie wdrażania 

Programu ryzyko nieosiągnięcia wartości docelowych (przy czym dotyczyło to tylko 

wymiaru finansowego) odnosiło się do Osi priorytetowych V i X. W kolejnych latach 

skala oddziaływania tego czynnika w tych oraz pozostałych wymienionych Osiach 

priorytetowych jest trudna do precyzyjnego określenia, gdyż stanowi ona wypadkową 

dynamiki wdrażania całości interwencji współfinansowanej ze środków 

wspólnotowych w Polsce, która z kolei kształtuje sytuację na rynku zamówień 

publicznych udzielanych w dofinansowanych projektach.   

 Zmieniająca się sytuacja społeczno-ekonomiczna skutkująca zmianą kondycji 

grup docelowych w projektach realizowanych w ramach EFS. Kwestia ta stanowi 

efekt zarówno zmiany ogólnej sytuacji gospodarczej kraju i regionu (ze szczególnym 

uwzględnieniem znaczącej poprawy sytuacji na rynku pracy w stosunku do momentu 

opracowywania założeń Programu i jego zatwierdzania), jak i uruchamiania na 

szczeblu krajowym instrumentów pomocowych, które ograniczają popyt na wsparcie 

skierowane do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej i 

zagrożonych wykluczeniem społecznym (m.in. program 500+, program „Wyprawka 

szkolna”, obniżenie wieku emerytalnego12). Czynnik ten ma szczególne znaczenie dla 

związanej z rynkiem pracy Osi priorytetowej VII (przede wszystkim PI 8i) oraz Osi 

priorytetowej IX dotyczącej integracji społecznej (przede wszystkim PI 9i). 

Zidentyfikowany stan rzeczy znacząco utrudnia rekrutację uczestników projektów 

reprezentujących określone grupy docelowe, co jest czynnikiem mogącym 

negatywnie oddziaływać na postęp rzeczowy i finansowy (szczególnie jeśli dotyczy to 

                                                

12 Szczegółowy wykaz podejmowanych na szczeblu centralnym działań i regulacji prawnych, które skutkowały wystąpieniem 
wskazanych zmian społeczno-gospodarczych zawarto w części „Podejmowane środki zaradcze służące zwiększeniu 
skuteczności wdrażania interwencji”. 
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projektów w których występują dodatkowe ograniczenia, np. terytorializacja wsparcia 

w ramach ZIT/RIT, ograniczenie obszaru realizacji projektu do obszaru objętego 

założeniami Lokalnego / Gminnego Programu Rewitalizacji, czy zapewnienie 

określonego poziomu uczestnictwa określonych kategorii odbiorców wsparcia, 

chociażby osób z niepełnosprawnościami lub osób długotrwale bezrobotnych). Do tej 

pory oddziaływanie tego czynnika nie zagroziło osiągnięciu wartości wskaźników 

postępu finansowego i rzeczowego w ramach ww. Osi priorytetowych 

współfinansowanych z EFS. Wynikało to z faktu, że wspomniana zmiana sytuacji 

społeczno-ekonomicznej narastała wraz z postępem wdrażania Programu (w jego 

początkowym okresie nie miała ona jeszcze tak jednoznacznego i wyrazistego 

charakteru i kierunku). Jeśli jednak przyjrzymy się danym prognostycznym 

odnoszącym się do realizacji wartości docelowej wskaźników na roku 2023, to okaże 

się, że ryzyko nieosiągnięcia tej wartości dotyczy zarówno wskaźników postępu 

rzeczowego (Oś priorytetowa VII: Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale 

bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie; Liczba osób bezrobotnych (łącznie z 

długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie - mężczyźni; Liczba 

osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w 

programie – kobiety; Oś priorytetowa IX: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, objętych wsparciem w ramach programu – kobiety; 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych 

wsparciem w ramach programu – mężczyźni) oraz finansowego (Oś priorytetowa VII).  

 Tendencje makroekonomiczne skutkujące korzystnym (z punktu widzenia 

wdrażania Programu) kursem euro. W dotychczasowym okresie wdrażania RPO 

WSL 2014-2020 mieliśmy do czynienia z kształtowaniem się kursu euro na poziomie 

bardziej korzystnym w porównaniu z sytuacją wyjściową, jaką było opracowywanie 

założeń i zakresu interwencji. W rezultacie występuje sytuacja, w której do 

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

wsparciem większej liczby przedsięwzięć (przy jednoczesnym utrzymaniu na 

dotychczasowym poziomie wartości docelowych wskaźników, które były szacowane 

dla określonej puli środków finansowych liczonych w euro). Czynnik ten miał w 

dotychczasowym okresie wdrażania Programu szczególne znaczenie dla 

przekroczenia śródokresowych wartości docelowych wskaźników postępu 

rzeczowego w Osiach priorytetowych współfinansowanych z EFS: VII (przede 

wszystkim PI 8i), VIII (przede wszystkim PI 8v) i XI (przede wszystkim PI 10iv). Choć 

we wspomnianych Osiach priorytetowych doszło także do przekroczenia 

śródokresowych wartości wskaźników finansowych odnoszących się do kwoty 

certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych, to jednak podkreślić należy, że skala 
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przekroczenia w tym przypadku była mniejsza niż w ramach postępu rzeczowego. 

Omawiany w tym miejscu czynnik miał większe znaczenie dla wsparcia z EFS, gdyż 

różnice kursowe nie miały charakteru na tyle dużego, by generować nadwyżki 

pozwalające na osiągnięcie większych efektów w ramach interwencji 

współfinansowanej z EFRR. W przypadku EFS nawet niewielkie zwiększenie puli 

dostępnych środków finansowych może przekładać się na większy niż planowano 

stopień realizacji wartości docelowych wskaźników Programu (które przede 

wszystkim obrazują liczbę osób objętych określonego rodzaju wsparciem). 

 W kontekście występowania czynników zewnętrznych oddziałujących na 

ewentualne przekroczenie / nieosiągnięcie wartości docelowych wskaźników 

należy także wskazać na specyficzną sytuację w odniesieniu do wskaźników 

rezultatu. Podczas, gdy część z nich (np. wskaźniki dotyczące dodatkowej zdolności 

wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w ramach Osi priorytetowej IV) stanowią 

bezpośredni efekt działań beneficjenta, tak w przypadku innych wskaźników (np. 

wskaźnik: Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy, sześć 

miesięcy po opuszczeniu Programu) oddziaływanie beneficjenta na realizację 

wartości docelowej takiego wskaźnika jest już tylko pośrednie. W tym przypadku 

(choć oczywiście wcześniejsze działania projektowe powinny prowadzić do 

zwiększenia prawdopodobieństwa osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika), to 

jednak w momencie pomiaru danego wskaźnika pozostaje on już poza możliwością 

bezpośredniego oddziaływania beneficjenta. Z tego względu mamy tutaj do czynienia 

z oddziaływaniem przede wszystkim złożonej wiązki czynników zewnętrznych (na 

którą składają się np. takie elementy jak: aktywność danej osoby w utrzymaniu / 

poszukiwaniu zatrudnienia, czy bieżąca sytuacja na rynku pracy). 

 Ograniczony popyt na określone instrumenty pomocowe w związku ze zmianą 

potrzeb i oczekiwań potencjalnych projektodawców. Problem ten ma swoje 

odzwierciedlenie w Osi priorytetowej XI (Działanie 11.3), gdzie występuje bardzo niski 

poziom realizacji wskaźnika dotyczącego liczby podmiotów realizujących zadania 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego objętych wsparciem Programu. W 

tym przypadku wsparcie kierowane było na utworzenie ww. kategorii placówek, 

podczas gdy organy prowadzące w większym stopniu zainteresowane były 

wsparciem finansowym już istniejących podmiotów i ich ewentualne doposażenie. 

Negatywne oddziaływanie niniejszego czynnika zostało także dodatkowo 

wzmocnione przez zmiany prawne, które umniejszyły rolę Centrów Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w całym systemie kształcenia zawodowego (a które 

związane były ze zmianą struktury kształcenia zawodowego w Polsce i 
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wprowadzeniem szkół branżowych w miejsce zasadniczych szkół zawodowych). W 

rezultacie odbiło się to nie tylko na dotychczasowym nieosiągnięciu omawianego 

wskaźnika, ale i braku realnych szans na jego osiągnięcie w kolejnych latach 

wdrażania Programu. Uwzględniając powyższe, uzasadnione byłoby zrewidowanie 

jego wartości docelowej w taki sposób, by wartość ta została dostosowana do 

obecnie osiągniętego poziomu, który – jak wskazują analizy i prognozy – trudno 

będzie zwiększyć do końca okresu wdrażania RPO WSL 2014-2020. 

 Występowanie wsparcia konkurencyjnego wobec Działania 1.2 RPO WSL 2014-

2020. Na terenie min. województwa śląskiego wdrażane jest wsparcie mające 

charakter konkurencyjny dla Działania 1.2 RPO WSL 2014-2020. Mowa tu o 

Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, który dodatkowo może być postrzegany 

przez potencjalnych wnioskodawców jako bardziej atrakcyjny z powodu 

występowania w nim szerszej liczby – aż 19 – inteligentnych specjalizacji. Co za tym 

idzie większa liczba potencjalnych wnioskodawców ma szansę na wpisywanie się w 

zakres inteligentnych specjalizacji ustalonych w PO IR, co tym samym zmniejsza 

popyt na wsparcie w ramach RPO WSL 2014-2020, które zaadresowano w sposób 

znacznie węższy. Jest to jeden z czynników, który wpłynął niekorzystnie na poziom 

zainteresowania pomocą w ramach Działania 1.2 RPO WSL 2014-2020, co z kolei – 

ze względu na dużą kwotę alokacji przewidzianą do uruchomienia w tym obszarze 

wsparcia – skutkował do tej pory bardzo niskim stopniem realizacji wskaźnika 

finansowego, który znalazł swoje odzwierciedlenie w niezrealizowaniu 

śródokresowego celu finansowego dla Osi priorytetowej I oraz realnym ryzykiem 

nieosiągnięcia celu końcowego. 

Trafność i poprawność metod stosowanych przy szacowaniu wartości wskaźników na 

etapie programowania interwencji oraz trafność doboru wskaźników 

W ramach przeprowadzonej analizy uwzględniono ocenę metod stosowanych przy 

szacowaniu wartości wskaźników na etapie programowania interwencji oraz trafności doboru 

wskaźników przede wszystkim pod kątem: analizy stosowanych metod szacowania wartości 

wskaźników, oceny trafności i poprawności metod stosowanych przy szacowaniu wartości 

wskaźników na etapie programowania interwencji, oceny trafności doboru wskaźników do 

charakteru interwencji oraz zdefiniowanych priorytetów rozwojowych, a także oceny stopnia 

w jakim wskaźniki odzwierciedlają stopień osiągnięcia celów interwencji. 

Jeśli chodzi o kwestię samego doboru wskaźników, to w wyniku przeprowadzonej analizy 

dobór ten ocenić należy jako trafny w kontekście odzwierciedlenia charakteru interwencji 

oraz zdefiniowanych w Programie priorytetów rozwojowych. Innymi słowy, obowiązujący w 
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Programie katalog wskaźników jest użytecznym narzędziem pomiaru stopnia osiągnięcia 

celów interwencji zaplanowanej do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020. Nie 

stwierdzono tym samym potrzeby uzupełnienia, zredukowania lub ewentualnej korekty 

samego zestawu wskaźników. 

Co się natomiast tyczy trafności i poprawności metod stosowanych przy szacowaniu wartości 

wskaźników na etapie programowania interwencji, to podkreślić należy, że – jak wskazano w 

Ekspertyzie dotyczącej opracowania metodologii i oszacowania wartości wskaźników 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego – metodologia szacowania wskaźników bazuje na danych 

historycznych średniego kosztu jednej jednostki wskaźnika. Dane te pochodziły z bazy 

SIMIK, a historyczny wskaźnik referencyjny dobrany został na podstawie oceny: typu 

beneficjenta, rodzaju instrumentu, poziomu pomiaru danych oraz wielkości próby. W celu 

zmniejszenia ryzyka braków w danych w systemie SIMIK przy szacowaniu wartości 

wskaźnika została ona porównana ze średnimi wartościami osiąganymi w innych 

programach13. Jednocześnie przyjęto  założenia o wielkości alokacji RPO WSL 2014-2020, 

które miała przyczyniać się do realizacji poszczególnych wskaźników, co było konsekwencją 

braku ostatecznego podziału alokacji w Programie w momencie przeprowadzania 

szacunków. Przyjęcie takiego sposobu szacowania jest obarczone oczywistym ryzykiem 

wynikającym z tego, iż efektywność wydatkowania środków w RPO WSL 2014-2020 może 

różnić się od tej, która występowała RPO WSL 2007-2013, jednak w 2014 roku nie istniała 

lepsza alternatywa, która mogłaby wyeliminować to ryzyko. W 2015 r. dokonana została 

weryfikacja szacunków wybranych wskaźników. W ramach badania Weryfikacja i 

oszacowanie wartości wybranych wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dokonano rewizji podejścia do szacowania 

wskaźników. Dla poszczególnych wskaźników ujęte zostały zindywidualizowane czynniki 

mające wpływ na poziom realizacji, co z miało na celu podniesienie trafności oszacowania 

bazującego na danych historycznych.  

Przyjęte podejście oraz metody szacowania należy uznać za poprawne, jednocześnie 

pozytywnie ocenić należy dążenie instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie Programu do 

weryfikacji przeprowadzonego oszacowania. Jednak jak wskazano w części raportu 

dotyczącej efektywności wdrażania trafność przeprowadzonych szacunków w niektórych 

obszarach interwencji okazała się ograniczona – mamy do czynienia z niższą niż zakładana 

lub wyższą niż zakładana efektywnością. Przy czym podkreślić należy, iż w ramach 

szacunków z 2014 r. i ich weryfikacji w roku 2015 dołożono wszelkich starań, aby trafność 

                                                

13 Agrotec (2014) Ekspertyza dotycząca opracowania metodologii i oszacowania wartości wskaźników Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, s. 8. 
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szacunków była możliwie wysoka. Ograniczona trafność wynika w przeważającej mierze z 

czynników zewnętrznych i wewnętrznych, których nie można było przewidzieć w momencie 

przeprowadzania szacunków.   

Poniżej przedstawiono najważniejsze czynniki dotyczące trafności i poprawności metod 

stosowanych przy szacowaniu wartości wskaźników na etapie programowania interwencji 

oraz trafności doboru wskaźników, które cechował wpływ na przekroczenie lub 

nieosiągnięcie założonych wartości docelowych wskaźników RPO WSL 2014-2020: 

 Bazowanie w procesie szacowania wartości docelowych wskaźników RPO WSL 

2014-2020 na doświadczeniach związanych z wdrażaniem RPO WSL 2007-2013 

(efektywność wydatkowania środków, poziom zainteresowania wnioskodawców, 

skuteczność realizacji wskaźników), co utrudniało precyzyjne określenie wartości 

docelowych w odniesieniu do tych wskaźników, które odnoszą się do nowych 

obszarów interwencji na poziomie regionalnym. Oddziaływanie tego czynnika dotyczy 

np. Osi priorytetowej I oraz obszaru zdrowia w Osiach priorytetowych: VIII i IX. W 

przypadku Osi priorytetowej I podkreślić należy, że brak wystarczających 

doświadczeń we wdrażaniu interwencji skierowanej do regionalnych inteligentnych 

specjalizacji sprawił, że bardzo trudne było trafne określenie rzeczywistego 

zainteresowania wnioskodawców, którzy nie tylko byliby zainteresowani wsparciem 

działalności badawczo-rozwojowej, ale także reprezentowali zidentyfikowane dla woj. 

śląskiego inteligentne specjalizacje. Szacowany poziom zainteresowania okazał się 

wyższy od rzeczywistego, co musiało znaleźć swoje odzwierciedlenie przede 

wszystkim w trudnościach z realizacją wskaźnika finansowego dla całej Osi 

priorytetowej I (co było wypadkową faktu, iż wielkość alokacji przewidziana dla tej Osi 

priorytetowej bazowała na założeniu o większym niż rzeczywiste poziomie 

zainteresowania wsparciem dotyczącym działalności badawczo-rozwojowej). W 

badaniu jakościowym zwracano uwagę, że jednym z potencjalnych czynników, który 

przyczynił się do sytuacji nieadekwatności skali oferowanego w ramach Osi 

priorytetowej I wsparcia do – w rzeczywistości mniejszych – potrzeb i możliwości 

wnioskodawców mógł być fakt, że w większym stopniu na etapie planowania 

interwencji skoncentrowano się na potencjale śląskiego sektora B+R w obszarach 

zgodnych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami (który faktycznie 

uzasadniałby dużą skalę oferowanego wsparcia), w mniejszym stopniu uwzględniając 

okoliczność ograniczonego potencjału sektora przedsiębiorstw działających w tych 

obszarach w absorpcji dużej puli środków finansowych przeznaczonych na 

działalność badawczo-rozwojową. W odniesieniu Osi priorytetowych: VIII i IX również 

występował brak doświadczeń we wdrażaniu interwencji (w tym przypadku – w 

obszarze zdrowia), co znacząco utrudniło określenie rzeczywistego poziomu 
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zainteresowania wnioskodawców wsparciem w tym obszarze. W rezultacie 

oszacowany  popyt okazał się mniejszy niż zakładany i stąd trudność w realizacji 

założonych wartości docelowych wskaźników (przy czym nie bez znaczenia był tutaj 

również ograniczony potencjał potencjalnych projektodawców, którzy również nie 

mieli doświadczenia w realizacji wspieranych w Programie przedsięwzięć). 

 Stosowanie „bezpiecznego” podejścia do szacowania wartości docelowych 

wskaźników RPO WSL 2014-2020, co wynikało ze świadomości konieczności 

realizacji celów śródokresowych Programu i związanego z tym zagrożenia utraty 

środków finansowych w sytuacji ich niezrealizowania (przy jednoczesnym braku 

negatywnych konsekwencji w przypadku, nawet bardzo znaczącego, przekroczenia 

założenia wartości docelowych wskaźników). Na oddziaływanie tego czynnika 

wskazywano w ramach interwencji współfinansowanej ze środków EFS, przede 

wszystkim w odniesieniu do wskaźnika rezultatu dotyczących liczby osób, które 

uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia (w ramach Osi 

priorytetowej XI), gdzie nie przewidziano tak dużej skali występowania sytuacji, w 

której uczestnictwo w projekcie kończyłoby się nabyciem kwalifikacji (obecny poziom 

realizacji przekracza już kilkunastokrotnie wartość końcową niniejszego wskaźnika).   

 Uwarunkowanie procesu realizacji wskaźników szczegółowym zakresem 

wsparcia. Czynnik ten dotyczy sytuacji, w których w ramach danego Działania 

występują zróżnicowane typy projektów, które cechuje np. bardzo zróżnicowana 

kosztochłonność (np. Działanie 1.2, Działanie 4.5). W sytuacji, gdy wartość 

wskaźnika postępu finansowego szacowana jest dla całego Działania, faktyczna 

realizacja założeń dotyczących tego wskaźnika jest bardzo silnie uwarunkowana 

popularnością poszczególnych typów projektów. W przypadku, gdy większą 

popularnością cieszyć się będzie typ mniej kosztochłonny odpowiednio mniejszy 

będzie także przyrost wartości osiągniętej wskaźnika postępu finansowego (choć nie 

musi to oznaczać występowania takiego samego problemu w przypadku wskaźnika 

rzeczowego – prawidłowość polegająca na problemie w realizacji wskaźnika 

finansowego, przy przekroczeniu wskaźnika rzeczowego dotyczy Osi priorytetowej I, 

gdzie występuje problem w osiągnięciu założonej wartości wskaźnika postępu 

finansowego, przy jednoczesnym przekroczeniu celu śródokresowego dotyczącego 

wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje – oznacza to, że 

przedsiębiorstwa realizowały przedsięwzięcia o mniejszej skali finansowej niż 

wskazywały na to szacunki odnoszące się do wartości wskaźnika finansowego).  

 Brak możliwości uwzględniania – w momencie szacowania wartości 

docelowych wskaźników – wszystkich uwarunkowań wdrażania interwencji, 
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które mogą w późniejszym okresie znacząco oddziaływać na rzeczywistą 

realizacje wskaźników projektowych i programowych. Czynnik ten w sposób 

znaczący ujawnił się w Osi priorytetowej V, w odniesieniu do wskaźnika związanego 

z liczbą jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji 

ratowniczych i usuwania skutków katastrof. W momencie szacowania wartości 

docelowej tego wskaźnika nie było realnej możliwości uwzględnienia okoliczności 

związanej z dostępnością dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na 

realizację działań związanych z zakupem sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych 

i usuwania skutków katastrof, co skutkowało istotnym zwiększeniem poziomu 

realizacji wskaźnika.  

 Sposób pomiaru wybranych wskaźników, który odnosi się do efektu 

potencjalnego, nie zaś rzeczywistego, co generuje większe 

prawdopodobieństwo przekroczenia założonych wartości docelowych 

wskaźników. Taka sytuacja dotyczy wskaźnika w Osi priorytetowej XII: Potencjał 

objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury 

edukacyjnej. Przy takim sformułowaniu wskaźnika wyeliminowane zostaje w praktyce 

ryzyko nieosiągnięcia założonej wartości docelowej wskaźnika w efekcie problemów 

w faktycznej eksploatacji infrastruktury, której dotyczy dofinansowany projekt. 

Podobna sytuacja dotyczy wskaźnika dla Osi priorytetowej X, który aktualnie dotyczy 

powierzchni obszarów objętych rewitalizacją (nie zaś „zrewitalizowanych”, co 

odnosiłoby się do efektu końcowego przeprowadzonych działań projektowych). 

 Zmiany w metodologii pomiaru realizacji wskaźników RPO WSL 2014-2020. W 

przypadku tego czynnika wskazać należy na dokonanie w procesie wdrażania 

Programu zmiany na szczeblu Komisji Europejskiej w zakresie sposobu pomiaru 

realizacji wskaźników. Bazując na doświadczeniach z poprzedniego okresu 

finansowania szacowano wartości docelowe wskaźników przy założeniu, że będą one 

osiągane w momencie składania przez beneficjenta wniosku o płatność końcową. 

Tymczasem, ostatecznie identyfikacja stopnia realizacji wskaźników odbywa się już 

na etapie składania wniosków o płatność pośrednią. W przypadku EFRR ma to 

zasadnicze znaczenie (np. w Osi priorytetowej VI, gdzie okres realizacji danej 

inwestycji jest z reguły relatywnie długi, co skutkowałoby odsunięciem w czasie 

momentu, w którym możliwe byłoby odnotowanie „wkładu” danego projektu w 

realizację wskaźników).  

W kontekście niniejszego czynnika warto także zwrócić uwagę na zmiany 

dokonywane w odniesieniu do sposobu pomiaru stopnia realizacji celów 

śródokresowych. Uelastycznienie podejścia w tym zakresie polegające na włączeniu 
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do pomiaru śródokresowego także danych zawartych we wnioskach o płatność 

składanych już w 2019 roku (choć za wydatki poniesione w roku 2018) traktować 

należy jako czynnik pozytywnie oddziałujący na ostateczny poziom realizacji 

wskaźników postępu rzeczowego i finansowego wchodzących w zakres ram 

wykonania.  

 Zwiększanie liczby projektów otrzymujących dofinansowanie (w stosunku do 

pierwotnych przewidywań i etapu szacowania wartości docelowych 

wskaźników), co skutkuje przekroczeniem wartości docelowych wskaźników, 

które odnoszą się do liczby podmiotów objętych wsparciem. Taka sytuacja miała 

miejsce w przypadku Osi priorytetowych: I i III, gdzie przekroczenie dotyczyło 

wskaźnika „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje”. Fakt przekroczenia 

założonej wartości docelowej był w tym przypadku uwarunkowany mniejszą niż 

pierwotnie zakładano średnią wartością dofinansowania, co przełożyło się na objęcie 

wsparciem większej liczby podmiotów. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w 

przypadku Osi priorytetowej V (Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb 

ratowniczych), gdzie liczba podmiotów realizujących projekty zwiększyła się 

znacząco w stosunku do pierwotnych szacunków (także z powodu dominacji 

projektów o mniejszej skali i dodatkowym zasileniu tego obszaru wsparcia środkami z 

budżetu województwa, podczas gdy szacowanie wartości docelowej wskaźnika 

rzeczowego odnosiło się do pierwotnych – odmiennych – założeń dotyczących puli 

dostępnych środków finansowych), co ostatecznie skutkowało kilkunastokrotnym 

przekroczeniem wartości docelowej wskaźnika: „Liczba jednostek służb ratowniczych 

doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków 

katastrof”. Niniejsze przekroczenie, choć największe spośród wszystkich wskaźników 

ram wykonania, nie powinno być jednak traktowane jako błąd szacowania wartości 

docelowej wskaźnika, ale raczej właśnie jako konsekwencja – opisanych powyżej – 

zmian w założeniach dotyczących zakresu i charakteru wsparcia, do którego ów 

wskaźnik się odnosi. 

Korzystne zmiany dotyczące zakresu wsparcia dotyczyły także wsparcia w obszarze 

EFS, gdzie w trakcie wdrażania Programu dokonano zmiany polegającej na 

rezygnacji z orientowania projektów wyłącznie na uzyskanie konkretnych kwalifikacji i 

uwzględnienie także efektów o charakterze nabywania nowych kompetencji. Tego 

rodzaju modyfikacja w sposób naturalny poszerza zakres wsparcia i zakres 

potencjalnych jego odbiorców, a jednocześnie punkt odniesienia dla wartości 

docelowej, którą szacowano dla wsparcia o węższym charakterze. Sytuacja ta 

dotyczy wskaźnika odnoszącego się do liczby osób, które uzyskały kwalifikacje lub 
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nabyły kompetencje po opuszczeniu programu, a jest to miernik dotyczący 

wszystkich Osi priorytetowych w ramach EFS (VII, VIII, IX, XI). 

Regulacje prawne 

Spośród czynników dotyczących regulacji prawnych wskazać należy przede wszystkim na 

oddziaływanie następujących czynników na przekroczenie lub nieosiągnięcie założonych 

wartości docelowych wskaźników RPO WSL 2014-2020: 

 Wielość regulacji nadrzędnych i ich nieprecyzyjność / niejasność. Jednym z 

głównych problemów związanych z oddziaływaniem regulacji prawnych na realizację 

wartości docelowych wskaźników jest bardzo duża złożoność – a jednocześnie, 

nieprecyzyjność – kontekstu formalno prawnego związanego z realizacją projektów 

współfinansowanych ze środków wspólnotowych. Po pierwsze, są to ogólne akty 

prawne odnoszące się pośrednio do realizacji przedsięwzięć w oparciu o 

finansowanie ze środków wspólnotowych. Po drugie, są to – krajowe i wspólnotowe – 

akty prawne dotyczące realizacji tego rodzaju projektów. Po trzecie, są to – 

niemające statusu aktu prawnego – wytyczne dotyczące całości systemu wdrażania 

funduszy unijnych oraz określonych obszarów interwencji. W rezultacie mamy do 

czynienia z bardzo rozległym oddziaływaniem regulacji prawnych wpływających w 

określony sposób na wdrażanie Programu i realizację projektów. Problem ten 

sprawia, że np. ograniczone są możliwości elastycznego reagowania IZ/IP na 

występujące w projektach problemy dotyczące realizacji celów i osiągania wartości 

docelowych wskaźników. Niniejszy czynnik ma charakter horyzontalny i dotyczy 

całości interwencji RPO WSL 2014-2020 ze względu na fakt rozbudowanego, ale 

niekiedy jednocześnie nieprecyzyjnego, kontekstu formalno-prawnego, w którym 

wdrażany jest Program. Oczywiście w przypadku niektórych obszarów (np. obszar 

wsparcia działalności badawczo-rozwojowej w przypadku którego w badaniu 

jakościowym wskazywano na fakt, że pomimo dużej ilości regulacji obowiązujących 

instytucje odpowiedzialne za wdrażanie interwencji brakuje takich rozwiązań 

formalno-prawnych, które wystarczająco uwzględniałyby specyfikę sfery B+R; 

podkreślmy przy tym, że to właśnie w tym obszarze mamy do czynienia w kontekście 

celów śródokresowych z najpoważniejszym problemem dotyczącym nieosiągnięcia 

założonej wartości wskaźnika finansowego) siła oddziaływania tego czynnika jest 

szczególnie duża, niemniej jednak żaden z obszarów interwencji nie jest wyłączony 

spod jego oddziaływania, tak jak żaden obszar wdrażania RPO WSL 2014-2020 nie 

jest wyłączony z obowiązujących regulacji prawnych o charakterze ogólnym. Poniżej 

przedstawiono natomiast szczegółowe kwestie prawne dotyczące wybranych 
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obszarów wsparcia, w których mają one znaczenie dla realizacji założonych wartości 

docelowych wskaźników.  

 Opóźnienia w tworzeniu kontekstu formalno-prawnego dla wdrażania RPO WSL 

2014-2020 i późniejsza jego zmienność. Wskazany powyżej czynnik odnoszący się 

do regulacji prawnych sprawia, że szczególnego znaczenia nabiera niniejszy 

problem, który dotyczy opóźnień w tworzeniu kontekstu formalno-prawnego dla 

wdrażania Programu, przy jednoczesnej jego zmienności w późniejszym okresie 

wdrażania. Problem ten ma charakter horyzontalny, ale w sposób szczególny – ze 

względu na szczegółowe rozwiązania prawne i uwarunkowanie realizacji projektów 

określonymi aktami prawnymi / wytycznymi – odnosi się on do takich obszarów 

wsparcia jak: rewitalizacja (opóźnienie wdrażania interwencji ze względu na 

oczekiwanie na wprowadzenie rozwiązań ustawowych dotyczących rewitalizacji oraz 

uchwalenie przez JST lokalnych dokumentów planistycznych dla obszarów objętych 

rewitalizacją); ochrona zdrowia (uwarunkowanie zakresu interwencji wytycznymi oraz 

ustaleniami ogólnokrajowego Komitetu Sterującego oraz oczekiwanie na 

opracowanie tzw. „map zdrowotnych” i Regionalnych Programów Zdrowotnych dla 

woj. śląskiego, które były niezbędne dla realizacji projektów w tym obszarze); 

ochrona środowiska i gospodarka odpadami (wymóg oczekiwania na opracowanie 

krajowych, a następnie regionalnych, dokumentów planistycznych, które były 

niezbędne dla uruchomienia wsparcia w tym obszarze). 

W kontekście zmienności kontekstu formalno-prawnego należy zauważyć, że 

wprowadzane zmiany mają niekiedy charakter kluczowy dla realizacji projektu oraz 

pomiaru jego postępu. Tak jest np. w przypadku kwestii kwalifikowalności podatku 

VAT w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, co może w sposób istotny 

oddziaływać na stopień realizacji wskaźników finansowych, który w sposób 

bezpośredni zależy od kwestii kwalifikowalności wydatków ponoszonych w projekcie. 

Problem ten dotyczył m.in. Osi priorytetowej VII i projektów realizowanych przez 

Powiatowe Urzędy Pracy, a to właśnie w przypadku tej Osi priorytetowej mamy do 

czynienia z prognozą ryzyka w osiągnięciu celu końcowego wskaźnika postępu 

finansowego.  

 Brak adekwatnych i jednoznacznych regulacji dotyczących wybranych 

obszarów wsparcia. Pomimo rozbudowanego kontekstu formalno-prawnego, w 

przypadku niektórych obszarów wsparcia mamy do czynienia nie tyle z 

„przeregulowaniem”, co niewystarczającym sposobem uregulowania istotnych 

aspektów formalno-prawnych dotyczących realizacji projektów w danym obszarze 

wsparcia. Chodzi tutaj przede wszystkim o interwencję w ramach Osi priorytetowej I, 
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gdzie w badaniu jakościowym zwrócono uwagę na nieadekwatność stosowanych 

regulacji prawnych dla obszaru B+R, co z kolei wynika z faktu, że odpowiednich 

regulacji „dedykowanych” temu obszarowi nie ma. To z kolei sprawia, że stosowane 

są regulacje odnoszące się do typowego wsparcia inwestycyjnego, co z kolei nie 

zawsze zapewnia sprawność realizacyjną niezbędną dla projektów o charakterze 

badawczo-rozwojowym. Problem braku konkretnych regulacji dotyczy także 

instrumentów finansowych, w przypadku których brakuje precyzyjnych regulacji w 

wytycznych dla danego obszaru tematycznego (np. rynku pracy). Z kolei brak 

jednoznaczności obowiązującego stanu prawnego przejawia się m.in. w 

występującym braku spójności pomiędzy wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności 

wydatków, a wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych, który to 

brak spójności odnosi się do rozwiązań w zakresie wydatków ponoszonych 

odbiorców ostatecznych.  

 Wymóg stosowania Prawa Zamówień Publicznych lub zasady 

konkurencyjności. Jak wskazywano wcześniej, wymóg stosowania PZP lub zasady 

konkurencyjności w ramach projektów realizowanych w RPO WSL 2014-2020 

generuje określone skutki dla dynamiki procesu wdrażania, a tym samym możliwości 

realizacji założonych wartości docelowych wskaźników Programu. Po pierwsze, 

konieczność stosowania ww. trybów wyboru wykonawców / dostawców wydłuża czas 

trwania projektu. Po drugie, ewentualne błędy popełniane w trakcie realizacji 

procedur wyboru wykonawcy / dostawcy mogą następnie skutkować uznaniem części 

wydatków za niekwalifikowalne, a tym samym ryzykiem nieosiągnięcia założonej 

wartości docelowej w odniesieniu do wskaźników finansowych. W dotychczasowym 

okresie wdrażania Programu znalazło to odzwierciedlenie w trudnościach w 

osiągnięciu celów śródokresowych w odniesieniu do wskaźników dotyczących kwoty 

certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych w Osiach priorytetowych V i X, gdzie 

mamy do czynienia – ze względu na specyficzny charakter realizowanych projektów 

– z dużą złożonością i skalą postępowań przetargowych. Ale także, np. w Osi 

priorytetowej I, w której problem stanowi już sam fakt wymogu stosowania Prawa 

Zamówień Publicznych / zasady konkurencyjności. W przypadku przedsięwzięć 

badawczo-rozwojowych tego rodzaju regulacje mogą utrudniać współpracę z 

podmiotami, z którymi beneficjent wcześniej kooperował i którzy dysponują 

wymaganym – a jednocześnie często bardzo specjalistycznym potencjałem 

merytorycznym i doświadczeniem.  
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Czynniki utrudniające realizację założonych wartości docelowych wskaźników a etap 

wdrażania Programu 

Powyżej przedstawiono charakterystykę czynników, które oddziaływały na proces 

przekraczania lub nieosiągania założonych wartości docelowych wskaźników RPO WSL 

2014-2020. Jednocześnie jednak, czynniki te poddano analizie ze względu na ich 

uwarunkowanie określonym etapem wdrażania Programu. Chodzi w tym przypadku o 

stwierdzenie, czy dotychczas występujące czynniki będą nadal oddziaływać oraz czy pojawią 

się ewentualne – dotychczas niewystępujące – czynniki mogące wpłynąć w nadchodzącym 

okresie wdrażania Programu na realizację jego celów. Poniższa analiza nie identyfikuje 

nowych czynników utrudniających realizację założonych wartości docelowych wskaźników, 

ale odnosi się do tych czynników, które wskazano we wcześniejszej części raportu. W tym 

miejscu przeprowadzono natomiast ocenę, w przypadku których czynników mówić możemy 

o uwarunkowaniu ich oddziaływania ze względu na etap wdrażania RPO WSL 2014-2020. 

Na potrzeby analizy wyodrębniono trzy etapy: 

 etap początkowy – etap obejmujący przygotowanie i zatwierdzenie RPO WSL 2014-

2020, opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania oraz rozpoczęcie uruchamiania 

procedur związanych z naborem i oceną wniosków o dofinansowanie; 

 etap zasadniczy – etap obejmujący okres od rozpoczęcia faktycznej realizacji 

projektów do chwili obecnej; 

 etap finalny – etap obejmujący ostatnie lata wdrażania Programu (od chwili obecnej 

do 2023 roku).  

Jeśli chodzi o czynniki dotychczasowe, to przede wszystkim należy zwrócić uwagę na 

okresowość jednego z głównych czynników, który wpłynął na dotychczasową dynamikę 

wdrażania Programu. Chodzi tutaj mianowicie o opóźnienie związane z zatwierdzeniem 

samego RPO WSL 2014-2020, co było warunkiem niezbędnym do uruchomienia interwencji. 

Siłą rzeczy, czynnik ten dotyczył początkowego okresu wdrażania Programu, choć 

jednocześnie istotnie oddziaływał (i w pewnym stopniu nadal oddziałuje) na realizację celów 

Programu w założonych ramach czasowych, w tym: na osiągnięcie celu śródokresowego.  

Szczególne natężenie oddziaływania w początkowym okresie wdrażania Programu dotyczy 

także czynnika związanego z sukcesywnym pojawianiem się na szczeblu krajowym i 

wspólnotowym aktów prawnych, wytycznych i dokumentów strategiczno-planistycznych 

niezbędnych do wdrażania interwencji w określonych obszarach tematycznych. Skala tego 

problemu w kolejnych latach uległa zmniejszeniu, choć jednocześnie pojawiło się 

oddziaływanie czynnika związanego z aktualizacją i zmianą tych dokumentów. Czynnik ten 

jest względnie stały, choć jednocześnie należy oczekiwać, że wraz ze zbliżaniem się końca 

bieżącego okresu finansowania jego intensywność będzie coraz mniejsza.  
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Kolejny czynnik charakterystyczny dla początkowego okresu wdrażania dotyczy 

konieczności adaptacji do regulacji i rozwiązań systemowych zastosowanych w odniesieniu 

do wdrażania RPO WSL 2014-2020, a także identyfikacji dostępnych form i zakresów 

wsparcia. Ten pierwszy aspekt dotyczył w takim samym stopniu instytucji zaangażowanych 

w proces wdrażania RPO WSL 2014-2020 (w tym przypadku zwrócić należy szczególną 

uwagę na konieczność adaptacji instytucji do dwufunduszowej formuły Programu) oraz 

wnioskodawców i beneficjentów i sprawił, że początkowo dynamika realizacji określonych 

działań i procedur mogła być mniejsza. W chwili obecnej, moment wdrażania Programu 

pozwala już stwierdzić, że faza adaptacyjna została już zdecydowanie zakończona. Jeśli 

natomiast chodzi o drugi aspekt (identyfikacja dostępnych form i zakresów wsparcia), to 

odnosi się on już tylko do wnioskodawców. W badaniu jakościowym zwracano uwagę, że w 

najbardziej początkowym okresie wdrażania Programu potencjalnych beneficjentów cechuje 

bardziej asekuracyjna postawa wynikająca z koniecznością zapoznania się ze 

szczegółowymi warunkami wsparcia oraz – w niektórych przypadkach – formalnego i 

finansowego zamknięcia przedsięwzięć z poprzedniego okresu finansowania. To ogranicza 

aktywność aplikacyjną, choć dla części beneficjentów jest w tym okresie bardziej typowa 

postawa możliwie jak najszybszego pozyskania środków finansowych (szczególnie jeśli 

uwzględnimy okresy braku dostępnego wsparcia pomiędzy kończeniem jednej perspektywy 

finansowej i uruchomieniem kolejnej). Dodatkowo, w okresie tym występuje przekonanie o 

relatywnie długim horyzoncie czasowym dostępności środków i szansie na uzyskanie 

wsparcia w kolejnych naborach, które będą ogłaszane sukcesywnie wraz z wdrażaniem 

Programu.  

W przypadku zasadniczej fazy wdrażania Programu zwrócić należy uwagę przede wszystkim 

na dwa czynniki uwarunkowane etapem realizacji RPO WSL 2014-2020. Pierwszy związany 

jest z faktem, że w momencie zakończenia fazy adaptacji oraz sytuacji, gdy zniwelowane 

zostały bariery związane z brakiem regulacji niezbędnych do uruchomienia interwencji, 

rozpoczął się etap dynamicznego wdrażania, który ocenić należy pozytywnie, ale który 

jednocześnie wygenerował sytuację kumulacji różnych procesów i problemów, które 

traktować należy jako czynniki utrudniające realizację założonych wartości docelowych 

wskaźników w Programie. Po pierwsze, kumulacja ta skutkowała znaczącym obciążeniem 

instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WSL 2014-2020 i niekorzystnie oddziaływała 

na czas realizacji poszczególnych zadań i procedur. Po drugie, kumulacja realizowanych 

projektów doprowadziła do pojawienia się problemów w sprawnym ich przebiegu ze względu 

na ograniczone możliwości wyboru wykonawców / dostawców przez beneficjentów (zarówno 

ze względu na wielość równolegle prowadzonych postępowań i zamówień, jak i na rosnące 

ceny usług i towarów, w szczególności w obszarze inwestycji budowlanych). 
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Drugi czynnik charakterystyczny dla zasadniczej fazy wdrażania Programu to ujawniająca się 

nieadekwatność interwencji w pewnych jej obszarach (a tym samym trudność w pełnej 

realizacji celów RPO WSL 2014-2020 w odniesieniu do tych właśnie obszarów, gł. 

dotyczących EFS). Chodzi tutaj przede wszystkim o ogólną zmianę sytuacji społeczno-

gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian na rynku pracy oraz wprowadzenia 

programu pomocowego 500+. Zmiany te, bez wątpienia korzystne z punktu widzenia regionu 

i jego mieszkańców, sprawiają jednocześnie, że pewne problemy, wyzwania i cele Programu 

tracą na znaczeniu i zmniejsza się uzasadnienie dla podejmowania określonych działań ich 

dotyczących. Ze względu na wskazaną zmianę sytuacji społeczno-gospodarczej 

podejmowane były w ramach Programu określone działania adaptacyjne, które zorientowane 

były na dostosowanie zapisów i celów Programu do sytuacji bieżącej (np. poszerzenie grup 

docelowych wsparcia dotychczas adresowanego do osób bezrobotnych o osoby pracujące, 

będące w trudnej sytuacji, imigrantów i reemigrantów. 

W chwili obecnej nadal możemy mówić o utrzymywaniu się fazy zasadniczej wdrażania 

Programu, przy jednocześnie malejącym oddziaływaniu czynników charakterystycznych dla 

okresu początkowego. Jednocześnie jednak, rok 2019 traktować należy jako moment 

utrzymywania się kumulacji dotyczących liczby uruchamianych naborów (zaplanowano ich 

na ten rok ponad 70), co oznacza, że mogą utrzymywać się negatywne czynniki, które 

zostały wcześniej zidentyfikowane w analizie jako konsekwencja kumulacji działań 

wdrożeniowych.  

Jeśli chodzi ewentualne pojawienie się w pozostałym okresie wdrażania Programu (etap 

finalny) ewentualnych czynników, które mogłyby zagrozić realizacji celów końcowych RPO 

WSL 2014-2020, to w chwili obecnej trudno jest wskazać takie czynniki, których wystąpienie 

można by uznać za bardzo prawdopodobne, a jednocześnie ryzykowne z punktu widzenia 

utrzymania odpowiedniej dynamiki wdrażania Programu. Oczywiście, dynamika ta będzie 

spadać wraz z malejącą liczbą naborów (i w konsekwencji – liczbą podpisywanych umów), 

ale jest to element naturalnego cyklu życia Programu. Z drugiej strony – jak podkreślano w 

badaniu jakościowym – ostatnie nabory cieszą się z reguły relatywnie dużym 

zainteresowaniem ze strony potencjalnych wnioskodawców, gdyż mają oni świadomość, że 

jest to ostatnia szansa na pozyskanie dofinansowanie w bieżącym okresie finansowania. 

Jedynym istotnym czynnikiem, który mógłby zakłócić proces aplikacyjny w finalnym etapie 

wdrażania Programu byłyby niekorzystne tendencje w zakresie potencjału absorpcyjnego, 

kwestia ta będzie jednak przedmiotem analiz w dalszej części raportu.   

Wpływ systemu instytucjonalnego 

W niniejszej części przeprowadzono analizę dotyczącą stopnia oddziaływania systemu 

instytucjonalnego na przebieg wdrażania interwencji w ramach RPO WSL 2014-2020. W 
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poniższej analizie skoncentrowano się na ocenie systemu instytucjonalnego we wskazanym 

aspekcie, natomiast ewentualne rekomendacje lub zalecenia wynikające z przeprowadzonej 

oceny – dla przejrzystości i spójności wywodu – przedstawiono w podrozdziale „Możliwe 

sposoby przeciwdziałania negatywnym trendom w zakresie osiągania wartości docelowych 

wskaźników”, który dotyczy w całości propozycji działań (także w ramach systemu 

instytucjonalnego), które należy podjąć w celu przeciwdziałania ewentualnym trudnościom i 

zagrożeniom w zakresie osiągania wartości docelowych wskaźników RPO WSL 2014-2020. 

Szczegółowy zakres merytoryczny niniejszego podrozdziału poza ogólną oceną systemu 

instytucjonalnego obejmuje także szczegółowe zagadnienia dotyczące takich elementów jak: 

harmonogram realizacji projektów, trafność doboru projektów w kontekście generowanych 

efektów i realizowanych celów, proces wyboru, działania informacyjno -promocyjne. 

Pierwsza wspomniana kwestia została poddana ocenie w podrozdziale dotyczącym 

potencjału absorpcyjnego, gdzie analizowano aspekt czasu trwania projektu jako jednego z 

czynników wpływających na potencjał absorpcyjny poszczególnych Osi priorytetowych. Z 

kolei kwestia trafności doboru projektów w kontekście generowanych efektów i 

realizowanych celów stanowiła zasadniczą część analiz w podrozdziale dotyczącym oceny 

postępów wdrażania RPO WSL 2014-2020 – ocena postępów wdrażania pozwoliła na 

stwierdzenie, czy w dotychczasowym okresie realizacji Programu wybierano projekty 

umożliwiające osiągnięcie założonych wartości wskaźników (które z kolei stanowią formę 

zoperacjonalizowania celów Programu). W związku z powyższym, w podrozdziale niniejszym 

skoncentrowano się na dwóch powyższych zagadnieniach szczegółowych, tj.: procesie 

wyboru14 i działaniach informacyjno-promocyjnych.  

Proces wyboru stanowił przedmiot pogłębionej analizy i oceny w ramach badania 

ewaluacyjnego: Ewaluacja systemu wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem 

kryteriów wyboru projektów. W efekcie przeprowadzonej ewaluacji generalnie pozytywnie 

oceniono funkcjonujący w ramach RPO WSL 2014-2020 system oceny i wyboru projektów, 

zarówno w aspekcie jego sprawności (pomimo występujących określonych „wąskich gardeł” 

systemu), jak i jego skuteczności w kontekście wyboru projektów zapewniających skuteczną 

realizację celów Programu. Ta ogólna – pozytywna – konkluzja ma swoje potwierdzenie 

także w wynikach badania ewaluacyjnego: Ewaluacja osiągania celów Programu wraz z 

oceną stanu projektów w ramach ścieżki pozakonkursowej oraz dużych projektów, gdzie 

zwrócono uwagę na pozytywne oddziaływanie systemu wyboru projektów, ze szczególnym 

uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów, który zapewnił odpowiednie tempo kontrakcji. 

Pozytywnie oceniono takie kwestie jak: zachowanie odpowiedniego poziomu 

                                                

14 Jeśli chodzi o szczegółowy aspekt i etap procedury wyboru projektów, jakim jest ocena strategiczna, to poświęcono jej 
odrębny podrozdział, który zamyka analityczną część raportu.  
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transparentności procesu oceny; zapewnienie wnioskodawcom dostępności wszelkich 

materiałów i informacji niezbędnych na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie i 

aplikowania o wsparcie; informatyzacja procesu aplikacyjnego;  

Jeśli chodzi o najbardziej problematyczne kwestie dotyczące funkcjonowania systemu 

wyboru projektów, to dotyczą one m.in. kwestii sygnalizowanych już we wcześniejszej 

analizie dotyczącej przyczyn przekroczenia i/lub nieosiągnięcia zakładanych wartości 

docelowych wskaźników, ze szczególnym uwzględnieniem takich aspektów jak: zjawisko 

kumulacji prowadzonych równolegle procesów oceny i wyboru projektów; relatywnie długi 

czas trwania oceny złożonych wniosków o dofinansowanie; problemy we współpracy z 

ekspertami oceniającymi wnioski (problem niskiej jakości pracy ekspertów).  

Bieżąca analiza przeprowadzona na potrzeby niniejszego badania nie wykazała 

występowania w chwili obecnej krytycznych czynników blokujących funkcjonowanie systemu 

oceny i wyboru projektów. Podstawowym problemem pozostaje długi czas trwania oceny, co 

może stanowić istotny problem w kontekście relatywnie dużej ilości naborów zaplanowanych 

do przeprowadzenia w 2019 roku. Jednocześnie, obecny moment wdrażania Programu 

utrudnia wprowadzenie w tym zakresie istotnych i znaczących modyfikacji (poza tymi, które 

sformułowano w rekomendacjach pobadawczych w ewaluacji poświęconej systemowi oceny 

i wyboru projektów). Wprowadzanie na obecnym etapie istotnych modyfikacji dotyczących 

procedur oceny i wyboru projektów mogłoby stanowić czynnik nie tylko nie usprawniający 

przebieg procesu oceny, ale przede wszystkim skutkujący jego okresowym zachwianiem i 

koniecznością okresu adaptacyjnego do wprowadzonych zmian. Dlatego ewentualne 

działania w tym zakresie powinny raczej dotyczyć bieżącego zarządzania zasobami ludzkimi 

angażowanymi do procesu oceny złożonych wniosków o dofinansowanie.  

Z kwestią systemu oceny i wyboru projektów powiązane jest także pośrednio ocena 

terminów rozpoczynania realizacji projektów w poszczególnych obszarach interwencji, który 

wraz z analizą czasu realizacji projektów pozwala stwierdzić, czy stosowane w ramach RPO 

WSL 2014-2020 rozwiązania systemowe okazały się skuteczne w zapewnieniu odpowiednio 

wczesnego rozpoczynania realizacji projektów. W poniższej tabeli przedstawiono dane 

dotyczące rozkładu czasowego wdrażania Programu w poszczególnych obszarach 

interwencji. 

Tabela 12. Rozkład czasowy wdrażania RPO WSL 2014-2020 

Oś 

Termin 
rozpoczęcia 
realizacji 
pierwszego 
projektu 

Średni czas 
trwania 
projektu 

Udział wydatków 
kwalifikowalnych w 
projektach mających termin 
realizacji do 31.12.2018 w 
wartości celu 
śródokresowego wskaźnika 
finansowego ram wykonania 
danej Osi   

Termin do którego rozpoczęta 
została realizacja projektów, w 
których łączna kwota 
wydatków kwalifikowalnych 
przewyższa wartość celu 
śródokresowego wskaźnika 
finansowego ram wykonania 
danej Osi  
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Oś priorytetowa I 2016-09-01 677 18,5% 2017-05-01 

Oś priorytetowa II 2014-03-10 946 55,6% 2015-04-17 

Oś priorytetowa III 2015-11-27 499 284,6% 2016-05-01 

Oś priorytetowa IV 2014-03-07 834 147,0% 2015-04-23 

Oś priorytetowa V 2014-03-11 694 111,7% 2016-10-13 

Oś priorytetowa VI 2014-01-01 1196 73,7% 2014-12-30 

Oś priorytetowa VII 2015-01-01 562 98,7% 2016-11-30 

Oś priorytetowa VIII 2015-10-06 662 20,2% 2017-04-01 

Oś priorytetowa IX 2015-01-01 775 116,9% 2016-05-01 

Oś priorytetowa X 2014-01-01 769 37,8% 2016-04-18 

Oś priorytetowa XI 2015-06-01 628 111,0% 2016-10-01 

Oś priorytetowa XII 2014-01-01 793 235,0% 2015-07-15 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych systemu SL2014 

Analizując sytuację w poszczególnych Osiach priorytetowych pod kątem terminu rozpoczęcia 

realizacji pierwszego projektu w danym obszarze interwencji zauważyć należy, że tylko w 

połowie Osi priorytetowych udało się rozpocząć wdrażanie w 2014 roku. W pięciu 

przypadkach realizacja projektów rozpoczęła się w 2015 roku, a w przypadku Osi 

priorytetowej I był to dopiero trzeci kwartał 2016 roku. Należy przy tym podkreślić, że na 

ewentualne opóźnienia w rozpoczęciu wdrażania bardzo duży wpływ miały opóźnienia w 

przyjmowaniu na szczeblu krajowym i wspólnotowym regulacji niezbędnych do wdrażania 

RPO (na problem ten wskazywano we wcześniejszej części raportu). Analizując moment 

rozpoczęcia realizacji pierwszego projektu w danej Osi priorytetowej w relacji do średniego 

czasu trwania projektu w danym obszarze wsparcia zauważyć należy zróżnicowaną skalę 

zagrożeń wynikających z powiązania obu ww. elementów. Przykładowo, w przypadku Osi 

priorytetowej VI mamy do czynienia z bardzo długim czasem realizacji przedsięwzięć 

(przeciętnie wynoszącym 1196 dni), ale czynnik ten nie stanowi problemu, jeśli weźmiemy 

pod uwagę, że w tym obszarze rozpoczęcie realizacji projektów należało do 

najwcześniejszych w całym Programie. Z kolei w odniesieniu do Osi priorytetowej III – choć 

wdrażanie RPO WSL 2014-2020 w tym obszarze interwencji rozpoczęło się dopiero w 

czwartym kwartale 2015 roku, to jednak względnie krótki średni czas realizacji projektu (499 

dni, co jest wartością najmniejszą spośród wszystkich Osi priorytetowych) sprawił, że nie 

wystąpiły problemy z realizacją wartości docelowych wskaźników postępu finansowego. Inna 

sytuacja ma miejsce w przypadku Osi priorytetowej I, gdzie choć średni czas realizacji 

projektu jest niższy od przeciętnego czasu dla całego Programu, to jednak relatywnie późny 

moment rozpoczęcia wdrażania skutkował (przy jednoczesnym oddziaływaniu także innych 

czynników) na późniejsze problemy w realizacji założeń dotyczących postępu finansowego. 

Te problemy w największym stopniu ujawniły się właśnie w przypadku Osi priorytetowej I, 

gdzie udział wydatków kwalifikowalnych w projektach mających termin realizacji do 
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31.12.2018 w wartości celu śródokresowego wskaźnika finansowego ram wykonania okazał 

się najniższy. Ale udział ten był niski także w Osi priorytetowej VIII, gdzie wprawdzie 

wdrażanie rozpoczęto wcześniej (czwarty kwartał 2015 roku), ale nadal był to jeden z 

najpóźniejszych w całym Programie momentów rozpoczęcia realizacji projektów. Analizując 

ów udział w poszczególnych Osiach priorytetowych, warto ponownie odnieść się do Osi 

priorytetowej III, gdzie relatywnie krótki czas realizacji pozwolił w takim stopniu 

zneutralizować problem późnego rozpoczęcia wdrażania (czwarty kwartał 2015 roku), że 

udział wydatków kwalifikowalnych w projektach mających termin realizacji do 31.12.2018 w 

wartości celu śródokresowego wskaźnika finansowego ram wykonania okazał się w tym 

obszarze interwencji najwyższy. 

Powyższe uwarunkowania mają swoje odzwierciedlenie także w danych dotyczących 

terminu do którego rozpoczęta została realizacja projektów, w których łączna kwota 

wydatków kwalifikowalnych przewyższa wartość celu śródokresowego wskaźnika 

finansowego ram wykonania danej Osi priorytetowej. Najpóźniejszy okazał się on w Osiach 

priorytetowych: I i VIII, najwcześniejszy z kolei w Osi priorytetowej VI. 

Konkludując powyższe dane należy stwierdzić, że moment rozpoczęcia realizacji projektu z 

jednoczesnym uwzględnieniem czasu realizacji przedsięwzięć ma znaczenie dla kwestii 

realizacji wartości docelowych wskaźników. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę – 

zidentyfikowane wcześniej – czynniki wpływające na to, kiedy ów moment następuje, to 

okaże się, że niejednokrotnie w większym stopniu miały one charakter zewnętrzny, nie zaś 

związany z systemem instytucjonalnym. Dotyczy to przede wszystkim początkowego okresu 

wdrażania Programu.  

Kolejny aspekt analizy dotyczącej systemu instytucjonalnego odnosi się do działań 

informacyjno-promocyjnych. Należy tutaj podkreślić ich złożoność i różnorodność, zarówno 

jeśli chodzi o formę podejmowanych działań, jak i wykorzystywane na ich potrzeby kanały 

informacyjne. Uwzględniając fakt, że w niniejszym badaniu badanie jakościowe 

przeprowadzane było m.in. z przedstawicielami Komitetu Monitorującego proszono ich o 

ocenę działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych w odniesieniu do RPO WSL 2014-

2020 (przyjmując, że członkowie KM reprezentują środowisko potencjalnych lub faktycznych 

beneficjentów). Ocena prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych była w tym 

przypadku generalnie pozytywna w kontekście skuteczności w dotarciu z informacją o 

dostępności wsparcia do właściwych podmiotów lub osób. Pojawiały się pojedyncze opinie 

krytyczne dotyczące skuteczności działań informacyjno-promocyjnych związanych z 

oferowaniem wsparcia dla przedsiębiorców i pracowników. Wydaje się jednak, że efekty 

interwencji w odniesieniu do tych kategorii odbiorców nie potwierdzają występowania w tym 

przypadku problemów w upowszechnianiu informacji o dostępności wsparcia. Dotyczy to w 
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szczególności wsparcia w ramach Działania 8.2, którego formuła niejako integruje obie ww. 

kategorie odbiorców (przedsiębiorcy i pracownicy), a które cieszy bardzo dużym 

zainteresowaniem i cechuje je bardzo duża dynamika wdrożeniowa. Co więcej, instrument 

pomocowy jakim jest Podmiotowy System Finansowania postrzegać należy jako przykład 

przemyślanego i wykraczającego poza standardowe działania informacyjne podejścia do 

promocji Programu, co najprawdopodobniej stanowi jeden z powodów sukcesu w realizacji 

interwencji w tym obszarze. 

Prowadzone w odniesieniu do RPO WSL 2014-2020 działania informacyjno-promocyjne 

poddano szczegółowej ocenie i analizie w ramach badania ewaluacyjnego: Ewaluacja 

systemu komunikacji funduszy europejskich oraz zrealizowanych działań informacyjnych w 

ramach RPO WSL 2014-2020. W badaniu tym podkreślono wysoką trafność i adekwatność 

stosowanych form działań informacyjno-promocyjnych, przy czym wskazywano na problem 

nie tyle w dotarciu do niezbędnych informacji ze strony beneficjentów, czy uczestników 

projektów, ale ewentualne trudności w przyswojeniu i zrozumieniu dostępnych treści 

(zarówno ze względu na brak orientacji w zakresie tego, gdzie poszukiwać niezbędnych 

informacji dotyczących wsparcia w ramach RPO WSL 2014-2020, jak i skomplikowany język 

materiałów i przekazów informacyjnych). Wydaje się, że jeśli chodzi o pierwszy problem, to 

jego znaczenie w kolejnych latach wdrażania Programu powinno maleć ze względu na coraz 

większe „zakorzenienie” Programu w świadomości przede wszystkim potencjalnych 

beneficjentów, ale w pewnym stopniu także bezpośrednich i pośrednich odbiorców wsparcia. 

Z kolei, w odniesieniu do drugiej kwestii, to – z jednej strony – trudno oczekiwać całkowitego 

wyeliminowania problemu dużej złożoności i wysokiego stopnia skomplikowania języka 

materiałów informacyjnych (w mniejszym stopniu – promocyjnych), gdyż musi je cechować 

precyzja i jednoznaczność przekazywanych treści. Z drugiej zaś, także i w tym przypadku 

pozytywnie oddziaływać powinien postęp w realizacji Programu i coraz większe „oswojenie” 

z samym Programem, ale także ze złożonością językową różnego rodzaju dokumentów i 

materiałów, które dotyczą RPO WSL 2014-2020. Zdecydowanie pozytywnie ocenić należy 

przy tym działania, które zorientowane są na zwiększenie przyjazności działań 

komunikacyjnych, np. uzupełnianie materiałów tekstowych innymi formami prezentacji (vide 

infografika dotycząca najważniejszych zmian zawartych w aktualizacji RPO WSL 2014-

2020).  

Jeśli chodzi o ogólną ocenę systemu instytucjonalnego, to jest ona pozytywna, przede 

wszystkim w kontekście zapewnienia skuteczności wdrażania Programu, czego 

potwierdzeniem jest dotychczasowy postęp rzeczowy i finansowy Programu. Podkreślić przy 

tym trzeba, że w choć w badaniu jakościowym podkreślano występowanie na początkowym 

etapie wdrażania Programu trudności w adaptacji instytucjonalnej i proceduralnej 
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poszczególnych instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu, to jednak były to 

typowe problemy związane z cyklem życia Programu i kolejne lata jego wdrażania pozwoliły 

te początkowe trudności przezwyciężyć. Chodzi tutaj także o kwestię podziału zadań i 

kompetencji pomiędzy poszczególne instytucje pełniące kluczową rolę we wdrażaniu 

Programu. Jeśli chodzi o ewentualne problemy związane z funkcjonowaniem systemu 

instytucjonalnego, które nadal oddziałują negatywnie na skuteczność wdrażania RPO WSL 

2014-2020 (i z tego względu mogą wymagać podjęcia określonych działań zaradczych), to 

wskazać należy przede wszystkim na: 

 dużą liczbę prowadzonych naborów (konkursów), tożsamych pod względem zakresu 

interwencji, ale różniących się obszarem realizacji ze względu na stosowanie 

instrumentów terytorialnych (ZIT, RIT, OSI)15, 

 długość czasu trwania procesu oceny i wyboru projektów, 

 długość czasu trwania i złożoność procedury weryfikacji wniosków o płatność, 

 brak mechanizmu skutecznego wiązania projektów, w przypadku których wymagana jest 

komplementarność międzyfunduszowa, 

Zalecenia dotyczące powyższych problemów zawarto w podrozdziale dotyczącym możliwych 

sposobów przeciwdziałania negatywnym trendom w zakresie osiągania wartości docelowych 

wskaźników. 

Podejmowane środki zaradcze służące zwiększeniu skuteczności wdrażania 

interwencji 

W ramach niniejszego elementu raportu przeprowadzono ocenę tego, czy w 

dotychczasowym okresie wdrażania Programu, konieczne było wprowadzenie środków 

zaradczych służących zwiększeniu skuteczności wdrażania interwencji w ramach danej Osi / 

Programu, z jednoczesnym wskazaniem ewentualnych środków, które zostały wprowadzone 

oraz oszacowaniem ich skuteczności w kontekście oczekiwanych efektów.  

Roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania RPO WSL 2014-2020 (w ramach celu 

"Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia"), zawierają informacje na temat 

wdrażania osi priorytetowych, w tym znaczących problemów i działań podjętych w celu ich 

rozwiązania. Przedmiotem analizy były sprawozdania z lat 2015 – 2017. Poniżej 

przedstawiono zidentyfikowane w toku analizy środki zaradcze podejmowane w odniesieniu 

                                                

15 W badaniu ewaluacyjnym: Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zwrócono dodatkowo uwagę, że duża liczba Poddziałań 
przypisanych do instrumentów terytorialnych może utrudniać rzeczywistą koncentrację wsparcia z wykorzystaniem 
instrumentów terytorialnych, co także uzasadnia odwrócenie obecnej sytuacji, w której mamy do czynienia z wielością naborów 
wyodrębnionych ze względu na fakt stosowania różnych mechanizmów terytorializacja wsparcia.  
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do pojawiających się w ramach poszczególnych Osi priorytetowych wyzwań związanych ze 

zwiększeniem skuteczności wdrażania interwencji: 

 W Osi I (Nowoczesna gospodarka), w związku z tym, że pierwszy konkurs 

uruchomiono w połowie 2016 r., to pierwsze znaczące problemy odnoszące się do 

kwestii wdrażania można było zauważyć w roku 2017. Pojawił się problem niskiego 

popytu sektora przedsiębiorstw na realizację projektów B+R. Wśród zastosowanych 

środków zaradczych wobec tego problemu znalazły się w szczególności: nawiązanie 

współpracy z podmiotami zrzeszającymi przedsiębiorstwa prowadzące działalność w 

ramach inteligentnych specjalizacji, przeprowadzenie dodatkowych naborów, 

intensywne działania informacyjno-promocyjne oraz zwiększenie listy kodów PKD 

określających zakres inteligentnych specjalizacji w woj. śląskim. Choć działania te 

zwiększyły możliwości absorpcyjne w ramach Osi priorytetowej I (poszerzając 

populację beneficjentów lub docierając z działaniami informacyjnymi do potencjalnych 

wnioskodawców), to jednak zidentyfikowanego problemu nie udało się rozwiązać 

całkowicie, czego dowodem jest brak realizacji śródokresowego celu finansowego dla 

Osi priorytetowej I. Uwzględniając inne wyniki z niniejszej ewaluacji stwierdzić należy, 

że problem popytowy dotyczący wsparcia sektora przedsiębiorstw w obszarze B+R był 

na tyle duży, że nie było (i nadal nie ma) realnej możliwości skutecznej dystrybucji 

całości środków finansowych, pomimo podejmowania zróżnicowanych działań 

zaradczych.  

 Oś II (Cyfrowe śląskie), w kwestii jej realizacji w latach 2015-2016, podobnie jak OŚ I, 

cechowała się brakiem znaczących problemów. Natomiast rok 2017 przyniósł problemy 

wynikające z szybkich zmian technologicznych na rynku, z powodu których pojawiała 

się konieczność zmian w specyfikacji sprzętu planowanego do nabycia. Ponadto, 

pojawiły się problemy z dostępnością specjalistycznego sprzętu niezbędnego do 

realizacji projektów, opóźnienia w realizacji projektów ze względu na cykl inwestycyjny 

oraz zagrożenie opóźnień projektowych wynikających z konieczności stosowania PZP. 

W związku z powyższymi problemami, zastosowano środki zaradcze w postaci 

monitorowania realizowanych projektów oraz stałego kontaktu z beneficjentami. Brak 

istotnych trudności w dotychczasowym procesie realizacji założonych wartości 

docelowych wskaźników w ramach niniejszej Osi priorytetowej wskazuje, że podjęte 

działania pozwoliły zapewnić skuteczność realizacji przyjętych celów.  

 Oś III (Konkurencyjność MŚP) i Oś IV (Efektywność energetyczna, odnawialne 

źródła energii i gospodarka niskoemisyjna) dla lat 2015 – 2017 charakteryzowały 

się brakiem znaczących problemów w procesie ich wdrażania. 
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 Dla Osi V (Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów), w roku 2015 

nie możemy mówić o występowaniu znaczących problemów w procesie realizacji jej 

założeń, podobnie jak dla roku 2017. Jednak w okresie pomiędzy tymi latami – tj. w 

roku 2016 – wskazać można na problem w postaci niskiego poziomu kontraktacji 

środków na koniec roku – jak stwierdzono w treści sprawozdania wyniósł on w 

sprawozdawanym okresie ok. 0,5%. Zagrożenie niewykonania założonych planów 

wynikało z czynników zewnętrznych i było spowodowane przede wszystkim późnym 

przyjęciem aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, 

dokumentu zatwierdzanego przez Radę Ministrów RP. Wskazywano wtedy, że 

skutkować to będzie brakiem możliwości podpisania umów dla części projektów, a tym 

samym przedłużeniem okresu ich realizacji. W związku z tym problemem, IZ podjęła 

działania zmniejszające wartości wskaźników dla roku 2018 w zakresie długości sieci 

kanalizacji sanitarnej (proponowana wartość pośrednia dla 2018: 26,5 km). 

Uwzględniając specyficzny charakter wskazanego problemu (w szczególności fakt, iż 

pozostawał on poza obszarem oddziaływania IZ) pozytywnie należy ocenić podjęte 

działanie zaradcze w kontekście jego adekwatności i skuteczności.  

 Podobnie jak Osie I i II, Oś VI (Transport) charakteryzowała się w latach 2015 – 2016 

brakiem istotnych problemów realizacyjnych. Natomiast w roku 2017, mieliśmy do 

czynienia z długimi terminami realizacji projektów z zakresu transportu, zmianami w 

projektach (w szczególności dotyczącymi właśnie przesunięć terminów zakończenia 

projektów), problemami z wykonawcami prac inwestycyjnych w realizowanych 

projektach (a tym samym, z wykonalnością projektów) i pojawianiem się ryzyka 

niewykonania wskaźnika rzeczowego dotyczącego nowych dróg (km). Te problemy 

wymagały zastosowania środków zaradczych, które zostały wprowadzone w postaci 

bieżącego monitorowania projektów i zaproponowania zmniejszenia wartości 

wskaźnika: Całkowita długość nowych dróg (km) na rok 2018. Uwzględniając wyniki 

wcześniej przeprowadzonych analiz skuteczność podjętych działań ocenić należy jako 

przeciętną. Z jednej strony, w przypadku przywołanego wskaźnika nie występuje 

problem jego niezrealizowania w ramach celu śródokresowego. Z drugiej jednak, jest 

to jeden ze wskaźników zagrożonych jeśli chodzi o realizację celu końcowego.  

 Podobnie jak wcześniej Osie III i IV, tak i Oś VII (Regionalny rynek pracy) dla lat 

2015 – 2017 charakteryzowała się brakiem znaczących problemów w realizacji celów i 

założeń tej Osi. 

 Oś VIII (Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy), charakteryzowała się 

występowaniem problemów w realizacji, które pojawiły się we wszystkich trzech 

analizowanych momentach pomiaru. W roku 2015 pojawiły się następujące problemy: 
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brak aktualizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie Krajowego Systemu 

Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw określającego wymogi dla firm 

rejestrujących się w RUR oraz brak porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa 

Śląskiego a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w sprawie zakresu i zasad 

współdziałania oraz realizacji działań dotyczących funkcjonowania: RUR oraz PSF. W 

związku z powyższymi problemami, IZ przesunęła termin ogłoszenia konkursu i 

postanowiła, że ogłosi go w momencie spełnienia wszystkich warunków. W roku 2016 

roku, mogliśmy mówić o opóźnieniach w realizacji tej Osi priorytetowej w związku z 

brakiem zewnętrznych dokumentów (Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie 

Krajowego Rejestru Usług) warunkujących możliwość rozpoczęcia naboru wniosków o 

dofinansowanie w przypadku Poddziałania 8.2.3. Z tego powodu konkurs mógł zostać 

ogłoszony dopiero w październiku tego roku (jest to wykorzystany środek zaradczy 

adekwatny w stosunku do zidentyfikowanego problemu). Ostatni rok – 2017 – 

charakteryzował się późnym przygotowaniem dokumentów zewnętrznych, niskim 

zainteresowaniem ogłaszanymi konkursami oraz problemami z funkcjonowaniem BUR. 

Jako środek zaradczy zastosowano usprawnienie procesu zatwierdzania wniosków o 

płatność. Analiza postępu w realizacji interwencji w tym obszarze wsparcia potwierdza 

skuteczność podjętych działań zaradczych.  

Choć nie wykazywano tych kwestii w treści sprawozdań, to przedstawiciele instytucji 

zaangażowanych we wdrażanie RPO WSL 2014-2020 wskazywali także na dodatkowe 

okoliczności oddziałujące na opóźnienie w uruchomieniu wsparcie w formule PSF w 

Osi priorytetowej. Są to przede wszystkim: (1) przebieg aktualizacji  Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i  pracowników do zmian na 

lata 2014-2020 prowadzony w równoległym czasie, co przygotowanie procesu 

wdrożenia PSF w województwie śląskim; aktualizacja wynikała z potrzeby 

dostosowania zapisów ww. Wytycznych do oczekiwań Komisji Europejskiej w zakresie 

budowy systemu zapewniania jakości usług rozwojowych dla przedsiębiorców i 

pracowników, a także potrzeby uwzględnienia zmian, wynikających z wejścia w życie 

Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 

2016 r. poz. 64) - (Ustawa weszła w życie 15  stycznia 2016r.; Wytyczne obowiązywały 

od 28.06.2016 do 31.12.2017). (2) akceptacja Ministerstwa Rozwoju w odniesieniu do 

opracowanych założeń systemu wdrażania PSF w  województwie śląskim (w tym 

uwzględnienia założeń systemu w aktualizowanych ww. Wytycznych) z uwagi na fakt, 

iż region jako jedyny spośród pozostałych województw oparł swój model o „system 

kont przedpłaconych”. (3) termin aktualizacji i wdrożenia (lipiec 2016 r.) modułu 

rejestracji podmiotu świadczącego usługi rozwojowe, w tym modyfikowanie sekwencji 
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kolejnych modułów systemu, tj. modułu rejestracji użytkownika (karta podmiotu) oraz 

modułu usług rozwojowych (karta usługi) oraz systemu oceny usług rozwojowych. 

Dodatkowo, przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WSL 2014-

2020 wskazywali także na szczególne okoliczności oddziałujące na realizację 

interwencji w Osi priorytetowej VIII, a konkretnie w obszarze dotyczącym zdrowia. 

Akcentowano tutaj przede wszystkim kwestie oczekiwania na zatwierdzenie 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020, Policy Paper dla 

ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne, Mapy potrzeb 

zdrowotnych oraz konieczność opracowania (z uwzględnieniem zapisów ww. 

dokumentów) Regionalnych Programów Zdrowotnych, które z kolei później poddawane 

były obligatoryjnemu opiniowaniu przez  Agencję Oceny Technologii Medycznych i 

Taryfikacji. Dodatkowo w obszarze zdrowia niezbędne było podejmowanie 

dodatkowych działań związanych z zatwierdzania kryteriów wyboru projektów przez 

Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji EFSI w ochronie zdrowia. 

 Dla Osi IX (Włączenie społeczne), w latach 2015 – 2016 nie można mówić o 

większych problemach realizacyjnych. Dopiero w roku 2017 roku, pojawiły się kwestie 

takie jak: niewielkie zainteresowanie konkursami oraz zawężenie grupy do której 

projekty są kierowane w związku ze zmianami społeczno-gospodarczymi i 

polepszeniem warunków życia ludności. Kwestie te, spotkały się ze środkami 

zaradczymi w postaci spotkań informacyjnych poświęconych każdemu konkursowi oraz 

indywidualnych spotkań z wnioskodawcami. Choć nie wykazywano tego w 

sprawozdaniach, to jednak – jak wskazali przedstawiciele instytucji zajmujących się 

wdrażaniem RPO WSL 2014-2020 – podejmowane były w odniesieniu do Osi 

priorytetowej IX także działania związane z obniżeniem wartości docelowych 

wskaźników oraz przesunięciami alokacji. Uwzględniając jednak prognozowane 

trudności w osiągnięciu wartości końcowych wybranych wskaźników produktu i 

rezultatu działania te mogą okazać się niewystarczające i może być niezbędne np. 

zweryfikowanie i skorygowanie wartości docelowych wskaźników dla Osi priorytetowej 

IX, by dostosować je do bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej. Jest to przede 

wszystkim związane z faktem, iż wprowadzone w ostatnich latach regulacje prawne 

(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. Ustaw RP z 

dn. 5 czerwca 2014 r., poz. 755; Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci (Dz. Ustaw RP z  dn.  17  lutego 2016 r., poz. 195); Ustawa z 

dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz  
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niektórych innych ustaw (Dz. Ustaw RP z dn. 17 sierpnia 2016 r., poz. 1265); Ustawa z 

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.nr 200, 

poz.  1679 z późn. zm); Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. Ustaw RP z dn. 5 stycznia 2017 r., poz. 38), jak podkreślono wcześniej 

przyczyniły się – nadal takie oddziaływanie występuje – do poprawy warunków życia 

ludności przejawiającej się przede wszystkim: (1) systematycznym wzrostem dochodu 

realnego do dyspozycji, spowodowanym zarówno podwyżką wysokości minimalnego 

wynagrodzenia jak i minimalnej stawki godzinowej oraz rosnącą dynamiką średniego 

wynagrodzenia; krajowym i regionalnym spadkiem zagrożenia ubóstwem; (2) spadkiem 

zasięgu ubóstwa skrajnego oraz ubóstwa relatywnego; (3) krajowym i regionalnym 

spadkiem bezrobocia, które jest obecnie najniższe od początku transformacji 

gospodarczej. Czynniki te znacząco (negatywnie) wpływają na możliwości realizacji 

projektów z uwagi na brak zainteresowania uczestnictwem w projektach, w tym 

również brak zainteresowania z ramienia instytucji (potencjalnych beneficjentów) 

realizujących projekty. Dlatego też możliwe do podjęcia przez IZ działania zaradcze – 

przy tak dużej skali zmian społeczno-ekonomicznych – mogą być niewystarczające i 

konieczne może być zweryfikowanie wartości docelowych wskaźników w tym obszarze 

wsparcia.  

 Oś X (Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna), podobnie jak Oś 

VIII, charakteryzowała się pojawiającymi się problemami realizacyjnymi we wszystkich 

trzech analizowanych okresach sprawozdawczych. W roku 2015 był to przede 

wszystkim przesuwający się termin zatwierdzenia Wytycznych w zakresie rewitalizacji 

w programach operacyjnych na lata 2014-2020 i związany z tym brak zatwierdzonych 

Lokalnych Programów Rewitalizacji, które stanowią element niezbędny do udzielenia 

wsparcia w obszarze rewitalizacyjnym – w związku z brakiem zatwierdzonych LPR 

przez gminy, IZ nie mogła ogłosić konkursów na projekty rewitalizacyjne (a więc 

większości konkursów w ramach poddziałań dedykowanych ZIT/RIT). Wobec 

powyższego, IZ przełożyła na 2016 rok konkursy wymagające zatwierdzenia LPR. 

Następnie w roku 2016, pojawiły się opóźnienia w obszarze ochrony zdrowia, 

spowodowane późnym przyjęciem przez Ministerstwo Zdrowia kluczowego dokumentu, 

tj. Map potrzeb zdrowotnych16. Skutkowało to opóźnieniami w ogłaszaniu naborów 

wniosków o dofinansowanie i powstaniu zagrożenia nieosiągnięcia założonych 

wskaźników dotyczących ram wykonania. Podjęte zostały działania zmniejszające 

                                                

16 Choć kwestia ta nie była wskazywana w sprawozdaniu w odniesieniu do Osi priorytetowej VIII, to jednak przedstawiciele 
instytucji zajmujących się wdrażaniem RPO WSL 2014-2020 wskazywali, że również w ww. obszarze wsparcia czynnik 
związany z późnym przyjęciem Map potrzeb zdrowotnych miał znaczenie dla opóźnień wdrożeniowych.  
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wartości wskaźników dla roku 2018 w zakresie powierzchni zrewitalizowanych 

obszarów (proponowana wartość pośrednia dla 2018: 5 ha). W roku 2016, znów 

pojawił się problem z rewitalizacją obszarów zdegradowanych. Przesunięcia czasowe, 

które się pojawiły wpłynęły na opóźnienia w ogłoszeniu naborów wniosków o 

dofinansowanie, tym samym stwarzając zagrożenie nieosiągnięcia założonych planów 

na rok 2018 dotyczących wskaźników ram wykonania. W ostatnim z analizowanych 

okresów sprawozdawczych – 2017 – mogliśmy mówić o niskich płatnościach i późnym 

przyjęciu programów rewitalizacji, zmianach w projektach (w szczególności 

przesunięcia terminów zakończenia okresów realizacji projektów), długich terminach 

realizacji projektów przez beneficjentów / wykonawców oraz wysokim ryzyku 

niewykonania ram wykonania na rok 2018. Zastosowano wobec powyższych zagrożeń 

środki zaradcze w postaci monitoringu projektów oraz propozycji zmniejszenia wartości 

wskaźników rzeczowego i finansowego. Podejmowane działania pozwoliły na 

zdynamizowanie postępu finansowego w ramach Osi priorytetowej X, co z kolei 

sprawiło, że uniknięto problemu niezrealizowania śródokresowego celu finansowego w 

tym obszarze wsparcia. Jednocześnie jednak, dotychczasowa skuteczność 

podejmowanych działań zaradczych nie wyeliminowała całkowicie problemów 

związanych z wdrażaniem omawianej Osi priorytetowej. W ramach Osi priorytetowej X 

mamy bowiem do czynienia ze zidentyfikowanym ryzykiem nieosiągnięcia celu 

końcowego dotyczącego wskaźnika postępu rzeczowego: Powierzchnia obszarów 

objętych rewitalizacją. Oznacza to, że w kolejnych latach wdrażania Programu nie tylko 

uzasadnione, ale wręcz konieczne będzie podejmowanie kolejnych środków 

zaradczych.  

 Osie XI (Wzmocnienie potencjału edukacyjnego), XII (Infrastruktura edukacyjna) i 

XIII (Pomoc techniczna) dla lat 2015 – 2017 charakteryzowały się brakiem 

znaczących problemów w procesie wdrażania tych Osi. 

Uzupełnieniem powyższych danych sprawozdawczych są także wyniki badania 

jakościowego, w ramach którego przedstawicieli IZ oraz IP pytano o ewentualne działania 

zaradcze podejmowane dotychczas w procesie wdrażania RPO WSL 2014-2020. 

Potwierdzają one częściowo informacje o podejmowanych działaniach zaradczych, 

jednocześnie poszerzając katalog podjętych działań oraz wskazując na ich skuteczność. 

Tabela 13. Podejmowane środki zaradcze służące zwiększeniu skuteczności wdrażania interwencji 
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Konsultacje i negocjacje IZ z instytucjami nadzorującymi 

realizację Programu na szczeblu krajowym i 

wspólnotowym (w odpowiedzi na zidentyfikowane i trudne 

do przezwyciężenia trudności w realizacji założonych wartości 

śródokresowych w poszczególnych osiach priorytetowych, 

przede wszystkim w Osiach: I i X; podejmowano próby 

renegocjacji wartości wskaźników postępu rzeczowego lub 

dokonania przesunięć środków finansowych w celu 

zmniejszenia wartości docelowej wskaźnika finansowego; w 

przypadku Osi X, wobec braku zgody na renegocjację 

(obniżenie) wartości docelowej wskaźnika problematycznego, 

zdecydowano o poszerzeniu katalogu wskaźników 

dotyczących tej osi, co skutkowało – zgodnie z obowiązującą 

metodologią pomiaru wskaźników wchodzących w ramy 

wykonania – obniżeniem wymaganego minimalnego poziomu 

realizacji wskaźników w tej Osi, a tym samym urealnieniem 

możliwości zrealizowania celu śródokresowego; z kolei w 

przypadku Osi IV wobec braku zakładanego postępu 

rzeczowego w odniesieniu do wskaźnika dotyczącego 

Inteligentnych Systemów Transportowych uzgodniono 

rezygnację z niniejszego wskaźnika). 

Podejmowanie przez beneficjentów działań 

zorientowanych na zwiększenie skuteczności w 

rekrutowaniu uczestników projektów (w odpowiedzi na 

pojawiające się problemy w zakresie realizacji założeń 

dotyczących liczebności uczestników projektów 

beneficjenci podejmowali szczególnie intensywne 

działania zorientowane na dotarcie do potencjalnych 

uczestników projektów; takie działania podejmowano w 

różnych obszarach wsparcia współfinansowanych ze 

środków EFS, tj. w Osiach: VII (trudność w pozyskaniu 

uczestników pozostających bez zatrudnienia ze względu 

na poprawiającą się sytuację na rynku pracy), IX 

(trudność w pozyskaniu uczestników ze względu na 

zmianę struktury grup docelowych, a co za tym idzie 

zmianę zakresu zapotrzebowania na wsparcie w 

obszarze włączenia społecznego), XI (trudność w 

pozyskaniu uczniów do projektów obejmujących staże i 

zajęcia dodatkowe – w tym przypadku dodatkowo 

czynnikiem zwiększającym skuteczność rekrutacyjną były 

także modyfikacje zakresu merytorycznego, w 

dopuszczalnym zakresie, by dostosować prowadzone 

zajęcia do rzeczywistego bieżącego zainteresowania 

potencjalnych uczestników). 

Utrzymywanie stałego kontaktu z beneficjentami 

realizującymi projekty w obszarach, których dotyczyło 

zagrożenie nieosiągnięcia celów śródokresowych (w 

odpowiedzi na występujące ryzyko nieosiągnięcia celów 

śródokresowych utrzymywano stały kontakt z beneficjentami, 

których projekty oddziaływały na realizację wskaźników 

zagrożonych; spotkania / konsultacje z beneficjentami (także 

w ramach instrumentów ZIT i RIT) miały na celu identyfikację 

ewentualnych trudności i wypracowanie możliwych sposobów 

ich zniwelowania, tak by wyeliminować lub przynajmniej 

ograniczyć ryzyko przesunięć czasowych realizacji projektu, a 

tym samym realizacji założonych wartości docelowych 

wskaźników; jednocześnie, istotnym celem tych kontaktów 

było także skłonienie beneficjentów do składania wniosków o 

płatność nawet w sytuacji, gdy pierwotnie złożenie takiego 

wniosku w danym momencie nie było planowane przez 

beneficjenta, np. ze względu na małą ilość wydatków 

ponoszonych w okresie sprawozdawczym; tego rodzaju 

działania były podejmowane przede wszystkim w Osiach: I, II, 

V i X i dotyczyły roku 2018, tak by złożone wnioski o płatność 

mogły jeszcze przyczynić się do zwiększenia wartości 

wskaźników finansowych osiągniętej w poszczególnych 

osiach w 2018 roku.  

Utrzymywanie stałego kontaktu z beneficjentami 

realizującymi projekty, w których występowały 

problemy z realizacją założonych wartości 

docelowych wskaźników (w odpowiedzi na występujące 

ryzyko nieosiągnięcia założonych wartości docelowych 

wskaźników w projekcie utrzymywano stały kontakt z 

beneficjentami, oczekując jednocześnie przedłożenia 

przez nich propozycji ewentualnych działań naprawczych; 

w zależności od decyzji instytucji podejmowane były 

adekwatne działania, przede wszystkim: wyrażenie zgody 

na ewentualną zmianę dotyczącą zakresu rzeczowego 

projektu (poszerzenie grupy docelowej, zastosowanie 

innych form wsparcia) lub obniżenie wartości wskaźnika 

problematycznego wraz ze zmniejszeniem kwoty 

dofinansowania; możliwe były w tym przypadku także 

działania łączone, tj. obniżenie wartości dofinansowania 

przy jednoczesnym dopuszczeniu określonej modyfikacji, 

np. w odniesieniu do grup docelowych objętych 

wsparciem, co pozwalało na dokonanie zmniejszenia 

wartości dofinansowania w stopniu mniejszym niż miałoby 

to miejsce, gdyby działanie zaradcze ograniczało się tylko 

do modyfikacji (obniżenia) wartości docelowej 

problematycznego wskaźnika; należy przy tym podkreślić, 

że bieżący kontakt z beneficjentami prowadzony jest na 

bieżąco przez opiekunów projektów, nie tylko w 

odniesieniu do projektów, w których występuje zagrożenie 
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nieosiągnięciem założonych wartości docelowych 

wskaźników).  

Konsultacje i negocjacje z wnioskodawcami dotyczące 

ewentualnych modyfikacji terminu realizacji 

poszczególnych zadań w projekcie (w odpowiedzi na 

występowanie problemów z realizacją zakresu rzeczowego 

projektu i nieprzewidzianych okoliczności, przede wszystkim 

w ramach projektów realizowanych w osiach priorytetowych 

przewidujących komponent budowlany inwestycji; w tym 

przypadku skuteczność niniejszego środka zaradczego jest 

zróżnicowana w tym znaczeniu, że decyzja o ewentualnej 

modyfikacji ram czasowych projektu jest podejmowana 

odrębnie dla każdego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem 

uzasadnienia dla takiej modyfikacji podawanego przez 

beneficjenta).  

Zapewnianie odpowiedniego udziału poszczególnych 

grup docelowych poprzez modyfikację katalogu 

kryteriów wyboru projektu (w odpowiedzi na 

zidentyfikowane problemy i ryzyka dotyczące osiągnięcia 

wartości docelowych wskaźników odnoszących się do 

określonej skali uczestnictwa przedstawicieli określonych 

grup docelowych podejmowano na bieżąco działania w 

zakresie modyfikacji katalogu kryteriów wyboru projektów; 

tego rodzaju działania pozwalały na premiowanie tych 

przedsięwzięć, które w relatywnie dużym stopniu 

przyczyniają się do realizacji założonych wartości 

docelowych wskaźników, które dotyczyły grup 

docelowych szczególnie trudnych w ich pozyskaniu do 

uczestnictwa w projekcie; niekiedy, jak w Osi VII tego 

rodzaju działania miały bardziej fundamentalny charakter, 

gdyż nie odnosiły się tylko do modyfikacji kryteriów 

premiujących, ale także modyfikacji zapisów SZOOP w 

celu umożliwienia kierowania wsparcia do szerszej grupy 

odbiorców niż pierwotnie założona).  

Konsultacje i negocjacje z wnioskodawcami dotyczące 

ewentualnych modyfikacji zakresu finansowego projektu 

(w odpowiedzi na występowanie problemów dotyczących 

realizacji poszczególnych elementów projektu w pierwotnie 

określonych ramach finansowych, przede wszystkim w 

ramach projektów realizowanych w Osiach priorytetowych 

przewidujących komponent budowlany inwestycji, gł. w 

Osiach: IV, V, VI, X; w tym przypadku skuteczność 

niniejszego środka zaradczego jest zróżnicowana w tym 

znaczeniu, że decyzja o ewentualnej modyfikacji wielkości 

dofinansowania projektu jest podejmowana odrębnie dla 

każdego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem uzasadnienia dla 

takiej modyfikacji podawanego przez beneficjenta; w badaniu 

jakościowym podkreślano jednak, że IZ w przypadku 

uzasadnionej potrzeby zwiększenia dofinansowania dokonuje 

takiego zwiększenia, pod warunkiem dostępności środków 

finansowych). 

Elastyczne podejście do zapewnienia 

komplementarności pomiędzy projektami 

współfinansowanymi z EFRR i EFS (w odpowiedzi na 

występujące trudności z terminową realizacją elementu 

infrastrukturalnego, działania współfinansowane ze 

środków EFS realizowano w ramach innej infrastruktury, 

którą dysponował beneficjent).  

Dostosowywanie harmonogramów naborów projektów do 

bieżących możliwości skutecznego ich przeprowadzenia 

(w odpowiedzi na występujący brak regulacji centralnych / 

wspólnotowych, które były niezbędne do przeprowadzenia 

określonych naborów, w pierwszej kolejności uruchamiano te 

nabory, w których tego rodzaju problem nie występował; w 

początkowym okresie wdrażania, w Osi X występował brak 

możliwości uruchomienia naborów w obszarze infrastruktury 

zdrowotnej i rewitalizacji, koncentrowano się więc na 

wsparciu w obszarze rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, 

Podejmowanie działań zorientowanych na pomoc 

beneficjentom w odniesieniu do formalno-prawnego 

aspektu realizowanych projektów (w odpowiedzi na 

dużą złożoność proceduralnych i administracyjnych 

uwarunkowań realizacji projektów, szczególnie w 

początkowym okresie wdrażania Programu, oferowano 

beneficjentom pomoc w formie bieżących konsultacji, 

spotkań (także wyjazdowych – w przypadku RIT), a także 

zwracano uwagę na możliwość uwzględnienia w ramach 

kosztów pośrednich wydatków na zatrudnienie personelu 
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wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług 

społecznych; takie działanie zapewniło postęp rzeczowy i 

finansowy przynajmniej w części interwencji przewidzianej w 

Osi X). 

gwarantującego sprawną obsługę administracyjną 

projektu). 

Podejmowanie działań zorientowanych na zapewnienie 

odpowiedniej ilości składanych wniosków o 

dofinansowanie (w odpowiedzi na niski poziom 

zainteresowania we wcześniejszych naborach w ramach 

danej osi priorytetowej, podejmowano działania zorientowane 

na zwiększenie zainteresowania potencjalnych beneficjentów 

oraz zachęcenie ich do aplikowania o wsparcie; w ramach Osi 

priorytetowej I podejmowane intensywne działania 

informacyjne i spotkania skierowane do wnioskodawców z 

sektora przedsiębiorstw; przede wszystkim jednak 

zwiększano liczbę naborów w stosunku do pierwotnie 

planowanej, tak by poszerzyć możliwość składania wniosków 

o dofinansowanie przez jak największe grono potencjalnych 

beneficjentów, dotyczy to zarówno Działania 1.1, jak i 

Działania 1.2; w tym przypadku szczególnie istotne jest to, że 

uruchamianiu kolejnych naborów towarzyszyły modyfikacje 

przewidzianego zakresu interwencji, co również wpływało na 

fakt, że poszerzała się grupa uprawnionych i 

zainteresowanych wsparciem projektodawców; chodzi tutaj 

np. o realizację naborów w obszarze inteligentnych 

specjalizacji w momencie poszerzenia katalogu inteligentnych 

specjalizacji woj. śląskiego, a także poszerzanie 

dopuszczalnego zakresu dofinansowanych przedsięwzięć – 

vide uzupełnienie katalogu typów projektów w Działaniu 1.2 o 

typ: „Zakup usług proinnowacyjnych przez MŚP”). 

Podejmowanie działań usprawniających 

funkcjonowanie Podmiotowego Systemu 

Finansowania w Osi VIII (w odpowiedzi na bardzo duże 

zainteresowanie wsparciem oferowanym w ramach PSF, 

a jednocześnie mając świadomość, że ze względu na 

wielkość alokacji dla Działania 8.2, ma ono kluczowe 

znaczenie dla realizacji celu śródokresowego, 

podejmowano określone działania usprawniające; 

dotyczyły one – po pierwsze – funkcjonowania IP i obsługi 

przez tę instytucję całego systemu (np. oddelegowanie 

osób do weryfikacji wniosków o płatność wyłącznie w 

odniesieniu do projektów realizowanych w ramach PSF), 

po drugie zaś – usprawnień dla Operatorów (np. 

wprowadzenie możliwości zawieszania naborów 

wniosków od przedsiębiorców, by umożliwić Operatorom 

dokonywanie weryfikacji i rozliczeń już zrealizowanych 

usług).  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania jakościowego z przedstawicielami IZ/IP 

Podsumowując analizę dotyczącą podejmowanych środków zaradczych służących 

zwiększeniu skuteczności wdrażania interwencji w ramach RPO WSL 2014-2020 warto 

zauważyć, że generalnie działania te trafnie odzwierciedlają wcześniej scharakteryzowane 

czynniki utrudniające realizację założonych wartości docelowych wskaźników. Podkreślić 

przy tym należy, że znaczna część zidentyfikowanych i opisanych powyżej działań 

realizowana była nie tylko przez IZ/IP lub przez samych beneficjentów, ale we współpracy 

pomiędzy tymi dwoma głównymi kategoriami interesariuszy procesu wdrażania RPO WSL 

2014-2020 (monitoring ewentualnych trudności w realizacji pierwotnych założeń 

projektowych; konsultacje i negocjacje dotyczące ewentualnych modyfikacji zakresu 

rzeczowego i finansowego; intensyfikacja procesu rozliczania wniosków o płatność). Takie 

podejście ocenić należy pozytywnie przede wszystkim ze względu na fakt, iż zapewnia ono – 

w miarę możliwości – stosowanie elastycznych i zindywidualizowanych środków zaradczych, 
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ale także dlatego, że pozwala ono uwzględniać ograniczenia i nieprzewidziane trudności 

występujące na etapie realizacji projektów, których antycypacja na etapie aplikowania o 

wsparcie była niemożliwa lub bardzo utrudniona. 

Na zakończenie warto także dodać, że choć w powyższej tabeli przedstawiono przykłady 

konkretnych działań zaradczych podejmowanych w odniesieniu do ewentualnych problemów 

występujących w poszczególnych osiach priorytetowych, to jednocześnie przykłady te 

reprezentują ogólną typologię stosowanych w Programie środków zaradczych, które były do 

tej pory stosowane w procesie wdrażania RPO WSL 2014-2020 lub też które podejmowane 

są obecnie, czy nawet planowane na pozostały okres wdrażania. Wskazać tutaj należy 

chociażby na sposób zaplanowania naborów na rok 2019, który podporządkowany jest 

możliwie jak najwcześniejszemu uruchomieniu realizacji jak największej liczby nowych 

projektów (ponad 70 naborów dla całego 2019 roku), czy też podejmowane rozmowy z 

Komisją Europejską dotyczące ewentualnych zmian w Programie (z uwzględnieniem kolejnej 

zmiany, która może nastąpić po dokonaniu przeglądu śródokresowego i wykorzystaniu 

wniosków z niego płynących. 

Możliwe sposoby przeciwdziałania negatywnym trendom w zakresie osiągania 

wartości docelowych wskaźników 

W niniejszej części przedstawiono rekomendacje dotyczące działań i narzędzi 

instytucjonalnych oraz operacyjnych, które należy wdrożyć w celu przeciwdziałania 

negatywnym trendom w zakresie osiągania wartości docelowych wskaźników. 

Rekomendacje te dotyczą problemów zidentyfikowanych wcześniej jako czynniki 

utrudniające realizację założonych wartości docelowych wskaźników, czy wręcz powodujące 

ich nieosiągnięcie. 

Z punktu widzenia znaczenia dla usprawnienia procesu wdrażania, a także realnych 

możliwości ich wprowadzenia na obecnym etapie realizacji Programu, podkreślić należy 

celowość podjęcia następującego rodzaju działań:   

 W odniesieniu do problemu opóźnień w realizacji przedsięwzięć 

inwestycyjnych (także w kontekście coraz bardziej zaawansowanego etapu 

wdrażania Programu) i w celu uniknięcia problemów z realizacją celów 

końcowych wskaźników postępu finansowego (z czym borykano się w 

przypadku celów śródokresowych w czterech Osiach priorytetowych: I, II, V, X) 

– Podjęcie działań zorientowanych na zwiększenie w procesie oceny i wyboru 

projektów  znaczenia kwestii okresu realizacji projektów i poziomu przygotowania 

inwestycji do realizacji, tj. przede wszystkim: (1) Wprowadzanie do regulaminów 

konkursów zapisów nakładających na wnioskodawców określone wymagania 
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dotyczące złożenia dokumentacji potwierdzającej określony poziom przygotowania 

planowanej inwestycji do realizacji. (2) Rezygnacja w końcowym okresie wdrażania 

Programu z naborów dopuszczających realizację projektów inwestycyjnych w formule 

„Zaprojektuj i wybuduj”. (3) Rozważenie przeprowadzenia pilotażu rozwiązania 

polegającego na zwiększeniu znaczenia w procesie oceny projektów w ramach 

EFRR kwestii przygotowania inwestycji do realizacji poprzez: (a) zwiększenie liczby 

punktów możliwych do uzyskania w kryterium: „Stopień przygotowania inwestycji do 

realizacji” lub (b) zastosowanie (bądź doprecyzowanie – dotyczy naborów 

realizowanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości) –kryterium dostępowego 

określającego minimalny wymagany poziom gotowości inwestycji do realizacji17. 

 W odniesieniu do przeciwdziałania problemowi długiego czasu weryfikacji 

wniosków o płatność, co przekłada się na opóźnianie się procesu certyfikacji 

wydatków kwalifikowalnych – Weryfikacja prawnej możliwości uproszczenia 

procesu weryfikacji wniosków o płatność w ramach EFRR poprzez dopuszczenie 

możliwości dokonywania płatności częściowych nawet w sytuacji, gdy część 

wydatków z danego wniosku o płatność nie została zatwierdzona (płatność 

częściowa obejmowałaby tę część wydatków z danego wniosku o płatność, która 

została zatwierdzona na etapie weryfikacji wniosku o płatność). 

 W odniesieniu do przeciwdziałania problemowi obniżania kwoty 

certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych w rezultacie nieznacznego 

obniżania stopnia realizacji wskaźników postępu rzeczowego – Dopuszczenie w 

odniesieniu do projektów inwestycyjnych obejmujących prace budowlane 

elastycznego podejścia w odniesieniu do sytuacji, w których ze względu na 

nieprzewidziane okoliczności występują nieznaczne odstępstwa od założeń 

dotyczących wartości docelowych wskaźników. Chodziłoby w tym przypadku o 

wprowadzenie precyzyjnie określonego (procentowa skala odstępstwa), 

dopuszczalnego, poziomu odstępstw od pierwotnych założeń, bez konieczności 

uzyskiwania akceptacji ze strony IZ/IP.W przypadku, gdy poziom odstępstw zostałby 

przekroczony, stosowane byłoby dotychczasowe podejście, w którym wymagana jest 

akceptacja ze strony IZ/IP.  

Z kolei w kontekście przyszłego okresu finansowania należałoby rozważyć – w 

odniesieniu do tego samego problemu – wprowadzenie mechanizmu (stosowanego 

                                                

17 Analiza benchmarkingowa wykazała, że kryteria zbliżone do obecnie stosowanego w RPO WSL 2014-2020, odnoszące się 
do stopnia gotowości do realizacji inwestycji są także wykorzystywane w innych programach (RPO Województw: Łódzkiego, 
Opolskiego, Świętokrzyskiego). W każdym z tych regionów kryterium ma charakter punktowy, wydaje się jednak, że w 
kontekście zaawansowania wdrażania Programu celowe jest rozważenie jako wariantu niniejszego zalecenia przeformułowania 
omawianego kryterium na wariant dostępowy. 
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m.in. w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko lub Funduszach 

Norweskich18), który pozwala na zwiększenie dofinansowania (np. o 10%) w sytuacji 

wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności oddziałujących na realizację projektu, co 

nie wiązałoby się z koniecznością korekty (tj. podwyższenia) wartości docelowych 

wskaźników postępu rzeczowego. 

 W odniesieniu do problemu – którego znaczenie będzie narastać w kolejnych 

latach wdrażania Programu – dotyczącego skracania się okresu czasu, w 

którym możliwe będzie osiągnięcie założonych wartości docelowych 

wskaźników w projektach – Dokonywanie priorytetyzacji naborów ze względu na 

pilność przeprowadzenia oceny i rozstrzygnięcia konkursu pod kątem 

przewidywanego średniego czasu trwania projektów danego typu (na podstawie 

dotychczas realizowanych projektów).  

Specyficznym aspektem funkcjonowania systemu instytucjonalnego jest kwestia stosowania 

przez beneficjentów procedur związanych z Prawem Zamówień Publicznych oraz zasadą 

konkurencyjności. Wnioski z przeprowadzonych analiz wskazują, że problemy w tym 

obszarze często prowadzą do opóźnień w realizacji projektów lub konieczności dokonywania 

korekt finansowych wynikających z błędów w przeprowadzeniu procedur. Jednocześnie, 

należy zwrócić uwagę na planowaną na rok 2020 zmianę ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, która najprawdopodobniej wprowadzać będzie wymóg stosowania przez 

Zamawiających mechanizmu waloryzacji ceny usługi / dostawy przy zamówieniach 

długoterminowych. W przypadku faktycznego wprowadzenia tego rozwiązania niezbędne 

będzie wprowadzenie odpowiednich regulacji także do umów o dofinansowanie, by 

wkomponować ten mechanizm w udzielanie dofinansowania.  

W kontekście propozycji możliwych sposobów przeciwdziałania negatywnym trendom w 

zakresie osiągania wartości docelowych wskaźników wskazać należy jeszcze na jeden 

mechanizm takiego przeciwdziałania, który dotyczy realizacji wskaźników postępu 

finansowego (a więc tych, które w ramach pomiaru śródokresowego cechuje problem 

nieosiągnięcia przyjętych założeń lub występowania przez znaczną część okresu wdrażania 

dużego ryzyka ich nieosiągnięcia). Wydaje się, że w przypadku tych Osi priorytetowych, w 

których mamy do czynienia z relatywnie dużym poziomem zainteresowania wsparciem, a 

jednocześnie występuje duża skala korekt finansowych w toku występujących na etapie 

realizacji trudności wykonawczych lub negatywnej weryfikacji części wydatków 

                                                

18 W ramach przeprowadzonej analizy benchmarkingowej zidentyfikowano w obu wspomnianych programach stosowanie 
mechanizmu uwzględnienia na etapie aplikowania o wsparcie rezerwy z przeznaczeniem na dofinansowanie w projekcie 
dodatkowych kosztów, które mają charakter nieprzewidziany (tj. nie można było ich uwzględnić na etapie przygotowywania 
wniosku o dofinansowanie). W przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wartość tego rodzaju rezerwy nie 
może przekraczać 10% kosztów kwalifikowalnych (po odjęciu wydatków nieprzewidzianych), w ramach funduszy norweskich 
jest to 5% przyznanych środków. 
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deklarowanych we wnioskach o płatność, należy dopuszczać – w miarę możliwości i 

dostępności środków pozostających w dyspozycji samorządu województwa – stosowanie 

nadkontraktacji, która pozwalałaby na osiągnięcie założeń dotyczących celów finansowych 

nawet pomimo ewentualnych późniejszych korekt finansowych w projektach. Stosowanie 

nadkontraktacji powinno dotyczyć przede wszystkim ostatnich naborów planowanych w 

ramach danego Działania / Poddziałania, wtedy bowiem dysponuje się najpełniejszą wiedzą 

w zakresie celowości wprowadzenia tego rozwiązania (wiedza na temat dotychczasowego 

postępu w realizacji wskaźników finansowych; wiedza na temat dotychczasowego 

zainteresowania wnioskodawców we wcześniejszych naborach; wiedza na temat 

dokonanych do tej pory korektach finansowych w już realizowanych projektach).  

Na zakończenie niniejszej analizy warto zwrócić uwagę na jeszcze jedno rozwiązanie, które 

mogłoby być użyteczne w kontekście usprawniania procesu kontraktacji, a tym samym – 

certyfikacji, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, iż jego wdrożenie w bieżącym okresie 

finansowania nie jest już możliwe. Chodzi tutaj o powiązanie rozproszonych naborów 

dotyczących tożsamych zakresów interwencji, ale wyodrębnionych ze względu na 

stosowanie instrumentów terytorialnych w jeden nabór o zasięgu ogólnowojewódzkim (z 

ewentualnym: (a) zapewnieniem odpowiednich kwot alokacji dla obszarów objętych 

określonymi instrumentami terytorialnymi i ich „uwalnianiem” w momencie, gdy kwota 

wnioskowana dla poszczególnych obszarów byłaby mniejsza od pierwotnie przypisanej do 

danego obszaru kwoty alokacji, (b) wprowadzeniem preferencji dla projektów dotyczących 

obszarów objętych określonymi instrumentami terytorialnymi. Uproszczenie procesu naboru 

wniosków dla poszczególnych ZIT/RIT, z jednoczesnym zapewnieniem w danym naborze 

puli środków gwarantowanych dla danego obszaru objętego instrumentami terytorialnymi 

przeciwdziałałoby trendowi polegającemu na prowadzeniu dużej liczby naborów o relatywnie 

niewielkiej puli dostępnych środków finansowych. Ze względu na przyjęte rozwiązania 

instytucjonalne w bieżącym okresie finansowania takie rozwiązanie nie jest już możliwe, 

natomiast pozytywnie ocenić należy tutaj podejście IZ do naborów skierowanych do 

poszczególnych obszarów objętych instrumentami terytorialnymi, by środki finansowe, które 

nie zostaną wykorzystane do określonego momentu w ramach naborów dedykowanych 

ZIT/RIT trafiały do puli „ogólnowojewódzkiej”. Jest to podejście równoważące potrzeby i 

interesy (ale także realne możliwości i ograniczenia) poszczególnych subregionów oraz 

dążenie do skutecznego wydatkowania jak największej puli środków w ramach RPO WSL 

2014-2020. 

Potrzeba dostosowania wartości docelowych wskaźników 

W ramach niniejszego podrozdziału omówione zostały zasadne z perspektywy 

przeprowadzonych analiz zmiany wielkości wartości docelowych wskaźników. Omówione 
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zostaną dwie kategorie zmian. Po pierwsze będą to zmiany wynikające z niższej niż 

zakładana efektywności, która przejawia się występowaniem mniejszych niż wartość 

docelowa prognozowanych wartości wskaźników. Po drugie omówione zostaną konieczne 

do przeprowadzenia zmiany w wartościach docelowych wynikające z zalecanych zmian w 

wielkości alokacji w poszczególnych obszarach interwencji. 

W podrozdziałach dotyczących obecnego i prognozowanego stanu realizacji wskaźników 

produktu i rezultatu przedstawione zostały wskaźniki, w przypadku których występuje ryzyko 

braku możliwości osiągnięcia wartości docelowych. W ich przypadku dotychczasowa 

efektywność wsparcia prawdopodobnie nie pozwoli na osiągnięcie wartości docelowych. 

Potrzeba dostosowania wartości docelowych wskaźników powinna przede wszystkim 

wynikać z wystąpienia podczas wdrażania przesłanek nieznanych w momencie ustalania 

pierwotnych wartości docelowych wskaźników. Uwzględniając informacje dotyczące 

potencjału absorpcyjnego poszczególnych Osi priorytetowych stwierdzić należy, iż z taką 

sytuacją mamy do czynienia w przypadku Osi priorytetowych VII oraz IX, z których pochodzi 

większość wskaźników produktu i rezultatu zidentyfikowanych jako problemowe. W latach 

2014-2018 sytuacja na rynku pracy oraz w obszarze integracji społecznej uległa znaczącej 

poprawie. Sytuacja ta ma wpływ na obniżenie zapotrzebowania na wsparcie w tych 

obszarach, co prawdopodobnie będzie w istotny sposób ograniczało możliwość osiągnięcia 

wartości docelowych wskaźników ustalanych w momencie kiedy skala potrzeb w 

omawianych obszarach była większa. W związku z wystąpieniem istotnych zmian w 

obszarze rynku pracy oraz włączenia społecznego rekomenduje się zmniejszenie wartości 

docelowych wskaźników z Osi priorytetowych VII oraz IX zidentyfikowanych w ramach 

przeprowadzonych analiz eksperckich jako problemowe do wartości prognozowanych, które 

stanowią realny do osiągnięcia poziom realizacji wskaźników w obecnej sytuacji. Chodzi o  

zgłoszenie przy najbliższej aktualizacji RPO WSL propozycji zmian wartości docelowych 

następujących wskaźników: 

 Działanie 7.1 i 7.2: wskaźnik produktu Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych 

wsparciem w programie- zmniejszenie wartości docelowej z 45 314 osób do 26 911 

osób19; 

 Działanie 7.1 i 7.2: wskaźnik produktu Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych 

wsparciem w programie kobiety – zmniejszenie wartości docelowej z 25 829 osób do

15 058 osób; 

                                                

19 W przypadku wskaźników, w przypadku których mamy do czynienia z podziałem na płeć wartość docelowa wskaźnika 
ogółem stanowi sumę prognozowanych wartości wskaźników dla kobiet i mężczyzn. 
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 Działanie 7.1 i 7.2: wskaźnik produktu Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych 

wsparciem w programie mężczyźni - zmniejszenie wartości docelowej  z 19 485 osób 

do 11 853 osób; 

 Działanie 7.1 i 7.2: wskaźnik rezultatu bezpośredniego Liczba osób, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu programu - zmniejszenie wartości docelowej z 18 825 

osób do 12 172 osób; 

 Działanie 7.1 i 7.2: wskaźnik rezultatu bezpośredniego Liczba osób, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu programu  kobiety - zmniejszenie wartości docelowej z 

10 730 osób do 6 683 osób; 

 Działanie 7.1 i 7.2: wskaźnik rezultatu bezpośredniego Liczba osób, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu programu  mężczyźni - zmniejszenie wartości docelowej 

z 8 095 osób do 5 489 osób; 

 Działanie 7.1 i 7.2: wskaźnik rezultatu bezpośredniego Liczba osób pracujących po 

opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)  - zmniejszenie 

wartości docelowej z 31 308 osób do 22 784 osób;  

 Działanie 7.1 i 7.2: wskaźnik rezultatu bezpośredniego Liczba osób pracujących po 

opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) kobiety - 

zmniejszenie wartości docelowej z 16 593 osób do 13 041 osób; 

 Działanie 7.1 i 7.2: wskaźnik rezultatu bezpośredniego Liczba osób pracujących po 

opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) mężczyźni - 

zmniejszenie wartości docelowej z 14 715 osób do 9 743 osób; 

 Działanie 9.1: wskaźnik produktu Liczba środowisk objętych programami lokalnej 

aktywności  - zmniejszenie wartości docelowej z 399 osób do 156; 

 Działanie 9.1: wskaźnik rezultatu bezpośredniego Liczba 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 - 

zmniejszenie wartości docelowej z 3 730 osób do 1 789 osób; 

 Działanie 9.1: wskaźnik rezultatu bezpośredniego Liczba 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 kobiety - 

zmniejszenie wartości docelowej z 2 238 osób do 1 028 osób; 

 Działanie 9.1: wskaźnik rezultatu bezpośredniego Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w 
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kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z 

prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu mężczyźni 

- zmniejszenie wartości docelowej z 1 492 osób do 761 osób. 

Dodatkowo, ze względu na wskazane w podrozdziale dot. przyczyn nieosiągnięcia 

zakładanych wartości wskaźników ograniczenia realizacyjne związane z funkcjonowaniem 

CKZiU postuluje się o zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika Liczba podmiotów 

realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem 

w programie z dotychczasowej 35 szt. do 2 szt., która wynika z obecnej szacunkowej 

realizacji wskaźnika. W przypadku Działania 11.3 uzyskanie dalszych efektów 

prawdopodobnie nie będzie możliwe. Należy tutaj podkreślić, że niski popyt na tworzenie 

Centrów Kształcenia Zawodowego jest spowodowany bardzo wysokimi kosztami oraz 

licznymi obostrzeniami związanymi z prawem oświatowym oraz dużymi zmianami 

wprowadzanymi przez aktualną reformę edukacji, spośród których wskazać trzeba przede 

wszystkim na następujące okoliczności: 

 Powstanie – w wyniku przekształcenia publicznej placówki kształcenia praktycznego 

oraz ośrodka kształcenia i doskonalenia zawodowego – publicznych centrów 

kształcenia zawodowego, które będą prowadziły kształcenie ustawiczne we 

wszystkich pozaszkolnych formach kształcenia. 

 Zmiany zasad udzielania akredytacji na kształcenie ustawiczne w formach 

pozaszkolnych, która będzie wymagana od września 2020 r. 

 Uzyskanie przez szkoły możliwości dostosowania oferty kształcenia dla dorosłych 

poprzez wprowadzenie krótszych form kursowych.  

 Brak od 1 września 2020 r. klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych, a w latach następnych – kolejnych klas, a w 

rezultacie – nieuruchamianie rekrutacji do tego typu szkoły w roku szkolnym 

2020/2021. 

 Wprowadzenie w branżowej szkole II stopnia kształcenia zawodowego w ramach 

kwalifikacyjnego kursu zawodowego. 

Zmniejszone wartości docelowe wskaźników wynikają z wartości prognozowanych, które 

uzyskane zostały w sposób przedstawiony we wstępie do rozdziału „Ocena postępów we 

wdrażaniu RPO WSL 2014-2020” 

Powyższe wskaźniki należy uznać za te, w przypadku których ewentualna korekta wartości 

docelowych byłaby najbardziej uzasadniona. Jednocześnie jednak, uwzględniając 

możliwości dalszych zmian sytuacji społeczno-ekonomicznej w porównaniu z momentem 

opracowywania Programu (i w przypadku których zidentyfikowano brak możliwości 
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osiągnięcia wartości docelowych wskaźników) konieczne mogą się okazać w dalszym 

okresie wdrażania Programu także inne modyfikacje w tym zakresie. Dotyczy to przede 

wszystkim EFS, gdyż w przypadku tego funduszu wrażliwość na ewentualne zmiany sytuacji 

społeczno-ekonomicznej jest większa (i cechująca się większą dynamiką) niż ma to miejsce 

w odniesieniu do EFRR). 

W części raportu dotyczącej potencjału absorpcyjnego wskazano, iż ze względu na niski 

potencjał absorpcyjny zaleca się przesunięcie 10 mln Euro zasadniczej alokacji Osi 

priorytetowej I do Działań, w których występuje wysoki potencjał absorpcyjny. Ponadto 

sformułowano zalecenie rozdysponowania Rezerwy Wykonania Osi priorytetowej I do 

Działania 4.1 oraz ewentualnego przesunięcia Rezerwy Wykonania Osi priorytetowej X do 

Działania 12.1. Kolejnym zaleceniem dotyczącym zmian w wielkości alokacji jest 

rekomendacja dotycząca rozdysponowania Rezerwy Wykonania wewnątrz Osi 

priorytetowych, którym przysługuje „własna” Rezerwa Wykonania. Każda ze zmian w 

zakresie wielkości alokacji powinna nieść za sobą zmianę wartości docelowych wskaźników 

proporcjonalną do zmiany alokacji środków. W przypadku zmniejszenia alokacji należy 

proporcjonalnie zmniejszyć wartość docelową, a  w przypadku zwiększenia alokacji należy 

proporcjonalnie zwiększyć wartości docelowe wskaźników w danym Działaniu.  

ANALIZA POTENCJAŁU ABSORPCYJNEGO OSI PRIORYTETOWYCH 

Potencjał absorpcyjny Osi priorytetowych, którym przysługują środki z rezerwy 

wykonania 

W niniejszej części dokonano oceny potencjału absorpcyjnego poszczególnych Osi 

priorytetowych, którym przysługują środki z rezerwy wykonania oraz wskazano w ramach 

których osi możliwe jest skonsumowanie dodatkowych (ponad te założone w ramach 

rezerwy wykonania przypisanej do danej osi priorytetowej) środków i w jakiej wysokości. 

W ramach analiz potencjału absorpcyjnego opartych o dane zastane ujęte zostały dwa 

najistotniejsze czynniki świadczące o zdolności do absorpcji środków. Pierwszym z nich jest 

poziom zainteresowania wnioskodawców dotychczas przeprowadzonymi naborami w 

poszczególnych obszarach interwencji. Natomiast drugim jest czasowa możliwość 

konsumpcji środków wynikająca z czasu realizacji projektów, który ma związek z 

charakterem realizowanych przedsięwzięć. 

Oceniając potencjał absorpcyjny  warto w pierwszej kolejności odwołać się do prognoz 

dotyczących skali realizacji wskaźników finansowych, których wyniki zaprezentowane zostały 

w części poświęconej ocenie wskaźników Ram Wykonania. Jeżeli prognozowany stopień 

realizacji wskaźnika finansowego przekracza założoną wartość docelową wynikającą z 
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wielkości alokacji w danej Osi, to oznacza to, iż w Osi występuje potencjał do konsumpcji 

dodatkowej puli środków. Uwzględniając wariant optymistyczny prognoz (uznawany za 

wyjściowy) tylko w Osiach priorytetowych I, VII oraz IX występują istotne ograniczenia w 

zakresie potencjału absorpcji dodatkowych środków, ponieważ w Osiach tych prognozowany 

stopień realizacji wskaźnika finansowego jest niższy niż 100%. W pozostałych Osiach 

występuje potencjał do absorpcji dodatkowej alokacji. Przy czym największy potencjał do 

absorpcji dodatkowych środków występuje w Osiach priorytetowych III (prognozowany 

stopień realizacji wskaźnika finansowego 209,4%), XII (174,3%) oraz V (150,1%). W osiach 

tych przewiduje się, iż możliwa byłaby absorpcja dodatkowych środków przekraczających 

połowę dotychczasowej alokacji. 

Podstawowym warunkiem dla możliwości absorpcji dodatkowych środków jest występowanie 

zainteresowania wsparciem, które pośrednio stanowi oznakę występowania 

zapotrzebowania na wsparcie. W poniższej tabeli przedstawiony został udział kwoty łącznej 

wnioskowanej w poszczególnych naborach w łącznym budżecie naborów poszczególnych 

Działań i Osi priorytetowych, który stanowi wskaźnik zainteresowania wnioskodawców 

poszczególnymi obszarami interwencji.  
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Tabela 14. Poziom zainteresowania wnioskodawców poszczególnymi obszarami interwencji 

Oś priorytetowa / Działanie 

Udział kwoty 
wnioskowanej w 
budżecie naborów  Oś priorytetowa / Działanie 

Udział kwoty 
wnioskowanej w 
budżecie naborów 

Oś priorytetowa I 90,0%  Oś priorytetowa VII 299,6% 

Działanie 1.1 73,4%  Działanie 7.1 362,6% 

Działanie 1.2 95,7%  Działanie 7.2 99,4% 

Działanie 1.3 49,9%  Działanie 7.3 607,5% 

Działanie 1.4   Działanie 7.4 474,4% 

Oś priorytetowa II 208,1%  Działanie 7.5 100,0% 

Działanie 2.1 208,1%  Oś priorytetowa VIII 168,4% 

Oś priorytetowa III 162,4%  Działanie 8.1 151,8% 

Działanie 3.1 71,6%  Działanie 8.2 206,8% 

Działanie 3.2 251,9%  Działanie 8.3 59,5% 

Działanie 3.3 142,4%  Oś priorytetowa IX 119,2% 

Działanie 3.4 100,0%  Działanie 9.1 121,6% 

Działanie 3.5   Działanie 9.2 118,5% 

Oś priorytetowa IV 112,5%  Działanie 9.3 113,3% 

Działanie 4.1 463,2%  Oś priorytetowa X 168,6% 

Działanie 4.2 100,0%  Działanie 10.1 514,0% 

Działanie 4.3 156,7%  Działanie 10.2 92,1% 

Działanie 4.4 50,9%  Działanie 10.3 142,8% 

Działanie 4.5 65,1%  Działanie 10.4 100,0% 

Działanie 4.6   Oś priorytetowa XI 188,7% 

Oś priorytetowa V 122,2%  Działanie 11.1 146,2% 

Działanie 5.1 117,1%  Działanie 11.2 88,9% 

Działanie 5.2 70,8%  Działanie 11.3 427,4% 

Działanie 5.3 164,9%  Działanie 11.4 495,6% 

Działanie 5.4 84,1%  Oś priorytetowa XII 111,2% 

Działanie 5.5 1043,4%  Działanie 12.1 131,3% 

Oś priorytetowa VI 199,1%  Działanie 12.2 95,4% 

Działanie 6.1 233,6%  Działanie 12.3 111,1% 

Działanie 6.2 90,3%    

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych systemu LSI (stan na 31.12.2018 r.) 

Rozpatrując poziom zainteresowania wsparciem na poziomie Osi priorytetowych stwierdzić 

należy, iż w niemal wszystkich wnioskowana kwota dofinansowania przekracza budżet 

naborów. Wyjątkiem Oś priorytetowa I, w której łączna wnioskowana kwota stanowi 90% 

kwot budżetów naborów. Wynika to z relatywnie niskiego zainteresowania w naborach z 

Działań 1.1 oraz 1.3. Osi priorytetowej I nie będą jednak przysługiwać środki Rezerwy 

Wykonania. 

Jedynie w przypadku trzech Osi priorytetowych II, VII i IX mamy do czynienia z 

jednorodnością wewnętrzną, kiedy wnioskowana kwota dofinansowania przekracza bądź jest 

bardzo bliska kwocie budżetów naborów nie tylko na poziomie Osi, ale też wszystkich 

Działań. W pozostałych Osiach występują Działania, w których zainteresowanie było niższe 

niż możliwości w naborach. Wśród Działań o relatywnie niskim zainteresowaniu wymienić 

należy Działanie 1.3 (udział wnioskowanej kwoty w budżecie naborów 49,9%), Działanie 4.4 

(50,9%), Działanie 8.3 (59,5%), Działanie 4.5 (65,1%), Działanie 5.2 (70,8%), Działanie 3.1 
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(71,6%) oraz Działanie 1.1 (73,4%). W pozostałych Działaniach kwota wnioskowanego 

dofinansowania przekraczała 80% budżetów naborów.  

Przy określaniu obszarów interwencji o największym potencjale absorpcyjnym należy wziąć 

pod uwagę obok zainteresowania wsparciem także możliwości wynikające z prognozy 

wskaźników finansowych. W konsekwencji jako obszary o największym potencjale 

absorpcyjnym należy wskazać Działania spoza Osi priorytetowych I, VII i IX, w których 

zainteresowanie wsparciem jest największe. Są to: 

 Działanie 5.5 (wnioskowana kwota stanowiła 1043,4% puli budżetów naborów) 

 Działanie 10.1  (wnioskowana kwota stanowiła 514,0% puli budżetów naborów) 

 Działanie 11.4 (wnioskowana kwota stanowiła 495,6% puli budżetów naborów) 

 Działanie 4.1 (wnioskowana kwota stanowiła 463,2% puli budżetów naborów) 

W konsekwencji to Osie priorytetowe V, X, XI oraz IV należy uznać za obszary interwencji, w 

których potencjał absorpcyjny jest największy. 

Zainteresowanie wsparciem świadczące o występowaniu potencjału absorpcyjnego zostało 

poddane ocenie także na poziomie typów projektów. W Działaniu 5.5 typem projektu o 

największym zainteresowaniu jest Wyposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej w 

sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych, tego typu 

projektu dotyczyły wszystkie wnioski o dofinansowanie w Działaniu 5.5. W Działaniu 10.1 

największą popularnością cieszy się typ projektu Projekty inwestycyjne ukierunkowane na 

poprawę jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia, polegające na pracach 

remontowo – budowlanych, zakupie aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia. Tu 

również mamy do czynienia z jednorodnością – wszystkie wnioski o dofinansowanie złożone 

w Działaniu 10.1 dotyczyły wskazanego typu projektu. Z podobną jednorodnością mamy do 

czynienia także w Działaniu 4.1, w którym wszystkie złożone wnioski o dofinansowanie 

dotyczyły typu projektu Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i 

dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W konsekwencji ten typ projektu 

uznać należy za cieszący się największym zainteresowaniem. Natomiast w Działaniu 11.4 

największym zainteresowaniem cieszył się typ projektu Szkolenia i kursy skierowane do 

osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub 

podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarze umiejętności ICT i znajomości 

języków obcych, którego dotyczyło 65,8% złożonych wniosków o dofinansowanie. Dość 

dużym zainteresowaniem cieszyły się również typy projektu Programy walidacji i certyfikacji 

kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych (34,2% złożonych 

wniosków).W wymienionych wyżej typach projektów skala zainteresowania wsparciem 

znacząco przekraczała założone budżety naborów, co świadczy o występowaniu dużego 

potencjału absorpcyjnego w wymienionych wyżej typach projektów. 
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Celem weryfikacji występowania potencjału absorpcyjnego w omawianych wyżej Działaniach 

przeanalizowano również dwa dodatkowe czynniki – dotychczasowy stopień realizacji 

wskaźników oraz skalę umów rozwiązanych. Występowanie niskiego stopnia realizacji 

wskaźników lub dużego udziału umów rozwiązanych mogłoby świadczyć o występowaniu 

niekorzystnych zjawisk w procesie realizacji projektów i w takim wypadku  należałoby 

wyciągnąć wniosek, iż potencjał absorpcyjny jest ograniczony. Taka sytuacja nie ma jednak 

miejsca. W wszystkich omawianych Działaniach, w których mamy do czynienia z projektami 

zakończonym,  średni stopień realizacji wskaźników w projektach oscyluje wokół 100%, czyli 

założonej wartości docelowej: 

 Działanie 5.5 – średni stopień realizacji wskaźników 102,4%; 

 Działanie 10.1  - brak projektów zakończonych, co uniemożliwia ocenę stopnia 

realizacji wskaźników 

 Działanie 11.4  – brak projektów zakończonych, co uniemożliwia ocenę stopnia 

realizacji wskaźników 

 Działanie 4.1 – średni stopień realizacji wskaźników 96,5%; 

W projektach z wymienionych wyżej Działań znikome znaczenie ma również problem 

rozwiązywania umów. W Działaniu 5.5 nie została rozwiązana żadna podpisana umowa o 

dofinansowanie, taka sama sytuacja występuje w Działaniu 10.1. Z kolei w Działaniu 4.1 

rozwiązane zostały zaledwie 2 ze 100 podpisanych umów o dofinansowanie, a w Działaniu 

11.4 rozwiązana została 1 z 23 podpisanych umów dofinansowanie.  

 

W poniższej tabeli przedstawiono szacunkowe terminy najpóźniejszego rozpoczęcia 

realizacji projektów oraz szacowane terminy najpóźniejszego rozpoczęcia naborów, które 

obliczone zostały na podstawie średnich czasów trwania projektów oraz średnich czasów od 

złożenia wniosku do rozpoczęcia realizacji projektu. Przy czym jako termin, do którego 

powinna się zakończyć realizacja projektów przyjęto 31.10.2023 r. Daje on 2-miesięczny 

okres na rozliczenie wniosku o płatność i certyfikację wydatków. W opinii ewaluatora okres 

ten powinien być wystarczający, ponieważ w końcowym etapie wdrażania Programu 

prawdopodobnie nie będą realizowane już projekty we wszystkich obszarach wsparcia, co 

wpłynie na nieco mniejsze obciążenie pracą w jednostkach organizacyjnych IZ i IP.    

Zawarte w tabeli terminy należy interpretować w taki sposób, że im jest on wcześniejszy tym 

ryzyko braku możliwości absorpcji środków jest mniejsze. 
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Tabela 15. Szacunkowe najpóźniejsze terminy rozpoczynania realizacji projektów oraz rozpoczynania naborów w 

poszczególnych obszarach interwencji 

Oś priorytetowa / Działanie 
Średni czas trwania 
projektów 

Szacunkowy termin 
najpóźniejszego 
rozpoczęcia 
realizacji projektów 

Średni czas od 
złożenia wniosku do 
rozpoczęcia 
realizacji 

Szacunkowy termin 
najpóźniejszego 
rozpoczęcia 
naborów 

Oś priorytetowa I 677 grudzień 2021 268 marzec 2021 

Działanie 1.1 1178 sierpień 2020 231 grudzień 2019 

Działanie 1.2 661 styczeń 2022 270 kwiecień 2021 

Działanie 1.3 774 wrzesień 2021 125 maj 2021 

Oś priorytetowa II 946 marzec 2021 250 lipiec 2020 

Działanie 2.1 946 marzec 2021 250 lipiec 2020 

Oś priorytetowa III 500 czerwiec 2022 193 grudzień 2021 

Działanie 3.1 967 marzec 2021 431 styczeń 2020 

Działanie 3.2 506 czerwiec 2022 193 listopad 2021 

Działanie 3.3 455 sierpień 2022 190 styczeń 2022 

Działanie 3.4 2587 wrzesień 2016 - wrzesień 2016 

Oś priorytetowa IV 834 lipiec 2021 301 wrzesień 2020 

Działanie 4.1 577 kwiecień 2022 254 lipiec 2021 

Działanie 4.2 2587 wrzesień 2016 - wrzesień 2016 

Działanie 4.3 901 maj 2021 334 czerwiec 2020 

Działanie 4.4 645 styczeń 2022 97 październik 2021 

Działanie 4.5 900 maj 2021 312 lipiec 2020 

Oś priorytetowa V 694 grudzień 2021 255 marzec 2021 

Działanie 5.1 744 październik 2021 284 styczeń 2021 

Działanie 5.2 754 październik 2021 294 grudzień 2020 

Działanie 5.3 927 kwiecień 2021 263 lipiec 2020 

Działanie 5.4 761 wrzesień 2021 259 styczeń 2021 

Działanie 5.5 304 grudzień 2022 182 lipiec 2022 

Oś priorytetowa VI 1196 lipiec 2020 527 luty 2019 

Działanie 6.1 1222 czerwiec 2020 527 styczeń 2019 

Działanie 6.2 804 sierpień 2021 - sierpień 2021 

Oś priorytetowa VII 562 kwiecień 2022 354 kwiecień 2021 

Działanie 7.1 570 kwiecień 2022 383 marzec 2021 

Działanie 7.2 450 sierpień 2022 31 lipiec 2022 

Działanie 7.3 658 styczeń 2022 343 luty 2021 

Działanie 7.4 616 luty 2022 287 maj 2021 

Działanie 7.5 2587 wrzesień 2016 - wrzesień 2016 

Oś priorytetowa VIII 661 styczeń 2022 280 kwiecień 2021 

Działanie 8.1 633 luty 2022 317 marzec 2021 

Działanie 8.2 1981 maj 2018 169 grudzień 2017 

Działanie 8.3 483 lipiec 2022 216 grudzień 2021 

Oś priorytetowa IX 776 wrzesień 2021 258 grudzień 2020 

Działanie 9.1 772 wrzesień 2021 234 styczeń 2021 

Działanie 9.2 736 październik 2021 289 styczeń 2021 

Działanie 9.3 1411 grudzień 2019 138 sierpień 2019 

Oś priorytetowa X 768 wrzesień 2021 279 grudzień 2020 

Działanie 10.1 589 marzec 2022 267 czerwiec 2021 

Działanie 10.2 824 lipiec 2021 285 październik 2020 

Działanie 10.3 808 sierpień 2021 286 listopad 2020 

Działanie 10.4 2587 wrzesień 2016 - wrzesień 2016 

Oś priorytetowa XI 628 luty 2022 278 maj 2021 

Działanie 11.1 545 maj 2022 276 lipiec 2021 

Działanie 11.2 906 maj 2021 224 wrzesień 2020 

Działanie 11.3 639 styczeń 2022 364 styczeń 2021 

Działanie 11.4 865 czerwiec 2021 292 sierpień 2020 

Oś priorytetowa XII 793 sierpień 2021 293 listopad 2020 

Działanie 12.1 760 październik 2021 250 styczeń 2021 

Działanie 12.2 813 sierpień 2021 342 sierpień 2020 
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Oś priorytetowa / Działanie 
Średni czas trwania 
projektów 

Szacunkowy termin 
najpóźniejszego 
rozpoczęcia 
realizacji projektów 

Średni czas od 
złożenia wniosku do 
rozpoczęcia 
realizacji 

Szacunkowy termin 
najpóźniejszego 
rozpoczęcia 
naborów 

Działanie 12.3 1766 grudzień 2018 - grudzień 2018 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych systemu LSI (stan na 31.12.2018 r.) 

Na poziomie Osi priorytetowych z największym ryzykiem braku możliwości absorpcji środków 

mamy do czynienia w Osi priorytetowej VI – szacunkowy termin najpóźniejszego rozpoczęcia 

naborów to luty 2019 r., co wynika z długiego czasu realizacji inwestycji transportowych, a 

szczególnie drogowych (Działanie 6.1). W przypadku tego obszaru interwencji mamy jednak 

do czynienia z istotną zmianą w ramach RPO WSL 2014-2020, w Działaniu 6.1 

wprowadzony został nowy typ projektu Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych, 

a dotychczasowe inwestycje drogowe dotyczyły dróg wojewódzkich. Odnośnie tego nowego 

typu projektu ogłoszony został w grudniu 2018 roku nowy nabór, w którym można składać 

wnioski do marca 2019 r. Wprowadzona zmiana charakteru interwencji przyczyni się do 

większej dywersyfikacji interwencji (projekty będą realizowane prawdopodobnie przez 

różnorodne jednostki samorządu), a projekty będą mniejsze. Biorąc pod uwagę, iż 

dodatkowo będą one dotyczyć dróg niższej kategorii, prawdopodobnie czas realizacji tych 

projektów będzie znacząco krótszy. Dzięki temu zminimalizowane zostanie ryzyko braku 

możliwości absorpcji środków Działania 6.1. 

W przypadku pozostałych Osi priorytetowych oszacowane terminy nie świadczą o 

występowaniu ryzyk braku możliwości absorpcji dodatkowych środków. Tego rodzaju ryzyka 

zidentyfikowane zostały z kolei  na poziomie Działań. Oprócz omówionego wyżej Działania 

6.1 ryzyko braku możliwości absorpcji dodatkowych środków ze względu na czas realizacji 

projektów zidentyfikowane zostało dla Działań, które wymieniono niżej wraz z oszacowanym 

terminem najpóźniejszego rozpoczęcia naboru: 

 Działanie 3.4 – wrzesień 2016 r., 

 Działanie 4.2 – wrzesień 2016 r., 

 Działanie 7.5 – wrzesień 2016 r., 

 Działanie 8.2 – grudzień 2017 r., 

 Działanie 10.4 – wrzesień 2016 r., 

 Działanie 12.3 – grudzień 2018 r. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż w ramach wskazanych wyżej Działań wdrażane jest 

wsparcie w formie instrumentów finansowych lub projektów pozakonkursowych i nie jest 

zakładana realizacja dodatkowych naborów projektów. W przypadku pozostałych Działań nie 

zidentyfikowano ryzyk dla absorpcji środków wynikających z czasu realizacji projektów oraz 

czasu przeprowadzania naboru i oceny.  
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Powyższe wyniki nie stoją w sprzeczności do wcześniejszych wniosków, wg których w 

Działaniach 5.5, 10.1, 11.4 oraz  4.1 mamy do czynienia z wysokim potencjałem 

absorpcyjnym. Potwierdzają one możliwość wykorzystania tego potencjału w ujęciu 

czasowym. Warunkiem możliwości wykorzystania potencjału absorpcyjnego poszczególnych 

Osi priorytetowych jest aktualność wyzwań i potrzeb rozwojowych regionu, które stanowią 

uzasadnienie interwencji. Większość wyzwań i potrzeb rozwojowych, na które odpowiada 

RPO WSL 2014-2020 pozostaje nadal aktualna. Nie zidentyfikowano obszarów interwencji, 

w których wsparcie Programu obecnie nie ma uzasadnienia. Przykładem jest bardzo istotna 

z perspektywy Śląska sytuacja w zakresie jakości powietrza.  

Jednym ze wskaźników obrazujących poziom jakości powietrza, jest stężenie pyłu 

zawieszonego w powietrzu PM2,5. Dane Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

uzyskiwane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska ukazują regiony, gdzie 

występuje największe średnie roczne stężenie tego pyłu. 

Tabela 16. Stężenia średnie roczne pyłu zawieszonego PM2,5 

Średnie roczne stężenie pyłu zawieszonego PM2,5 2017 2016 2015 2014 

Aglomeracja górnośląska  33,7 28,7 30,3 35,6 

Aglomeracja krakowska  33,4 41 36,9 36,6 

Aglomeracja rybnicko-jastrzębska  29 21 28 28 

Aglomeracja łódzka  27,5 23,2 24,1 26,5 

Aglomeracja warszawska  24,4 37,2 22,9 26,2 

Opole  24 15 21 21 

Rzeszów  24 19 23 23 

Aglomeracja wrocławska  22,2 30,9 25,7 25,9 

Aglomeracja poznańska  22 23,4 24 26 

Kielce  22 26 26 27 

Aglomeracja lubelska  21,4 22 24,8 23 

Aglomeracja bydgoska  19 23,4 18,9 21,8 

Gorzów Wielkopolski  19 23 17 15 

Zielona Góra 19 18 19 22 

Toruń  18 15 19 21 

Aglomeracja białostocka  17,3 11,2 20,3 20,7 

Olsztyn  17 15 17 17 

Aglomeracja szczecińska  16,7 22 17,3 20,3 

Aglomeracja trójmiejska  11,8 15,5 13,5 16,8 

Źródło: GUS, Raport Ochrona środowiska 2018, Warszawa 2018, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

Biorąc pod uwagę, iż wartość normowanego stężenia średniego rocznego w µg/m3 (poziom 

dopuszczalny) wynosi 25 µg/m3, można stwierdzić, że obie aglomeracje będące częścią 

województwa śląskiego (Aglomeracja górnośląska i rybnicko-jastrzębska) tylko w jednym 

przypadku, tj. w jednym roku, cechowały się poziomem niższym niż dopuszczalny. W roku 

2017 te dwa obszary woj. śląskiego pojawiają się w „pierwszej trójce” najwyższego 
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średniego stężenia pyłu zawieszonego PM2,5, co potwierdza dalszą aktualność problemu 

niskiej jakości powietrza w województwie śląskim. 

Ciągle aktualne potrzeby w zakresie poprawy jakości powietrza, która jest ściśle powiązana z 

wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, wskazują, iż szczególnie uzasadnione jest 

przeznaczenie dodatkowych środków na Działanie 4.1.  

Warto w tym miejscu dodatkowo zaznaczyć, iż poprawa jakości powietrza poprzez wsparcie 

projektów dot. OZE stanowi kwestię priorytetową dla władz regionu. Tego rodzaju wsparcie 

jest spójne z innymi działaniami podejmowanymi przez władze regionu w celu wypracowania 

instrumentów wsparcia dla obniżenia emisji zanieczyszczeń – tj. udział regionu w inicjatywie 

Komisji Europejskiej i Banku Światowego pn. Catching-up Regions oraz komplementarne z 

Programem Czyste Powietrze. Zwiększeni wsparcia OZE pozostaje również spójne z 

zaleceniami KE wynikającymi z pakietu energetyczno-klimatycznego (20-20-20) i 

konieczności zmniejszania produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych, w tym 

przechodzenie na tzw. bardziej ekologiczną produkcję energii, a także pozwoli na 

zachowanie zasady ring-fencingu. Omawiane Działanie 4.1 jest także (co wskazano w 

dalszej części raportu) w pełni spójne z kierunkami rozwoju wyznaczonymi w Strategii 

Europa 2020 oraz Programie dla Śląska. 

Warto w tym miejscu wziąć pod uwagę, iż w rozpoczętym kolejnym naborze projektów w 

Działaniu 4.1 wnioskowane dofinansowanie znacząco  - ponad 10-krotnie – przekracza 

budżet naboru. Dodatkowe środki mogłyby więc zostać bardzo łatwo skonsumowanie 

poprzez zwiększenie budżetu w już trwającym naborze. 

Uwzględniając zakres interwencji zaplanowanej w ramach RPO WSL 2014-2020 zwrócić 

należy uwagę na szczególną rolę jednej z kategorii beneficjentów, a mianowicie jednostek 

samorządu terytorialnego. Wynika to z faktu, że jest to kategoria projektodawców, do której 

skierowany jest najszerszy i najbardziej różnorodny zakres wsparcia, co z kolei oznacza, że 

możliwości absorpcyjne właśnie tej kategorii podmiotów w istotny sposób mogą rzutować na 

potencjał absorpcyjny relatywnie dużej liczby Osi priorytetowych. W celu przeprowadzenia 

oceny tego aspektu potencjału absorpcyjnego przeprowadzono analizę danych odnoszących 

się do dynamiki potencjału finansowego JST. Poniżej zaprezentowano dane dotyczące 

kosztów obsługi długu publicznego przez JST oraz wskaźnika zadłużenia gmin.  
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Wykres 1. Wydatki na obsługę długu publicznego JST wszystkich szczebli na 1000 zł dochodów budżetów JST 

dla Polski ogółem oraz województwa śląskiego, w latach 2008-2017(zł) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS 

Analizując wydatki na obsługę długu publicznego JST wszystkich szczebli na 1000 zł 

dochodów budżetów JST, zarówno dla Polski ogółem jak i województwa śląskiego, można 

przede wszystkim zauważyć dwie zależności. Po pierwsze mamy do czynienia z analogiczną 

dynamiką i kierunkiem zmian dotyczących wydatków na obsługę długu publicznego w woj. 

śląskim i na obszarze całego kraju. Drugą zależnością jest każdorazowa niższa wysokość 

tych wydatków (w przeliczeniu na 1000 zł dochodów JST) w analizowanym okresie dla 

województwa śląskiego względem danych dla Polski ogółem. Porównując wartości tego 

wskaźnika dla dwóch okresów finansowania (2007-2013 oraz 2014-2020) można również 

dostrzec, że na początku poprzedniego okresu finansowania mówiliśmy o stopniowym 

wzroście wskaźnika – od 9,6 zł dla Polski i 6,5 dla województwa śląskiego w 2008 roku do 

19,7zł dla Polski i 13,4 zł dla Śląska w 2012 roku. Następnie, przynajmniej aż do roku 2017 

mówimy o stopniowym spadku wartości wskaźnika. Warto przy tym dodać, że powtarzająca 

się różnica między Polską, a województwem śląskim, zawsze jest zauważalna – najmniejszą 

stanowi ta z roku 2017, gdzie nadal wartość dla woj. śląskiego jest mniejsza o 1/4 wartości 

dla Polski ogółem. 
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Wykres 2. Średnia udziałów wydatków na obsługę długu publicznego w dochodach budżetów ogółem w JST 

województwa śląskiego w latach 2014-2017 (%) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS 

Średnia udziałów wydatków na obsługę długu publicznego w dochodach budżetów, 

przedstawiona na przestrzeni lat 2014 – 2017, została zanalizowana dla czterech rodzajów 

jednostek administracji samorządowej: województwa śląskiego, gmin (bez miast na prawach 

powiatu), powiatów (bez miast na prawach powiatu) oraz miast (na prawach powiatu). Dla 

trzech ostatnich JST, na przestrzeni analizowanych lat, z dwoma tylko wyjątkami chwilowej 

stabilizacji wartości wskaźnika (miasta i powiaty w latach 2016 – 2017) zawsze mówimy o 

stopniowym zmniejszaniu się średniej udziałów wydatków na obsługę długu publicznego w 

dochodach budżetu JST. Sytuacja w przypadku szczebla wojewódzkiego wygląda inaczej: 

począwszy od wartości wskaźnika na poziomie 0,9% w 2014 roku, najpierw zmniejszyła się 

do poziomu 0,7%, żeby następnie prawie podwoić swoją wartość do 1,2% i utrzymać się na 

takim poziomie do 2017 roku. Średnio udziały analizowanych wydatków są najmniejsze w 

powiatach, oscylując na przestrzeni lat między 0,6%, a 0,4%. Gminy i miasta cechuje bardzo 

zbliżona sytuacja pod tym względem ze średnią udziałów na poziomie po 0,9% w roku 2014, 

następnie – 0,8% w 2015 roku oraz 0,7% w 2016 roku. 
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Wykres 3. Struktura gmin w przedziałach wskaźnika zadłużenia, liczonego jako relacja zobowiązań ogółem do 

dochodów gmin w 2017 r. (%) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z „Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2017”, 

Warszawa 2018, GUS 

Struktura gmin w przedziałach wskaźnika zadłużenia, liczonego jako relacja zobowiązań 

ogółem do dochodów gmin, może być podzielona na cztery kategorie: te które 

charakteryzują się wskaźnikiem zadłużenia na poziomie od 0% - 20%, od 21% do 40%, od 

41%-60% oraz powyżej 60%. W przypadku województw, w których większość gmin znajduje 

się w pierwszej kategorii mówić możemy o względnie najlepszej sytuacji pod względem 

wskaźnika zadłużenia. Patrząc na Polskę ogółem, można dostrzec, że ok. połowy gmin 

znajduje się w właśnie tej kategorii. Następnie, ponad 1/3 kwalifikuje się do kategorii drugiej, 

prawie 1/10 do trzeciej i 1,5% do kategorii czwartej, w przypadku której mamy do czynienia z 

najwyższym wskaźnikiem zadłużenia. Województwo śląskie jest mocno zbliżone do średniej, 

reprezentowanej przez dane dla całego kraju ogółem, z wynikiem: 54,1% (kategoria 1), 

35,1% (kategoria 2), 9,5% (kategoria 3) oraz 1,4% (kategoria 4). Województwa: łódzkie i 

lubelskie, cechują się największą reprezentacją gmin w najmniejszym przedziale (0% - 20%) 

analizowanego wskaźnika, natomiast w przypadku województw: zachodniopomorskiego i 

dolnośląskiego mamy do czynienia z najmniejszą liczebnością dla tego przedziału 

analizowanego wskaźnika . 
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Uwzględniając powyższe dane, stwierdzić należy, że jeśli chodzi o potencjał finansowy 

śląskich JST, to wydaje się on być obecnie na tyle stabilny (także na tle innych regionów), że 

nie budzi obaw, co do dalszej aktywności aplikacyjnej w ramach RPO WSL 2014-2020. 

Uwzględniając jednak doświadczenia z poprzedniego okresu finansowania (gdzie apogeum 

kosztów obsługi długu publicznego wystąpiło w końcowym okresie wdrażania Programu) 

można podejrzewać, że sytuacja ta ulegnie względnemu pogorszeniu. Jeśli prawidłowość 

zidentyfikowana dla okresu 2007-2013 miałaby ulec powtórzeniu, to jednak wydaje się, że 

stanowiłaby ona większy problem dla potencjału absorpcyjnego JST w perspektywie 2021-

2027 (przynajmniej w początkowym etapie jej wdrażania) niż obecnej.  

 

Obszarami, w których w ostatnich latach doszło do istotnych zmian jest rynek pracy oraz 

sytuacja w zakresie integracji społecznej. Jak wspomniano w Analizie sytuacji społeczno-

ekonomicznej województwa śląskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu 

Społecznego w latach 2015-2018 lata 2014-2018 to okres systematycznego spadku stopy 

bezrobocia do jego historycznych minimów. Podobnie w okresie tym mamy do czynienia ze 

spadkiem wskaźników dotyczących skali ubóstwa czy liczby korzystających z pomocy 

społecznej. Poprawa sytuacji w omówionym zakresie nie jest jednak argumentem do 

istotnego zmniejszania skali wsparcia RPO WSL 2014-2020 w obszarach rynku pracy i 

integracji społecznej, ponieważ w województwie śląskim są obszary, w których sytuacja w 

dalszym ciągu pozostaje trudna, a dodatkowo pojawiają nowe wyzwania społeczne w postaci 

wzrostu liczby migrantów zarobkowych. Nie zmienia to jednak faktu, iż mogą występować 

problemy w absorpcji środków, które wynikają z mniejszych niż pierwotnie zakładane 

potrzeb. 

 

Z kolei w badaniu jakościowym zwracano uwagę przede wszystkim na szczególnie korzystną 

sytuację w zakresie wysokiego potencjału absorpcyjnego w takich obszarach wsparcia, jak:  

 Oś priorytetowa III, 

 Oś priorytetowa IV (w zakresie termomodernizacji, działań związanych z walką ze 

smogiem oraz odnawialnych źródeł energii), 

 Oś priorytetowa XI. 

Możliwość zwiększenia potencjału absorpcyjnego 

Przeprowadzone analizy dotyczące potencjału absorpcyjnego wskazują, iż Osiami 

priorytetowymi o zidentyfikowanym najniższym poziomie potencjału absorpcyjnego są Osie: 

I, VII i IX. W przypadku Osi priorytetowej I problemy dotyczące możliwej absorpcji środków 

finansowych wynikają – jak wskazują rezultaty przeprowadzonych analiz – z zawężenia 
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interwencji do obszaru inteligentnych specjalizacji, przy jednocześnie względnie niskim 

poziomie zapotrzebowania na wsparcie w obszarze badawczo-rozwojowym. W tym 

kontekście potencjał absorpcyjny Osi priorytetowej I uznać należy za niewystarczający w 

relacji do kwoty alokacji przewidzianej w tym obszarze interwencji. Możliwości oddziaływania 

na zwiększenie potencjału absorpcyjnego są w tym przypadku ograniczone do kwestii 

ewentualnego odejścia od zawężania wsparcia wyłącznie do obszaru inteligentnych 

specjalizacji. W związku z powyższym celowe jest zbadanie możliwości poszerzenia zakresu 

wdrażania interwencji w ramach Działania 1.2 RPO WSL, w taki sposób, by nie obowiązywał 

wymóg wpisywania się dofinansowanego przedsięwzięcia w inteligentne specjalizacje 

określone dla woj. śląskiego. Jeśli chodzi o drugi kluczowy czynnik odnoszący się do 

ograniczonego potencjału absorpcyjnego w Osi priorytetowej I, czyli relatywnie niski (w 

stosunku do kwoty alokacji) poziom zapotrzebowania na wsparcie, to trudno mówić tutaj o 

realnej możliwości zwiększania potencjału absorpcyjnego w horyzoncie czasowym, jakim jest 

okres finansowania Programu. Wydaje się, że w tym przypadku mamy do czynienia raczej z 

problemem w dostosowaniu logiki interwencji do rzeczywistego zapotrzebowania wśród 

potencjalnych projektodawców. Z tego względu bardziej uzasadnione jest przesunięcie 

środków finansowych z tego obszaru interwencji niż dążenie do wykorzystania pierwotnie 

założonej kwoty alokacji, co jest mało prawdopodobne.  

Z kolei jeśli chodzi o dwie pozostałe Osie priorytetowe cechujące się relatywnie niskim 

potencjałem absorpcyjnym (VII i IX), to jak wynika z przeprowadzonej analizy kluczowym 

czynnikiem ograniczającym potencjał absorpcyjny w tych obszarach wsparcia jest znacząca 

zmiana sytuacji społeczno-gospodarczej, która skutkuje mniejszym zapotrzebowaniem na 

interwencję zaplanowaną w Programie. Trudno w związku z tym mówić o realnej możliwości 

zwiększania potencjału absorpcyjnego w tych obszarach, skoro zakres i logika interwencji 

przewidziana w Programie (i adekwatna do sytuacji społeczno-gospodarczej w momencie 

opracowywania i zatwierdzania RPO WSL 2014-2020) nie odzwierciedla wyraźnej poprawy 

sytuacji na rynku pracy oraz polepszenia kondycji materialnej mieszkańców (co musi znaleźć 

odbicie w zapotrzebowaniu na pomoc w sferze rynku pracy i włączenia społecznego). Tym 

samym, ograniczone są możliwości zwiększania potencjału absorpcyjnego w ramach obu 

ww. Osi priorytetowych, natomiast ewentualne dostosowanie się do zidentyfikowanych zmian 

społeczno-gospodarczych powinno przełożyć się bardziej na dostosowanie wartości 

docelowych wskaźników dotyczących tych Osi niż dążenie za wszelką cenę do zwiększenia 

potencjału absorpcyjnego (takie dążenie oznaczałoby, że środki finansowe kierowane są z 

nieadekwatną intensywnością do obszarów, w których bieżąca skala zapotrzebowania jest 

wyraźnie mniejsza niż w momencie konstruowania założeń Programu).  
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Jednocześnie, w ramach ewentualnych działań zorientowanych na zwiększenie potencjału 

absorpcyjnego nie tylko ww. Osi priorytetowych, ale całego Programu warto także 

sformułować zalecenie, by  jako generalną zasadę w RPO WSL 2014-2020 przyjąć 

możliwość zwiększania puli środków finansowych dla projektów już realizowanych, przy 

jednoczesnym podwyższaniu wartości docelowych wskaźników. Jest to mechanizm, który 

może korzystnie oddziaływać na poprawę zdolności absorpcyjnych w różnych obszarach 

interwencji, nie wyłączając przy tym obu Osi priorytetowych współfinansowanych z EFS, w 

przypadku których zidentyfikowano problem dotyczący potencjału absorpcyjnego. W 

przypadku Osi priorytetowych VII i IX wdrożenie tego rozwiązania polegałoby na 

weryfikowaniu w kontakcie z beneficjentami możliwości ewentualnego zwiększenia skali 

oddziaływania danego projektu na realizację wskaźników postępu rzeczowego i 

finansowego. Takie podejście stanowiłoby w pewnym sensie przezwyciężenie problemu 

ograniczonego potencjału absorpcyjnego nie na etapie prowadzenia naborów i oceny 

wniosków o dofinansowanie, ale realizacji już wspartych przedsięwzięć.  

Generalnie jednak podkreślić należy, że pełna ocena potencjału absorpcyjnego – a tym 

samym możliwość sformułowania precyzyjnych zaleceń dotyczących zwiększania potencjału 

absorpcyjnego – będzie możliwa po przeprowadzeniu tegorocznych naborów. Będzie to 

moment dysponowania znacznie większą wiedzą na temat zainteresowania wnioskodawców, 

a jednocześnie istniała będzie jeszcze możliwość „przełożenia” tej wiedzy na określone 

działania w zakresie zapewnienia absorpcji środków w pozostałym okresie wdrażania 

Programu.  

Zaproponowane powyżej rozwiązania dotyczące możliwości zwiększenia potencjału 

absorpcyjnego, a także wcześniejsze rekomendacje dotyczące podziału środków 

finansowych nie wymagają wdrażania dodatkowych rozwiązań instytucjonalnych, które 

byłyby zorientowane na zapewnienie większej skuteczności i efektywności realizacji 

interwencji w kontekście zmian wynikających z podziału rezerwy wykonania. Wynika to z 

faktu, że propozycje zwiększenia potencjału absorpcyjnego nie bazują na konieczności 

zmiany określonych elementów systemu instytucjonalnego RPO WSL 2014-2020. Z kolei 

jeśli chodzi o propozycje podziału środków z rezerwy wykonania, to również potrzeba 

dodatkowych rozwiązań instytucjonalnych nie występuje. W tym przypadku wynika to z faktu, 

iż rekomendowany sposób rozdysponowania środków uwzględnia względną łatwość ich 

absorpcji we wskazanych obszarach interwencji. Przykładowo, w przypadku Działania 4.1 ta 

łatwość może nawet oznaczać brak konieczności przeprowadzania nowych naborów i 

wykorzystanie przedsięwzięć znajdujących się na liście rezerwowej z wcześniejszego 

naboru. Trudno mówić więc w takiej sytuacji o potrzebie wdrażania ewentualnych 

dodatkowych rozwiązań instytucjonalnych, które miałyby wygenerować większą skuteczność 
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i efektywność realizacji interwencji w kontekście zmian wynikających z podziału rezerwy 

wykonania. 

Wpływ zmiany alokacji na osiągane efekty 

W celu oszacowania wpływu zmiany wielkości alokacji na zmianę skali efektów 

przeprowadzona została statystyczna analiza wrażliwości skali efektów (reprezentowanych 

przez poziom realizacji wskaźników) na zmiany wielkości alokacji (reprezentowanej przez 

wartość wydatków kwalifikowanych w projektach.  W analizie wykorzystane zostały te 

wskaźniki, w przypadku których spełnione zostały założenia metodyczne modelowania 

ekonometrycznego (zob. Tabela 34, s. 251).  Wyniki analiz zaprezentowane zostały w 

poniższej tabeli, zaprezentowana dla poszczególnych Osi i Priorytetów wartość procentowa 

to średnia arytmetyczna współczynników Skorygowane R-kwadrat ze wskaźników z danego 

obszaru interwencji objętych analizą przy wykorzystaniu modelu ekonometrycznego. 

Współczynnik Skorygowane R-kwadrat przyjmuje wartości od 0 do 100% i informuje o tym 

jaką część wariancji (zmienności) zmiennej zależnej wyjaśnia zbudowany model. W tym 

przypadku rozpatrywanym modelem była zależność między kwotą wydatków 

kwalifikowalnych a poziomem realizacji wskaźnika w projektach, wobec tego wartość 

współczynnika Skorygowane R-kwadrat informuje o tym jaką część zmienności poziomu 

realizacji wskaźnika wyjaśnia zmiana skali wydatków kwalifikowalnych. Jeżeli wartość 

współczynnika jest wysoka, to możemy mówić o dużej wrażliwości skali efektów na zmianę 

skali wydatków kwalifikowalnych, a w przypadku relatywnie niskich wartości wpływ na skalę 

efektów w większym stopniu mają inne czynniki niż skala wydatków. 

Tabela 17. Wpływ zmiany wielkości środków kwalifikowalnych na zmianę poziomu realizacji wskaźników 

Oś priorytetowa / PI 

liczba 
wskaźników 
objętych 
analizą 

Wrażliwość 
zmian skali 
efektów na 
zmianę skali 
wydatków 
kwalifikowalnych  

Oś priorytetowa I 1 72,4% 

1a udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągnięcia 
doskonałości w zakresie badań i innowacji (...) 1 72,4% 

Oś priorytetowa II 4 26,3% 

2c wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e- uczenia się, e- włączenia społecznego, 
e-kultury i e-zdrowia 4 26,3% 

Oś priorytetowa III 2 97,4% 

3c wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju 
produktów i usług 2 97,4% 

Oś priorytetowa IV 10 39,9% 

4a wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 4 38,8% 

4c wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w 
sektorze mieszkaniowym 4 51,4% 

4e promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności 
dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i 
działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu 2 19,0% 

Oś priorytetowa V 7 32,7% 
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Oś priorytetowa / PI 

liczba 
wskaźników 
objętych 
analizą 

Wrażliwość 
zmian skali 
efektów na 
zmianę skali 
wydatków 
kwalifikowalnych  

5b wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym 
zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i 
katastrofami 1 8,3% 

6a inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w 
dorobku prawnym Unii (...) 1 58,9% 

6b inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w 
dorobku prawnym Unii (...) 3 20,6% 

6d ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz 
wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program Natura 2000 i zieloną infrastrukturę 2 49,9% 

Oś priorytetowa VII 44 59,2% 

8i dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale 
bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników 29 53,4% 

8iii praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym 
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 6 90,6% 

8v przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 9 57,0% 

Oś priorytetowa VIII 19 67,0% 

8iv równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój 
kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za 
taką samą pracę 10 40,3% 

8vi aktywne i zdrowe starzenie się 9 96,7% 

Oś priorytetowa IX 31 44,2% 

9i aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa 
i zwiększaniu szans na zatrudnienie 19 45,0% 

9iv ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki 
zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 7 12,8% 

9v wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach 
społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia 5 85,3% 

Oś priorytetowa X 2 90,7% 

9b wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na 
obszarach miejskich i wiejskich 2 90,7% 

Oś priorytetowa XI 52 44,0% 

10i ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie 
równego dostępu do dobrej jakości edukacji (...) 16 37,1% 

10iii wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, 
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych (...) 18 46,1% 

10iv lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie 
przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia (...) 18 48,1% 

Oś priorytetowa XII 2 17,6% 

10a inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności 
i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 2 17,6% 

RAZEM 177 50,6% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych systemów SL oraz LSI (stan na 31.12.2018 r.); analiza nie obejmuje Osi 

priorytetowej VI, ponieważ w przypadku wszystkich wskaźników tej Osi nie zostały spełnione założenia metodyczne 

modelowania ekonometrycznego 

Według zaprezentowanych wyżej wyników analiz na poziomie Osi priorytetowych z 

największą wrażliwością efektów na zmianę skali wydatków mamy do czynienia w Osiach 

priorytetowych III (97,4% zmienności skali efektów wyjaśniane jest przez skalę wydatków), X 

(90,7%), I (72,4%) oraz VIII (67,0%) . Z kolei z relatywnie małą wrażliwością mamy do 

czynienia w Osiach priorytetowych XII (17,6% zmienności skali efektów wyjaśniane jest 

przez skalę wydatków), II (26,3%) oraz V (32,7%). Schodząc na poziom bardziej 
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szczegółowy – Priorytetów inwestycyjnych wskazać należy, iż z największą wrażliwością 

zmiany efektów na zmianę skali wydatków mamy do czynienia w przypadku: 

 Priorytetu inwestycyjnego  3c wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych 

zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług (97,4% zmienności skali efektów 

wyjaśniane jest przez skalę wydatków); 

 Priorytetu inwestycyjnego   8vi aktywne i zdrowe starzenie się (96,7%); 

 Priorytetu inwestycyjnego  9b wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i 

społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich (90,7%); 

 Priorytetu inwestycyjnego  8iii praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i 

tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (90,6%); 

 

Natomiast najniższa wrażliwość skali efektów na zmianę skali wydatków zidentyfikowana 

została w przypadku następujących Priorytetów inwestycyjnych: 

 Priorytet inwestycyjny 5b wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne 

rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i 

rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami (8,3% zmienności skali 

efektów jest wyjaśniane przez zmienność wydatków); 

 Priorytet inwestycyjny 9iv ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej 

jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie 

ogólnym (12,8%); 

 Priorytet inwestycyjny 10a inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe 

na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (17,3%). 

Warto w tym miejscu odnieść się do powodów występowania zróżnicowania w skali 

wrażliwości efektów na zmianę wydatków. Wysoka wrażliwość występuje we wsparciu 

charakteryzującym się standardowymi i jednorodnymi wewnętrznie efektami. Im większe 

zróżnicowanie wewnętrzne efektów tym wrażliwość skali efektów na zmianę wydatków 

mniejsza. Na przykład jeśli w projektach drogowych mielibyśmy do czynienia z dużą 

różnorodnością warunków technicznych czy charakteru obiektów inżynieryjnych to 

mielibyśmy do czynienia z dużym zróżnicowaniem cen budowy 1 km drogi. W zbiorze 

projektów moglibyśmy mieć do czynienia z sytuacją zmienności wydatków kwalifikowalnych, 

a względnie stałą skalą efektów w postaci długości odcinka budowanej drogi. Obrazuje to 

sytuację braku wrażliwości skali efektów na zmianę skali wydatków. Jeżeli mielibyśmy do 

czynienia z większą standaryzacją warunków technicznych budowy drogi ceny budowy 1 km 
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byłyby do siebie bardziej podobne i mielibyśmy do czynienia z większą wrażliwością skali 

efektów ze względu na skalę wydatków. Przy wystandaryzowanej cenie dodatkowe wydatki 

przekładają się niejako automatycznie na dodatkowy efekt, mamy więc większą pewność, że 

wydatkowanie dodatkowych środków przyczyni się do ilościowego zwiększenia efektów. 

 

Zawarte w niniejszym podrozdziale wnioski dotyczące potencjału mają istotne znaczenie dla 

sformułowania rekomendacji dotyczących rozdziału środków Rezerwy Wykonania oraz 

przesunięć w ramach alokacji Programu. Stan realizacji celów śródokresowych ram 

wykonania przedstawiony w podrozdziale Ocena postępów wdrażania RPO WSL 2014-2020 

wskazuje, iż nie będzie możliwe wykorzystanie Rezerwy Wykonania w Osi priorytetowej I 

oraz na występowanie ryzyka takiego stanu rzeczy w Osi priorytetowej X. Rezerwa 

wykonania z Osi, które nie osiągnęły swoich celów śródokresowych zgodnie z zapisami 

Metodologii podziału rezerwy wykonania w ramach Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 

jest w pierwszej kolejności przesuwana do innej Osi priorytetowej dofinansowanej z tego 

samego funduszu. W przypadku rezerwy wykonania Osi priorytetowej I w kwocie 10 107 533 

EUR zaleca się jej przesunięcie do Osi priorytetowej IV w taki sposób aby powiększyła ona 

alokację Działania 4.1. Argumentem za przesunięciem środków w tym kierunku jest ciągła 

aktualność potrzeb w zakresie poprawy jakości powietrza, która jest możliwa dzięki 

produkcju energii ze źródeł odnawialnych dostrzeżona również w opracowaniu Banku 

Światowego Catching-up Regions oraz wysoki potencjał absorpcyjny tego Działania. 

W przypadku Osi priorytetowej X w opinii ewaluatora najbardziej prawdopodobnym 

scenariuszem jest osiągnięcie celu śródokresowego ram wykonania, co oznaczałoby brak 

konieczności przesuwania środków Rezerwy Wykonania. Sytuacja ta byłaby optymalna w 

kontekście wyzwań rozwojowych województwa śląskiego. Śląsk pozostaje regionem o 

dużym zapotrzebowaniu na rewitalizację terenów poprzemysłowych i pogórniczych ze 

względu na ich dużą ilość będącą pochodną przemysłowego charakteru regionu oraz 

zachodzących przekształceń strukturalnych. Potrzeby te zostały dostrzeżone przez Komisję 

Europejską, która zgodziła się na przekazanie specjalnej, dodatkowej puli środków na 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne w ramach inicjatywy wsparcia regionów górniczych będących 

w transformacji (Coal Regions in Transition). Już w chwili obecnej zaakceptowane zostało 

dofinansowanie z inicjatywy Coal Regions in Transition  wybranych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych na terenie województwa śląskiego. Przekazywanie dodatkowych środków 

na rewitalizację z jednej strony, a z drugiej konieczność przesunięcia środków na 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne pozostaje ze sobą w sprzeczności. Dostrzeganie przez 

Komisję Europejską szczególnych potrzeb województwa śląskiego w ramach rewitalizacji 

może stanowić pole do podjęcia negocjacji mających na celu zachowanie – w drodze 
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odstępstwa - Rezerwy Wykonania w ramach Osi priorytetowej X nawet w przypadku braku 

osiągnięcia celów śródokresowych ram wykonania tej Osi. Gdyby jednak wynegocjowanie 

takiego porozumienia nie było możliwe zaleca się ich przesunięcie do Osi priorytetowej XII, 

tak aby powiększyła ona alokację Działania 12.1. Za takim przesunięciem przemawia  

podobny cel, Oś XII tak jak Oś X także dotyczy infrastruktury społecznej w tym przypadku 

jest to infrastruktura usług edukacyjnych. Dodatkowo w Działaniu 12.1 mamy do czynienia z 

dość wysokim potencjałem absorpcyjnym. 

Analizy dotyczące postępu wdrażania dostarczają argumentów do zastosowania także 

innego przesunięcia alokacji w ramach RPO WSL 2014-2020. Prognozy w zakresie postępu 

finansowego wskazują, iż istnieje ryzyko braku możliwości wydatkowania całości alokacji Osi 

priorytetowej I (bez uwzględnienia Rezerwy Wykonania). Charakter czynników wpływających 

na taki stan rzeczy wskazuje (brak zainteresowania oraz potrzeb wśród przedsiębiorców), iż 

zniwelowanie tego ograniczenia może być bardzo trudne. Analizy potencjału absorpcyjnego 

potwierdziły występowanie trudności w tej Osi priorytetowej. W związku z powyższym 

rekomenduje się przesunięcie 10 mln EUR alokacji do Działań, w których występuje wysoki 

potencjał absorpcyjny. 

W celu określenia najbardziej optymalnego podziału Rezerwy Wykonania wewnątrz Osi 

priorytetowych, w których przewidywane jest osiągnięcie celów śródokresowych 

zastosowana została metoda AHP, której funkcją jest wspomaganie podejmowanie decyzji o 

charakterze wielokryterialnym. W tym przypadku był to wybór najlepszego wariantu podziału 

rezerwy wykonania pod względem trzech kryteriów. Zgodnie z założeniami metody 

poszczególne warianty były oceniane poprzez porównanie parami, a osobami oceniającymi 

byli przedstawiciele IZ i IP. Metoda AHP nie została wykorzystana w stosunku do: 

 Osi priorytetowej I, w której najprawdopodobniej nie będzie możliwe wykorzystanie 

Rezerwy Wykonania; 

 Osi priorytetowej II, w której mamy do czynienia z tylko jednym Działaniem, a więc 

cała Rezerwa Wykonania Osi przypada Działaniu 2.1 

 Osi priorytetowej VI, w której nie znaleziono merytorycznych argumentów 

przemawiających za innym rozdysponowaniem Rezerwy Wykonania jak 

przeznaczenie jej w całości na Działanie 6.1 

W przypadku pozostałych Osi rozważany był wariant podstawowy (A) wynikający z 

dotychczasowych założeń IZ oraz 1 lub 2 warianty alternatywne stworzone przez ewaluatora 

na podstawie informacji o potencjale absorpcyjnym i innych czynnikach mających wpływ na 

postęp realizacji. Poniżej zaprezentowane zostały kryteria pod względem których oceniane 

były poszczególne warianty podziału Rezerwy Wykonania wraz z wagami informującymi o 
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stopniu ważności danego kryterium w podejmowaniu decyzji o wyborze wariantu Rezerwy 

Wykonania, wagi te ustalone zostały na podstawie odpowiedzi przedstawicieli IZ i IP: 

 stopnień, w jakim zapewnione zostanie osiągnięcie wartości docelowych wskaźników 

produktu i rezultatu na rok 2023  - waga 0,426; 

 trafność w stosunku do aktualnych potrzeb województwa  - waga 0,391; 

 łatwość wydatkowania środków (brak problemów z zainteresowaniem wsparciem 

oraz problemów przy realizacji projektów) - waga 0,182. 

Na poniższym wykresie zaprezentowane zostały sumy punktów jakie po przeprowadzeniu 

analiz statystycznych otrzymały poszczególne warianty podziału Rezerwy Wykonania wraz z 

wyszczególnieniem tego ile punktów pochodzi z poszczególnych kryteriów oceny. 
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Wykres 4. Ocena wariantów podziału Rezerwy Wykonania 

Kryteria oceny (legenda): 

 

Oś priorytetowa III 

 

Wariant A: 
Działanie 3.1 - 1,77 mln EUR 
Działanie 3.2 - 12,44 mln EUR 
Działanie 3.3 - 4,11 mln EUR 
Działanie 3.4 - 0,00 mln EUR 
Działanie 3.5 - 3,43 mln EUR 

Wariant B: 
Działanie 3.1 - 0,00 mln EUR 
Działanie 3.2 - 21,75 mln EUR 
Działanie 3.3 - 0,00 mln EUR 
Działanie 3.4 - 0,00 mln EUR 
Działanie 3.5 - 0,00 mln EUR 

Oś priorytetowa IV 

 

Wariant A: 
Działanie 4.1 - 3,74 mln EUR 
Działanie 4.2  - 0,00 mln EUR 
Działanie 4.3 - 17,21 mln EUR 
Działanie 4.4 - 2,70 mln EUR 
Działanie 4.5 - 26,80 mln EUR 
Działanie 4.6 - 7,96 mln EUR 

Wariant B: 
Działanie 4.1 - 12,93 mln EUR 
Działanie 4.2 - 0,00 mln EUR 
Działanie 4.3 - 26,11 mln EUR 
Działanie 4.4 - 0,00 mln EUR 
Działanie 4.5 - 19,37 mln EUR 
Działanie 4.6 - 0,00 mln EUR 

Oś priorytetowa V 

 

Wariant A: 
Działanie 5.1 - 4,32 
mln EUR 
Działanie 5.2 - 1,65 
mln EUR 
Działanie 5.3 - 0,00 
mln EUR 
Działanie 5.4 - 4,44 
mln EUR 
Działanie 5.5 - 0,00 
mln EUR 

Wariant B: 
Działanie 5.1 - 2,60 
mln EUR 
Działanie 5.2 - 0,00 
mln EUR 
Działanie 5.3 - 2,60 
mln EUR 
Działanie 5.4 - 2,60 
mln EUR 
Działanie 5.5 - 2,60 
mln EUR 

Wariant C: 
Działanie 5.1 - 2,10 
mln EUR 
Działanie 5.2 - 0,00 
mln EUR 
Działanie 5.3 - 2,10 
mln EUR 
Działanie 5.4 - 2,10 
mln EUR 
Działanie 5.5 - 4,10 
mln EUR 

Oś priorytetowa VII 

 

Wariant A: 
Działanie 7.1 - 4,07 mln EUR 
Działanie 7.2 - 7,88 mln EUR 
Działanie 7.3 - 2,37 mln EUR 
Działanie 7.4 - 1,39 mln EUR 
Działanie 7.5 - 0,00 mln EUR 

Wariant B: 
Działanie 7.1 - 3,47 mln EUR 
Działanie 7.2 - 7,28 mln EUR 
Działanie 7.3 - 1,77 mln EUR 
Działanie 7.4 - 3,19 mln EUR 
Działanie 7.5 - 0,00 mln EUR 

Oś priorytetowa VIII 

 

Wariant A: 
Działanie 8.1 - 2,73 
mln EUR 
Działanie 8.2 - 5,91 
mln EUR 
Działanie 8.3 - 2,56 
mln EUR 

Wariant B: 
Działanie 8.1 - 11,20 
mln EUR 
Działanie 8.2 - 0,00 
mln EUR 
Działanie 8.3 - 0,00 
mln EUR 

Wariant C: 
Działanie 8.1 - 3,74 
mln EUR 
Działanie 8.2 - 7,46 
mln EUR 
Działanie 8.3 - 0,00 
mln EUR 

Oś priorytetowa IX 

 

Wariant A: 
Działanie 9.1 - 11,08 mln EUR 
Działanie 9.2 - 6,98 mln EUR 
Działanie 9.3 - 0,07 mln EUR 

Wariant B: 
Działanie 9.1 - 9,42 mln EUR 
Działanie 9.2 - 8,71 mln EUR 
Działanie 9.3 - 0,00 mln EUR 

Oś priorytetowa X 

 

Wariant A: 
Działanie 10.1 - 6,38 mln EUR 
Działanie 10.2 - 4,80 mln EUR 
Działanie 10.3 - 3,49 mln EUR 
Działanie 10.4 - 0,00 mln EUR 

Wariant B: 
Działanie 10.1 - 7,38 mln EUR 
Działanie 10.2 - 3,80 mln EUR 
Działanie 10.3 - 3,49 mln EUR 
Działanie 10.4 - 0,00 mln EUR 

0,131    

0,260    

0,135    

0,291    

0,078    

0,105    

0,344    

0,656    

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

B

A

trafność w stosunku do aktualnych potrzeb województwa

stopnień, w jakim zapewnione zostanie osiągnięcie wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu na rok 2023

łatwość wydatkowania środków (brak problemów z zainteresowaniem wsparciem oraz problemów przy realizacji projektów)

0,131    

0,260    

0,135    

0,291    

0,078    

0,105    

0,344    

0,656    

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

B

A

0,172    

0,219    

0,261    

0,165    

0,123    

0,059    

0,557    

0,443    

B

A

0,039    

0,113    

0,240    

0,038    

0,122    

0,266    

0,022    

0,047    

0,113    

0,099    

0,282    

0,618    

C

B

A

0,101    

0,290    

0,104    

0,322    

0,042    

0,140    

0,248    

0,752    

B

A

0,081    

0,087    

0,223    

0,100    

0,106    

0,220    

0,054    

0,037    

0,091    

0,235    

0,230    

0,535    

C

B

A

0,160    

0,231    

0,160    

0,266    

0,066    

0,117    

0,386    

0,614    

B

A

0,176    

0,215    

0,189    

0,237    

0,084    

0,098    

0,450    

0,550    

B

A
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Oś priorytetowa XI 

 

Wariant A: 
Działanie 11.1 - 5,88 mln EUR 
Działanie 11.2 - 3,62 mln EUR 
Działanie 11.3 - 2,11 mln EUR 
Działanie 11.4 - 2,04 mln EUR 

Wariant B: 
Działanie 11.1 - 5,38 mln EUR 
Działanie 11.2 - 3,12 mln EUR 
Działanie 11.3 - 3,11 mln EUR 
Działanie 11.4 - 2,04 mln EUR 

Oś priorytetowa XII 

 

Wariant A: 
Działanie 12.1 - 1,48 mln EUR 
Działanie 12.2 - 2,13 mln EUR 
Działanie 12.3 - 2,07 mln EUR 

Wariant B: 
Działanie 12.1 - 1,98 mln EUR 
Działanie 12.2 - 2,63 mln EUR 
Działanie 12.3 - 1,07 mln EUR 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z przedstawicielami IZ i IP RPO WSL 2014-2020; n=43 

Według wyników przeprowadzonych analiz wariantem preferowanym w ujęciu ogólnym 

(suma kryteriów), jak i pod względem poszczególnych kryteriów jest w przypadku prawie 

wszystkich Osi priorytetowych wariant A. Wyjątkiem jest Oś priorytetowa IV, w którym 

większą liczbę punktów uzyskał wariant alternatywny B. 

Biorąc pod uwagę powyższe wyniki oceny poszczególnych wariantów pod względem  

stopnia, w jakim zapewnione zostanie osiągnięcie wartości docelowych wskaźników 

produktu i rezultatu na rok 2023, trafności w stosunku do aktualnych potrzeb województwa - 

waga oraz  łatwość wydatkowania środków (brak problemów z zainteresowaniem wsparciem 

oraz problemów przy realizacji projektów)oraz brak występowania czynników, które 

uniemożliwiałyby absorpcję środków Rezerwy Wykonania w wariantach preferowanych, 

zaleca się rozdysponowanie Rezerwy Wykonania w sposób zgodny z przedstawionymi 

wyżej wynikami oceny.     

W ramach niniejszego badania zarekomendowane zostało przesunięcie do Działania 4.1 

10,1 mln EUR Rezerwy Wykonania Osi priorytetowej I, której nie będzie ona przysługiwać. 

Dodatkowo dla Działania 4.1 przewidziane zostało przypisanie części „własnej” Rezerwy 

Wykonania Osi priorytetowej IV w kwocie 3,7 mln EUR. W poniższej tabeli zaprezentowano 

jak wpłynie na poziom realizacji wskaźników Działania 4.1 rozdysponowanie środków 

Rezerwy Wykonania. 

Tabela 18. Wpływ rozdysponowania środków Rezerwy Wykonania na prognozowany stopień realizacji 

wskaźników Działania 4.1  

Wskaźnik 
Jednostka 
miary 

Wartość 
docelowa 

Przed rozdysponowaniem 
środków RW 

Po rozdysponowaniu środków 
RW 

wartość 
progno-
zowana 

wartość 
progno-
zowana (% 
wartości 
docelowej) 

wartość 
progno-
zowana 

wartość 
progno-zowana 
(% wartości 
docelowej) 

Liczba jednostek wytwarzania 
energii elektrycznej z OZE 

szt. 48 4968,33 10351% 6330,21 13188% 

0,109    

0,282    

0,123    

0,304    

0,062    

0,121    

0,294    

0,706    

B

A

0,124    

0,268    

0,150    

0,276    

0,038    

0,145    

0,311    

0,689    

B

A
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Liczba jednostek wytwarzania 
energii cieplnej z OZE 

szt. 57 8931,52 15669% 11715,04 20553% 

Szacowany roczny spadek 
emisji gazów cieplarnianych 

t. ekw. 

CO₂/rok 
5525 27079,01 490% 33287,29 602% 

Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych 

MW 30 84,36 281% 102,19 341% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych systemów SL oraz LSI (stan na 31.12.2018 r.) 

Jeszcze przed rozdysponowaniem środków Rezerwy Wykonania we wszystkich 

wskaźnikach Działania 4.1 prognozowana wartość znacząco przekracza założoną wartość 

docelową. Najmniejsze prawie 3-krotne przekroczenie wartości docelowej prognozowane dla 

wskaźnika Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (stopień 

realizacji 281%), a największe ponad 15-krotne przekroczenie przewidywane jest dla 

wskaźnika Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE. Przeznaczenie na Działanie 

4.1 dodatkowych środków Rezerwy Wykonania w łącznej kwocie 14,8 mln EUR wpływa na 

wzrost poziomu realizacji wskaźników w przedziale od kilkudziesięciu do kilku tysięcy 

punktów procentowych. Najmniejszy wzrost o 60 pkt. proc. prognozowany jest w przypadku 

wskaźnika Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Z kolei 

największy wzrost jest przewidywany w przypadku wskaźnika Liczba jednostek wytwarzania 

energii cieplnej z OZE, gdzie prognozowany wzrost wynosi 4 884 pkt. proc. 

 

   



Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WSL 2014-2020 oraz wkładu Programu w 

realizację unijnej strategii EU 2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego 

 

 

143 

OCENA WKŁADU INTERWENCJI W REALIZACJĘ CELÓW STRATEGII 

EUROPA 2020 NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH 

Niniejszy podrozdział analityczny poświęcony jest ocenie wkładu interwencji w ramach RPO 

WSL 2014-2020 w realizację celów Strategii Europa 2020 na poziomie poszczególnych osi 

priorytetowych. Na ocenę tę złożyła się: ocena adekwatności celów RPO WSL 2014-2020 

oraz metod ich wdrażania w odniesieniu do wyzwań wskazanych w Strategii Europa 2020, 

ocena wpływu wsparcia RPO WSL 2014-2020 na osiąganie celów Strategii Europa 2020 

oraz wskazanie jakie inwestycje współfinansowane ze środków RPO WSL 2014-2020 w 

największym stopniu wpisują się w realizację celów Strategii Europa 2020. 

Adekwatność celów RPO WSL 2014-2020 oraz metod ich wdrażania w odniesieniu 

do wyzwań wskazanych w Strategii Europa 2020 

Punktem wyjścia analiz dotyczących oceny wkładu ewaluowanej interwencji w realizację 

celów Strategii Europa 2020 jest weryfikacja stopnia, w jakim zapisy Programu są trafne pod 

względem możliwości realizacji celów Strategii Europa 2020, tzn. czy zaplanowane cele 

interwencji i metody ich wdrożenia są adekwatne w odniesieniu do wyzwań wskazanych w 

Strategii. Na potrzeby tego rodzaju analizy w poniższej tabeli przedstawiono wykaz 

wskaźników Strategii Europa 2020 wraz z ich odniesieniem do poszczególnych Działań RPO 

WSL 2014-2020, które – przynajmniej w pośredni sposób – pozostają spójne z efektami 

zaplanowanymi do osiągnięcia w ramach Strategii Europa 2020. Dodatkowo, by 

doprecyzować skalę środków RPO WSL 2014-2020 zaangażowanych w realizację 

interwencji przyczyniającej się do przezwyciężenia wyzwań wskazanych w Strategii Europa 

2020 (które to wyzwania zoperacjonalizowane są przez wskaźniki Strategii Europa 2020), w 

tabeli umieszczono także informację o kwocie alokacji przeznaczonej na realizację Działań 

RPO WSL 2014-2020 oddziałujących na realizację wskaźników Strategii Europa 2020. 

Tabela 19. Wskaźniki RPO WSL 2014-2020 spójne ze wskaźnikami Strategii Europa 2020 

Wskaźnik Strategii Europa 2020 Działanie RPO WSL 2014-2020 

Kwota alokacji przeznaczona 
na realizację Działań RPO 

WSL 2014-2020 
oddziałujących na realizację 
wskaźników Strategii Europa 

2020 

Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 
20-64 lata 

 Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania 

bezrobociu 

 Działanie 7.2 Poprawa zdolności do 

zatrudnienia osób poszukujących pracy i 

pozostających bez zatrudnienia – projekty 

pozakonkursowe (dla publicznych służb 

zatrudnienia) 

516,33 mln zł (16,4%) 
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Wskaźnik Strategii Europa 2020 Działanie RPO WSL 2014-2020 

Kwota alokacji przeznaczona 
na realizację Działań RPO 

WSL 2014-2020 
oddziałujących na realizację 
wskaźników Strategii Europa 

2020 

 Działanie 7.3 Wsparcie dla osób 

zamierzających rozpocząć prowadzenie 

działalności gospodarczej 

 Działanie 7.4 Wspomaganie procesów 

adaptacji do zmian na regionalnym rynku 

pracy (działania z zakresu outplacementu) 

 Działanie 7.5 Wsparcie osób zamierzających 

rozpocząć prowadzenie działalności 

gospodarczej poprzez instrumenty finansowe 

 Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków 

do godzenia życia zawodowego i prywatnego 

 Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału 

adaptacyjnego przedsiębiorstw, 

przedsiębiorców i ich pracowników 

 Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, 

diagnostyki i rehabilitacji leczniczej 

ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i 

powrót do pracy 

 Działanie 11.2 Dostosowanie oferty 

kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego 

rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów 

 Działanie 11.3 Dostosowanie oferty 

kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego 

rynku pracy – kształcenie zawodowe osób 

dorosłych 

 Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych osób dorosłych 

 Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia 

zawodowego 

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 

 Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania 

bezrobociu 

 Działanie 9.1 Aktywna integracja 

 Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi 

społeczne i zdrowotne 

 Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w 

regionie 

 Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia 

 Działanie 10. 2 Rozwój mieszkalnictwa 

socjalnego, wspomaganego i chronionego 

oraz infrastruktury usług społecznych 

 Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych 

 Działanie 10.4 Poprawa stanu środowiska 

miejskiego 

567,94 mln zł (18,0%) 

Nakłady na B+R (w % PKB)  Działanie 1.1 Kluczowa dla regionu 

infrastruktura badawcza 

 Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w 

przedsiębiorstwach 

 Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB 

 Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji 

 Działanie 3.2 Innowacje w MŚP 

320,37 mln zł (10,2%) 



Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WSL 2014-2020 oraz wkładu Programu w 

realizację unijnej strategii EU 2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego 

 

 

145 

Wskaźnik Strategii Europa 2020 Działanie RPO WSL 2014-2020 

Kwota alokacji przeznaczona 
na realizację Działań RPO 

WSL 2014-2020 
oddziałujących na realizację 
wskaźników Strategii Europa 

2020 

Udział energii ze źródeł odnawialnych 
w końcowym zużyciu energii brutto 

 Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych 

usług publicznych 

 Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii 

 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i 

odnawialne źródła energii w mikro, małych i 

średnich przedsiębiorstwach 

 Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i 

odnawialne źródła energii w infrastrukturze 

publicznej i mieszkaniowej 

 Działanie 4.4 Wysokosprawna Kogeneracja 

407,14 mln zł (12,9%) 

Emisja gazów cieplarnianych (1990 
=100) 

 Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych 

usług publicznych 

 Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii 

 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i 

odnawialne źródła energii w mikro, małych i 

średnich przedsiębiorstwach 

 Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i 

odnawialne źródła energii w infrastrukturze 

publicznej i mieszkaniowej 

 Działanie 4.4 Wysokosprawna Kogeneracja 

 Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski 

oraz efektywne oświetlenie 

831,95 mln zł (26,4%) 

Zużycie energii pierwotnej  Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych 

usług publicznych 

 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i 

odnawialne źródła energii w mikro, małych i 

średnich przedsiębiorstwach 

 Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i 

odnawialne źródła energii w infrastrukturze 

publicznej i mieszkaniowej 

 Działanie 4.4 Wysokosprawna Kogeneracja 

 Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski 

oraz efektywne oświetlenie 

772,78 mln zł (24,5%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zapisów Strategii Europa 2020 oraz RPO WSL 2014-2020 i SZOOP RPO WSL 2014-

2020; w zestawieniu nie uwzględniono wskaźnika Podniesienie poziomu wykształcenia poprzez zmniejszenie odsetka osób zbyt 

wcześnie kończących naukę do poniżej 10% oraz zwiększenie, do co najmniej 40%, odsetka osób w wieku 30−34 lat z 

wykształceniem wyższym lub równoważnym ze względu na fakt, iż wsparcie dla osób młodych zbyt wcześnie kończących 

naukę oraz wsparcie skierowane dla szkolnictwa wyższego realizowane jest na szczeblu krajowym.  

Największa część alokacji RPO WSL 2014-2020 zostało przeznaczone na Działania spójne 

ze wskaźnikiem Emisja gazów cieplarnianych 831,95 mln zł (26,4% alokacji). Relatywnie 

dużą część alokacji przeznaczono także na Działania spójne ze wskaźnikiem Zużycie energii 

pierwotnej (772,78 mln zł, 24,5%) oraz Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym (567,94 mln zł, 18,0%). Z kolei najmniejsza część alokacji RPO WSL 2014-2020 

przeznaczona została na Działania spójne ze wskaźnikami Nakłady na B+R (320,37 mln zł, 
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10,2%) oraz Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto 

(407,14 mln zł, 12,9%). 

Jednocześnie, warto zwrócić uwagę na fakt, że analiza powiązań RPO WSL 2014-2020 z 

celami Strategii Europa 2020 została także zawarta w treści samego Programu. Analizując 

zestawienie zawarte w Programu stwierdzić można, iż wykazano tam powiązanie z 

poszczególnymi celami Strategii Europa 2020 wszystkich Działań składających się na całość 

interwencji w Programie. Wydaje się, że jest to podejście bardzo szerokie i bazujące na 

niekiedy mocno zapośredniczonym oddziaływaniu interwencji w ramach RPO WSL 2014-

2020. Z tego względu wydaje się uprawnionym stwierdzenie, że powiązanie celów Programu 

i celów Strategii Europa 2020 jest faktycznie bardzo rozległe, przy czym dla części Działań 

RPO WSL 2014-2020 ma ono bardziej bezpośredni charakter (są to Działania wymienione w 

powyższej tabeli ze względu na powiązanie z konkretnymi wskaźnikami Strategii Europa 

2020), natomiast dla Działań pozostałych powiązanie to ocenić należy jako pośrednie. Co 

jednak istotne, brak jest w ramach Programu Działań, które nie wykazywałaby żadnego 

powiązania z celami Strategii Europa 2020.   

Ocena wpływu wsparcia RPO WSL 2014-2020 na osiąganie celów Strategii Europa 

2020 

Dotychczasowa analiza odnosiła się do identyfikacji ewentualnych powiązań pomiędzy RPO 

WSL 2014-2020 na poziomie ogólnym, tj. bezpośredniego i pośredniego oddziaływania 

poszczególnych Działań RPO WSL 2014-2020 na realizację celów Strategii Europa 2020.  W 

ramach oceny wpływu wsparcia RPO WSL 2014-2020 RPO WSL 2014-2020 na osiąganie 

celów Strategii Europa 2020 zweryfikowano jednak także, czy i w jakim zakresie wsparcie 

świadczone w ramach Programu / osi priorytetowych / Priorytetów Inwestycyjnych przyczynia 

się / może się przyczynić do osiągania celów zawartych w Strategii Europa 2020, 

koncentrując się przy tym na bezpośrednim oddziaływaniu, które wynika z bezpośredniego i 

jednoznacznego powiązania założonych efektów obu dokumentów, które to efekty są 

zoperacjonalizowane poprzez wskaźniki zawarte w każdym z nich.   

W poniższej tabeli przedstawiono wykaz powiązań wskaźników RPO WSL 2014-2020 ze 

wskaźnikami Strategii Europa 2020, z jednoczesnym wskazaniem wartości docelowej 

wskaźnika RPO WSL 2014-2020 odpowiadającego określonemu wskaźnikowi Strategii 

Europa 202020.  

  

                                                

20 Wartość docelowa wskaźnika została w tym przypadku określona nie na podstawie programowych założeń dotyczących 
oczekiwanego poziomu realizacji wskaźnika, ale poprzez zsumowanie wartości docelowej tego wskaźnika dla wszystkich 
projektów w ramach RPO WSL 2014-2020, w których przewidziano realizację danego wskaźnika.  
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Tabela 20. Wskaźniki RPO WSL 2014-2020 spójne ze wskaźnikami Strategii Europa 2020 

Wskaźnik Strategii Europa 2020 Wskaźnik RPO WSL 2014-2020 
Wartość docelowa 

wskaźnika RPO WSL 
2014-2020 

Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 
20-64 lata 

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

11456 

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w 
programie [osoby] 

31790 

Nakłady na B+R (w % PKB) Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-
badawczej [zł] 

133068155,8 

Udział energii ze źródeł odnawialnych 
w końcowym zużyciu energii brutto 

Produkcja energii elektrycznej z nowo 
wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 
[MWhe/rok] 

19297,1 

Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy 
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 
[MWhe/rok] 

746,3 

Emisja gazów cieplarnianych (1990 
=100) 

Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) 

157177,7 

Zużycie energii pierwotnej Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w 
budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) 

199687128,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zapisów Strategii Europa 2020 oraz danych systemu SL (stan na 31.12.2018 r.) 

Dla sześciu wskaźników stanowiących narzędzie pomiaru stopnia realizacji celów Strategii 

Europa 2020, zidentyfikowano siedem wskaźników RPO WSL 2014-2020, które są w 

stosunku do nich adekwatne. W jednym przypadku (dla wskaźnika Europa 2020: „Udział 

energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto”) dobrane jako 

adekwatne zostały dwa mierniki pochodzące z RPO WSL 2014-2020: „Produkcja energii 

elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok]” oraz 

„Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 

[MWhe/rok]”. W pozostałych przypadkach mówimy już o powiązaniu jednego wskaźnika 

RPO WSL 2014-2020 z jednym wskaźnikiem stanowiącym element katalogu wskaźników 

Strategii Europa 2020. Zgodnie z powyższym: 

 „Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata” (Europa 2020) ma swój 

odpowiednik w RPO WSL 2014-2020, w postaci wskaźnika: „Liczba osób 

pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po 

opuszczeniu programu;  

 „Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” we wskaźniku: 

„Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie [osoby]”;  

 Wskaźnik „Nakłady na B+R (w % PKB)” we wskaźniku: „Nakłady inwestycyjne na 

zakup aparatury naukowo-badawczej [zł]”;  

 Wskaźnik „Emisja gazów cieplarnianych (1990 =100)” we wskaźniku: „Szacowany 

roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34)”; 
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 Wskaźnik „Zużycie energii pierwotnej” we wskaźniku: „Zmniejszenie rocznego 

zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32)”. 

W powyższej tabeli  uwzględniono także wartość docelową poszczególnych wskaźników, 

która stanowi sumę wartości docelowych danego wskaźnika określonych we wszystkich 

projektach, w których wskaźnik ten wykazywano.  

W poniższej tabeli przedstawione zostały wskaźniki Strategii Europa 2020, które poddane 

zostały odpowiednim przeliczeniom w celu zapewnienia porównywalności ze wskaźnikami 

RPO WSL 2014-2020.   

Tabela 21. Bezpośredni wkład RPO WSL 2014-2020 w realizację wskaźników Europa 2020 

Wskaźnik Europa 2020 Wskaźnik zoperacjonalizowany 

Zmiana 
wskaźnika 
zoperacjonaliz-
owanego 
założona do 
2020 w UE 

Szacunkowy wkład RPO WSL 
2014-2020 na podstawie umów o 
dofinansowanie 

Szacunkowy wkład w 
realizację 

% 

Wskaźnik zatrudnienia osób 
w wieku 20-64 lata 

Wzrost liczba zatrudnionych w UE 19 505 750 11 456 0,059% 

Wskaźnik zagrożenia 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 

Spadek liczby osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 

20 000 000 31 790 0,159% 

Nakłady na B+R (w % PKB) Wzrost nakładów na B+R (mln EUR) 138 934,13 32,46 0,023% 

Udział energii ze źródeł 
odnawialnych w końcowym 
zużyciu energii brutto 

Wzrost zużycia energii ze śródeł 
odnawialnych (MWh) 

956 166 439 20 043,4 0,002% 

Emisja gazów cieplarnianych 
(1990 =100) 

Spadek emisji gazów cieplarnianych 
(tony równoważnika CO2) 

175 000 000 157 177,7 0,090% 

Zużycie energii pierwotnej 
Spadek zużycia energii pierwotnej 
(MWh) 

2 023 620 000 199 687,12 0,010% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat oraz danych systemu SL2014 

Bezpośredni wkład RPO WSL 2014-2020 (mierzony wskaźnikami monitorowania Programu) 

w realizację celów Strategii Europa 2020 jest niewielki. Szacunkowy wkład Programu w 

przypadku poszczególnych wskaźnikach nie przekracza 0,2%. Najmniejszy wkład RPO WSL 

2014-2020 w realizację Strategii Europa 2020 zidentyfikowany został w przypadku 

wskaźnika  Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto 

(0,002%) oraz Zużycie energii pierwotnej (0,010%). Natomiast z największym wkładem 

Programu mamy do czynienia w przypadku wskaźnika zagrożenia ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym (0,159%). 

Należy mieć na uwadze, iż RPO WSL2014-2020 ma nie tylko bezpośredni 

(scharakteryzowany powyżej) wpływ na realizację wskaźników Strategii Europa 2020, lecz 

także pośredni. Wiele projektów, w których nie są monitorowane wskaźniki bezpośrednio 

związane ze Strategią ma pozytywne oddziaływanie i przyczynia się do poprawy sytuacji w 

obszarach, które obejmuje swoim zakresem Strategia Europa 2020. W konsekwencji 

rzeczywisty wkład w RPO WSL 2014-2020 w realizację celów Strategii Europa 2020 jest 

wyższy od zaprezentowanego w powyższej tabeli. 
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Inwestycje RPO WSL 2014-2020 wpisujące się w realizację celów Strategii Europa 

2020 

Kolejny aspekt analizy dotyczącej wpływu interwencji publicznej w ramach RPO WSL 2014-

2020 na realizację celów Strategii Europa 2020 odnosi się do inwestycji, które w 

największym stopniu wpisują się w realizację celów Strategii Europa 2020. Poniżej 

przedstawiony został charakter inwestycji realizujących cele Strategii Europa 2020 poprzez 

realizację wskaźników RPO WSL 2014-2020 adekwatnych do wskaźników Strategii Europa 

2020. Ukazano jakie typy projektów przewidziane do wsparcia w ramach RPO WSL 2014-

2020 w największym stopniu je realizują. Stopień ten odnosi się do tego, jaki jest udział 

wartości docelowej danego wskaźnika określonej w projektach danego typu (rodzaj 

inwestycji) w całkowitej wartości docelowej tego wskaźnika odnoszącej się do wszystkich 

projektów, w których wskaźnik ten były wykazywany.  

Należy przy tym podkreślić, że wymienione w poniższej analizie typy projektów nie 

wyczerpują wszystkich typów przedsięwzięć, które realizują te wskaźniki. W prezentacji 

skupiono się jednak na tych typach projektów, które cechuje – poprzez udział danego typu 

projektu w realizacji określonego wskaźnika – największy stopień oddziaływania na 

realizację celów Strategii Europa 2020: 

 Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, po opuszczeniu programu 

Typy projektów realizujące wskaźnik Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u 

których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i 

kompetencji, mają udział w tej realizacji na poziomie 1/3. Podobnie jest w przypadku typów 

projektów: Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w 

zakresie określenia ścieżki zawodowej oraz Instrumenty i usługi rynku pracy służące 

zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców jak i 

przedsiębiorców. Dwa razy większy wkład w realizację, niż każdy z poprzednich mają typy 

projektów: Instrumenty i usługi wskazane w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149) realizowane przez 

powiatowe urzędy pracy (stanowiące 2/3 wkładu w realizację wskaźnika). 

 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie 

Dla powyższego wskaźnika RPO WSL 2014-2020, mającego udział w realizacji jednego ze 

wskaźników Strategii Europa 2020, przede wszystkim dwa typy projektów wyróżniają się w 

kwestii jego realizacji: Kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup 

wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów 
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aktywnej integracji (42,9% realizacji wskaźnika) oraz Kompleksowe programy integracji 

społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (31,4% realizacji). 

 Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej [zł] 

Podobnie jak w przypadku poprzedniego wskaźnika, tak i tutaj dwa typy projektów są 

głównie odpowiedzialne za jego realizację, jednak w tym przypadku rozkład tego wpływu jest 

wyraźnie inny: typ projektów: Budowa, wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą 

kluczowej infrastruktury badawczej, służącej realizacji badań naukowych zgodnych z 

regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami realizuje bowiem aż 4/5 wskaźnika, a Tworzenie 

lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego 

ich działalności innowacyjnej, jedynie 1/5 jego całkowitej wartości docelowej. 

 Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji 

wykorzystujących OZE 

Trzy typy projektów są w zbliżonym stopniu odpowiedzialne za realizację tego wskaźnika 

powiązanego ze Strategią Europa 2020. Są to: Budowa i przebudowa infrastruktury służącej 

do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (realizacja 47,5% 

wartości docelowej wskaźnika określonej na podstawie sumy wartości docelowej odnoszącej 

się do wszystkich projektów wykazujących omawiany wskaźnik), Modernizacja energetyczna 

budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych (52,3% 

realizacji) oraz Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach (52,4% 

realizacji). 

 Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji 

wykorzystujących OZE  

Dla powyższego wskaźnika RPO, tylko jeden typ projektów spośród wszystkich, które są 

odpowiedzialne za jego realizację, może być uznany za kluczowy dla realizację całkowitej 

wartości docelowej (ze względu na swoją znaczącą przewagę pod tym względem nad 

pozostałymi typami projektów). Jest to typ: Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do 

produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w przypadku którego 

mówimy o realizacji aż 93,5% założonej wartości docelowej wskaźnika określonej poprzez 

zsumowanie wartości docelowych wszystkich projektów wykazujących jakikolwiek stopień 

realizacji tego wskaźnika. 

 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 

Dla tego wskaźnika zidentyfikowane zostały dwa typy projektów, które w znaczący sposób 

przyczyniają się do osiągnięcia jego całkowitej wartości docelowej. Są to typy: Budowa, 

przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (realizacja 38,4% 

całkowitej wartości docelowej wskaźnika) oraz Modernizacja energetyczna budynków 
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użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych (realizacja 39,9% 

całkowitej wartości docelowej wskaźnika). 

 Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 

W przypadku ostatniego z analizowanych wskaźników, tożsamych zakresowo z określonym 

wskaźnikiem pochodzącym ze Strategii Europa 2020, należy wskazać na trzy typy projektów 

w znaczący sposób go realizujące. Pierwszy z nich robi to prawie w 100%, jest to typ: 

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych (98,7% realizacji wskaźnika). Sumując z kolei dwa kolejne 

zidentyfikowane typy projektów otrzymamy również zbliżoną wartość jeśli chodzi o udział w 

realizacji całkowitej wartości docelowej wskaźnika, tj. prawie 100%, z uwzględnieniem 

następujących typów projektów: Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację 

indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła 

(realizacja 52,0% całkowitej wartości docelowej wskaźnika) oraz Budowa instalacji OZE w 

modernizowanych energetycznie budynkach (45,4%). 

Uwzględniając wyniki powyższej analizy stwierdzić należy, że jeśli chodzi o inwestycje RPO 

WSL 2014-2020, które w największym stopniu wpisują się w realizację celów Strategii 

Europa 2020, to są to – wskazane powyżej – typy projektów, w przypadku których mówić 

możemy o relatywnie największym wkładzie w realizację tych wskaźników, które 

jednocześnie operacjonalizują także określone cele Strategii Europa 2020.  

Czynniki mające wpływ na powodzenie projektów przyczyniających się do realizacji 

celów Strategii Europa 2020 

Jak wskazano we wcześniejszej części raportu projekty RPO WSL 2014-2020 w sposób 

bezpośredni przyczyniają się do realizacji celów Strategii Europa 2020 poprzez realizację 

wskaźników spójnych ze wskaźnikami Strategii Europa 2020. Projekty realizujące te 

wskaźniki należą przede wszystkim do Osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, 

odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna (809 projektów), Osi priorytetowej VII 

Regionalny rynek pracy (220 projektów) oraz Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne (140 

projektów). 

Tym samym za czynniki mające wpływ na powodzenie projektów przyczyniających się do 

realizacji celów Strategii Europa 2020 uznać należy czynniki kluczowe i specyficzne dla ww. 

Osi priorytetowych. W przypadku Osi IV będzie to przede wszystkim zapewnienie 

odpowiedniej puli środków finansowych pozwalających na zaspokojenie znaczących potrzeb 

i dużego popytu na wsparcie w tym zakresie. Jest to zgodne z wcześniejszymi zaleceniami 

dotyczącymi rozdysponowania środków z rezerwy wykonania lub ew. dodatkowych środków 

finansowych wykraczających poza tę kwotę. Z kolei w przypadku Osi VII oraz IX 
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szczególnego znaczenia nabiera kwestia skutecznej rekrutacji uczestników projektów, która 

– ze względu na zmieniającą się sytuację społeczno-gospodarczą – może wymagać 

podejmowania działań w zakresie poszerzania zakresu wsparcia oraz grup docelowych. 

Takie działania były do tej pory podejmowane w ramach Osi VII i być może będzie 

uzasadnione podejmowane kolejnych działań o zbliżonym charakterze w tej Osi oraz Osi IX, 

tak by zwiększyć skuteczność realizacji celów Programu, a pośrednio także zwiększyć 

oddziaływanie na realizację celów Strategii Europa 2020. 

Jednocześnie jednak, wcześniejsza identyfikacja typów projektów, które – poprzez udział 

danego typu projektu w realizacji określonego wskaźnika – cechuje największy stopień 

oddziaływania na realizację celów Strategii Europa 2020, pozwala określić w sposób bardziej 

szczegółowy czynniki mające wpływ na powodzenie projektów przyczyniających się do 

realizacji celów Strategii Europa 2020, tj. w odniesieniu nie tylko do Osi Priorytetowych, ale 

także szczególnych typów przedsięwzięć, które wspierają realizację Strategii EU2020. 

Omówione poniżej typy przedsięwzięć zgrupowano ze względu na zbliżony charakter 

interwencji (i powiązanie ze zbliżonymi wskaźnika Strategii Europa 2020), co ma 

uzasadnienie w fakcie oddziaływania na zbliżony charakter przedsięwzięć zbliżonych 

czynników decydujących o powodzeniu projektów przyczyniających się do realizacji celów 

Strategii Europa 2020: 

 Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których 

zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i 

kompetencji; Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji 

wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej; Instrumenty i 

usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego 

przez pracodawców jak i przedsiębiorców; Instrumenty i usługi wskazane w 

Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149) realizowane przez powiatowe urzędy 

pracy – W przypadku tego rodzaju typów przedsięwzięć kluczowe czynniki sukcesu 

związane są z trafną identyfikacją potrzeb grup docelowych oraz skutecznym 

dotarciem do nich i rekrutacją do uczestnictwa w projekcie. Zwrócić jednak należy w 

tym miejscu uwagę, że ze względu na zmieniającą się sytuację społeczno-

gospodarczą, w szczególności – zmniejszanie się skali bezrobocia, czy stopnia 

oddziaływania czynników utrudniających znalezienie zatrudnienia – zmniejsza się 

zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju działania dotyczące wsparcia z obszaru 

rynku pracy. W rezultacie, choć wspomniane czynniki powodzenia projektów nadal 

pozostają aktualne, to szczególnego znaczenia nabiera odpowiednie dostosowanie 

skali oferowanej pomocy do rzeczywistego zapotrzebowania na regionalnym rynku 
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pracy. W kontekście wdrażania RPO WSL 2014-2020 oznacza to, że skala 

interwencji w ramach powyższych typów projektów będzie mniejsza niż pierwotnie 

planowana (i określona w Programie), a tym samym mniejsza będzie skala 

oddziaływania interwencji realizowanej w ramach RPO WSL 2014-2020 na 

osiągnięcie celów Strategii Europa 2020. Nie należy jednak tego faktu traktować jako 

sytuacji wymagającej podejmowania określonych działań zaradczych, ale raczej jako 

symptomu poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej, która musi przekładać się na 

ewentualne działania w zakresie ograniczenia skali interwencji. Bez względu na to, 

czy i w jakim stopniu ta skala interwencji będzie zmniejszana w odniesieniu do ww. 

typów projektów, każdorazowo niezbędne jest utrzymanie takich czynników 

powodzenia przedsięwzięć, jak: kompleksowość oferowanej w ramach projektów 

pomocy oraz jej dostosowanie do specyficznych potrzeb różnych kategorii 

uczestników projektów.   

 Kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i 

zagrożonych wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów 

aktywnej integracji; Kompleksowe programy integracji społecznej i zawodowej 

osób niepełnosprawnych – W przypadku projektów z zakresu włączenia 

społecznego mamy do czynienia z czynnikami powodzenia przedsięwzięć zbliżonymi 

do tych, które powyżej zidentyfikowano dla projektów z obszaru rynku pracy. 

Powodzenie podejmowanych działań jest tutaj przede wszystkim uwarunkowane 

skutecznością w identyfikacji i dotarciu do odbiorców wsparcia oraz zaoferowaniu im 

pomocy kompleksowej i adekwatnej do specyficznych problemów i potrzeb już nie 

tylko określonej grupy docelowej, ale konkretnych uczestników projektów. Na 

pierwszą kwestię silnie oddziałują czynniki społeczno-gospodarcze o zasięgu 

krajowym. Ich oddziaływanie jest w przypadku włączenia społecznego jeszcze 

większe niż w odniesieniu do rynku pracy, gdyż interwencja dotycząca integracji 

społecznej odnosi się do bardziej podstawowych problemów społeczno-

ekonomicznych, których skala występowania w ostatnim okresie malała w rezultacie 

różnego rodzaju działań podejmowanych na szczeblu ogólnopolskim w obszarze 

polityki społecznej. Jeśli natomiast chodzi o kwestię drugą (zapewnienie 

kompleksowej i adekwatnej pomocy), to pozostaje ona nadal aktualna i pozytywnie w 

tym kontekście należy ocenić zakres interwencji przewidzianej w RPO WSL 2014-

2020, która ma charakter wieloaspektowy, a tym samym umożliwia realizację 

założenia o kompleksowości wsparcia. Co się zaś tyczy adekwatności pomocy, to 

jest to czynnik, którego pozytywne oddziaływanie jest potencjalnie zapewniane przez 

zakres interwencji w Programie, natomiast kluczowe znaczenie ma tutaj zakres 

działań w poszczególnych projektach i dostosowywanie oferowanego wsparcia do 
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potrzeb i specyficznej sytuacji uczestników. Kwestia ta może być kontrolowana na 

etapie oceny wniosków o dofinansowanie, poprzez weryfikację doświadczenia i 

potencjału beneficjenta w pracy z osobami / grupami wykluczonymi lub zagrożonymi 

wykluczeniem społecznym, czy też zakresu działań zaplanowanego do zastosowania 

w danym przedsięwzięciu (ew. wykorzystywanych w projekcie metod 

dostosowywania wsparcia do specyficznych potrzeb uczestnika).  

 Budowa, wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą kluczowej 

infrastruktury badawczej, służącej realizacji badań naukowych zgodnych z 

regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami; Tworzenie lub rozwój istniejącego 

zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich 

działalności innowacyjnej – W przypadku wszelkiego rodzaju działań związanych 

ze wsparciem w obszarze badawczo-rozwojowym należy podkreślić kluczowe 

znaczenie czynnika dotyczącego kooperacji pomiędzy sektorem przedsiębiorstw i 

jednostkami naukowymi. W przypadku pierwszego z ww. typów przedsięwzięć 

chodziłoby przede wszystkim o trafne zidentyfikowanie potrzeb podmiotów 

gospodarczych, które jest niezbędne dla takiego rozwoju infrastruktury badawczej, by 

mogła ona wspierać regionalną gospodarkę. Zwrócić jednak należy w tym miejscu 

uwagę, że w przypadku RPO WSL 2014-2020 występuje zawężenie rzeczonego 

wsparcia do tych sektorów gospodarki woj. śląskiego, które reprezentują regionalne 

inteligentne specjalizacje. Choć jest to spójne ze wspólnotowym założeniem o 

dążeniu do wspierania najlepiej rokujących i najbardziej innowacyjnych branż, to 

jednak jednocześnie takie podejście może ograniczać ogólną skuteczność 

interwencji, gdyż uniemożliwia wspieranie takich działań, które zwiększałyby 

potencjał innowacyjny i badawczo-rozwojowy regionu, ale niekoniecznie w branżach 

zgodnych z kierunkami wyznaczonymi przez regionalne inteligentne specjalizacje. By 

ograniczyć ten problem, w rekomendacjach pobadawczych uwzględniono potrzebę 

zbadania możliwości ewentualnego odejścia od koncentracji wsparcia w obszarze 

badawczo-rozwojowym na regionalnych inteligentnych specjalizacjach. Jeśli 

natomiast chodzi o drugi wyróżniony typ projektu, to w odniesieniu do niego 

współpraca międzysektorowa ma znaczenie dla zapewnienia skutecznego transferu 

wiedzy i kadr pomiędzy przedsiębiorstwami i jednostkami naukowymi tak, by 

przedsiębiorstwa zyskiwały potencjał niezbędny do tworzenia zaplecza badawczo-

rozwojowego w ramach własnej struktury organizacyjnej. W kontekście identyfikacji 

czynników decydujących o powodzeniu przedsięwzięć należących do obu ww. typów 

podkreślić należy także konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu 

elastyczności realizacji projektów, co jest poniekąd wymuszone specyfiką działalności 

o profilu badawczo-rozwojowym. Odnosi się to w szczególności do drugiego ze 
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wskazanych typów projektów, a więc przedsięwzięć dotyczących tworzenia zaplecza 

badawczo-rozwojowego w sektorze przedsiębiorstw.  

 Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych; Modernizacja energetyczna budynków 

użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych; 

Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach; 

Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu 

zbiorowego; Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację 

indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych 

nośników ciepła – W przypadku wymienionych typów projektów mamy do czynienia 

z jednoczesnym występowaniem dwojakiego rodzaju czynników. Po pierwsze, jest to 

bardzo duże zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju działania pozwalające 

ograniczyć skalę problemów związanych z niską jakością powietrza, które to 

zapotrzebowanie jest wypadkową złej sytuacji w tym zakresie, co w szczególnie 

dużym stopniu dotyczy woj. śląskiego. Po drugie, jest to wysoki poziom 

zainteresowania potencjalnych wnioskodawców wsparciem w ramach RPO WSL 

2014-2020, które związane jest z podejmowaniem działań przyczyniających się do 

realizacji takich wskaźników Strategii Europa 2020 jak: zmniejszenie rocznego 

zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych; szacowany roczny spadek 

emisji gazów cieplarnianych; produkcja energii elektrycznej z nowych mocy 

wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE; produkcja energii elektrycznej z nowo 

wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE. Uwzględniając taki stan rzeczy, dla 

powodzenia przedsięwzięć reprezentujących ww. typy projektów podstawowe 

znaczenie ma zapewnienie odpowiedniej podaży środków finansowych, które 

pozwolą na zdyskontowanie dużego zainteresowania wsparciem oraz które będą 

odzwierciedlać rzeczywiste zapotrzebowanie w woj. śląskim na działania w obszarze 

energetyki i ochrony środowiska (ze szczególnym uwzględnieniem jakości powietrza 

oraz produkcji energii ze źródeł odnawialnych). Kwestię tę uwzględniono w treści 

rekomendacji badawczych, gdzie zaakcentowano znaczenie takiego 

rozdysponowania środków RPO WSL 2014-2020, by zapewnić odpowiednią wielkość 

alokacji w Działaniach ze wspomnianych powyżej obszarów. Wydaje się, że poza 

tego rodzaju mechanizmem nie ma potrzeby podejmowania innego rodzaju działań 

zorientowanych na zapewnienie powodzenia przedsięwzięć reprezentujących 

omawiane tutaj typy projektów.  
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OCENA WPŁYWU WDRAŻANIA RPO WSL 2014 - 2020 NA 

REALIZACJĘ ZAŁOŻEŃ STRATEGII ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU / 

PROGRAMU DLA ŚLĄSKA 

W ramach niniejszego podrozdziału przeprowadzono ocenę wpływu wdrażania RPO WSL 

2014-2020 na realizację założeń Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) / Programu dla 

Śląska (PdŚ). W przypadku woj. śląskiego realizacja założeń i celów rozwojowych Strategii 

Odpowiedzialnego Rozwoju jest o tyle specyficzna, że poza całością celów określonych w 

SOR, które dotyczą obszaru całego kraju, Śląsk posiada także dedykowany komponent 

SOR, który został zoperacjonalizowany jako Program dla Śląska, który stanowi jeden z 

projektów strategicznych wynikających ze Strategii, w której wyodrębniono cel operacyjny 

(2.1) odnoszący się do regionu śląskiego. Cel ten zdefiniowano w sposób następujący: 

Wsparcie dla podwyższania atrakcyjności inwestycyjnej Śląska oraz promocji zmian 

strukturalnych. Z kolei cel odnoszący się bezpośrednio do Programu dla Śląska 

sformułowano jako: Doprowadzenie w perspektywie długoterminowej (2030 r.) do zmiany 

profilu gospodarczego regionu i stopniowe zastępowanie tradycyjnych sektorów gospodarki, 

takich jak górnictwo i hutnictwo, nowymi przedsięwzięciami w sektorach bardziej 

produktywnych, innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie. Poniżej przedstawiono 

ocenę wpływu wsparcia RPO WSL 2014-2020 na osiąganie celów SOR / PdŚ oraz 

określono wpływ zmian wielkości alokacji w ramach RPO WSL 2014-2020 na zmianę stopnia 

realizacji celów SOR / PdŚ, wskazując jednocześnie sposób alokacji środków RPO  WSL 

2014-2020, który byłby najbardziej pożądany z perspektywy realizacji celów rozwojowych 

SOR / PdŚ. 

Oddziaływanie RPO WSL 2014-2020 na osiąganie celów Strategii Odpowiedzialnego 

Rozwoju / Programu dla Śląska 

W ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju został sformułowany cel główny, którym jest: 

Tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski, przy jednoczesnym 

wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym. 

Cel ten został zoperacjonalizowany poprzez trzy cele szczegółowe: 

 Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość 

organizacyjną 

 Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony 

 Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i 

gospodarczemu 
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Dla każdego celu szczegółowego zostały określone tzw.: „Główne obszary koncentracji 

działań” i to właśnie one stanowić będą punkt odniesienia dla analizy wpływu wdrażania 

RPO WSL 2014-2020 na realizację celów SOR. Trzeba przy tym podkreślić, że w SOR nie 

ma analogicznego poziomu planowania strategicznego do Działania / Poddziałania w RPO 

WSL 2014-2020 („Działania” opisywane w SOR mają charakter znacznie bardziej 

szczegółowy). Z tego względu to właśnie główne obszary koncentracji działań traktować 

należy jako optymalny wymiar analiz ewentualnych powiązań z RPO WSL 2014-2020. 

W poniższej tabeli przedstawiono wykaz Działań RPO WSL 2014-2020, które cechuje 

powiązanie z określonymi obszarami koncentracji działań wskazanymi w Strategii 

Odpowiedzialnego Rozwoju. W celu sparametryzowania wpływu RPO WSL 2014-2020 na 

realizację celów w ramach głównych obszarów koncentracji działań SOR wykorzystano 

kwoty alokacji przypisane do Działań spójnych z obszarami koncentracji działań SOR.  

Tabela 22. Powiązanie Działań określonych w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju z Działaniami RPO WSL 
2014-2020 

Obszar koncentracji 

działań SOR 
Działanie RPO WSL 2014-2020 

Kwota alokacji przeznaczona na 

Działania spójne z obszarami 

koncentracji działań SOR 

Cel szczegółowy I – Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną 

Reindustrializacja  Działanie 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura 

badawcza 

 Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w 

przedsiębiorstwach 

 Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji 

 Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP 

 Działanie 3.2 Innowacje w MŚP 

1357,1 mln zł (10,1%) 

 

Rozwój innowacyjnych firm  Działanie 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura 

badawcza 

 Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w 

przedsiębiorstwach 

 Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB 

 Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji 

 Działanie 3.2 Innowacje w MŚP 

1313,5 mln zł (9,8%) 

 

Małe i średnie 

przedsiębiorstwa 

 Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w 

przedsiębiorstwach 

 Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB 

 Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji 

 Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP 

 Działanie 3.2 Innowacje w MŚP 

 Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne 

w działalności gospodarczej 

 Działanie 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł 

dofinansowania przedsiębiorczości 

 Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu 

 Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających 

rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej 

2708,3 mln zł (20,2%) 

 



Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WSL 2014-2020 oraz wkładu Programu w 

realizację unijnej strategii EU 2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego 

 

 

158 

Obszar koncentracji 

działań SOR 
Działanie RPO WSL 2014-2020 

Kwota alokacji przeznaczona na 

Działania spójne z obszarami 

koncentracji działań SOR 

 Działanie 7.5 Wsparcie osób zamierzających rozpocząć 

prowadzenie działalności gospodarczej poprzez 

instrumenty finansowe 

 Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego 

przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników 

 Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia 

zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – 

kształcenie zawodowe uczniów 

 Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia 

zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – 

kształcenie zawodowe osób dorosłych  

 Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

osób dorosłych 

Kapitał dla rozwoju  Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w 

przedsiębiorstwach 

 Działanie 3.2 Innowacje w MŚP 

 Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne 

w działalności gospodarczej 

 Działanie 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł 

dofinansowania przedsiębiorczości 

 Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających 

rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej 

 Działanie 7.5 Wsparcie osób zamierzających rozpocząć 

prowadzenie działalności gospodarczej poprzez 

instrumenty finansowe 

1673,2 mln zł (12,5%) 

 

Ekspansja zagraniczna  Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB 

 Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu 

78,2 mln zł (0,6%) 

Cel szczegółowy II – Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony 

Spójność społeczna  Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania 

bezrobociu 

 Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób 

poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia  

 Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających 

rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej 

 Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do 

zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu 

outplacementu)  

 Działanie 7.5 Wsparcie osób zamierzających rozpocząć 

prowadzenie działalności gospodarczej poprzez 

instrumenty finansowe 

 Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do 

godzenia życia zawodowego i prywatnego  

 Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego 

przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników  

 Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, 

diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej 

pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy 

 Działanie 9.1 Aktywna integracja  

 Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i 

zdrowotne  

 Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie 

 Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia  

4124,5 mln zł (30,8%) 
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Obszar koncentracji 

działań SOR 
Działanie RPO WSL 2014-2020 

Kwota alokacji przeznaczona na 

Działania spójne z obszarami 

koncentracji działań SOR 

 Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług 

społecznych  

 Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

 Działanie 10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego 

 Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia 

zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – 

kształcenie zawodowe uczniów  

 Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia 

zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – 

kształcenie zawodowe osób dorosłych  

 Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

osób dorosłych 

Rozwój zrównoważony 

terytorialnie 

Całość Działań RPO WSL 2014-2020 spójnych z 

Programem dla Śląska ze względu na fakt, iż jednym z 

kierunków interwencji SOR w ramach niniejszego celu 

szczegółowego jest Wsparcie dla podwyższania 

atrakcyjności inwestycyjnej Śląska oraz promocji zmian 

strukturalnych realizowane poprzez PdŚ. 

11 319,3 mln zł (84,5%) 

Cel szczegółowy III – Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu 

Prawo w służbie 

obywatelom i gospodarce 

Brak powiązań - 

System zarządzania 

procesami rozwojowymi, w 

tym instytucje publiczne 

Działanie 13.1 Pomoc techniczna 483,8 mln zł (3,6%) 

 

E-państwo Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług 

publicznych 

373,9 mln zł (2,8%) 

Finanse publiczne Brak powiązań - 

Efektywność wykorzystania 

środków UE 

Działanie 13.1 Pomoc techniczna 483,8 mln zł (3,6%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie treści Programu dla Śląska oraz RPO WSL 2014-2020 i SZOOP RPO WSL 2014-

2020 

Z powyższego zestawienia wynika, że ze szczególną intensywnością powiązań pomiędzy 

RPO WSL 2014-2020 a SOR mamy do czynienia w odniesieniu do dwóch obszarów 

koncentracji działań SOR, tj.: „Małe i średnie przedsiębiorstwa” oraz „Spójność społeczna”. 

W pierwszym przypadku liczba powiązanych Działań RPO WSL 2014-2020 wyniosła 14, zaś 

w przypadku drugiego obszaru koncentracji działań SOR – aż 18. Sytuacja ta wynika z faktu, 

że oba obszary są w ramach SOR definiowane w sposób bardzo szeroki odwołując się do 

potrzeby kompleksowej interwencji zorientowanej na poprawę sytuacji małych i średnich 

przedsiębiorstw lub zapewnienia spójności społecznej. Relatywnie duża liczba powiązanych 

z tymi obszarami Działań RPO WSL 2014-2020 świadczy jednocześnie o tym, że w ramach 

Programu również takie kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów we 

wskazanym obszarze występuje.  
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W przypadku celu szczegółowego I SOR – Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o 

wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną z relatywnie silnym powiązaniem z RPO WSL 

2014-2020 mamy także do czynienia w przypadku pozostałych obszarów koncentracji 

działań SOR: „Kapitał dla rozwoju” (6 spójnych Działań w ramach RPO WSL 2014-2020) 

oraz „Reindustrializacja” i „Rozwój innowacyjnych firm” (po pięć spójnych Działań w ramach 

RPO WSL 2014-2020). Jedynie w przypadku obszaru „Ekspansja zagraniczna” powiązanie 

dotyczy jedynie dwóch Działań RPO WSL 2014-2020. 

Jeśli chodzi o drugi cel szczegółowy SOR (Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie 

zrównoważony), to poza obszarem koncentracji działań dotyczących spójności społecznej 

(który – jak wspomniano wcześniej – cechuje największa intensywność powiązania z RPO 

WSL 2014-2020) mamy w jego ramach do czynienia jeszcze tylko z jednym obszarem 

koncentracji działań SOR. Jest to „Rozwój zrównoważony terytorialnie”. Jego specyfiką jest 

fakt, iż to w jego obrębie sformułowano jako jeden z kierunków interwencji: Wsparcie dla 

podwyższania atrakcyjności inwestycyjnej Śląska oraz promocji zmian strukturalnych, który 

to kierunek jest dedykowany Programowi dla Śląska. Tym samym całość powiązanych z PdŚ 

Działań RPO WSL 2014-2020 wykazuje jednocześnie powiązanie z niniejszym obszarem 

koncentracji działań SOR, co czyni go głównym obszarem oddziaływania RPO WSL 2014-

2020 na realizację celów Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. 

Z najmniejszym wpływem RPO WSL 2014-2020 na realizację celów SOR mamy do 

czynienia w przypadku celu szczegółowego III – Skuteczne państwo i instytucje służące 

wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu. Występują tutaj obszary 

koncentracji działań SOR na które RPO WSL 2014-2020 nie oddziałuje („Prawo w służbie 

obywatelom i gospodarce” oraz „Finanse publiczne”), jeśli natomiast takie oddziaływanie 

występuje to poprzez pojedyncze Działania Programu (Działanie 13.1 w odniesieniu do 

obszarów: „System zarządzania procesami rozwojowymi, w tym instytucje publiczne” oraz 

„Efektywność wykorzystania środków UE”, a także Działanie 2.1 w odniesieniu do obszaru 

„E-państwo”).  

Analizując wpływ RPO WSL 2014-2020 na realizację SOR przez pryzmat skali środków 

finansowych zaangażowanych we wdrażanie Działań powiązanych z poszczególnymi 

obszarami koncentracji działań SOR należy przede wszystkim zauważyć intensywność 

oddziaływania w obszarze „Spójność społeczna” do wsparcia którego przyczyniają się 

Działania RPO WSL 2014-2020 obejmujące blisko jedną trzecią alokacji całego Programu. 

W przypadku obszaru „Małe i średnie przedsiębiorstwa” jest to z kolei blisko jedna piąta 

alokacji RPO WSL 2014-2020. Specyficzna jest natomiast sytuacja obszaru „Rozwój 

zrównoważony terytorialnie”, gdzie ze względu na fakt, iż obejmuje on całość PdŚ, 
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przypisana do niego kwota alokacji z Działań RPO WSL 2014-2020 powiązanych z tym 

obszarem wyniosła aż 84,5%.  

W celu określenia bezpośredniego oddziaływania RPO WSL 2014-2020 na realizację SOR 

przeprowadzona została analiza wkładu RPO w realizację SOR polegająca na ocenie 

poziomu realizacji wskaźników RPO spójnych ze wskaźnikami. SOR przewiduje 

monitorowanie dość dużej liczby 73 wskaźników, lecz tylko dla 6 z nich zidentyfikowano 

spójne wskaźniki RPO WSL 2014-2020. Powiązane wskaźniki zostały zaprezentowane w 

poniższej tabeli wraz z informacjami pozwalającymi na ocenę wkładu RPO WSL. 

Tabela 23. Bezpośredni wkład RPO WSL 2014-2020 w realizację wskaźników SOR 

Wskaźnik SOR 
Zoperacjonalizowany 
wskaźnik SOR 

Zmiana 
zakładana w 
SOR 

Spójny wskaźnik RPO 
WSL 

Szacunkowa 
realizacja w 
ramach RPO WSL 
2014-2020 na 
podstawie umów 
o dofinansowanie 

Szacunkowy 
wkład RPO WSL 
w zmianę 
założoną w SOR 

Wskaźnik 
zatrudnienia osób 
w wieku 20-64 
lata wg BAEL (%) 

Wzrost liczby osób 
zatrudnionych (osoby 

743136 

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

11 456 1,54% 

Wskaźnik 
zagrożenia 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym (%) 

Spadek liczby osób 
zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym (osoby) 

1278632 

Liczba osób 
zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem 
społecznym objętych 
wsparciem w programie  

31 790 2,49% 

Osoby dorosłe 
uczestniczące 
w kształceniu lub 
szkoleniu (w 
wieku 25-64 
lata; %) 

Wzrost liczby osób 
uczestniczących w 
kształceniu lub 
szkoleniu (osoby) 146594 

Liczba osób, które 
uzyskały kwalifikacje 
lub nabyły kompetencje 
po opuszczeniu 
programu 

5359* 3,66% 

Nakłady na 
działalność B+R 
w relacji do PKB 
(%) 

Wzrost nakładów na 
B+R (mln zł) 12601,6 

Nakłady inwestycyjne 
na zakup aparatury 
naukowo-badawczej  133,086 1,06% 

Udział energii ze 
źródeł 
odnawialnych w 
końcowym 
zużyciu energii 
brutto (%) 

Zużycie energii ze 
źródeł odnawialnych 
(MWh) 

6151638,4 

Produkcja energii 
elektrycznej z nowo 
wybudowanych 
instalacji 
wykorzystujących OZE  

20 043,40 0,33% 

Zużycie energii 
pierwotnej  

Spadek zużycia 
energii pierwotnej 
(MWh) 280283000 

Zmniejszenie zużycia 
energii końcowej w 
wyniku realizacji 
projektu 

199 687,12 0,07% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz danych systemu SL2014; * - niniejsza wartość stanowi 

średnioroczny poziom realizacji, co koresponduje ze specyfiką wskaźnika SOR, który dotyczy osób  uczestniczących w 

kształceniu lub szkoleniu w danym roku 

Wskazane w powyższej tabeli wskaźniki SOR zostały poddane operacjonalizacji która 

pozwoliła na zamianę jednostki z wartości procentowych na wartości bezwzględne, w których 

mierzone są przypisane do nich, spójne wskaźniki RPO WSL 2014-2020. Zabieg ten 

umożliwił przeprowadzenie bezpośredniego – ilościowego oszacowania wkładu RPO w 

realizację wskazanych wskaźników SOR. 
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RPO WSL 2014-2020 ma dość niewielki bezpośredni udział w realizację wskaźników SOR, 

w żadnym z nich wkład Programu nie przekracza 4% zmiany wartości wskaźnika założonej w 

SOR. Największy wkład RPO WSL 2014-2020 zidentyfikowany został w przypadku 

wskaźnika Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu lub szkoleniu, w jego przypadku 

szacunkowy wkład Programu wynosi 3,66%. Relatywnie wysoki wkład RPO zaobserwowany 

został również w przypadku wskaźników Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym (2,49%) oraz Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata wg BAEL (1,54%). 

Najmniejszy bezpośredni wkład RPO WSL 2014-2020 zaobserwowany został z kolei w 

przypadku wskaźnika Zużycie energii pierwotnej, w jego przypadku szacunkowy udział RPO 

WSL 2014-2020 w realizację zmiany zaplanowanej SOR wyniósł 0,07%.  

Należy mieć na uwadze, iż RPO WSL2014-2020 ma nie tylko bezpośredni 

(scharakteryzowany powyżej) wpływ na realizację wskaźników SOR, lecz także pośredni. 

Wiele projektów, w których nie są monitorowane wskaźniki bezpośrednio związane ze 

Strategią ma pozytywne oddziaływanie i przyczynia się do poprawy sytuacji w obszarach, 

które obejmuje swoim zakresem SOR. W konsekwencji rzeczywisty wkład w RPO WSL 

2014-2020 w realizację celów SOR  jest wyższy od zaprezentowanego w powyższej tabeli. 

   

Dalsza część analizy w ramach niniejszego podrozdziału dotyczy Programu dla Śląska. Dla 

realizacji celu głównego PdŚ (Doprowadzenie w perspektywie długoterminowej (2030 r.) do 

zmiany profilu gospodarczego regionu i stopniowe zastępowanie tradycyjnych sektorów 

gospodarki, takich jak górnictwo i hutnictwo, nowymi przedsięwzięciami w sektorach bardziej 

produktywnych, innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie) – uwzględniając 

kluczowe problemy i wyzwania rozwojowe woj. śląskiego – sformułowano w Programie dla 

Śląska następujące cele rozwojowe: 

 Cel 1: Wzrost innowacyjności przemysłu i inwestycji rozwojowych w regionie.  

 Cel 2: Zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji mieszkańców 

regionu. 

 Cel 3: Poprawa jakości środowiska przyrodniczego.  

 Cel 4: Rozwój i modernizacja infrastruktury transportowej.  

 Cel 5: Wykorzystanie potencjału województwa śląskiego w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz rozwój innowacji w energetyce.  

 Cel 6: Poprawa warunków rozwojowych miast woj. śląskiego. 

Cele te zostały w dokumencie zoperacjonalizowane poprzez określenie Działań wpisujących 

się w poszczególne cele rozwojowe. I to właśnie na tym poziomie powinno zostać 

przeprowadzone wskazanie ewentualnych powiązań pomiędzy PdŚ a RPO WSL 2014-2020, 
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co z kolei stanowić będzie podstawę do określenia wpływu wdrażania RPO WSL 2014 - 

2020 na realizację założeń Programu dla Śląska. Należy przy tym podkreślić, że PdŚ, choć 

jest dokumentem dotyczącym wyłącznie woj. śląskiego, koncentruje się jednak na krajowych 

i wspólnotowych instrumentach pomocowych, na poziomie konkretnych planowanych 

przedsięwzięć odnosząc się do tych, dla których formułą i źródłem finansowania są właśnie 

ponadregionalne mechanizmy interwencji publicznej. Co więcej, w treści PdŚ w ogóle nie 

występują odwołania do RPO WSL 2014-2020, a jedynie do regionalnych dokumentów 

strategicznych, które uwzględniono na etapie opracowywania PdŚ. Taki sposób 

skonstruowania Programu dla Śląska ma dla niniejszej analizy znaczenie o tyle, że nie 

powinna ona służyć weryfikacji zaplanowanego oddziaływania RPO WSL 2014-2020 na 

realizację celów PdŚ (takiego oddziaływania RPO WSL 2014-2020 w ogóle bowiem w 

Programie dla Śląska nie zakładano). Celem takiej analizy może być natomiast wykazanie, 

czy – a jeśli tak, to w jakich obszarach – ze względu na logiczne powiązanie interwencji 

założonej w RPO WSL 2014-2020 oraz PdŚ możemy mówić o pośrednim oddziaływaniu 

wsparcia realizowanego w Regionalnym Programie Operacyjnym na osiągnięcie celów PdŚ. 

W poniższej tabeli przedstawiono wyniki analizy dotyczącej logicznego powiązania Działań 

określonych w PdŚ oraz Działań składających się na interwencję w ramach RPO WSL 2014-

2020. Analizą objęto całość Działań PdŚ identyfikując w ramach RPO WSL 2014-2020 fakt 

występowania Działania o zbliżonym lub tożsamym charakterze. Trzeba przy tym podkreślić, 

że kwestia powiązania była w tym przypadku identyfikowana nie w odniesieniu do 

podejmowanych w ramach analizowanych Działań przedsięwzięć (typy projektów, konkretne 

przedsięwzięcia przewidziane do realizacji, zakres planowanego wsparcia itp.), ale w 

odniesieniu do podobieństw występujących na poziomie celów Działań. Wynika to nie tylko z 

faktu braku założenia w analizowanych dokumentach o ich powiązaniu na poziomie 

operacyjnym , ale także z tego powodu, że problematyka badania w ramach niniejszego 

obszaru badawczego odnosi się do weryfikacji oddziaływania RPO WSL 2014-2020 właśnie 

na realizację celów Programu dla Śląska. Jednocześnie, należy podkreślić, że odmienna 

logika formułowania celów w RPO WSL 2014-2020 i PdŚ sprawia, że niejednokrotnie z 

Działaniem PdŚ powiązano więcej niż jedno Działanie RPO WSL 2014-2020, a z drugiej 

strony – Działania RPO WSL 2014-2020 okazały się być niekiedy powiązane z więcej niż 

jednym Działaniem PdŚ.  
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Tabela 24. Powiązanie Działań określonych w Programie dla Śląska z Działaniami RPO WSL 2014-2020 

Działanie PdŚ Działanie RPO WSL 2014-2020 
Alokacja RPO WSL zaplanowana na 

Działania spójne z Działaniami PdŚ 

Działanie 1.1 Wsparcie 

regionalnych specjalizacji 

i sektorów 

wysokoproduktywnych z 

wykorzystaniem 

programów sektorowych 

 Działanie 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura 

badawcza 

 Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w 

przedsiębiorstwach 

 Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji 

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP 

 Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne 

w działalności gospodarczej 

1477,1 mln zł (11,4%) 

 

Działanie 1.2 Aktywizacja 

gospodarcza i 

przyciąganie nowych 

inwestycji  

 Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP 

 Działanie 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł 

dofinansowania przedsiębiorczości 

 Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu 

 Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających 

rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej 

 Działanie 7.5 Wsparcie osób zamierzających rozpocząć 

prowadzenie działalności gospodarczej poprzez 

instrumenty finansowe  

582,7 mln zł (4,5%) 

 

Działanie 1.3 Poprawa 

warunków do rozwoju 

przedsiębiorczości 

 Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB 

 Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji 

Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług 

publicznych 

 Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP 

 Działanie 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł 

dofinansowania przedsiębiorczości 

 Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu 

 Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających 

rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej 

 Działanie 7.5 Wsparcie osób zamierzających rozpocząć 

prowadzenie działalności gospodarczej poprzez 

instrumenty finansowe 

 Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego 

przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników 

1476,3 mln zł (11,4%) 

 

Działanie 1.4 

Reindustrializacja i wzrost 

potencjału innowacyjnego 

w oparciu o rozwijający 

się sektor 

elektromobilności 

 Działanie 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura 

badawcza 

 Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w 

przedsiębiorstwach 

682,1 mln zł (5,3%) 

 

Działanie 2.1 

Wzmocnienie kwalifikacji i 

umiejętności 

pracowników w regionie 

dla zwiększenia liczby 

lepszych miejsc pracy 

 Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania 

bezrobociu 

 Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób 

poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – 

projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb 

zatrudnienia) 

 Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do 

zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu 

outplacementu) 

 Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego 

przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników 

 Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia 

zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – 

kształcenie zawodowe uczniów 

1530,6 mln zł (11,9%) 
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Działanie PdŚ Działanie RPO WSL 2014-2020 
Alokacja RPO WSL zaplanowana na 

Działania spójne z Działaniami PdŚ 

 Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia 

zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – 

kształcenie zawodowe osób dorosłych 

 Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

osób dorosłych 

Działanie 2.2 Wsparcie 

zahamowania procesów 

depopulacji 

 Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do 

godzenia życia zawodowego i prywatnego 

 Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia 

nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do 

dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia 

podstawowego i średniego 

 Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

osób dorosłych 

 Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania 

przedszkolnego 

698,8 mln zł (5,4%) 

 

Działanie 2.3 Rozwój 

szkolnictwa wyższego 

 Działanie 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura 

badawcza 

 Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji 

277,4 mln zł (2,1%) 

 

Działanie 2.4 Poprawa 

jakości życia 

mieszkańców poprzez 

rozwój społecznych 

innowacji 

Brak powiązań (w dużej mierze brak odzwierciedlenia 

niniejszej kwestii w RPO WSL 2014-2020 wynika z faktu, że 

w bieżącym okresie finansowania innowacje w obszarze 

społecznym stanowią element interwencji przewidzianej do 

realizacji na poziomie centralnym, w ramach PO WER). 

 

Działanie 3.1 Poprawa 

jakości powietrza w 

regionie  

 Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług 

publicznych 

 Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii 

 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne 

źródła energii w mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstwach 

 Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne 

źródła energii w infrastrukturze publicznej i 

mieszkaniowej 

 Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja 

 Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz 

efektywne oświetlenie 

3411,0 mln zł (26,4%) 

 

Działanie 3.2 

Promowanie współpracy 

w obszarze badań 

naukowych 

 Działanie 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura 

badawcza 

 Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w 

przedsiębiorstwach 

 Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB 

 Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji 

 Działanie 3.2 Innowacje w MŚP 

1313,5 mln zł (10,2%) 

 

Działanie 3.3 Wsparcie 

przyrodniczego 

zagospodarowania 

zdegradowanych terenów 

poprzemysłowych 

Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej 128,9 mln zł (1,0%) 

 

Działanie 4.1 Poprawa 

infrastruktury drogowej 

Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne 1377,1 mln zł (10,7%) 

 

Działanie 4.2 Poprawa 

infrastruktury kolejowej  

Działanie 6.2 Transport kolejowy 463,3 mln zł (3,6%) 
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Działanie PdŚ Działanie RPO WSL 2014-2020 
Alokacja RPO WSL zaplanowana na 

Działania spójne z Działaniami PdŚ 

Działanie 5.1 Wzrost 

poziomu innowacyjności 

w energetyce 

 Działanie 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura 

badawcza 

 Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w 

przedsiębiorstwach 

 Działanie 3.2 Innowacje w MŚP 

1208,3 mln zł (9,4%) 

 

Działanie 5.2 

Zwiększenie 

bezpieczeństwa 

energetycznego w skali 

krajowej i regionalnej 

 Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii 

 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne 

źródła energii w mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstwach 

 Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne 

źródła energii w infrastrukturze publicznej i 

mieszkaniowej 

 Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja 

1295,3 mln zł (10,0%) 

 

Działanie 6.1 Budowanie 

silnej pozycji Metropolii 

Górnośląsko-

Zagłębiowskiej oraz 

aktywizacja potencjału i 

wzmocnienie średnich 

miast 

Brak powiązań (w tym przypadku chodzi nie tyle o 

bezwzględny brak powiązań, co raczej fakt, że niniejsze 

Działanie PdŚ nie ma charakteru sektorowego, lecz 

horyzontalny, a jego wyodrębnienie wynika z faktu 

koncentracji interwencji na określonym obszarze, nie zaś z 

określonego charakteru tej interwencji; z tego względu nie 

jest możliwe precyzyjne wskazanie powiązań pomiędzy 

PdŚ a RPO WSL 2014-2020). 

 

Działanie 6.2 

Rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych jako 

forma przeciwdziałania 

negatywnym zjawiskom 

społeczno-gospodarczym 

 Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

 Działanie 10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego 

717,3 mln zł (5,6%) 

 

Działanie 6.3 Rozwój 

transportu miejskiego 

poprzez modernizację 

taboru  

Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz 

efektywne oświetlenie 

1741,7 mln zł (13,5%) 

 

Działanie 6.4 Poprawa 

sytuacji w sektorze 

mieszkalnictwa  

 Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i 

zdrowotne 

 Działanie 10. 2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług 

społecznych  

608,6 mln zł (4,7%) 

 

Działanie 6.5 Poprawa 

sytuacji w służbie zdrowia  

 Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług 

publicznych 

 Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, 

diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej 

pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy 

 Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i 

zdrowotne 

 Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia  

1185,6 mln zł (9,2%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie treści Programu dla Śląska oraz RPO WSL 2014-2020 i SZOOP RPO WSL 2014-

2020 

Jak wynika z powyższego zestawienia, w przypadku większości Działań wyodrębnionych w 

ramach PdŚ mówić możemy o ich powiązaniu z Działaniami określonymi w RPO WSL 2014-

2020. Oczywiście, różny jest stopień „przekładalności” Działań w obu dokumentach. W 
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części przypadków powiązanie to ma charakter jednoznaczny i pośredni (np. w obszarze 

transportu), w innych natomiast jest to powiązanie o charakterze pośrednim, czy wręcz 

potencjalnym (np. w obszarze wzrostu poziomu innowacyjności w energetyce, gdzie 

rzeczywiste oddziaływanie RPO WSL 2014-2020 uwarunkowane jest profilem branżowym 

przedsięwzięć badawczo-rozwojowych i innowacyjnych współfinansowanych ze środków 

RPO WSL 2014-2020).  

Analizując kwoty alokacji przypisane do Działań RPO WSL 2014-2020 powiązanych z 

Działaniami PdŚ zauważyć należy, że z największą pulą środków finansowych mamy do 

czynienia w przypadku Działania 3.1 PdŚ, które dotyczy poprawy jakości powietrza w 

regionie (gdzie wpisuje się Działanie 4.1 RPO WSL dotyczące odnawialnych źródeł energii) 

– wartość przypisanych środków finansowych wyniosła ponad jedną czwartą całej alokacji 

Programu. Należy to ocenić jako trafne w kontekście wcześniejszej diagnozy potrzeb regionu 

i możliwości absorpcyjnych poszczególnych Osi priorytetowych.  

Duża liczba zidentyfikowanych powiązań pomiędzy oboma dokumentami jest warta 

podkreślenia z tego względu, że ze względu na kolejność opracowywania i zatwierdzania 

każdego z nich, nie było możliwe uwzględnienie zapisów PdŚ na etapie konstruowania 

zakresu interwencji w RPO WSL 2014-2020. Z kolei, jak wspomniano wcześniej, w PdŚ nie 

mamy do czynienia z bezpośrednim odwoływaniem się do zapisów i założeń RPO WSL 

2014-2020. W związku z tym wydaje się, że czynnikiem sprawiającym, że mamy do 

czynienia z relatywnie dużą skalą powiązań pomiędzy Działaniami jest fakt, że oba 

dokumenty formułowane były w oparciu o komponent diagnostyczny i identyfikację 

kluczowych problemów / wyzwań rozwojowych woj. śląskiego (w przypadku RPO WSL 2014-

2020 kluczowe znaczenie w wymiarze diagnostycznym miały zapisy Strategii Rozwoju 

Województwa Śląskiego ŚLĄSKIE 2020 Trzeba przy tym podkreślić, że mówimy tutaj o 

powiązaniu i zgodności celów obu dokumentów, nie zaś wzajemnym powiązaniu faktycznie 

realizowanych działań. Dla tego aspektu analizy niezbędne byłoby bowiem powiązanie 

danych wskaźnikowych odnoszących się do realizacji RPO WSL 2014-2020 i SOR / PdŚ, co 

jest utrudnione ze względu na fakt, że w przypadku PdŚ nie mamy do czynienia z 

precyzyjnym „owskaźnikowaniem” poszczególnych celów rozwojowych. 

 

W kontekście oceny oddziaływania RPO WSL 2014-2020 na realizację celów rozwojowych 

SOR / PdŚ warto odwołać się także wyników badania jakościowego przeprowadzonego z 

przedstawicielami IZ/IP. Respondenci zwracali uwagę na odmienny charakter i funkcję RPO 

WSL 2014-2020 oraz regionalnego narzędzia wdrażania SOR, czyli PdŚ. Z jednej bowiem 

strony można powiedzieć, że w obu przypadkach mamy do czynienia z dokumentami 

stanowiącymi instrument wdrażania określonego dokumentu strategicznego (PdŚ – SOR; 
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RPO WSL 2014-2020 – Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego ŚLĄSKIE 2020+). Z 

drugiej jednak, podczas gdy RPO WSL 2014-2020 tak naprawdę charakteryzuje warunki 

realizacji interwencji publicznej, będąc podstawą do kreowania i późniejszego finansowania 

określonych przedsięwzięć wpisujących się w logikę tej interwencji, to PdŚ jest w dużej 

mierze zbiorem konkretnych przedsięwzięć i inicjatyw, których realizacja ma zapewnić 

osiągnięcie założonych celów rozwojowych. W badaniu jakościowym wskazywano jednak 

także, że PdŚ jako – opracowany na poziomie centralnym – dokument określający wyzwania 

i priorytety rozwojowe Śląska może stanowić dodatkowy punkt odniesienia dla kierunkowania 

wsparcia w ramach RPO WSL 2014-2020 (także w aspekcie decyzji o zagospodarowaniu 

środków finansowych z rezerwy wykonania lub dodatkowych środków wykraczających poza 

tę pulę). Powiązanie z PdŚ charakteryzującego wysokim potencjałem absorpcyjnym 

Działania 4.1 RPO WSL może stanowić więc dodatkowy argument na rzecz przeznaczenia 

na realizację tego Działania większej puli środków finansowych.  

Uwzględniając powyższy aspekt powiązań pomiędzy RPO WSL 2014-2020 a SOR / PdŚ 

można wcześniejsze wyniki identyfikacji tychże powiązań traktować jako okoliczność 

uzasadniającą kierunkowanie wsparcia w te obszary, w których występuje powiązanie 

pomiędzy ww. dokumentami. Jeśli weźmiemy przy tym pod uwagę, że takie powiązanie 

dotyczy większości Działań RPO WSL 2014-2020, to oznacza, że w odniesieniu do nich 

skierowanie zaplanowanej puli środków finansowych (lub jej zwiększenie) stanowić będzie 

dodatkowo czynnik wspierania realizacji celów rozwojowych SOR / PdŚ. 

Wpływ zmiany wielkości alokacji w ramach RPO WSL 2014-2020 na zmianę stopnia 

realizacji celów Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Programu dla Śląska 

Dotychczasowa analiza dotycząca Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Programu dla 

Śląska pozwoliła na identyfikację tych obszarów interwencji, w których występuje powiązanie 

celów Działań tych dokumentów z celami Działań RPO WSL 2014-2020, a także ocenę 

wpływu RPO WSL 2014-2020 na realizację celów rozwojowych SOR / PdŚ. Poniżej 

przedstawiono natomiast wyniki analizy określającej oddziaływania zmiany (zwiększenia / 

zmniejszenia) wielkości alokacji w ramach poszczególnych osi priorytetowych RPO WSL 

2014-2020 na zmianę stopnia realizacji celów SOR oraz PdŚ.  

Zgodnie z informacjami w poprzednim podrozdziale większość Działań RPO WSL 2014-2020 

jest powiązane z Działaniami PdŚ. Zwiększenie alokacji w Działaniach RPO WSL 2014-2020 

spójnych z PdŚ będzie miało przełożenie na większy stopień realizacji celów PdŚ. Należy się 

spodziewać, iż największy wpływ na zmianę stopnia realizacji celów PdŚ będzie miało 

zwiększanie wielkości alokacji w Działaniach RPO WSL 2014-2020, które są spójne z więcej 

niż jednym Działaniem PdŚ. Do takich Działań należą: 



Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WSL 2014-2020 oraz wkładu Programu w 

realizację unijnej strategii EU 2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego 

 

 

169 

 Działanie 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza (5 spójnych Działań 

PdŚ); 

 Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach (4 spójne Działania 

PdŚ); 

 Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji (4 spójne Działania PdŚ); 

 Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych (3 spójne Działania 

PdŚ); 

 Działanie 3.2 Innowacje w MŚP (3 spójne Działania PdŚ), 

Pozostałe Działania RPO WSL 2014-2020 są spójne z dwoma lub mniej Działaniami PdŚ, 

przy czym Działania 4.621, 5.1, 5.2, 5.5, 9.1, 9.3, 12.2, 12.3 nie są spójne z ani jednym 

Działaniem PdŚ. Zmniejszenie alokacji w tych Działaniach nie powinno mieć negatywnego 

skutku dla realizacji celów PdŚ, w przypadku pozostałych Działań RPO WSL zmniejszenie 

alokacji będzie miało prawdopodobnie tego rodzaju negatywny wpływ.  

W konsekwencji zwiększenie alokacji w Działaniach RPO WSL 2014-2020 spójnych z 

największą liczbą Działań PdŚ tj. w Działaniach 1.1, 1.2, 1.4, 2.1 i  3.2 w największym 

stopniu przyczyni się do zwiększenia stopnia realizacji celów PdŚ. Przy czym przesuwanie 

dodatkowych środków na Działania należące do Osi priorytetowej I nie jest możliwe ze 

względu na brak osiągnięcia celów śródokresowych ram wykonania. Wobec tego najbardziej 

pożądaną zmianą z perspektywy realizacji celów PdŚ będzie zwiększenie alokacji w 

Działaniach 2.1 oraz 3.2. 

Z podobną sytuacją mamy w przypadku SOR, jednak w tym przypadku wszystkie Działania 

RPO WSL są spójne z przynajmniej jednym obszarem koncentracji działań SOR. Tak jak w 

przypadku PdŚ, tu należy się spodziewać, iż największy wpływ na zmianę stopnia realizacji 

celów SOR będzie miało zwiększanie wielkości alokacji w Działaniach RPO WSL 2014-2020, 

które są spójne z więcej niż jednym Działaniem PdŚ. Do takich Działań należą: 

 Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach (5 spójnych 

obszarów koncentracji działań SOR) 

 Działanie 3.2 Innowacje w MŚP (4 spójne obszary koncentracji działań SOR) 

 Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB (4 spójne obszary koncentracji działań SOR) 

 Działanie 1.4 (4 spójne obszary koncentracji działań SOR) 

                                                

21 W przypadku Działania 4.6 brak spójności wynika z faktu, że w momencie realizacji badania SZOOP nie zawierał 
szczegółowych informacji dotyczących tego Działania. W związku z tym nie było możliwości określenia ewentualnych Działań 
PdŚ spójnych ze wspomnianym elementem interwencji RPO WSL 2014-2020. Należy przy tym domniemywać (biorąc pod 
uwagę założenia dotyczące Działania 4.6), że w momencie jego doprecyzowania wykaże ono spójność z Działaniem 3.1 PdŚ. 
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 Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności 

gospodarczej (4 spójne obszary koncentracji działań SOR) 

 Działanie 7.5 Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności 

gospodarczej poprzez instrumenty finansowe (4 spójne obszary koncentracji działań 

SOR) 

Pozostałe Działania RPO WSL są spójne z mniejszą ilością – trzema lub mniej obszarami 

koncentracji SOR. Z perspektywy praktycznej znów konieczne jest odrzucenie Działań 

należących do Osi priorytetowej I, ze względu na fakt, iż w Osi ten nie zostaną osiągnięte 

cele śródokresowe ram wykonania. Odwołując się do przeprowadzonych analiz potencjału 

absorpcyjnego, wedle których w Osi priorytetowej VII mamy do czynienia z ograniczonym 

potencjałem absorpcyjnym wynikającym z obniżonej efektywności oraz mniejszego niż 

zakładane zapotrzebowania na wsparcie. Z tego względu z optymalnych Działań należy 

wykluczyć także Działania 7.3 oraz 7.5. 

Ujmując łącznie wnioski dotyczące SOR oraz PdŚ za katalog Działań, w których zwiększenie 

alokacji w największym stopniu wpłynie na realizację celów obu dokumentów uznać należy: 

 Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych 

 Działanie 3.2 Innowacje w MŚP (3 spójne Działania PdŚ), 

W pozostałych wyróżnionych Działaniach istnieją przeciwwskazania do zwiększania alokacji. 

Wysoki potencjał absorpcyjny w wymienionych Działaniach potwierdzają także informacje 

dotyczące wnioskodawców oraz realizowanych projektów. W działaniach tych nie 

zidentyfikowano problemów w osiąganiu założonych wartości wskaźników. Dane dotyczące 

postępu rzeczowego i finansowego w tych Działaniach nie ujawniają ograniczeń w zakresie 

poziomu efektywności. Cieszyły się one dość dużym zainteresowaniem wnioskodawców, na 

co wskazuje fakt, iż wnioskowana kwota dofinansowania w tych naborach przekracza ponad 

dwukrotnie budżet naborów. Nie ma również przeciwwskazań dotyczących wykorzystania 

dodatkowych środków wynikających z czasu realizacji przedsięwzięć w tych Działaniach. W 

Działaniu 3.2 mamy do czynienia z dużą wrażliwością zmian skali efektów na zmianę skali 

wydatków kwalifikowalnych, w przypadku Działania 2.1 wrażliwość ta jest mniejsza, ale nie 

należy traktować tego wniosku jako kryterium eliminującego to Działanie. 

Sposób alokacji środków RPO WSL 2014-2020 pożądany z perspektywy realizacji 

celów Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju / Programu dla Śląska 

Uwzględniając wyniki dotychczasowej analizy możliwe jest wskazanie sposobu alokacji 

środków RPO WSL 2014-2020, który byłby najbardziej pożądany z perspektywy realizacji 

celów PdŚ, jako narzędzia realizacji w woj. śląskim celów Strategii Odpowiedzialnego 

Rozwoju. Poniżej przedstawiono propozycję optymalnego alokowania środków 
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pochodzących z rezerwy wykonania, by w możliwie największym stopniu realizowane były 

cele SOR / PdŚ. Należy przy tym podkreślić, że w konstruowaniu tej propozycji 

uwzględniono także kwestię potencjału absorpcyjnego poszczególnych osi priorytetowych, 

tak by propozycja alokowania środków bazowała nie tylko na logicznym i funkcjonalnym 

powiązaniu interwencji w ramach RPO WSL 2014-2020 z celami rozwojowymi SOR / PdŚ, 

ale także realne możliwości wykorzystania dostępnych środków finansowych przez 

projektodawców.  

Biorąc pod uwagę, iż Działania RPO WSL 2014-2020 spójne z większą liczbą Działań PdŚ / 

obszarów SOR w największym stopniu przyczyniają się do realizacji celów PdŚ / SOR, to na 

ich realizację powinna być przeznaczona największa pula środków Rezerwy Wykonania. 

Należy przy tym uwzględnić potencjał absorpcyjny poszczególnych Osi. Jak wspominano we 

wcześniejszych częściach dokumentu Oś priorytetowa I charakteryzuje się niskim 

potencjałem absorpcyjnym. Rozdysponowanie środków Rezerwy Wykonania na Działania 

wchodzące w jej skład jest niemożliwe oraz niezasadne ze względu na ograniczone 

możliwości absorpcji. Spośród Działań RPO WSL 2014-2020 spójnych z większą liczbą 

Działań PdŚ / obszarów SOR pozostają zatem Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych 

usług publicznych oraz Działanie 3.2 Innowacje w MŚP i to na te Działania z perspektywy 

realizacji celów SOR / PdŚ powinna zostać przeznaczona największa część Rezerwy 

Wykonania Osi, do których należą te Działania. Wniosek ten dodatkowo uzasadnia wysoki 

potencjał absorpcyjny tych Działań.  

Warto w tym miejscu dodać, iż przeprowadzone analizy w ramach metody AHP potwierdziły 

zasadność przeznaczenia dużej części środków Rezerwy Wykonania Osi priorytetowej III na 

Działanie 3.2. W stosunku do Działania 2.1 metoda AHP nie była stosowana, lecz jest to 

jedyne Działanie Osi II, więc na to Działanie przeznaczona zostanie całość Rezerwy 

Wykonania tej Osi.  

.  
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EWALUACJA OCENY STRATEGICZNEJ (KRYTERIA HORYZONTALNE) 

PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020 

W niniejszym rozdziale przedstawiono wyniki przeprowadzonych analiz dotyczących oceny 

strategicznej, która stanowi jeden z etapów oceny w wybranych konkursach w ramach RPO 

WSL 2014-2020. 

Prawidłowość sformułowania kryteriów oceny strategicznej (kryteriów 

horyzontalnych) 

W ramach analizy prawidłowości sformułowania kryteriów horyzontalnych (a więc kryteriów 

stosowanych na etapie oceny strategicznej) dokonano oceny tej grupy kryteriów, ze 

szczególnym uwzględnieniem takich aspektów jak obiektywność, jednoznaczność i 

poprawność merytoryczna. Jeśli chodzi o dwa pierwsze aspekty oceny, to przyjęto w tym 

przypadku założenie o ścisłym ich powiązaniu. Jednoznaczność kryteriów wyboru projektów 

ujmowana jest jako taki sposób sformułowania kryterium, który nie budzi wątpliwości co do 

znaczenia danego kryterium i ogranicza ryzyko dowolnej jego interpretacji. Tym samym, tak 

rozumiana jednoznaczność kryteriów jest narzędziem zapewnienia odpowiedniego poziomu 

ich obiektywności (eliminując lub znacząco ograniczając ryzyko samodzielnego definiowania 

kryterium przez osobę oceniającą na podstawie własnych doświadczeń i opinii, nie zaś w 

oparciu o obowiązującą i jednoznaczną definicję kryterium). Z kolei jeśli chodzi o 

poprawność merytoryczną kryteriów wyboru, to uwzględniono w przypadku weryfikacji tej 

kwestii przede wszystkim takie elementy jak: brak błędów logicznych i pojęciowych, 

wewnętrzna spójność kryteriów, rozłączność poszczególnych kryteriów horyzontalnych, a 

także takie ich sformułowanie, które umożliwia rzeczywiste różnicowanie projektów w 

procesie oceny.  

W momencie realizacji badania obowiązywały 3 kryteria horyzontalne dotyczące oceny 

strategicznej: 

 Poziom/stopień realizacji zapisów Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 

2020+”; 

 Poziom/stopień realizacji zapisów regionalnych dokumentów branżowych, 

sektorowych oraz funkcjonalnych; 

 Poziom/stopień realizacji zapisów strategii ponadregionalnych, w tym w 

szczególności Strategii Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. 

Powyższy zestaw kryteriów horyzontalnych obowiązywał także we wszystkich 5 naborach 

uwzględniających etap oceny strategicznej, które zostały objęte analizą w ramach niniejszej 

ewaluacji. W naborach rozstrzygniętych do momentu realizacji niniejszej ewaluacji ocenę 
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strategiczną prowadzoną w oparciu o kryteria horyzontalne zastosowano w odniesieniu do 

149 projektów22. Najwięcej (53 projekty) przedsięwzięć oceniono w ramach Poddziałania 

5.3.1 Dziedzictwo kulturowe. Relatywnie dużo projektów ocenionych zostało także w ramach 

Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych (46 projektów) oraz 

Poddziałania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku 

pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych (38 projektów). Z kolei w przypadku 

Poddziałania 11.2.3 ocena strategiczna prowadzona była dla niewielkiej liczby projektów (12 

przedsięwzięć). W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie średnich wyników oceny w 

ramach poszczególnych kryteriów dla tych naborów, dla których wyniki oceny były dostępne 

w momencie realizacji badania. Większa od obowiązującej liczba kryteriów horyzontalnych 

prezentowana w poniższej tabeli wynika z faktu, że w przypadku drugiego kryterium 

horyzontalnego („Poziom / stopień realizacji zapisów regionalnych dokumentów branżowych, 

sektorowych oraz funkcjonalnych) nazwa kryterium umieszczona w tabeli zawiera 

odniesienie do konkretnych dokumentów strategicznych o charakterze branżowym, które 

brano pod uwagę w danym obszarze. 

Tabela 25. Średni wynik oceny w ramach poszczególnych kryteriów oceny strategicznej 

 

Działanie 2.1 Poddziałanie 5.3.1 

Poddziałanie 

11.2.3* 

Działanie 

11.3* 
Ogółem 

ogółem 

bez 

dofinanso-

wania 

otrzymane 

dofinanso-

wanie 

ogółem 

bez 

dofinanso-

wania 

otrzymane 

dofinanso-

wanie 

Liczba ocenionych 

projektów 46 32 14 53 8 45 12 38 149 

Poziom/stopień realizacji 

zapisów Strategii 

Rozwoju Województwa 

Śląskiego „Śląskie 

2020+” 12,83 10,94 17,14 15,75 15,00 15,89 14,58 17,50 15,20 

Poziom/stopień realizacji 

zapisów strategii 

ponadregionalnych – 

Strategia Rozwoju Polski 

Południowej do roku 2020  0,13 0,00 0,43 0,79 0,00 0,93 0,00 0,08 0,34 

Poziom/stopień realizacji 

zapisów  (...) Strategia 

Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego 

Województwa Śląskiego 

2020+ 10,04 8,97 12,50   
  

  
 

10,04 

Poziom/stopień realizacji 

zapisów  (...) Regionalna 

Strategia Innowacji 

Województwa Śląskiego 

na lata 2013-2020,  

Program Rozwoju        
5,25 5,25 

                                                

22 Do momentu opracowania niniejszej analizy nie została zakończona ocena merytoryczna dla naboru nr RPSL.04.03.04-IZ.01-
24-224/17, co uniemożliwiło wykorzystanie w badaniu wyników oceny strategicznej dla tego konkursu.  
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Działanie 2.1 Poddziałanie 5.3.1 

Poddziałanie 

11.2.3* 

Działanie 

11.3* 
Ogółem 

ogółem 

bez 

dofinanso-

wania 

otrzymane 

dofinanso-

wanie 

ogółem 

bez 

dofinanso-

wania 

otrzymane 

dofinanso-

wanie 

Technologii 

Województwa Śląskiego 

na lata 2010-2020 

Poziom/stopień realizacji 

zapisów (...) Strategia 

rozwoju kultury w 

województwie śląskim na 

lata 2006-2020, 

Wojewódzki Program 

Opieki nad Zabytkami w 

Województwie Śląskim 

2014-2017   
  

11,82 10,50 12,05     11,82 

Poziom/stopień realizacji 

zapisów  (...) Regionalna 

Strategia Innowacji 

Województwa Śląskiego 

na lata 2013-2020,  

Program Rozwoju 

Technologii 

Województwa Śląskiego 

na lata 2010-2020 oraz 

Program Rozwoju 

Szkolnictwa Zawodowego 

Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020   
  

  
  

8,75   8,75 

Średnia łączna liczba 

punktów 23,00 19,91 30,07 28,37 25,50 28,87 23,33 22,83 24,89 

Źródło: opracowanie własne na podstawie szczegółowych wyników oceny strategicznej; * wszystkie projekty otrzymały 

dofinansowanie; w opracowaniu nie uwzględniono wyników naboru RPSL.11.02.03-IZ.01-24-249/18 (nabór ten nie był objęty 

badaniem) oraz nie uwzględniono naboru nr RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17, dla którego procedury oceny strategicznej 

jeszcze nie rozpoczęto 

Nim odniesiemy się do liczby otrzymywanych punktów warto przyjrzeć się kwestii bardziej 

fundamentalnej, tj. zwrócić uwagę, iż w Działaniach / Poddziałaniach finansowanych z EFS 

(11.3 oraz 11.2.3) w odróżnieniu od tych finansowanych z EFRR, wszystkie projekty objęte 

oceną strategiczną otrzymały dofinansowanie. W konsekwencji ocena strategiczna nie miała 

realnego znaczenia dla wyboru projektów do dofinansowania – wszystkie projekty, które 

zostały pozytywnie ocenione w ramach zasadniczej oceny merytorycznej  i zostały 

dopuszczone do oceny strategicznej otrzymały dofinansowanie. Innymi słowy, gdyby ocena 

strategiczna nie występowała w tych naborach mielibyśmy do czynienia z tym samym 

wynikiem oceny. Rodzi się w związku z tym pytanie o celowość jej zastosowania w ww. 

naborach. W badaniu jakościowym zwrócono uwagę na fakt, że ze względu na pilotażowy 

charakter formuły oceny strategicznej przeprowadzenie tego etapu oceny, nawet bez 

względu na jego rzeczywiste oddziaływanie w zakresie selekcji projektów do uzyskania 

dofinansowania, pozwoliłoby przetestować sam mechanizm oceny strategicznej i jego 

procedury. W kontekście wspomnianego pilotażu podjętą decyzję o przeprowadzeniu oceny 
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strategicznej (pomimo braku uzasadnienia w aspekcie dokonania wyboru projektów do 

dofinansowania) ocenić należy jako właściwą. Tym bardziej, że ze względu na relatywnie 

małą liczbę naborów, w których w ogóle przewidziano etap oceny strategicznej, wyłączenie 

dwóch wspomnianych naborów znacząco ograniczyłoby zakres prowadzonego pilotażu, a w 

przypadku EFS – całkowicie wyeliminowałoby możliwość przetestowania formuły oceny 

strategicznej. Niemniej jednak w przyszłości, w sytuacji, gdy wnioskowana kwota 

dofinansowania dla projektów ocenionych pozytywnie na etapie zasadniczym  oceny 

merytorycznej nie będzie przekraczać kwoty alokacji przewidzianej dla danego konkursu, 

celowym byłoby odstępowania od przeprowadzania oceny strategicznej. Pozwoliłoby to 

„uwolnić” zasoby ludzkie i organizacyjne angażowane w przygotowanie i przeprowadzenie 

oceny strategicznej. Ma to szczególne znaczenie ze względu na fakt,  iż dla komórki 

organizacyjnej w największym stopniu zaangażowanej w przeprowadzenie oceny 

strategicznej (Referat Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego), realizacja 

zadań związanych z tym elementem procedury wyboru projektów ma właściwie charakter 

dodatkowy23.  

Odmienna sytuacja występuje w przypadku Działań / Poddziałań finansowanych z EFRR. W 

obu analizowanych naborach mamy do czynienia z projektami, które były objęte oceną 

strategiczną, ale nie otrzymały dofinansowania i znalazły się na liście rezerwowej, czego 

powodem był brak wystarczających środków finansowych w danym naborze. W takim 

wypadku istnieje szansa, iż na wybór projektu do dofinansowania miały wpływ kryteria 

horyzontalne. Aby zweryfikować tę hipotezę, należy dokonać porównania liczby punktów 

otrzymywanych przez projekty, które otrzymały i nie otrzymały dofinansowania.  

Zgodnie z danymi przedstawionymi w prezentowanej wcześniej tabeli, średnia suma 

punktów z oceny strategicznej projektów w Działaniu 2.1 wynosi 23,00 pkt., przy czym w 

projektach, które otrzymały dofinansowanie średnia liczba punktów jest wyraźnie wyższa i 

wynosi 30,07 pkt. w stosunku do 19,91 pkt. dla projektów, które nie otrzymały 

dofinansowania. Taka różnica w średniej liczbie punktów świadczy o tym, że na wybór do 

dofinansowania mogły mieć wpływ punkty uzyskane na etapie oceny strategicznej.  

Analizując średnie oceny w ramach poszczególnych kryteriów stosowanych w ocenie 

strategicznej zauważyć można, iż największe zróżnicowanie występuje w ramach kryterium 

Poziom/stopień realizacji zapisów Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 

2020+”. Średnia liczba punktów dla projektów które nie otrzymały dofinansowania wyniosła w 

tym przypadku 10,94 pkt., a w projektach, które otrzymały dofinansowanie jest o ponad 6 pkt. 

                                                

23 W przeciwieństwie do komórek organizacyjnych zajmujących się etapem oceny i wyboru projektów w: Wydziale 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Referaty Oceny Projektów) i Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego 
(Referat Wyboru Projektów).  
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wyższa i wynosi 17,14 pkt. Można w związku z tym sformułować wniosek, że to kryterium w 

największym stopniu odpowiada za zróżnicowanie ogólnej liczby punktów w Działaniu 2.1, 

ponieważ w pozostałych kryteriach różnice średniej liczby punktów w projektach, które 

otrzymały i nie otrzymały dofinansowania są wyraźnie mniejsze. W kryterium Poziom/stopień 

realizacji zapisów strategii ponadregionalnych – Strategia Rozwoju Polski Południowej do 

roku 2020 różnica wynosi 0,43 pkt., a w kryterium Poziom/stopień realizacji zapisów  (...) 

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego 2020+ 3,53 pkt. 

Mniejsze różnice pomiędzy projektami, które otrzymały i nie otrzymały dofinansowania 

występują w przypadku Poddziałania 5.3.1. Tu różnica w ogólnej liczbie punktów wynosi 3,38 

pkt. – średnia liczba punktów dla projektów, które otrzymały dofinansowanie wynosi 28,87 

pkt., a w projektach które go nie otrzymały – 25,50 pkt. Za zróżnicowanie to w przeważającej 

mierze odpowiada kryterium Poziom/stopień realizacji zapisów (...) Strategia rozwoju kultury 

w województwie śląskim na lata 2006-2020, Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w 

Województwie Śląskim 2014-2017, w przypadku którego różnica wynosi 1,55 pkt. Z nieco 

mniejszymi różnicami mamy do czynienia w kryteriach Poziom/stopień realizacji zapisów 

Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” (0,89 pkt.) oraz Poziom/stopień 

realizacji zapisów strategii ponadregionalnych – Strategia Rozwoju Polski Południowej do 

roku 2020 (0,93 pkt.). 

Aby ostatecznie zweryfikować, które kryteria horyzontalne stosowane w ramach EFRR mają 

wpływ na wybór projektów do dofinansowania przeprowadzona została analiza statystyczna 

przy wykorzystaniu współczynnika korelacji dwuseryjnej r Glassa opartego o wyniki testu 

statystycznego U Manna-Whitneya. Współczynnik ten określa siłę związku – w tym 

przypadku pomiędzy oceną w danym kryterium a otrzymaniem dofinansowania. Wg wyników 

przeprowadzonych analiz (dla kryteriów występujących w obu Działaniach dotyczących 

EFRR analizy były prowadzone łącznie) wyraźny związek pomiędzy liczbą punktów a 

otrzymaniem dofinansowania, na który wskazuje wartość współczynnika r Glassa większa 

niż 0,3, zidentyfikowano w przypadku następujących kryteriów: 

 Poziom/stopień realizacji zapisów Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego 

„Śląskie 2020+” – r Glassa=0,72, 

 Poziom/stopień realizacji zapisów  (...) Strategia Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego Województwa Śląskiego 2020+ - r Glassa=0,76 

 Poziom/stopień realizacji zapisów (...) Strategia rozwoju kultury w województwie 

śląskim na lata 2006-2020, Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w 

Województwie Śląskim 2014-2017 – r Glassa=0,44. 

Natomiast w przypadku kryterium Poziom/stopień realizacji zapisów strategii 

ponadregionalnych – Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 nie występuje 
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związek pomiędzy wynikiem oceny strategicznej a faktem wyboru danego projektu do 

dofinansowania (r Glassa=0,15). Nie bez znaczenia jest w tym przypadku oczywiście kwestia 

wag punktowych przypisanych do każdego z kryteriów horyzontalnych (co jest szczególnie 

istotne w sytuacji takiej samej maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w 

każdym kryterium). Największa waga (5) dotyczy właśnie kryterium Poziom/stopień realizacji 

zapisów Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, z kolei kryterium 

Poziom/stopień realizacji zapisów (...) Strategia rozwoju kultury w województwie śląskim na 

lata 2006-2020, Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w Województwie Śląskim 2014-

2017 to szczegółowy wariant kryterium Poziom/stopień realizacji zapisów regionalnych 

dokumentów branżowych, sektorowych oraz funkcjonalnych, dla którego waga wynosi 3,5. 

Dla porównania, trzeciemu kryterium (Poziom/stopień realizacji zapisów strategii 

ponadregionalnych – Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020) przypisano wagę 

1,5. Takie zróżnicowanie musi w sposób oczywisty znaleźć swoje odzwierciedlenie w różnym 

znaczeniu poszczególnych kryteriów wyboru projektów dla kwestii przyznania 

dofinansowania. Owo zróżnicowane znaczenie nie powinno jednak być postrzegane w 

kategoriach niewłaściwego sformułowania kryteriów horyzontalnych. Wskazuje ono 

natomiast na hierarchię ważności dokumentów strategicznych stanowiących punkt 

odniesienia dla prowadzonej oceny strategicznej.  

Źródłem wpływu kryteriów na wybór projektów do dofinansowania jest różnorodność ocen, 

które otrzymują poszczególne projekty. Gdyby wszystkie projekty otrzymywały jednakową 

liczbę punktów, to tego rodzaju wpływ nie będzie występował. W poniższej tabeli 

przedstawione zostały dane dotyczące różnorodności ocen w ramach poszczególnych 

kryteriów oceny strategicznej.  

Tabela 26. Różnorodność ocen w ramach kryteriów oceny strategicznej 

Nazwa kryterium 

Odchylenie standardowe 

wyniku oceny Udział 

projektów z 

maksymalną 

liczbą punktów pkt. 

% 

maksymalnej 

liczby pkt. 

Poziom/stopień realizacji zapisów Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego 

„Śląskie 2020+” 3,38 16,9% 24,8% 

Poziom/stopień realizacji zapisów strategii ponadregionalnych – Strategia Rozwoju 

Polski Południowej do roku 2020  1,02 17,0% 0,7% 

Poziom/stopień realizacji zapisów (...) Strategia rozwoju kultury w województwie 

śląskim na lata 2006-2020, Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w 

Województwie Śląskim 2014-2017 1,72 12,2% 37,7% 

Poziom/stopień realizacji zapisów  (...) Regionalna Strategia Innowacji 

Województwa Śląskiego na lata 2013-2020,  Program Rozwoju Technologii 

Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 oraz Program Rozwoju Szkolnictwa 

Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 4,09 29,2% 25,0% 
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Nazwa kryterium 

Odchylenie standardowe 

wyniku oceny Udział 

projektów z 

maksymalną 

liczbą punktów pkt. 

% 

maksymalnej 

liczby pkt. 

Poziom/stopień realizacji zapisów  (...) Regionalna Strategia Innowacji 

Województwa Śląskiego na lata 2013-2020,  Program Rozwoju Technologii 

Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 2,27 16,2% 0,0% 

Poziom/stopień realizacji zapisów  (...) Strategia Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego Województwa Śląskiego 2020+ 2,40 17,2% 17,4% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie szczegółowych wyników oceny strategicznej; w opracowaniu nie uwzględniono 

wyników naboru RPSL.11.02.03-IZ.01-24-249/18 (nabór ten nie był objęty badaniem) oraz nie uwzględniono naboru nr 

RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17, dla którego procedury oceny strategicznej jeszcze nie rozpoczęto 

Analizując odchylenie standardowe oceny projektów w ramach poszczególnych kryteriów 

stwierdzić należy, iż w każdym z kryteriów występuje różnorodność ocen. Z największą 

różnorodnością ocen mamy do czynienia w przypadku kryterium Poziom/stopień realizacji 

zapisów  (...) Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020,  

Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 oraz Program 

Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, gdzie 

odchylenie standardowe wynosi 4,09 pkt., co stanowi 29,2% maksymalnej liczby punktów w 

tym kryterium. Z relatywnie dużą różnorodnością ocen mamy do czynienia także w 

przypadku kryteriów: Poziom/stopień realizacji zapisów  (...) Strategia Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego 2020+ (odchylenie standardowe 

2,40 pkt., co stanowi 17,2% maksymalnej liczy punktów),  oraz Poziom/stopień realizacji 

zapisów strategii ponadregionalnych – Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 

(odchylenie standardowe 1,02 pkt., co stanowi 17,0% maksymalnej liczy punktów). Z 

wyraźnie niższym zróżnicowaniem ocen mamy do czynienia w kryterium Poziom/stopień 

realizacji zapisów (...) Strategia rozwoju kultury w województwie śląskim na lata 2006-2020, 

Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w Województwie Śląskim 2014-2017 

(odchylenie standardowe 1,72 pkt., co stanowi 12,2% maksymalnej liczy punktów). 

Warto również zauważyć, iż w przypadku żadnego z kryteriów oceny strategicznej nie mamy 

do czynienia z niekorzystną dla wpływu na różnicowanie projektów sytuacją w postaci 

otrzymywania przez wszystkie lub znaczącą większość ocenianych projektów maksymalnej 

liczby punktów. Największa część (37,7%) projektów otrzymało maksymalną liczbę punktów 

w ramach kryterium Poziom/stopień realizacji zapisów (...) Strategia rozwoju kultury w 

województwie śląskim na lata 2006-2020, Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w 

Województwie Śląskim 2014-2017. Około ¼ projektów otrzymywało maksymalną notę w 

kryteriach Poziom/stopień realizacji zapisów Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego 

„Śląskie 2020+”  oraz Poziom/stopień realizacji zapisów  (...) Regionalna Strategia Innowacji 
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Województwa Śląskiego na lata 2013-2020,  Program Rozwoju Technologii Województwa 

Śląskiego na lata 2010-2020 oraz Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wyraźnie najtrudniejsze było otrzymanie 

maksymalnej liczby punktów w kryterium Poziom/stopień realizacji zapisów  (...) Regionalna 

Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020,  Program Rozwoju 

Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020, w którym żaden projekt nie otrzymał 

maksymalnej liczby punktów, a także w kryterium Poziom/stopień realizacji zapisów strategii 

ponadregionalnych – Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020, w którym 

maksymalną liczbę punktów otrzymało zaledwie 0,7% projektów. 

Jak wspomniano wcześniej, w przypadku projektów finansowanych ze środków EFS, dla 

których miała miejsce ocena strategiczna, nie występuje faktyczny wpływ kryteriów 

horyzontalnych na uzyskanie dofinansowania, ponieważ wszystkie ocenione projekty 

otrzymały dofinansowanie. Jednak sytuacja mogłaby wyglądać inaczej gdyby alokacja była 

mniejsza i nie pozwalała na dofinansowanie wszystkich projektów. Biorąc pod uwagę, że w 

przypadku kryteriów horyzontalnych stosowanych w naborach z EFS (tj. Poziom/stopień 

realizacji zapisów  (...) Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa 

Śląskiego 2020+ oraz Poziom/stopień realizacji zapisów  (...) Regionalna Strategia Innowacji 

Województwa Śląskiego na lata 2013-2020,  Program Rozwoju Technologii Województwa 

Śląskiego na lata 2010-2020 oraz Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020) mamy do czynienia z występowaniem 

różnorodności ocen, to gdyby alokacja była niewystarczająca, prawdopodobnie również w 

przypadku EFS mielibyśmy do czynienia z wpływem kryteriów horyzontalnych na wybór 

projektów do dofinansowania. W konsekwencji brak wpływu kryteriów oceny strategicznej na 

wybór projektów do dofinansowania w ramach EFS nie wynika prawdopodobnie z ich 

nieprawidłowej konstrukcji w jakimś aspekcie (np. niewłaściwego doboru dokumentów 

strategicznych uwzględnianych w ocenie), lecz ze specyficznej okoliczności występującej w 

naborach, tj. alokacji wystarczającej na dofinansowanie wszystkich projektów. 

Co do zasady, zidentyfikowane powyżej zróżnicowania dotyczące wyników oceny 

prowadzonej z zastosowaniem kryteriów horyzontalnych ocenić należy jako potwierdzenie 

ich poprawności merytorycznej. Za niepoprawnie sformułowane uznać bowiem należałoby 

kryteria, których zakres stosowania lub sposób definiowania uniemożliwia jakiekolwiek 

wzajemne różnicowanie projektów. Taka sytuacja stawiałaby pod znakiem zapytania 

celowość przeprowadzania oceny z zastosowaniem kryteriów niemających żadnej mocy 

różnicującej. Pamiętać jednak przy tym trzeba, że zróżnicowanie wyników oceny stanowi w 

praktyce wypadkową trzech elementów: rzeczywistych różnic pomiędzy projektami; doboru i 

sposobu zdefiniowania kryteriów wyboru projektów oraz sposobu prowadzenia oceny przez 
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członków panelu KOP. W sytuacji modelowej prawidłowo sformułowane kryteria wyboru 

projektów i ocena przeprowadzona prawidłowo z zastosowaniem tych kryteriów powinny 

umożliwić odzwierciedlenie w wynikach oceny rzeczywistych i istotnych zróżnicowań 

pomiędzy projektami. Z tego względu, w ocenie kryteriów wyboru projektów należy poza 

aspektem ich poprawności merytorycznej uwzględnić także kwestię obiektywności i 

jednoznaczności tychże. Zapewnienie obiektywności i jednoznaczności kryteriów 

horyzontalnych traktować bowiem należy jako narzędzie zapewnienia prawidłowego (tj. 

obiektywnego) przebiegu procesu oceny strategicznej. W poniższej tabeli przedstawiono 

uwagi dotyczące obowiązujących w ramach oceny strategicznej w RPO WSL 2014-2020 

kryteriów horyzontalnych, w odniesieniu do sposobu ich sformułowania.  

Tabela 27. Uwagi dotyczące kryteriów horyzontalnych 

Nazwa 
kryterium 

Uwagi  

Poziom / 
stopień 
realizacji 
zapisów 
Strategii 
Rozwoju 
Województwa 
Śląskiego 
„Śląskie 
2020+” 

W ramach niniejszego kryterium oceniany jest wpływ efektów realizacji projektu na rozwój 
społeczno-gospodarczy województwa w kontekście zapisów Strategii Rozwoju Województwa 
Śląskiego „Śląskie 2020+”. Kryterium zostało zoperacjonalizowane poprzez wyodrębnienie 
następujących subkryteriów, które generalnie trafnie odzwierciedlają strukturę i zawartość 
merytoryczną dokumentu stanowiącego punkt odniesienia w ocenie, czyli Strategii Rozwoju 
Województwa Śląskie „Śląskie 2020+”: 

1. stopień realizacji celów operacyjnych poziom osiągania założonych efektów, 

W przypadku niniejszego subkryterium wątpliwości może budzić fakt uwzględnienia w jego treści 
dwóch elementów, bez jednoznacznego określenia relacji pomiędzy nimi. Tym samym nie jest 
jasne, czy „stopień realizacji celów operacyjnych” jest tożsamy z „poziomem osiągania 
założonych efektów”, czy też są to terminy o różnym zakresie merytorycznym (a jeśli tak, to jak 
należy rozumieć każde z tych określeń). Należałoby w związku z tym ujednoznacznić znaczenie 
każdego z ww. terminów lub ograniczyć się do stosowania w niniejszym subkryterium tylko 
jednego z nich.   

2. kompleksowość projektu, przejawiająca się w ilości realizowanych kierunków, 
możliwości generowania efektów synergicznych (np. w zakresie wzmacniania 
spójności wewnętrznej województwa, skali oddziaływania na regionalny rynek 
pracy, zwiększenia dostępu do usług publicznych), 

3. stopień odpowiedzi na podstawowe wyzwania polityki rozwoju województwa, na 
problemy rozwojowe wskazane w diagnozie strategicznej, 

Diagnoza strategiczna zawarta w dokumencie strategicznym odwołuje się do: potencjałów, 
pozycji i problemów województwa. Tymczasem treść niniejszego subkryterium odwołuje się do 
kwestii wyzwań i problemów rozwojowych. Tym samym, nie jest jasne, w jakim stopniu za 
spełniające niniejsze subkryterium należałoby uznać przedsięwzięcia, w przypadku których 
koncepcja projektu odwołuje się do wykorzystania określonych atutów województwa i 
zdyskontowania jego znaczącego potencjału w jakimś obszarze. Z tego względu za celowe 
należałoby uznać doprecyzowanie subkryterium poprzez odwołanie się do całości zapisów 
diagnozy strategicznej, a więc także potencjału regionu i tych obszarów, w których zajmuje ono 
dobrą pozycję konkurencyjną względem innych województw 

Dodatkowo, niniejsze subkryterium cechuje duża zbieżność z pierwszym subkryterium, biorąc 
pod uwagę, że cele operacyjne zawarte w dokumencie strategicznym powinny stanowić 
odpowiedź na zdiagnozowane wyzwania rozwojowe. Wystarczająca powinna więc być ocena z 
zastosowaniem jednego z subkryteriów, chyba że dopuszcza się sytuację, że dany projekt może 
trafnie odpowiadać na wyzwania rozwojowe, nie mieszcząc się jednak w katalogu celów 
operacyjnych dokumentu strategicznego. Nawet jeśli jednak dopuszcza się taką ewentualność, 
to wydaje się, że nie powinna ona skutkować otrzymaniem premii punktowej w ramach 
niniejszego kryterium, gdzie nacisk powinien być jednak położony na zgodność projektu z celami 
Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”. Uzasadnieniem dla ewentualnej 
rezygnacji z niniejszego subkryterium mógłby być dodatkowo fakt, że – jak wskazywano w 
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badaniu jakościowym – subkryterium to w relatywnie niewielkim stopniu różnicowało oceniane 
projekty.  

4. ukierunkowanie terytorialne projektu (obszary strategicznej interwencji oraz 
terytorialny wymiar interwencji wskazany na poziomie celów operacyjnych), 

5. zasięg oddziaływania projektu w wymiarze terytorialnym i dziedzinowym. 

W przypadku niniejszego subkryterium nie jest jednoznacznie określona jego funkcja i relacja w 
odniesieniu do pozostałych subkryteriów. Przykładowo, kwestia zasięgu oddziaływania projektu 
w wymiarze dziedzinowym wydaje się być podejmowana we wcześniejszym subkryterium 
dotyczącym kompleksowości projektu. Z kolei aspekt zasięgu oddziaływania projektu  w 
wymiarze terytorialnym podejmowany jest zarówno w subkryterium dotyczącym ukierunkowania 
terytorialnego projektu, jak i w kryterium dotyczącym strategii ponadregionalnych, gdzie 
akcentowana i premiowana jest kwestia ponadregionalnego charakteru przedsięwzięcia. W 
związku z powyższym – a także uwzględniając potrzebę uproszczenia katalogu subkryteriów – 
należałoby rozważyć rezygnację z niniejszego subkryterium lub jego doprecyzowanie.  

Poziom / 
stopień 
realizacji 
zapisów 
regionalnych 
dokumentów 
branżowych, 
sektorowych 
oraz 
funkcjonal-
nych 

W ramach niniejszego kryterium oceniany jest stopień realizacji przez projekt założeń 
strategicznych regionalnych dokumentów branżowych, sektorowych oraz funkcjonalnych 
rozumianych jako strategie, programy, polityki (przy jednoczesnym dopuszczeniu możliwości 
wykorzystania do oceny wyników badań ewaluacyjnych, społeczno-gospodarczych oraz analiz, 
zleconych / wykonanych w ramach prac Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego. Można więc 
powiedzieć, że definicja tego kryterium jest bardzo zbliżona do kryterium pierwszego. 
Podstawowa różnica polega jednak na tym, że w przypadku kryterium niniejszego brak jest 
odwołanie do konkretnych dokumentów strategicznych. Uwzględniając bowiem, że każdorazowo 
w poszczególnych naborach wykorzystywane są różne dokumenty strategiczne (są one 
wskazywane w treści regulaminów konkursów), nie ma możliwości ich wskazania w ogólnej 
definicji kryterium (zwracano na ten problem uwagę także w badaniu jakościowym). Podobnie 
jak w przypadku pierwszego kryterium, zostały także i tutaj sformułowane subkryteria 
wykorzystywane w procesie oceny. Jednak nie odnosząc definicji kryterium do konkretnych 
dokumentów strategicznych trudno byłoby sformułować taki katalog subkryteriów, by były one 
adekwatne wobec wszystkich dokumentów strategicznych możliwych do wykorzystania w 
ramach oceny strategicznej. W rezultacie lista subkryteriów jest jeszcze bardziej rozbudowana 
niż miało to miejsce w przypadku poprzedniego kryterium, przy czym w konkretnych naborach 
dopuszczalna jest rezygnacja z tych subkryteriów, które okazałyby się niemożliwe do 
zastosowania.  

W ramach omawianego kryterium sformułowano następujące subkryteria:   

1. stopień realizacji priorytetów/celów/kierunków wskazanych w dokumencie, 

2. poziom osiągania założonych efektów, w tym wskaźników jeżeli takie zostały 
wskazane w dokumencie, 

Dwa pierwsze subkryteria pokrywają się zakresem merytorycznym z pierwszym subkryterium 
kryterium dotyczącego Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”. Tam jednak 
obie kwestie, tu rozdzielone, zostały ujęte w jednym subkryterium. Z punktu widzenia 
jednoznaczności subkryterium było to niekorzystne, tutaj jednak rozbicie obu analizowanych 
kwestii (stopień realizacji priorytetów / celów / kierunków oraz pozioma osiągania założonych 
efektów) nie rozwiązuje problemu jednoznaczności obu subkryteriów. Wynika to z faktu, że 
zakres znaczeniowy tych subkryteriów jest bardzo zbliżony, a tym samym nie jest jasne, na czym 
dokładnie powinna polegać ocena w odniesieniu do każdego z subkryteriów. Wydaje się w 
związku z tym, że dla uproszczenia katalogu subkryteriów właściwe byłoby ograniczenie się do 
jednego z ww. subkryteriów.  

3. kompleksowość projektu, przejawiająca się w ilości realizowanych 
celów/kierunków, możliwości generowania efektów synergicznych, 

4. stopień odpowiedzi na problemy rozwojowe wskazane w diagnozie sektorowej, 

Podobnie jak w przypadku pierwszego omawianego kryterium, także i tutaj nacisk położony jest 
na adekwatność wobec problemów rozwojowych wskazanych w diagnozie sektorowej. 
Tymczasem, jak wskazywano wcześniej, projekt może wpisywać się w założenia dokumentu 
strategicznego, także  w sytuacji, gdy projekt zorientowany jest nie na rozwiązywanie 
określonych problemów, ale także efektywne wykorzystywanie mocnych stron regionu (sektora) i 
jego potencjału. W związku z powyższym, rekomenduje się modyfikację definicji subkryterium 
tak, by obejmowało ono również odwołanie do potencjału regionu i tych obszarów, w których 
zajmuje ono dobrą pozycję konkurencyjną względem innych województw (na podstawie danej 
diagnozy sektorowej).  
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Dodatkowo, niniejsze subkryterium cechuje duża zbieżność z pierwszym subkryterium, biorąc 
pod uwagę, że priorytety/cele/kierunki zawarte w dokumencie strategicznym powinny stanowić 
odpowiedź na zdiagnozowane problemy rozwojowe. Wystarczająca powinna więc być ocena z 
zastosowaniem jednego z subkryteriów, chyba że dopuszcza się sytuację, że dany projekt może 
trafnie odpowiadać na problemy rozwojowe, nie mieszcząc się jednak w katalogu 
priorytetów/celów kierunków dokumentu strategicznego. Nawet jeśli jednak dopuszcza się taką 
ewentualność, to wydaje się, że nie powinna ona skutkować otrzymaniem premii punktowej w 
ramach niniejszego kryterium, gdzie nacisk powinien być jednak położony na zgodność projektu 
z celami danej strategii sektorowej. Uzasadnieniem dla ewentualnej rezygnacji z niniejszego 
subkryterium mógłby być dodatkowo fakt, że – jak wskazywano w badaniu jakościowym – 
subkryterium to w relatywnie niewielkim stopniu różnicowało oceniane projekty.  

5. stopień realizacji zaleceń wskazanych w badaniach/analizach, 

6. ukierunkowanie terytorialne projektu w przypadku wskazania w 
dokumencie/badaniu/analizie obszarów problemowych i zróżnicowań 
przestrzennych, 

7. zasięg oddziaływania projektu w wymiarze terytorialnym i dziedzinowym. 

W przypadku niniejszego subkryterium nie jest jednoznacznie określona jego funkcja i relacja w 
odniesieniu do pozostałych subkryteriów. Przykładowo, kwestia zasięgu oddziaływania projektu 
w wymiarze dziedzinowym wydaje się być podejmowana we wcześniejszym subkryterium 
dotyczącym kompleksowości projektu. Z kolei aspekt zasięgu oddziaływania projektu  w 
wymiarze terytorialnym podejmowany jest zarówno w subkryterium dotyczącym ukierunkowania 
terytorialnego projektu, jak i w kryterium dotyczącym strategii ponadregionalnych, gdzie 
akcentowana i premiowana jest kwestia ponadregionalnego charakteru przedsięwzięcia. W 
związku z powyższym – a także uwzględniając potrzebę uproszczenia katalogu subkryteriów – 
należałoby rozważyć rezygnację z niniejszego subkryterium lub jego doprecyzowanie. 

Poziom / 
stopień 
realizacji 
zapisów 
strategii 
ponad-
regionalnych, 
w tym w 
szczególności 
Strategii 
Rozwoju 
Polski 
Południowej 
do roku 2020 

W ramach niniejszego kryterium horyzontalnego oceniany jest stopień realizacji przez projekt 
ustaleń strategii ponadregionalnej. Podobnie jak w przypadku dwóch wcześniejszych kryteriów 
horyzontalnych wyodrębniono określone subkryteria, których jest jednak mniej: 

1. stopień realizacji priorytetów/celów/kierunków wskazanych w dokumencie, 

2. poziom osiągania założonych efektów, w tym wskaźników jeżeli takie zostały 
wskazane w dokumencie, 

Zakres znaczeniowy dwóch pierwszych subkryteriów jest bardzo zbliżony, a tym samym nie jest 
jasne, na czym dokładnie powinna polegać ocena w odniesieniu do każdego z subkryteriów. 
Wydaje się w związku z tym, że dla uproszczenia katalogu subkryteriów właściwe byłoby 
ograniczenie się do jednego z ww. subkryteriów.  

3. kompleksowość projektu, przejawiająca się w ilości realizowanych 
celów/kierunków, możliwości generowania efektów synergicznych, 

4. ponadregionalność. 

W badaniu jakościowym zwracano uwagę na problem pojęcia „ponadregionalności”, które było 
niejednokrotnie błędnie interpretowane przez wnioskodawców, którzy jako projekty 
ponadregionalne określali przedsięwzięcia niewyczerpujące przyjętej definicji 
ponadregionalności. Wydaje się jednak, że nie było przyczyną takiego stanu rzeczy 
nieprecyzyjne sformułowanie pojęcia ponadregionalności i niezrozumienie go przez 
wnioskodawców, ale raczej podejmowanie przez tych ostatnich działań mających zwiększyć 
prawdopodobieństwo otrzymania dofinansowania (a więc także działań, w których próbuje się 
zdefiniować i scharakteryzować swój projekt w sposób sugerujący spełnianie danego kryterium, 
bez względu na stan faktyczny).  

Pewne wątpliwości może natomiast budzić katalog dopuszczalnych wariantów 
ponadregionalności, w którym uwzględniono następujące sposoby rozumienia tego terminu: 

a. projekt jest realizowany w partnerstwie z podmiotem z przynajmniej jednego innego 
województwa objętego strategią ponadregionalną; 

b. projekt realizowany jest na terenie więcej niż jednego województwa objętego strategią 
ponadregionalną; 

c. projekt jest komplementarny z projektami z innego województwa objętego strategią 
ponadregionalną (cechuje go różnorodność powiązań z innymi projektami i działaniami 
lub wykorzystuje efekty realizacji innego projektu); 

d.  projekt ma oddziaływanie ponadregionalne, tj. odbiorcami pomocy/grupą docelową są 
mieszkańcy więcej niż jednego województwa objętego strategią ponadregionalną. 
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Wszystkie podane warianty ponadregionalności uznać należy za dopuszczalne. Zwrócić jednak 
należy uwagę, że w ramach omawianego subkryterium są one traktowane równorzędnie 
(wystarczające jest spełnienie jednego z wariantów definiowania ponadregionalności, by uznano 
subkryterium za spełnione). Tymczasem istnieje zasadnicza różnica pomiędzy np. zawiązaniem 
partnerstwa na szczeblu ponadregionalnym a realizacją projektu o ponadregionalnym 
oddziaływaniu. Z tego względu za celowe należałoby uznać wprowadzenie w ramach definicji 
subkryterium rankingu znaczenia poszczególnych wariantów ponadregionalności, tak by 
punktacja cząstkowa w tym subkryterium odzwierciedlała odmienność tych wariantów i ich 
znaczenie dla zapewnienia ponadregionalnego charakteru projektu.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy eksperckiej kryteriów horyzontalnych 

Poza powyższymi aspektami szczegółowymi oceny dotyczącej prawidłowości sformułowania 

kryteriów horyzontalnych warto także zwrócić uwagę na relatywnie dużą liczbę subkryteriów 

we wszystkich trzech kryteriach, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że maksymalna 

liczba punktów możliwych do uzyskania w każdym z kryteriów wynosi 424. Tym samym, 

uznać należy, że zakres oceny określony katalogiem subkryteriów jest względnie 

nieadekwatny w stosunku do liczby możliwych do uzyskania punktów. Na problem ten 

zwracano uwagę także w badaniu jakościowym wskazując, że relatywnie mała liczba 

punktów utrudnia skuteczne różnicowanie ocen poszczególnych projektów i prowadzi do 

„spłaszczenia” wyników oceny. Ma to szczególne znaczenie, jeśli weźmiemy pod uwagę 

duże wagi punktowe (przede wszystkim w przypadku pierwszego kryterium horyzontalnego), 

gdy zwiększenie wyniku oceny o 1 punkt, przy dużej wadze punktowej, może istotnie 

wpłynąć na ostateczny wynik oceny strategicznej, nawet jeśli faktyczne różnice pomiędzy 

projektami nie są aż tak znaczące, jak wskazywałyby różnice punktowe.  

Rozwiązaniem powyższego problemu mogłoby być zwiększenie liczby punktów możliwych 

do zdobycia, np. poprzez uzależnienie tej liczby od liczby subkryteriów obowiązujących w 

danym kryterium. Większa pula punktów dostępnych w ramach danego kryterium 

pozwoliłaby w sposób bardziej elastyczny prowadzić ocenę strategiczną i w większym 

stopniu niuansować ocenę w oparciu rzeczywiste różnice pomiędzy projektami. Ewentualne 

zwiększenie liczby dostępnych punktów nie powinno stanowić problemu w kontekście 

realizacji założenia o tym, że wyniki zasadniczej oceny merytorycznej i oceny strategicznej 

stanowią po 50% końcowego wyniku oceny merytorycznej. Już bowiem w dotychczasowych 

naborach dopuszczano możliwość różnej liczby punktów przyznawanych na danym etapie 

oceny merytorycznej, z jednoczesnym zastosowaniem odpowiedniego przelicznika 

zapewniającego równą wagę obu wyników punktowych.  

                                                

24 W dwóch pierwszych kryteriach horyzontalnych skala punktowa liczona jest od 1, ze względu na fakt, że projekt oceniony 
pozytywnie w ramach zasadniczej oceny merytorycznej nie mógłby uzyskać 0 punktów – w praktyce oznaczałoby to, że 
pozytywnie oceniony projekt nie jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego lud strategią sektorową. Tylko w 
przypadku trzeciego kryterium (odnoszącego się do Strategii Rozwoju Polski Południowej do roku 2020) możliwe jest 
przyznanie 0 punktów, nie ma bowiem wymogu zapewnienia ponadregionalnego charakteru projektu.  
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Podsumowując analizę dotyczącą prawidłowości sformułowania kryteriów horyzontalnych w 

ramach oceny strategicznej stwierdzić należy, że generalnie kryteria zostały sformułowane w 

sposób  prawidłowy, zarówno w aspekcie poprawności merytorycznej, jak i ich 

jednoznaczności i obiektywności. Spełniają one także – choć w różnym stopniu – funkcję 

narzędzia różnicującego oceniane przedsięwzięcia. Niemniej jednak uzasadnione jest 

sformułowanie szczegółowych zaleceń zorientowanych na zwiększenie użyteczności etapu 

oceny strategicznej. Zalecenia te zostały sformułowane w odniesieniu do dwóch kwestii: 

zapewnienia jednoznaczności wybranych subkryteriów oraz dostosowania liczby punktów 

możliwych do uzyskania w ramach oceny strategicznej do szerokiego zakresu 

merytorycznego prowadzonej oceny.   

Oddziaływanie oceny strategicznej na realizację celów szczegółowych RPO WSL 

2014-2020 i jej wpływ na poziom osiągania założonych efektów 

Niniejszy podrozdział odnosi się do kwestii oddziaływania etapu oceny strategicznej (w tym: 

kryteriów oceny) na realizację celów szczegółowych RPO WSL 2014-2020 oraz wpływu tej 

fazy oceny na poziom osiągania założonych efektów.  

Odnośnie zagadnienia wpływu kryteriów oceny strategicznej na realizację celów Programu 

przeprowadzono w pierwszej kolejności analizy statystyczne bazujące na wynikach oceny. 

Uzyskiwane w ocenie strategicznej wartości punktowe były zestawiane z zadeklarowanymi 

wartościami docelowymi wskaźników projektowych w celu wykrycia między nimi korelacji, 

która wskazywałaby na związek pomiędzy oceną w danym kryterium a wartością wskaźnika 

na zasadzie – im wyższa wartość docelowa wskaźnika, tym wyższa ocena w danym 

kryterium oceny strategicznej. Tego rodzaju korelacja wskazuje, iż wysoka ocena w danym 

kryterium jest związana z wysoką deklarowaną realizacją wskaźników i tym samym większą 

(w sensie ilościowym) realizacją celów Programu, z którymi wskaźniki te są powiązane. W 

celu weryfikacji występowania korelacji wykorzystany został rangowy współczynnik korelacji 

ρ Spearmana. 

W toku przeprowadzonych analiz stwierdzono, iż w przypadku prawie wszystkich kryteriów 

oceny strategicznej występuje co najmniej słaba dodatnia korelacja (współczynnik ρ 

Spearmana większy niż 0,3) z wartością docelową przynajmniej 1 wskaźnika. Wyjątkiem jest 

kryterium  Poziom/stopień realizacji zapisów (...) Strategia rozwoju kultury w województwie 

śląskim na lata 2006-2020, Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w Województwie 

Śląskim 2014-2017 (dotyczy Poddziałania 5.3.1), w przypadku którego tego rodzaju 

korelacja nie występuje. W konsekwencji wysokie oceny w ramach większości kryteriów 

oceny strategicznej są związane z większą realizacją celów RPO WSL 2014-2020. 
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Powyższe stwierdzenie faktu występowania korelacji pomiędzy wynikami oceny 

strategicznej, a deklarowaną przez wnioskodawców wartością docelową wskaźników 

projektowych nie wyjaśnia jednak, w jaki sposób możliwe jest oddziaływanie oceny 

strategicznej na realizację celów szczegółowych RPO WSL 2014-2020 i jej wpływ na poziom 

osiągania założonych w Programie efektów. Konieczne jest w tym miejscu odwołanie się do 

relacji pomiędzy dokumentami strategicznymi uwzględnianymi w procesie oceny 

strategicznej a RPO WSL 2014-2020. Drugi ze wspomnianych dokumentów traktować 

należy jako narzędzie o charakterze operacyjnym, które w oparciu o określone rodzaje 

interwencji i instrumenty pomocowe pozwala realizować określone cele. Cele te z kolei 

powinny odzwierciedlać zapisy dokumentu strategicznego, jakim jest Strategia Rozwoju 

Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”. Potwierdzają to zapisy RPO WSL 2014-2020, 

gdzie wskazuje się, że: „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-

2020 realizuje wizję rozwoju regionu zawartą w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego 

„Śląskie 2020+” (…) i stanowi jeden z najistotniejszych instrumentów polityki regionalnej”25. 

Przyjmując takie powiązanie obu dokumentów stwierdzić należy, że oddziaływanie etapu 

oceny strategicznej na realizację celów szczegółowych RPO WSL 2014-2020 i jej wpływ na 

poziom osiągania założonych w Programie efektów ma charakter pośredni. Pośredniość tego 

wpływu wynika z faktu, że w samej definicji kryteriów horyzontalnych nie występują 

odwołania do Programu (jego celów, czy wskaźników). Odwołania te dotyczą natomiast 

dokumentu strategicznego. Biorąc pod uwagę, w jaki sposób opracowywany jest Regionalny 

Program Operacyjny (tj. że uwzględnia on zarówno komponent diagnostyczny, jak i 

strategiczny Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego), weryfikacja danego projektu pod 

kątem jego zgodności z dokumentem strategicznym wyższego rzędu powinna być 

wystarczająca dla weryfikacji kwestii jego zgodności z RPO WSL 2014-2020. Innymi słowy, 

ocena strategiczna bazuje na założeniu, że na etapie prac nad treścią Programu zapewniono 

jego zgodność z priorytetami rozwoju regionalnego zawartymi w dokumencie strategicznym i 

w ramach samej oceny strategicznej taka zgodność nie musi być już analizowana, a 

wystarczające będzie ograniczenie się do analizy projektu w relacji do dokumentu 

strategicznego. 

Uwzględniając ścisły związek pomiędzy RPO WSL 2014-2020 a Strategią Rozwoju 

Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” potwierdzić należy, że powyższy mechanizm 

oddziaływania oceny strategicznej na realizację celów szczegółowych Programu będzie 

najbardziej skuteczny w przypadku pierwszego kryterium horyzontalnego. W odniesieniu do 

dwóch pozostałych kryteriów horyzontalnych mechanizm ten może cechować się mniejszą 

                                                

25 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, s. 10 
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skutecznością w tym znaczeniu, że różna może być ranga i charakter dokumentów 

uwzględnianych na etapie oceny strategicznej, a tym samym różny może być stopień i 

zakres ich uwzględnienia w treści RPO WSL 2014-2020. Pamiętać jednak przy tym należy, 

że nawet jeśli, przynajmniej w przypadku tych dwóch kryteriów horyzontalnych, 

oddziaływanie oceny strategicznej na realizację celów szczegółowych Programu jest 

mniejsze, to nie powinno to być traktowane jako słabość oceny strategicznej. Jej funkcją jest 

bowiem uwzględnienie w procesie oceny projektów aspektu strategicznego dotyczącego 

planowania rozwoju regionalnego (pośrednio powiązanego z założeniami RPO), nie zaś 

zapewnienie możliwie najwyższego stopnia realizacji celów szczegółowych Programu. 

Analizując kryteria oceny merytorycznej zauważyć należy, że ta ostatnia kwestia jest 

uwzględniana właśnie w tej grupie kryteriów wyboru projektów. Mając świadomość 

odrębności zasadniczej oceny merytorycznej oraz oceny strategicznej (a także pamiętając, 

że ocena strategiczna nie funkcjonuje nigdy jako samodzielny etap oceny, ale zawsze w 

powiązaniu z oceną merytoryczną) uznać należy, że taki dualny charakter całej fazy oceny 

merytorycznej zapewnia zarówno uwzględnienie kwestii dotyczących realizacji celów 

Programu w sposób bezpośredni (kryteria merytoryczne), jak i pośredni (kryteria 

horyzontalne na etapie oceny strategicznej). 

Scharakteryzowany powyżej mechanizm pośredniego oddziaływania oceny strategicznej na 

realizację celów szczegółowych Programu traktować należy jako warunek brzegowy 

zapewniający wpływ tego etapu oceny na osiąganie założonych efektów w Programie. Jeśli 

warunek ten jest spełniony (a jest tak poprzez – wskazane wcześniej – pośrednie powiązanie 

RPO WSL 2014-2020 z dokumentami strategicznymi, w szczególności Strategią Rozwoju 

Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”), to znaczenia nabierają dodatkowe mechanizmy 

związane już z samym sposobem przeprowadzania oceny strategicznej. Wskazać tutaj 

należy przede wszystkim na: 

 Zapewnienie możliwości analizy porównawczej całej puli ocenianych wniosków 

o dofinansowanie – Dzięki temu mechanizmowi możliwe jest dokonanie 

rzeczywistego porównania ocenianych przedsięwzięć, a tym samym 

przeprowadzenie identyfikacji i selekcji projektów, które w największym stopniu 

spełniają określone kryteria wyboru projektów. Takie podejście pozwala w sposób 

znacznie bardziej rzetelny niż dominujący model oceny (ocena przez daną osobę 

jedynie określonej wiązki projektów) skonstruować ranking projektów najpełniej 

wypełniających sformułowane kryteria wyboru projektów. 

 Większa elastyczność w procesie dokonywania oceny – Formuła oceny 

strategicznej zakłada większą elastyczność oceny niż ma to miejsce na etapie 

zasadniczej oceny merytorycznej. Wynika to zarówno z samego sposobu 
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prowadzenia procesu oceny (w przypadku oceny strategicznej – dyskusja grupowa 

wypracowująca ostateczną ocenę całej puli projektów), jak i charakteru stosowanych 

kryteriów wyboru projektów (w przypadku oceny strategicznej – kryteria o 

ograniczonym stopniu parametryzacji i standaryzacji, wymagające analizy 

eksperckiej26 w celu wypracowania ostatecznego wyniku oceny). Stosowane w 

ramach oceny strategicznej podejście jest bez wątpienia trudniejsze dla osób 

oceniających (może też generować większe ryzyko subiektywizmu oceny), ale 

jednocześnie pozwala niwelować problem deklaratywności zapisów we wniosku o 

dofinansowanie, który niekiedy w ramach oceny merytorycznej sprawia, że wysokie 

premie punktowe otrzymują projekty wpisujące się wprawdzie w kryteria wyboru 

projektów, które jednak – na bazie wiedzy eksperckiej – wcale nie muszą być 

oceniane jako generujące istotną wartość dodaną, czy w sposób najpełniejszy 

realizujące cele Programu. W tym kontekście formuła oceny strategicznej 

postrzegana być może jako narzędzie swoistego „urealniania” prowadzonej oceny, tj. 

ograniczania wpływu samego sposobu opisu projektu przez wnioskodawcę na rzecz 

skupienia się na rzeczywistej wartości merytorycznej przedsięwzięcia. Kwestia ta ma 

szczególne znaczenie w aspekcie oceny założonych w projektach efektów i realności 

ich osiągnięcia. 

W badaniu jakościowym zwrócono jednak uwagę, że jeśli chodzi o aspekt możliwego 

zakresu elastyczności oceny strategicznej, to jest on zróżnicowany ze względu na charakter 

wsparcia i rodzaj interwencji. Uwzględniając doświadczenia z dotychczasowych naborów, w 

których zastosowana została formuła oceny strategicznej stwierdzono, że większy potencjał 

zdyskontowania możliwości uelastycznienia oceny cechował nabory w ramach EFRR niż 

EFS. Wynikało to z faktu, że w przypadku drugiego ze wspomnianych funduszy większa była 

– zapisana w SzOOP – standaryzacja samej interwencji. Tym samym, mniejsza była 

różnorodność ocenianych projektów, a co za tym idzie – mniejsza możliwość różnicowania 

oceny na podstawie koncepcji projektowych przedkładanych przez wnioskodawców.  

Na koniec należy podkreślić jeszcze jeden istotny aspekt związany z oddziaływaniem oceny 

strategicznej na realizację celów szczegółowych RPO WSL 2014-2020 i jej wpływem na 

poziom osiągania założonych efektów, a jednocześnie odnoszący się do faktu, że w 

przypadku niektórych naborów, w których ten etap oceny jest przewidziany, niekoniecznie 

musi on być stosowany (jeśli wnioskowana wartość dofinansowania całości projektów 

ocenionych pozytywnie na etapie zasadniczej oceny merytorycznej nie przekracza wielkości 

                                                

26 Sformułowanie „analiza ekspercka” nie oznacza w tym przypadku konieczności angażowania ekspertów zewnętrznych do 
przeprowadzenia oceny danego projektu, ale raczej konieczność posiadania określonej wiedzy eksperckiej pozwalającej na 
wypracowanie oceny w sytuacji, gdy kryterium nie stanowi precyzyjnego algorytmu dokonywania oceny.  
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alokacji przewidzianej dla danego konkursu). Jak wcześniej wspomniano, choć do tej pory 

praktyka była odmienna ze względu na chęć przetestowania formuły oceny strategicznej, to 

jeśli w przyszłości powyższa sytuacja miałaby miejsce, nie należy obawiać się, że 

nieprzeprowadzenie oceny strategicznej może osłabić jej oddziaływanie na jakość projektów 

rekomendowanych do uzyskania dofinansowania. Tak naprawdę bowiem dla oddziaływania 

kryteriów wyboru projektów na jakość i charakter projektów wybieranych do dofinansowania 

ma już znaczenie sam fakt obowiązywania tych kryteriów, niekoniecznie zaś ich rzeczywiste 

zastosowanie w procesie oceny. Wnioskodawcy bowiem znając obowiązujące w 

interesującym ich konkursie kryteria wyboru projektów w adekwatny wobec tych kryteriów 

sposób powinni konceptualizować swoje przedsięwzięcie i przygotowywać wniosek o 

dofinansowanie. 

Podsumowując analizę dotyczącą oddziaływania oceny strategicznej na realizację celów 

szczegółowych RPO WSL 2014-2020 i jej wpływu na poziom osiągania założonych efektów, 

stwierdzić należy, że występuje istotna statystycznie korelacja pomiędzy wynikami oceny 

strategicznej a deklarowaną przez wnioskodawców wartością wskaźników projektowych 

(które traktować należy jako operacjonalizację celów projektu, a w szerszej perspektywie – 

celów interwencji). Występowanie takiej korelacji nie bazuje jednak na bezpośrednim 

powiązaniu oceny strategicznej z założeniami Programu, ale raczej logicznego powiązania 

pomiędzy RPO WSL 2014-2020 a dokumentami strategicznymi, które uwzględniane są na 

etapie oceny strategicznej. Tym samym wpływ oceny strategicznej na realizację celów 

szczegółowych Programu i poziom osiągania założonych efektów ocenić należy jako 

rzeczywiście występujący, ale pośredni. Dodatkowymi czynnikami zwiększającymi ów wpływ 

są z kolei: zapewnienie możliwości analizy porównawczej całej puli ocenianych wniosków o 

dofinansowanie oraz większa elastyczność w procesie dokonywania oceny. 

Transparentność, bezstronność i niedyskryminacyjny charakter oceny strategicznej 

W niniejszym podrozdziale została przeprowadzona analiza etapu oceny strategicznej w 

aspekcie transparentności, bezstronności i niedyskryminacyjnego charakteru procedury 

wyboru projektów. Wybór trzech wskazanych powyżej aspektów oceny wynika w sposób 

bezpośredni z zobowiązań, które nakładają na IZ RPO WSL 2014-2020 regulacje krajowe i 

wspólnotowe, ze szczególnym uwzględnieniem: Ustawy o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz 

Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. W przywołanych 

„Wytycznych…” (Rozdział 4 – „Ogólne warunki wyboru projektów”) zobowiązuje się IZ do 

przestrzegania następujących zasad podczas procesu wyboru projektów: 

 Przejrzystość – rozumiana jako zapewnienie dostępu do informacji związanych z 

przebiegiem wyboru projektów. Zasada ta jest realizowana co najmniej poprzez 
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udzielanie na wniosek wnioskodawcy informacji o postępowaniu, jakie toczy się w 

odniesieniu do jego projektu lub zapewnieniu dostępu do takich informacji, a także 

poprzez bieżące zamieszczanie na swojej stronie internetowej informacji o przebiegu 

konkursu (np. może to polegać na publikowaniu z wyprzedzeniem informacji 

dotyczących zmian wcześniej wyznaczonych terminów zakończenia określonych 

etapów oceny w konkursie lub rundzie konkursu). W związku z tym wnioskodawca 

nie musi zwracać się do właściwej instytucji w trybie dostępu do informacji publicznej 

o udzielenie informacji na temat procedowania w odniesieniu do jego projektu oraz 

nie musi w tym zakresie czekać na rozstrzygnięcie konkursu lub rundy konkursu albo 

podjęcie decyzji w zakresie wyboru projektu do dofinansowania w trybie 

pozakonkursowym. 

 Rzetelność – rozumiana jako obowiązek zgodnej z ustanowionymi regułami oceny 

każdego projektu. Zasada ta jest realizowana co najmniej poprzez pisemne 

uzasadnienie wyniku oceny spełniania każdego z kryteriów, które zostało ocenione 

negatywnie oraz gdy w przypadku kryterium punktowego nie przyznano maksymalnej 

możliwej do uzyskania liczby punktów. Każde uzasadnienie zawiera przynajmniej 

wskazanie wszystkich okoliczności, które przesądziły o negatywnym wyniku oceny 

spełniania danego kryterium lub wskazanie okoliczności uniemożliwiających 

przyznanie maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów lub wskazanie 

okoliczności, które zdecydowały o przyznaniu określonej liczby punktów.  

 Bezstronność – rozumiana jako zakaz indywidualnych preferencji w ramach grup 

czy typów wnioskodawców dopuszczonych do ubiegania się o dofinansowanie. 

Zasada ta jest realizowana poprzez przygotowanie kryteriów w taki sposób, aby ich 

stosowanie podczas wyboru projektów uniemożliwiało zastosowanie indywidualnych 

preferencji o charakterze podmiotowym. Stosowanie innych preferencji, dotyczących 

np. typów wybieranych projektów oraz grupowe preferencje o charakterze 

podmiotowym nie są zabronione, o ile mają umocowanie w kryteriach. Dodatkowo 

zasada bezstronności odnosi się do stosowania mechanizmów gwarantujących 

bezstronność osób uczestniczących w wyborze projektów.  

 Równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do 

dofinansowania – rozumiany jako obowiązek udostępnienia co najmniej na stronie 

internetowej właściwej instytucji informacji dotyczących procedury wyboru projektów 

oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie. Zasada ta jest 

realizowana także poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania w powyższym zakresie. 

Odpowiedzi te są udzielane indywidualnie, bez zbędnej zwłoki. Ponadto w przypadku 

konkursów odpowiedzi polegające na wyjaśnieniu procedur lub ich interpretacji są 
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dodatkowo zamieszczane przez właściwą instytucję na stronie zawierającej 

informacje o tym konkursie. Nie muszą podlegać publikacji odpowiedzi polegające 

jedynie na odesłaniu lub przytoczeniu zapisów stosownych dokumentów. Wszystkie 

informacje cyfrowe, w tym publikowane dokumenty są udostępniane zgodnie z 

zasadami dostępności, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji zasady 

równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 

funduszy unijnych na lata 2014-2020. Odpowiedzi udzielane na pytania związane z 

procedurą wyboru projektów są wiążące do momentu zmiany odpowiedzi. Jeśli 

zmiana odpowiedzi nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

wnioskodawcy którzy zastosowali się do danej odpowiedzi i złożyli wniosek o 

dofinansowanie w oparciu o wskazówki w niej zawarte, nie mogą ponosić 

negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi.  

 Równe traktowanie wnioskodawców – rozumiane jako zakaz stosowania 

regulaminu konkursu w sposób skutkujący faworyzowaniem poszczególnych 

wnioskodawców kosztem pozostałych wnioskodawców oraz dokonywania przez IOK 

zmian regulaminu konkursu, które miałyby taki skutek. Zastrzeżenie to nie dotyczy 

kryteriów, które mogą zakładać różne traktowanie określonych kategorii 

wnioskodawców lub projektów. Wszelkie zmiany w warunkach prowadzenia konkursu 

inne niż wynikające ze zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa 

powinny być stosowane jednakowo wobec wszystkich wnioskodawców. Stosowanie 

tej zasady powinno być skorelowane ze stosowaniem zasady równego dostępu do 

informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania. 

Powyższe zapisy stanowią bezpośrednie odzwierciedlenie regulacji ustawowych zawartych 

w Ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020, gdzie stwierdza się w art. Art. 37. 1, iż: „Właściwa 

instytucja przeprowadza wybór projektów do dofinansowania w sposób przejrzysty, rzetelny i 

bezstronny oraz zapewnia wnioskodawcom równy dostęp do informacji o warunkach i 

sposobie wyboru projektów do dofinansowania.  W kontekście analizy zagadnienia 

transparentności i bezstronności systemu wyboru projektów kluczowe znaczenie spośród 

powyższych zasad ma zapewnienie realizacji zasad: przejrzystości, bezstronności, równego 

dostępu do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania oraz 

równego traktowania wnioskodawców. Poniżej przedstawiono wyniki analizy dotyczącej 

sposobu realizacji tych zasad w ramach oceny strategicznej. Nim jednak przejdziemy do 

szczegółowego odniesienia się do każdej z zasad warto odwołać się do kwestii 

zasygnalizowanej w badaniu jakościowym, gdzie wskazano, że w przypadku oceny 
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strategicznej nie tworzono dodatkowych mechanizmów zapewnienia bezstronności, czy 

transparentności, które wykraczałaby poza rozwiązania ogólnosystemowe. Takie podejście 

wynika z przekonania, że rozwiązania obowiązujące dla całego systemu wyboru projektów 

stanowią wystarczające zabezpieczenie prawidłowości przebiegu oceny strategicznej. W tym 

kontekście celowe jest podkreślenie, że w ramach badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja 

systemu wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów, 

rozwiązania w zakresie zapewnienia transparentności, bezstronności i niedyskryminacyjnego 

charakteru procesu wyboru projektów zostały ocenione generalnie pozytywnie. Co do 

zasady, tę pozytywną ocenę należy więc odnieść także do etapu oceny strategicznej.  

Jeśli chodzi o kwestię zapewnienia transparentności procesu oceny w ramach formuły oceny 

strategicznej, to należy ją ocenić pozytywnie w aspekcie udostępnienia wnioskodawcom 

podstawowych informacji dotyczących przebiegu oceny i stosowanych kryteriów wyboru 

projektów. Tego rodzaju informacje udostępniane były każdorazowo w ramach konkursów 

objętych analizą. Co istotne, w przypadku drugiego kryterium horyzontalnego, w ramach 

ogłaszanych konkursów dokonywano doprecyzowania treści kryterium poprzez wskazanie 

dokumentów, które będą uwzględniane w procesie oceny. Także jeśli chodzi o wyniki oceny, 

to zgodnie z regulaminem konkursu wyniki oceny były udostępniane wnioskodawcom. 

Jednocześnie jednak, w aspekcie zapewnienia transparentności procesu oceny wskazać 

należy na występowanie dwóch problemów, w przypadku których celowe byłoby podjęcie 

określonych działań naprawczych. Kwestia pierwsza dotyczy faktu udostępniania 

wnioskodawcom szczegółowych informacji dotyczących punktacji stosowanej w ramach nie 

tylko kryteriów głównych, ale i subkryteriów. W chwili obecnej wnioskodawcy nie dysponują 

tego rodzaju informacją na etapie aplikowania o wsparcie. Częściowo wynika to z faktu, że 

ostateczne uzgodnienie znaczenia poszczególnych subkryteriów odbywa się już w ramach 

prac panelu KOP, a więc w trakcie oceny złożonych wniosków. Nie zmienia to jednak tego, 

że wnioskodawcy muszą przygotować wniosek o dofinansowanie nie dysponując pełną 

wiedzą na temat sposobu oceny w ramach poszczególnych subkryteriów. Kwestia ta może 

nabrać szczególnego znaczenia, jeśli wdrożona zostałaby wcześniejsza rekomendacja 

dotycząca zwiększenia łącznej liczby punktów w ramach każdego z trzech kryteriów 

horyzontalnych. Drugi problem dotyczący zasady transparentności jeśli ściśle powiązany z 

pierwszym omówionym zagadnieniem i dotyczy kwestii uzgodnień podejmowanych w 

początkowej fazie prac panelu KOP przez jego członków w zakresie sposobu 

interpretowania kryteriów wyboru projektów, znaczenia poszczególnych aspektów oceny, 

dokładnego sposobu uwzględniania zapisów poszczególnych dokumentów strategicznych 

wykorzystywanych w ocenie itd. Poczynione w ramach panelu KOP ustalenia są oczywiście 

protokołowane, nie można więc mówić tutaj o prowadzeniu oceny w sposób dowolny, czy 

bazujący na niejawnych zasadach. Nie zmienia to jednak faktu, że w kontekście pracy nad 
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wnioskiem o dofinansowanie taka sytuacja niewiele zmienia – dla wnioskodawcy istotne jest 

poznanie jak największej ilości kwestii związanych z procesem oceny na etapie 

przygotowania koncepcji swojego projektu. Całkowite rozwiązanie niniejszego problemu w 

odniesieniu do oceny strategicznej (ze względu na jej wcześniej wskazywaną elastyczność i 

mniejszą, niż zasadnicza ocena merytoryczna, standaryzację) jest najprawdopodobniej 

niemożliwe, niemniej jednak możliwe jest podjęcie pewnych działań zaradczych. 

Optymalnym rozwiązaniem byłoby odejście od stosowania kryteriów horyzontalnych, które 

mają taką samą postać dla wszystkich konkursów na rzecz konstruowania kryteriów 

specyficznych dla poszczególnych naborów, co umożliwiałoby ich większe doprecyzowanie 

w dokumentacji konkursowej. Wdrożenie tego rozwiązania wydaje się być jednak bardzo 

utrudnione ze względu na fakt, że w pewnym sensie rzeczone doprecyzowanie może zostać 

przeprowadzone dopiero po wstępnej analizie złożonych wniosków o dofinansowanie i 

zoperacjonalizowaniu sposobu oceny przez członków panelu KOP, tak by odzwierciedlał on 

charakter i zakres projektów poddawanych ocenie w danym naborze. To, co jednak można 

zrobić w celu zwiększenia transparentności procesu oceny, to – po pierwsze – zrealizować 

wcześniejsze zalecenie dotyczące ewentualnego zmniejszenia liczby i doprecyzowania 

definicji subkryteriów w ramach poszczególnych kryteriów wyboru projektów. Po drugie, obok 

wskazywania w regulaminach konkursów wykazu branżowych dokumentów strategicznych 

stanowiących punkt odniesienia w ramach oceny strategicznej, należałoby rozważyć 

zamieszczanie informacji także o ewentualnych preferencjach terytorialnych dla projektów w 

danym naborze. 

Co się tyczy kwestii zapewnienia bezstronności, to – jak wspomniano wcześniej – stosowane 

są w tym przypadku standardowe (tj. ogólnoprogramowe) rozwiązania, spośród których 

kluczowe znaczenie ma składanie przez osoby oceniające deklaracji bezstronności w 

stosunku do ocenianych projektów (i projektodawców). Wydaje się, że to rozwiązanie w 

takim samym stopniu jak dla wszystkich pozostałych etapów oceny spełnia swoją funkcję 

także w odniesieniu do fazy oceny strategicznej. Jednocześnie jednak, zauważyć należy, że 

ze względu na grupowy charakter dokonywania oceny strategicznej, etap ten cechuje 

dodatkowe ryzyko w kwestii bezstronności procesu oceny. Ryzyko to związane jest z 

dynamiką grupową i możliwym wywieraniem presji przez niektórych członków KOP i 

forsowaniem własnych propozycji dotyczących sposobu oceny konkretnych projektów, nawet 

jeśli nie są one uzasadnione merytorycznie. W ramach RPO WSL 2014-2020 wypracowano 

jednak mechanizm zabezpieczający przed tego rodzaju zagrożeniem. Jeśli, pomimo dążenia 

do wypracowania wspólnego stanowiska przez panel KOP, nie uda się osiągnąć konsensusu 

zostaje przeprowadzona ocena indywidualna przez każdego członka KOP, a następnie 
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wyliczana jest średnia arytmetyczna z przyznanych ocen i to uśredniona wartość jest 

końcowym wynikiem oceny27. 

W badaniu jakościowym podkreślano dodatkowo, że panelowa formuła oceny nie tylko nie 

zaburza bezstronności oceny, ale wręcz ją wzmacnia. Jej grupowy charakter sprawia 

bowiem, że mniejsze znaczenie mają indywidualne preferencje osób oceniających. 

Dodatkowo, dokonywanie oceny przez grupę, nie zaś przez pojedyncze osoby w ramach par 

oceniających dany projekt, pozwala także skuteczniej wyrównywać ewentualne dysproporcje 

w wiedzy osób oceniających, które mogłyby skutkować akcentowaniem przez nich różnych 

kwestii (a konkretnie – tych, w których dana osoba dysponuje największą wiedzą i w których 

łatwiej jest jej dokonać oceny, nawet jeśli dana kwestia nie ma kluczowego znaczenia dla 

procesu oceny w danym obszarze interwencji). Na najbardziej podstawowym poziomie, 

kolektywny wariant oceny jest także skutecznym narzędziem zapobiegania błędom w 

analizie i ocenie projektów, a przynajmniej ich skutecznej identyfikacji jeszcze przed 

zakończeniem procesu oceny.  

Ostatnia zasada uwzględniona w prowadzonej analizie dotyczy niedyskryminacyjnego 

charakteru procesu oceny. Podkreślić tutaj trzeba, że największe zagrożenie związane z 

nieprzestrzeganiem tej zasady dotyczy tych procedur oceny projektów, w których 

zastosowanie mają kryteria dostępowe lub gdy prowadzona jest selekcja projektów w 

aspekcie zakwalifikowania danego projektu do kolejnego etapu oceny. Żaden z tych 

elementów nie ma zastosowania w przypadku oceny strategicznej stosowanej w ramach 

RPO WSL 2014-2020. W przypadku dwóch pierwszych kryteriów horyzontalnych przyjęto 

wręcz skalę punktową 1-4, co oznacza brak możliwości niespełnienia tych kryteriów, otwartą 

pozostaje jedynie kwestia stopnia ich spełnienia przez dane przedsięwzięcie. Innymi słowy, 

w ramach oceny strategicznej trudno jest mówić o występowaniu takich elementów 

(procedur, warunków) oceny, które można by uznać za mające charakter w jakikolwiek 

sposób dyskryminujący. Czym innym jest oczywiście kwestia różnicowania projektów w 

procesie oceny, ale trudno tu mówić o dyskryminacyjnym charakterze, jest to raczej 

realizacja podstawowej funkcji oceny składanych wniosków o dofinansowanie.  

Podsumowując, w ramach oceny strategicznej mamy generalnie do czynienia z 

zapewnieniem transparentności, bezstronności i niedyskryminacyjnego charakteru procesu 

oceny. Jest to realizowane zarówno poprzez stosowanie ogólnosystemowych rozwiązań, jak 

i mechanizmów dedykowanych etapowi oceny strategicznej. Jedynie w aspekcie 

zapewnienia transparentności celowe byłoby podjęcie – w miarę możliwości – 

                                                

27 W dotychczasowych naborach nie było jednak konieczności uruchamiania tej procedury oceny, co świadczy o dużym 
potencjale formuły panelowej w zakresie wypracowania wspólnej oceny projektów.  



Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WSL 2014-2020 oraz wkładu Programu w 

realizację unijnej strategii EU 2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego 

 

 

194 

szczegółowych działań zorientowanych na zwiększenie przejrzystości procesu oceny z 

punktu widzenia wnioskodawcy.  

Sposób organizacji i sprawność przeprowadzania oceny strategicznej 

W ramach niniejszego podrozdziału poddano analizie sposób organizacji i sprawność 

przeprowadzania oceny strategicznej w ramach procesu wyboru projektów, przy czym 

analiza ta odniesiona została do kontekstu, jaki stanowi konieczność realizacji celów RPO 

WSL 2014-2020.  

Jednym z głównych parametrów analizy sposobu organizacji i sprawności jest czas trwania 

oceny. W odniesieniu do zakończonych naborów, w których zastosowano formułę oceny 

strategicznej przeprowadzono identyfikację czasu, w którym (od momentu zakończenia 

naboru wniosków) rozstrzygnięto dany konkurs. Czas trwania procesu oceny (z 

uwzględnieniem wszystkich etapów oceny) przedstawia się następująco:  

 RPSL.02.01.00-IZ.01-24-125/160: 1.03.2017-25.10.2017, 

 RPSL.05.03.01-IZ.01-24-155/170: 1.07.2017-07.03.2018, 

 RPSL.11.02.03-IZ.01-24-174/170: 1.11.2017-29.05.2018, 

 RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/172: 2.05.2017-15.02.2018. 

Zarówno ogólnodostępne, jak i udostępnione przez Zamawiającego, dane nie pozwalają w 

sposób precyzyjny określić czasu trwania etapu oceny strategicznej, dlatego też dane te 

pozyskiwano w trakcie wywiadu jakościowego. Okazuje się, że najdłużej etap oceny 

strategicznej trwał w przypadku konkursu w Działaniu 2.1, gdzie przy liczbie 45 ocenianych 

przedsięwzięć zakończono ocenę strategiczną w ciągu 17 dni. Tymczasem łączny czas 

trwania oceny w tym konkursie trwał ponad 7 miesięcy. Z kolei w naborze, w którym 

przedmiotem oceny była największa liczba projektów (52), czyli konkursie w Poddziałaniu 

5.3.1, ocenę strategiczną sfinalizowano w ciągu 9 dni (przy łącznym czasie trwania całego 

procesu oceny przekraczającym 7 miesięcy). Trudno w związku z tym oceniać etap oceny 

strategicznej jako mający charakter utrudniający, czy wręcz – opóźniający, cały proces 

oceny. 

Relatywnie krótki (w porównaniu do całego procesu oceny) czas trwania oceny strategicznej 

osiągany jest pomimo tego, że stosowana jest na tym etapie najbardziej trudna 

organizacyjnie forma oceny, czyli formuła panelowa. W przypadku zasadniczej oceny 

merytorycznej mamy do czynienia z oceną niestacjonarną, natomiast w ramach oceny 

strategicznej konieczne jest przeprowadzenie stacjonarnego posiedzenia wszystkich 

członków panelu KOP. Problem ten był do tej pory rozwiązany m.in. poprzez fakt oparcia 

paneli KOP przede wszystkim o pracowników komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za 

przeprowadzenie oceny strategicznej (Referat Regionalne Centrum Analiz i Planowania 
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Strategicznego). Podkreślić jednak trzeba, że bazowanie w procesie oceny strategicznej na 

pracownikach IZ RPO WSL 2014-2020 nie ma uzasadnienia wyłącznie organizacyjnego. To 

bowiem właśnie ww. komórka organizacyjna odpowiedzialna jest za opracowywanie i 

monitorowanie wdrażania regionalnych dokumentów strategicznych. Przy obecnej formule 

oceny strategicznej i zakresie kryteriów horyzontalnych, oparcie oceny strategicznej o 

pracowników tej komórki organizacyjnej ocenić należy jako optymalne z punktu widzenia 

przygotowania merytorycznego i doświadczenia w obszarze strategicznego planowania 

rozwoju regionalnego w woj. śląskim.  

Jeśli chodzi o liczbę członków panelu KOP, to w dotychczasowych naborach było to od 3 do 

6 osób (włącznie z Z-cą Przewodniczącego KOP w zakresie oceny strategicznej). Liczbę tę 

uznać należy za właściwą zarówno w aspekcie uzyskania wartości dodanej panelu KOP, 

jaką jest możliwość uzyskania dynamiki pracy grupowej, jak i zapewnienia sprawności pracy 

zespołu oceniającego (zbyt duża liczba członków panelu KOP mogłaby korzystnie wpłynąć 

na wielość i różnorodność perspektyw uwzględnianych w ocenie, ale niekorzystnie 

oddziaływałaby na proces wypracowywania wspólnego stanowiska).  

Jako dodatkowe narzędzie zapewnienia odpowiedniego poziomu sprawności przebiegu 

oceny w ramach oceny strategicznej traktować należy także zastrzeżenie, iż ocenie 

strategicznej nie podlegają projekty, które otrzymały negatywny wynik oceny merytorycznej, 

tzn. nie spełniły kompletu kryteriów 0/1 lub nie uzyskały minimum 60 % punktów ogółem w 

kryteriach ogólnych merytorycznych oraz minimum punktowego w kryteriach, dla których 

minimum punktowe zostało określone. Dzięki takiemu podejściu unika się sytuacji 

angażowania panelu KOP do oceny tych projektów, które z ww. powodu nie mają możliwości 

uzyskania dofinansowania. Pomimo ścisłego powiązania etapu zasadniczej oceny 

merytorycznej i oceny strategicznej wprowadzono więc mechanizm organizacyjnego 

uproszczenia pozwalającego w sposób możliwie najbardziej efektywny zagospodarować 

zasoby ludzkie i organizacyjne zaangażowane w pracę panelu KOP. 

Podsumowując analizę dotyczącą sposobu organizacji i sprawności przeprowadzania oceny 

strategicznej, stwierdzić należy, że w przypadku tego etapu oceny nie występowały do tej 

pory przypadku znaczącego przedłużania czasu trwania oceny. Co więcej, czas 

przeznaczony na przeprowadzenie oceny strategicznej okazuje się relatywnie krótki w 

kontekście łącznego czasu oceny projektów w analizowanych naborach. Taki stan rzeczy 

osiągany jest poprzez zastosowanie określonych rozwiązań organizacyjnych, które 

wskazano powyżej.   
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Wnioski z badania i propozycje 

rekomendacji 

W poniższej tabeli przedstawiono wnioski z badania oraz propozycje odnoszących się do 

nich rekomendacji. Zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego w tabeli określono: treść 

wniosku, treść rekomendacji, adresata rekomendacji (instytucję odpowiedzialną za 

wdrożenie rekomendacji), sposób wdrożenia (syntetyczne przedstawienie sposobu 

wdrożenia rekomendacji), termin wdrożenia rekomendacji (data dzienna kończąca dany 

kwartał) oraz klasę rekomendacji (pozasystemowa – horyzontalna – programowa: 

strategiczna lub operacyjna).  

Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego liczba sformułowanych 

rekomendacji pobadawczych nie przekroczyła 10.  
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Tabela 28. Wnioski z badania i propozycje rekomendacji 

L.p. 

Treść wniosku (wraz ze 
wskazaniem strony w raporcie) 

Treść 
rekomendacji(wraz 

ze wskazaniem 
strony w raporcie) 

Adresat 
rekomendacji 

(instytucja 
odpowiedzialna 
za wdrożenie 
rekomendacji) 

Sposób wdrożenia (syntetyczne przedstawienie 
sposobu wdrożenia rekomendacji) 

Termin 
wdrożenia 

rekomendacji 
(data dzienna 

kończąca dany 
kwartał) 

Klasa 
rekomendacji 

1.  System wdrażania RPO WSL 
2014-2020 należy ocenić 
generalnie pozytywnie w 
kontekście jego oddziaływania 
na skuteczną realizację celów 
Programu, niemniej jednak 
istnieją obszary, w których 
uzasadnione i możliwe jest 
dokonanie określonych 
modyfikacji i usprawnień. 

(s. 102-103)  

Należy wprowadzić 
określone 
modyfikacje 
dotyczące systemu 
wdrażania RPO 
WSL 2014-2020. 

(s. 113-116)  

 Instytucja 
Zarządzająca 
RPO WSL 

 Instytucje 
Pośredniczące 
RPO WSL 
(pierwszy i drugi 
tiret – wyłącznie 
ŚCP) 

 Weryfikacja prawnej możliwości uproszczenia 
procesu weryfikacji wniosków o płatność w ramach 
EFRR poprzez dopuszczenie możliwości 
dokonywania płatności częściowych nawet w 
sytuacji, gdy część wydatków z danego wniosku o 
płatność nie została zatwierdzona (płatność 
częściowa obejmowałaby tę część wydatków z 
danego wniosku o płatność, która została 
zatwierdzona na etapie weryfikacji wniosku o 
płatność). 

 Dopuszczenie w odniesieniu do projektów 
inwestycyjnych obejmujących prace budowlane 
elastycznego podejścia w odniesieniu do sytuacji, w 
których ze względu na nieprzewidziane okoliczności 
występują nieznaczne odstępstwa od założeń 
dotyczących wartości docelowych wskaźników. 
Chodziłoby w tym przypadku o wprowadzenie 
precyzyjnie określonego (procentowa skala 
odstępstwa), dopuszczalnego, poziomu odstępstw 
od pierwotnych założeń, bez konieczności 
uzyskiwania akceptacji ze strony IZ/IP.W przypadku, 
gdy poziom odstępstw zostałby przekroczony, 
stosowane byłoby dotychczasowe podejście, w 
którym wymagana jest akceptacja ze strony IZ/IP.  

 Dokonywanie priorytetyzacji naborów ze względu na 
pilność przeprowadzenia oceny i rozstrzygnięcia 
konkursu pod kątem przewidywanego średniego 
czasu trwania projektów danego typu (na podstawie 
dotychczas realizowanych projektów).  

 Rozważenie stosowania mechanizmu 
nadkontraktacji w przypadku tych Osi 
priorytetowych, w których mamy do czynienia z 

31.12.2019 Programowa – 
Operacyjna  
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28 Analiza benchmarkingowa wykazała, że kryteria zbliżone do obecnie stosowanego w RPO WSL 2014-2020, odnoszące się do stopnia gotowości do realizacji inwestycji są także wykorzystywane 
w innych programach (RPO Województw: Łódzkiego, Opolskiego, Świętokrzyskiego). W każdym z tych regionów kryterium ma charakter punktowy, wydaje się jednak, że w kontekście 
zaawansowania wdrażania Programu celowe jest rozważenie jako wariantu niniejszego zalecenia przeformułowania omawianego kryterium na wariant dostępowy. 

relatywnie dużym poziomem zainteresowania 
wsparciem, a jednocześnie występuje duża skala 
korekt finansowych w toku występujących na etapie 
realizacji trudności wykonawczych lub negatywnej 
weryfikacji części wydatków deklarowanych we 
wnioskach o płatność. Stosowanie nadkontraktacji 
powinno dotyczyć przede wszystkim ostatnich 
naborów planowanych w ramach danego Działania / 
Poddziałania, wtedy bowiem dysponuje się 
najpełniejszą wiedzą w zakresie celowości 
wprowadzenia tego rozwiązania (wiedza na temat 
dotychczasowego postępu w realizacji wskaźników 
finansowych; wiedza na temat dotychczasowego 
zainteresowania wnioskodawców we 
wcześniejszych naborach; wiedza na temat 
dokonanych do tej pory korektach finansowych w już 
realizowanych projektach). 

2.  Wraz z dalszym postępem 
wdrażania Programu coraz 
większego znaczenia nabierać 
będzie kwestia okresu 
realizacji projektów 
otrzymujących dofinansowanie 
oraz – ściśle powiązany z tym 
elementem – poziom 
przygotowania inwestycji do 
realizacji w momencie 
udzielania wsparcia (dotyczy 
interwencji w ramach EFRR). 

(s. 69-70) 

 

W końcowym 
okresie wdrażania 
należy podejmować 
działania 
zorientowane na 
zwiększenie w 
procesie oceny i 
wyboru projektów  
znaczenia kwestii 
realizacji projektów i 
poziomu 
przygotowania 
inwestycji do 
realizacji. 

(s. 113) 

 Instytucja 
Zarządzająca 
RPO WSL 

 Instytucja 
Pośrednicząca 
RPO WSL - 
ŚCP 

 Wprowadzanie do regulaminów konkursów zapisów 
nakładających na wnioskodawców określone 
wymagania dotyczące złożenia dokumentacji 
potwierdzającej określony poziom przygotowania 
planowanej inwestycji do realizacji. 

 Rezygnacja końcowym okresie wdrażania Programu 
z naborów dopuszczających realizację projektów 
inwestycyjnych w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. 

 Rozważenie przeprowadzenia pilotażu rozwiązania 
polegającego na zwiększeniu znaczenia w procesie 
oceny projektów w ramach EFRR kwestii 
przygotowania inwestycji do realizacji poprzez: (a) 

zwiększenie liczby punktów możliwych do uzyskania 
w kryterium: „Stopień przygotowania inwestycji do 
realizacji” lub (b) zastosowanie (bądź 

doprecyzowanie – dotyczy naborów realizowanych 
przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości) –
kryterium dostępowego określającego minimalny 
wymagany poziom gotowości inwestycji do 
realizacji28. 

31.12.2020 Programowa - 
Operacyjna 
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3.  Niektóre z rozwiązań 
mogących zoptymalizować 
system wdrażania Programu 
nie są możliwe do wdrożenia w 
bieżącym okresie 
finansowania. Dotyczy to np. 
zwiększenia dofinansowania w 
sytuacji wystąpienia 
nieprzewidzianych 
okoliczności oddziałujących na 
realizację projektu, bez 
jednoczesnej korekty wartości 
docelowych wskaźników 
realizacji projektu. 

(s. 114) 

W toku prac nad 
systemem 
wdrażania RPO 
WSL w przyszłym 
okresie 
finansowania należy 
rozważyć 
wprowadzenia 
rozwiązania 
zwiększające 
elastyczność 
procesu realizacji 
projektów. 

(s. 114) 

Instytucja 
Zarządzająca 
RPO WSL 

 Rozważenie wprowadzenia mechanizmu 
(stosowanego m.in. w Programie Operacyjnym 
Infrastruktura i Środowiska lub Funduszach 
Norweskich), który pozwala na zwiększenie 
dofinansowania (np. o 10%) w sytuacji wystąpienia 
nieprzewidzianych okoliczności oddziałujących na 
realizację projektu, co nie wiązałoby się z 
koniecznością korekty (tj. podwyższenia) wartości 
docelowych wskaźników postępu rzeczowego. 

31.12.2021 Horyzontalna 

4.  Z punktu widzenia realizacji 
celów rzeczowych i 
finansowych Programu 
kluczowe znaczenie ma 
zapewnienie odpowiedniego 
potencjału absorpcyjnego, 
szczególnie w tych obszarach 
interwencji, w których istnieją 
problemy w skutecznej 
absorpcji środków finansowych 
lub możliwe jest – bez 
konieczności uruchamiania 
dodatkowych naborów – 
zdynamizowanie postępu 
rzeczowego i/lub finansowego 
Programu.  

(s. 131-134) 

W toku 
przeprowadzonych 
analiz stwierdzić 
należy, że w ramach 
zwiększenia 
potencjału 
absorpcyjnego 
skoncentrować się 
należy na 
określonych  
działaniach 
dotyczących 
poszczególnych Osi 
priorytetowych. 

(s. 133) 

 

Instytucja 
Zarządzająca 
RPO WSL 

 Dopuszczanie w ramach EFRR możliwości 
zwiększania puli środków finansowych dla projektów 
już realizowanych, przy jednoczesnym 
podwyższaniu wartości docelowych wskaźników. 

 Dokonanie ponownej kompleksowej oceny 
potencjału absorpcyjnego na potrzeby ostatnich lat 
wdrażania Programu po przeprowadzeniu naborów 
zaplanowanych na rok 2019 i uwzględnienie 
wyników tej oceny w planowaniu naborów na 
ostatnie lata wdrażania Programu ze względu na 
możliwość występowania zmian w potencjale 
absorpcyjnym.  

31.12.2020 Programowa – 
Operacyjna 

5.  W wybranych wskaźnikach 
produktu i rezultatu 
zidentyfikowane zostało ryzyko 
braku osiągnięcia wartości 
docelowych wskaźników.  
Jednocześnie miały miejsce 
istotne zmiany sytuacji 
społeczno-ekonomicznej, 
których skutkiem jest 
zmniejszenie zapotrzebowania 

Należy podjąć 
działania mające na 
celu zmianę w 
wartościach 
docelowych 
wskaźników w 
obszarach 
wsparcia, w których 
doszło do istotnej 
zmiany sytuacji 

Instytucja 
Zarządzająca 
RPO WSL 

 Zgłoszenie (w momencie aktualizacji Programu) 
propozycji zmniejszenia wartości docelowych 
wskaźników produktu i rezultatu w obszarach 
wsparcia z EFS, w których doszło do istotnej zmiany 
sytuacji społeczno-ekonomicznej w porównaniu z 
momentem opracowywania Programu (i w 
przypadku których zidentyfikowano brak możliwości 
osiągnięcia wartości docelowych wskaźników) do 
wartości prognozowanej w niniejszym badaniu. 

 

31.03.2020 Programowa – 
Operacyjna 
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na wybrane formy wsparcia 
współfinansowanego z EFS. 

(s. 116-119) 

społeczno-
ekonomicznej w 
stosunku do 
momentu 
opracowywania 
Programu  

(s. 116-119)  

6.  Zidentyfikowano istotne 
ograniczenia w potencjale 
absorpcyjnym Osi priorytetowej 
I, a jednocześnie istnieje 
ryzyko braku realizacji wartości 
docelowej wskaźnika 
finansowego ram wykonania 
Osi priorytetowej I. 
Jednocześnie bardzo 
ograniczone są możliwości 
zwiększenia potencjału 
absorpcyjnego w tej Osi. 

(s. 120) 

Należałoby dokonać 
korekty wielkości 
alokacji Osi 
priorytetowej I lub 
rozważyć możliwość 
poszerzenia 
zakresu wdrażania 
interwencji w 
ramach Działania 
1.2 RPO WSL 2014-
2020. 

(s. 131-132) 

Instytucja 
Zarządzająca 
RPO WSL 

 Przesunięcie 10 mln EUR zasadniczej alokacji z Osi 
priorytetowej I do Działań, w których występuje 
wysoki potencjał absorpcyjny. 

 Zbadanie możliwości poszerzenia zakresu 
wdrażania interwencji w ramach Działania 1.2 RPO 
WSL, w taki sposób, by nie obowiązywał wymóg 
wpisywania się dofinansowanego przedsięwzięcia w 
inteligentne specjalizacje określone dla woj. 
śląskiego.  

31.03.2020 Programowa – 
Strategiczna 

7.  Nie zostaną osiągnięte cele 
pośrednie ram wykonania Osi 
priorytetowej I oraz istnieje 
ryzyko braku osiągnięcia celów 
pośrednich ram wykonania Osi 
priorytetowej X. W pozostałych 
Osiach najprawdopodobniej 
osiągnięte zostaną cele 
pośrednie ram wykonania. 

(s. 45) 

Należy dokonać 
realokacji i podziału 
rezerwy wykonania 
zgodnie z regułami 
ustalonymi w 
Metodologii 
podziału rezerwy 
wykonania w 
ramach Umowy 
Partnerstwa na lata 
2014-2020 

(s. 137-138) 

Instytucja 
Zarządzająca 
RPO WSL 

 Przesunięcie  Rezerwy Wykonania Osi priorytetowej 
I do Działania 4.1 

 Podjęcie negocjacji z KE mających na celu 
zachowanie – na zasadzie odstępstwa - Rezerwy 
Wykonania Osi priorytetowej X, gdyby potwierdziło 
się ryzyko braku osiągnięcia celów śródokresowych 
jej ram wykonania. 

 Przesunięcie środków Rezerwy Wykonania Osi 
priorytetowej X do Działania 12.1, gdyby KE nie 
wyraziła zgody na zachowanie Rezerwy Wykonania 
w Osi priorytetowej X. 

31.03.2020 Programowa – 
Strategiczna 

8.  Sposób sformułowania 
kryteriów horyzontalnych w 
ramach oceny strategicznej 
należy ocenić pozytywnie. 
Jednocześnie jednak, w 
wybranych aspektach 
szczegółowych występuje 
uzasadnienie do dokonania 
korekt zwiększających 
jednoznaczność i 

Opracowując 
katalog kryteriów 
horyzontalnych na 
potrzeby przyszłego 
okresu 
finansowania 
należałoby 
wprowadzić 
modyfikacje treści 
kryteriów wyboru 

Instytucja 
Zarządzająca 
RPO WSL  

 Kryterium: Poziom/stopień realizacji zapisów 
Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego 
„Śląskie 2020+”: 

- Ujednoznacznienie subkryterium „stopień 
realizacji celów operacyjnych poziom osiągania 
założonych efektów” lub ograniczenie się do 
jednego z dwóch ww. elementów niniejszego 
subkryterium. 

31.12.2020 Programowa – 
Operacyjna  
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obiektywność kryteriów 
horyzontalnych.   

(s. 184) 

 

projektów we 
wskazanych 
aspektach 
szczegółowych. 

(s. 180-183) 

 

- Rezygnacja lub doprecyzowanie subkryterium 
„zasięg oddziaływania projektu w wymiarze 
terytorialnym i dziedzinowym”. 

- Doprecyzowanie subkryterium „stopień 
odpowiedzi na podstawowe wyzwania polityki 
rozwoju województwa, na problemy rozwojowe 
wskazane w diagnozie strategicznej” poprzez 
odwołanie się do całości zapisów diagnozy 
strategicznej, a więc także potencjału regionu i 
tych obszarów, w których zajmuje ono dobrą 
pozycję konkurencyjną względem innych 
województw.  

lub 

Rozważenie rezygnacji z niniejszego 
subkryterium ze względu na fakt jego logicznego 
powiązania z subkryterium „stopień realizacji 
celów operacyjnych poziom osiągania 
założonych efektów” (co sprawia, że dwukrotnie 
oceniana jest w ramach oceny strategicznej ta 
sama kwestia).  

 Kryterium: Poziom/stopień realizacji zapisów 
regionalnych dokumentów branżowych, 
sektorowych oraz funkcjonalnych: 

- Rezygnacja z jednego z dwóch subkryteriów o 
bardzo dużym podobieństwie zakresu 
znaczeniowego: „stopień realizacji priorytetów / 
celów / kierunków wskazanych w dokumencie” 
oraz „poziom osiągania założonych efektów, w 
tym wskaźników jeżeli takie zostały wskazane w 
dokumencie”. 

- Modyfikacja definicji subkryterium: „stopień 
odpowiedzi na problemy rozwojowe wskazane w 
diagnozie sektorowej” tak, by obejmowało ono 
również odwołanie do potencjału regionu i tych 
obszarów, w których zajmuje ono dobrą pozycję 
konkurencyjną względem innych województw 
(na podstawie danej diagnozy sektorowej) 

lub 

Rozważenie rezygnacji z niniejszego 
subkryterium ze względu na fakt jego logicznego 
powiązania z subkryterium „stopień realizacji 
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priorytetów / celów / kierunków wskazanych w 
dokumencie” (co sprawia, że dwukrotnie 
oceniana jest w ramach oceny strategicznej ta 
sama kwestia).  

- Rezygnacja lub doprecyzowanie subkryterium 
„zasięg oddziaływania projektu w wymiarze 
terytorialnym i dziedzinowym”. 

 Kryterium: Poziom/stopień realizacji zapisów 
strategii ponadregionalnych, w tym w 
szczególności Strategii Rozwoju Polski 
Południowej do roku 2020: 

- Rezygnacja z jednego z dwóch subkryteriów o 
bardzo dużym podobieństwie zakresu 
znaczeniowego: „stopień realizacji priorytetów / 
celów / kierunków wskazanych w dokumencie” 
oraz „poziom osiągania założonych efektów, w 
tym wskaźników jeżeli takie zostały wskazane w 
dokumencie”. 

- Wprowadzenie w ramach definicji subkryterium 
„ponadregionalność” rankingu znaczenia 
poszczególnych wariantów ponadregionalności, 
tak by punktacja cząstkowa w tym subkryterium 
odzwierciedlała odmienność tych wariantów i ich 
znaczenie dla zapewnienia ponadregionalnego 
charakteru projektu. 

9.  Mamy do czynienia z dużą 
liczbą subkryteriów we 
wszystkich trzech kryteriach, 
szczególnie jeśli weźmiemy 
pod uwagę, że maksymalna 
liczba punktów możliwych do 
uzyskania w każdym z 
kryteriów wynosi 4. Tym 
samym, uznać należy, że 
zakres oceny określony 
katalogiem subkryteriów jest 
względnie nieadekwatny w 
stosunku do liczby możliwych 
do uzyskania punktów. Jednym 
ze skutków takiego stanu 
rzeczy jest „spłaszczanie” 
wyników oceny, nawet przy 

Należałoby 
dostosować liczbę 
możliwych do 
zdobycia punktów 
do zakresu 
merytorycznego 
oceny prowadzonej 
z użyciem 
poszczególnych 
kryteriów 
horyzontalnych. 

(s. 183-184) 

 

Instytucja 
Zarządzająca 
RPO WSL 

 Zwiększenie liczby punktów możliwych do zdobycia, 
np. poprzez uzależnienie tej liczby od liczby 
subkryteriów obowiązujących w danym kryterium.  

 Zastosowanie odpowiedniego przelicznika 
zapewniającego równą wagę wyników punktowych 
dla zasadniczej oceny merytorycznej i oceny 
strategicznej, nawet przy zwiększeniu liczby 
punktów możliwych do uzyskania na etapie oceny 
strategicznej. 

31.12.2020 Programowa – 
Operacyjna  
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dostrzegalnych różnicach 
pomiędzy projektami.  

(s. 184) 

10.  W ramach oceny strategicznej 
mamy generalnie do czynienia 
z zapewnieniem 
transparentności, 
bezstronności i 
niedyskryminacyjnego 
charakteru procesu oceny. 
Jedynie w aspekcie 
zapewnienia transparentności 
celowe byłoby podjęcie 
szczegółowych działań 
zorientowanych na 
zwiększenie przejrzystości 
procesu oceny. 

(s. 193-194) 

W przyszłym okresie 
finansowania 
należałoby 
wprowadzić 
dodatkowe 
rozwiązania 
zorientowane na 
zapewnienie 
możliwie 
najwyższego 
stopnia 
transparentności 
procesu oceny 
strategicznej.  

(s. 192) 

Instytucja 
Zarządzająca 
RPO WSL 

 Zmniejszenie liczby i doprecyzowanie definicji 
subkryteriów w ramach poszczególnych kryteriów 
horyzontalnych. 

 Zamieszczanie w treści regulaminów konkursów – 
poza wskazywaniem branżowych dokumentów 
strategicznych uwzględnianych w procesie oceny – 
informacji o ewentualnych preferencjach 
terytorialnych dla ocenianych projektów. 

31.12.2020 Programowa – 
Operacyjna  
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Aneksy 

Poniżej przedstawiono aneks tabelaryczny dotyczący prognozowanych wartości wskaźników 

oraz wykazy wskaźników: (1) dla których nie przeprowadzono prognoz ani szacunków ze 

względu na brak umów o dofinansowanie przewidujących ich realizację i (2) w przypadku 

których nie zostały spełnione założenia metodyczne modelowania ekonometrycznego i 

zostały wyłączone z analiz wrażliwości na zmianę wielkości alokacji i inne czynniki. 

Pozostałe aneksy przekazano w formie odrębnych plików.  
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PROGNOZOWANE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW 

Tabela 29. Wartości wskaźników produktu i rezultatu strategicznego prognozowane na podstawie efektywności rzeczywistej z projektów zakończonych 

OP PI 

Dzi
ała
nie 

Wskaźnik 
Jedno
stka 
miary 

Typ 
wsk
aźni
ka 

Wartość 
docelowa 

Realizacja 
(na 
podstawie 
WNP) 

Realizac
ja (na 
podstaw
ie WNP) 
% 

Szacowana 
realizacja 
(na 
podstawie 
umów) 

Szacow
ana 
realizacj
a (na 
podstaw
ie 
umów) 
% 

rodzaj 
prognoz
y 

wartość 
prognozowana 

wartość 
progno
zowana 
(% 
wartośc
i 
docelo
wej) 

minimum 

minimu
m (% 
wartości 
docelow
ej) 

maksimum 

maksimu
m (% 
wartości 
docelowej
) 

I 1a 1.1 
Liczba wspartych laboratoriów 
badawczych 

szt. P 17,00 0,00 0,0% 29,00 170,6% brak 
brak danych z 
WOP 

          

I 1a 1.1 
Liczba naukowców  pracujących w 
ulepszonych obiektach infrastruktury 
badawczej 

EPC P 50,00 0,00 0,0% 175,00 350,0% brak 
brak danych z 
WOP 

          

I 1a 1.1 
Inwestycje prywatne uzupełniające 
wsparcie publiczne w projekty w zakresie 
innowacji lub badań i rozwoju 

EUR P 12 500 000,00 0,00 0,0% 4 560 067,65 36,5% brak 
brak danych z 
WOP 

          

I 1a 1.1 
Liczba jednostek naukowych 
ponoszących nakłady inwestycyjne na 
działalność B+R 

szt. P 10,00 0,00 0,0% 4,00 40,0% brak 
brak danych z 
WOP 

          

I 1b 
1.2, 
1.3, 
1.4 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
wsparcie 

szt. P 380,00 5,00 1,3% 389,00 102,4% 
uproszczo
na 

727,01 191,3% 625,96 164,7% 828,06 217,9% 

I 1b 1.2 
Inwestycje prywatne uzupełniające 
wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw 
(dotacje) 

EUR P 126 483 992,00 1 407 064,78 1,1% 24 981 290,60 19,8% 
uproszczo
na 

223 809 148,94 176,9% 206 609 220,74 163,3% 241 009 077,14 190,5% 

I 1b 1.2 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
dotacje 

szt. P 150,00 36,00 24,0% 100,00 66,7% 
uproszczo
na 

204,32 136,2% 204,32 136,2% 204,32 136,2% 

I 1b 1.2 
Liczba przedsiębiorstw współpracujących 
z ośrodkami badawczymi 

szt. P 63,00 1,00 1,6% 77,00 122,2% 
uproszczo
na 

267,99 425,4% 267,99 425,4% 267,99 425,4% 

I 1b 1.2 
Liczba przedsięwzięć i projektów w 
inteligentnych specjalizacjach 

szt. P 80,00 5,00 6,3% 112,00 140,0% 
uproszczo
na 

363,95 454,9% 288,63 360,8% 439,27 549,1% 

I 1b 1.2 
Liczba wspartych laboratoriów 
badawczych w przedsiębiorstwach 

szt. P 22,00 4,00 18,2% 16,00 72,7% 
uproszczo
na 

49,08 223,1% 37,13 168,8% 61,03 277,4% 

I 1b 1.3 
Liczba instytucji otoczenia biznesu 
wspartych w zakresie profesjonalizacji 
usług 

szt. P 9,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% brak 
brak danych z 
WOP 

          

I 1b 1.3 
Liczba zaawansowanych usług (nowych 
lub ulepszonych) świadczonych przez 
IOB 

szt. P 9,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% brak 
brak danych z 
WOP 

          

I 1b 
1.4, 
1.3 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
wsparcie 

szt. P 230,00 0,00 0,0% 289,00 125,7% brak 
brak danych z 
WOP 

          

I 1b 
1.4, 
1.3 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
wsparcie niefinansowe 

szt. P 230,00 0,00 0,0% 289,00 125,7% brak 
brak danych z 
WOP 

          

I 1b 1.4 Liczba instytucji wspierające innowacje szt. P 2,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% brak 
brak danych z 
WOP 
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OP PI 
Dzi
ała
nie 

Wskaźnik 
Jedno
stka 
miary 

Typ 
wsk
aźni
ka 

Wartość 
docelowa 

Realizacja 
(na 
podstawie 
WNP) 

Realizac
ja (na 
podstaw
ie WNP) 
% 

Szacowana 
realizacja 
(na 
podstawie 
umów) 

Szacow
ana 
realizacj
a (na 
podstaw
ie 
umów) 
% 

rodzaj 
prognoz
y 

wartość 
prognozowana 

wartość 
progno
zowana 
(% 
wartośc
i 
docelo
wej) 

minimum 

minimu
m (% 
wartości 
docelow
ej) 

maksimum 

maksimu
m (% 
wartości 
docelowej
) 

II 2c 2.1 

Liczba uruchomionych platform cyfrowych 
informujących o zanieczyszczeniu 
powietrza o charakterze co najmniej 
ponadlokalnym 

szt. P 1,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% brak 
brak danych z 
WOP 

          

II 2c 2.1 
Liczba uruchomionych platform cyfrowych 
w obszarze e-zdrowia o charakterze co 
najmniej ponadlokalnym 

szt. P 1,00 0,00 0,0% 1,00 100,0% brak 
brak danych z 
WOP 

          

II 2c 2.1 
Liczba usług publicznych udostępnionych 
on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 
- transakcja 

szt. P 32,00 131,00 409,4% 559 1746,9% 
uproszczo
na 

850,79 2658,7% 813,32 2541,6% 888,26 2775,8% 

II 2c 2.1 
Liczba wspartych podmiotów 
realizujących zadania publiczne przy 
wykorzystaniu TIK 

szt. P 107,00 24,00 22,4% 106 99,1% 
uproszczo
na 

202,04 188,8% 180,12 168,3% 223,95 209,3% 

II 2c 2.1 
Liczba zdigitalizowanych dokumentów 
zawierających informacje sektora 
publicznego 

szt. P 20 426,00 1 964,00 9,6% 7 696 270 37678,8% 
uproszczo
na 

8 464 029,14 41437,5% 8 444 213,86 41340,5% 8 483 844,42 41534,5% 

II 2c 2.1 
Pojemność zdigitalizowanej informacji 
sektora publicznego 

TB P 159,33 2,19 1,4% 195,17 122,5% 
uproszczo
na 

240,97 151,2% 224,42 140,9% 257,51 161,6% 

III 3a 3.1 
Liczba inwestycji zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach inwestycyjnych 

szt. P 6,00 0,00 0,0% 9,00 150,0% brak 
brak danych z 
WOP 

          

III 3a 3.1 
Powierzchnia przygotowanych terenów 
inwestycyjnych 

ha P 33,00 0,00 0,0% 38,10 115,5% brak 
brak danych z 
WOP 

          

III 3b 3.5 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
wsparcie 

szt. P 353,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% brak 
brak danych z 
WOP 

          

III 3b 3.5 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
dotacje 

szt. P 85,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% brak 
brak danych z 
WOP 

          

III 3b 3.5 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
wsparcie niefinansowe 

szt. P 268,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% brak 
brak danych z 
WOP 

          

III 3b 3.5 
Liczba wspartych przedsięwzięć 
informacyjno-promocyjnych o charakterze 
międzynarodowym 

szt. P 52,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% brak 
brak danych z 
WOP 

          

III 3c 
3.2, 
3.3, 
3.4 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
wsparcie 

szt. P 1 308,00 301,00 23,0% 1 308 100,0% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

III 3c 
3.2, 
3.3 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
dotacje 

szt. P 534,00 301,00 56,4% 544,00 101,9% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

III 3c 3.4 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
wsparcie finansowe inne niż dotacje 

szt. P 774,00 0,00 0,0% 774 100,0% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

III 3c 3.2 
Liczba przedsiębiorstw objętych 
wsparciem w celu wprowadzenia 
produktów nowych dla rynku 

szt. P 222,00 192,00 86,5% 442 199,1% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

III 3c 
3.2, 
3.3 

Inwestycje prywatne uzupełniające 
wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw 
(dotacje) 

EUR P 226 277 443,00 79 803 775,39 35,3% 
218 697 
562,44 

96,7% brak 
brak dostępnej 
alokacji 
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OP PI 
Dzi
ała
nie 

Wskaźnik 
Jedno
stka 
miary 

Typ 
wsk
aźni
ka 

Wartość 
docelowa 

Realizacja 
(na 
podstawie 
WNP) 

Realizac
ja (na 
podstaw
ie WNP) 
% 

Szacowana 
realizacja 
(na 
podstawie 
umów) 

Szacow
ana 
realizacj
a (na 
podstaw
ie 
umów) 
% 

rodzaj 
prognoz
y 

wartość 
prognozowana 

wartość 
progno
zowana 
(% 
wartośc
i 
docelo
wej) 

minimum 

minimu
m (% 
wartości 
docelow
ej) 

maksimum 

maksimu
m (% 
wartości 
docelowej
) 

III 3c 3.4 
Inwestycje prywatne uzupełniające 
wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw 
(inne niż dotacje) 

EUR P 16 058 823,00 0,00 0,0% 13 249 238,09 82,5% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

III 3c 
3.2, 
3.3, 
3.4 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwach 

EPC P 482,00 608,75 126,3% 2 085,63 432,7% 
model 
ekonometr
yczny 

2 066,44 428,7% 2 066,44 428,7% 2 066,44 428,7% 

IV 4a 4.1 
Liczba jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej z OZE 

szt. P 48,00 497,00 1035,4% 2 942,00 6129,2% 
model 
ekonometr
yczny 

4 016,56 8367,8% 2 624,07 5466,8% 5 409,05 11268,8% 

IV 4a 4.1 
Liczba jednostek wytwarzania energii 
cieplnej z OZE 

szt. P 57,00 1 971,00 3457,9% 3 554,00 6235,1% 
model 
ekonometr
yczny 

9 944,54 17446,6% 5 777,25 10135,5% 14 111,83 24757,6% 

IV 4a 4.1 
Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych 

t. ekw. 
 
CO₂/rok 

P 5 525,00 3 439,18 62,2% 14 749,24 267,0% 
model 
ekonometr
yczny 

24 428,35 442,1% 22 472,81 406,7% 26 383,90 477,5% 

IV 4a 4.1 
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 
ze źródeł odnawialnych 

MW P 30,00 11,41 38,0% 47,24 157,5% 
model 
ekonometr
yczny 

83,28 277,6% 73,39 244,6% 93,17 310,6% 

IV 4b 4.2 
Liczba jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej z OZE 

szt. P 4,00 0,00 0,0% 4,00 100,0% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

IV 4b 4.2 
Liczba jednostek wytwarzania energii 
cieplnej z OZE 

szt. P 10,00 0,00 0,0% 10,00 100,0% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

IV 4b 4.2 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
wsparcie 

szt. P 52,00 0,00 0,0% 52,00 100,0% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

IV 4b 4.2 
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 
ze źródeł odnawialnych 

MW P 6,00 0,00 0,0% 6,00 100,0% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

IV 4c 4.3 Stopień redukcji PM 10 t/rok P 637,00 2,04 0,3% 271,38 42,6% 
uproszczo
na 

596,27 93,6% 585,48 91,9% 607,06 95,3% 

IV 4c 4.3 
Liczba jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej z OZE 

szt. P 42,00 4,00 9,5% 80,00 190,5% 
uproszczo
na 

130,96 311,8% 118,91 283,1% 143,01 340,5% 

IV 4c 4.3 
Liczba jednostek wytwarzania energii 
cieplnej z OZE 

szt. P 42,00 54,00 128,6% 201,00 478,6% 
uproszczo
na 

518,85 1235,4% 285,47 679,7% 752,23 1791,0% 

IV 4c 4.3 
Liczba gospodarstw domowych z lepszą 
klasą zużycia energii 

szt. P 699,00 0,00 0,0% 1 091,00 156,1% brak 
brak danych z 
WOP 

          

IV 4c 4.3 
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 
ze źródeł odnawialnych 

MW P 21,00 0,12 0,6% 62,90 299,5% 
uproszczo
na 

64,03 304,9% 63,72 303,4% 64,34 306,4% 

IV 4c 4.3 
Zmniejszenie rocznego zużycia energii 
pierwotnej w budynkach publicznych 

kWh/ro
k 

P 115 800 000,00 11 829 523,84 10,2% 
199 687 
128,44 

172,4% 
model 
ekonometr
yczny 

198 826 158,46 171,7% 176 449 199,82 152,4% 221 203 117,09 191,0% 

IV 4c 4.3 
Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych 

szt. P 8 181,00 6 674,98 81,6% 64 021,94 782,6% 
model 
ekonometr
yczny 

94 814,51 1159,0% 85 282,61 1042,4% 104 346,40 1275,5% 

IV 4e 4.5 
Liczba zakupionych jednostek taboru 
pasażerskiego w publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji miejskiej 

szt. P 200,00 154,00 77,0% 367,00 183,5% 
uproszczo
na 

498,44 249,2% 481,08 240,5% 515,81 257,9% 
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OP PI 
Dzi
ała
nie 

Wskaźnik 
Jedno
stka 
miary 

Typ 
wsk
aźni
ka 

Wartość 
docelowa 

Realizacja 
(na 
podstawie 
WNP) 

Realizac
ja (na 
podstaw
ie WNP) 
% 

Szacowana 
realizacja 
(na 
podstawie 
umów) 

Szacow
ana 
realizacj
a (na 
podstaw
ie 
umów) 
% 

rodzaj 
prognoz
y 

wartość 
prognozowana 

wartość 
progno
zowana 
(% 
wartośc
i 
docelo
wej) 

minimum 

minimu
m (% 
wartości 
docelow
ej) 

maksimum 

maksimu
m (% 
wartości 
docelowej
) 

IV 4e 4.5 
Liczba wybudowanych zintegrowanych 
węzłów przesiadkowych 

szt. P 62,00 12,00 19,4% 65,00 104,8% 
uproszczo
na 

252,10 406,6% 210,14 338,9% 294,07 474,3% 

IV 4e 4.5 
Liczba zainstalowanych inteligentnych 
systemów transportowych 

szt. P 10,00 0,00 0,0% 6,00 60,0% brak 
brak danych z 
WOP 

          

IV 4e 4.5 
Całkowita długość nowych lub 
zmodernizowanych linii tramwajowych i 
linii metra 

km P 10,00 0,00 0,0% 13,79 137,9% brak 
brak danych z 
WOP 

          

IV 4e 4.5 
Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych 

t. ekw. 
 
CO₂/rok 

P 1 718,00 3 173,13 184,7% 75 234,51 4379,2% 
uproszczo
na 

108 626,48 6322,8% 103 655,98 6033,5% 113 596,97 6612,2% 

IV 4e 4.5 Długość wspartej infrastruktury rowerowej km P 24,00 0,00 0,0% 32,51 135,5% brak 
brak danych z 
WOP 

          

IV 4g 4.4 
Liczba jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej i cieplnej w ramach 
kogeneracji 

szt. P 22,00 2,00 9,1% 3,00 13,6% 
uproszczo
na 

32,50 147,7% 24,66 112,1% 40,35 183,4% 

IV 4g 4.4 
Dodatkowa zdolność produkcji energii 
elektrycznej i cieplnej w warunkach 
kogeneracji 

MW P 24,75 175,04 707,2% 176,84 714,5% 
uproszczo
na 

1 951,88 7886,4% 1 044,84 4221,6% 2 858,91 11551,2% 

IV 4g 4.4 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
wsparcie 

szt. P 22,00 1,00 4,5% 2,00 9,1% 
uproszczo
na 

35,48 161,3% 35,48 161,3% 35,48 161,3% 

IV  6e 4.6 Stopień redukcji PM10 t/rok P 110,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% brak 
brak danych z 
WOP 

          

IV  6e 4.6 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła szt. P 11 558,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% brak 
brak danych z 
WOP 

          

IV  6e 4.6 
Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych 

tony 
równow
ażnika 
CO2 

P 5 659,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% brak 
brak danych z 
WOP 

          

V 5b 5.5 

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

szt. P 18,00 33,00 183,3% 60,00 333,3% 
model 
ekonometr
yczny 

61,70 342,8% 61,70 342,8% 61,70 342,8% 

V 5b 5.5 
Liczba ludności odnoszących korzyści ze 
środków ochrony przeciwpowodziowej 

osoby P 74 484,00 5 562 909,00 7468,6% 8 674 514,00 11646,1% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

V 5b 5.5 
Liczba ludności odnoszących korzyści ze 
środków ochrony przed pożarami lasów 

osoby P 95 436,00 5 370 997,00 5627,9% 8 192 108,00 8583,9% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

V 6a 5.2 
Liczba wspartych zakładów 
zagospodarowania odpadów 

szt. P 8,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% brak 
brak danych z 

WOP 
          

V 6a 5.2 
Masa wycofanych z użytkowania i 
unieszkodliwionych wyrobów 
zawierających azbest 

t P 2 444,00 333,60 13,6% 1 929,25 78,9% 
uproszczo
na 

7 769,78 317,9% 5 422,94 221,9% 10 116,62 413,9% 

V 6a 5.2 
Dodatkowe możliwości przerobowe w 
zakresie recyklingu odpadów 

t/rok P 96 426,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% brak 
brak danych z 
WOP 

          

V 6a 5.2 
Liczba wspartych Punktów Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych 

szt. P 19,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% brak 
brak danych z 
WOP 
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OP PI 
Dzi
ała
nie 

Wskaźnik 
Jedno
stka 
miary 

Typ 
wsk
aźni
ka 

Wartość 
docelowa 

Realizacja 
(na 
podstawie 
WNP) 

Realizac
ja (na 
podstaw
ie WNP) 
% 

Szacowana 
realizacja 
(na 
podstawie 
umów) 

Szacow
ana 
realizacj
a (na 
podstaw
ie 
umów) 
% 

rodzaj 
prognoz
y 

wartość 
prognozowana 

wartość 
progno
zowana 
(% 
wartośc
i 
docelo
wej) 

minimum 

minimu
m (% 
wartości 
docelow
ej) 

maksimum 

maksimu
m (% 
wartości 
docelowej
) 

V 6b 5.1 
Liczba wspartych oczyszczalni ścieków 
komunalnych 

szt. P 6,00 1,00 16,7% 12,00 200,0% 
uproszczo
na 

12,39 206,5% 12,39 206,5% 12,39 206,5% 

V 6b 5.1 Długość sieci kanalizacji sanitarnej km P 267,00 36,48 13,7% 328,70 123,1% 
uproszczo
na 

335,78 125,8% 334,47 125,3% 337,08 126,2% 

V 6b 5.1 Długość sieci wodociągowej km P 15,00 8,16 54,4% 63,49 423,3% 
uproszczo
na 

66,96 446,4% 65,22 434,8% 68,70 458,0% 

V 6b 5.1 
Liczba dodatkowych osób korzystających 
z ulepszonego zaopatrzenia w wodę 

osoby P 6 429,00 0,00 0,0% 84 584,00 1315,7% brak 
brak danych z 
WOP 

          

V 6b 5.1 
Liczba dodatkowych osób korzystających 
z ulepszonego oczyszczania ścieków 

RLM P 36 455,00 228,00 0,6% 205 594,00 564,0% 
uproszczo
na 

205 772,51 564,5% 205 620,10 564,0% 205 924,91 564,9% 

V 6c 5.3 

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w 
objętych wsparciem miejscach 
należących do dziedzictwa kulturalnego i 
naturalnego oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne 

odwied
ziny/ 
rok 

P 196 152,00 1 000,00 0,5% 1 270 886,00 647,9% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

V 6c 5.3 
Liczba zabytków nieruchomych objętych 
wsparciem 

szt. P 35,00 1,00 2,9% 45,00 128,6% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

V 6d 5.4 
Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu 
uzyskania lepszego statusu ochrony 

ha P 175,00 0,00 0,0% 125,37 71,6% brak 
brak danych z 
WOP 

          

V 6d 5.4 Liczba wspartych form ochrony przyrody szt. P 6,00 0,00 0,0% 17,00 283,3% brak 
brak danych z 
WOP 

          

V 6d 5.4 
Łączna powierzchnia zrekultywowanych 
gruntów 

ha P 72,00 6,00 8,3% 181,05 251,5% 
uproszczo
na 

332,94 462,4% 332,94 462,4% 332,94 462,4% 

V 6d 5.4 
Liczba ośrodków prowadzących 
działalność w zakresie edukacji 
ekologicznej objętych wsparciem 

szt. P 6,00 0,00 0,0% 12,00 200,0% brak 
brak danych z 
WOP 

          

VI 7b 6.1 
Całkowita długość przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg 

km P 39,50 0,00 0,0% 70,44 178,3% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

VI 7b 6.1 Całkowita długość nowych dróg km P 59,50 3,80 6,4% 49,65 83,4% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

VI 7d 6.2 Liczba zakupionych pojazdów kolejowych szt. P 10,00 0,00 0,0% 12,00 120,0% brak 
brak danych z 
WOP 

          

VI 7d 6.2 
Całkowita długość przebudowanych lub 
zmodernizowanych linii kolejowych 

km P 90,50 0,00 0,0% 0,00 0,0% brak 
brak danych z 
WOP 

          

X 9a 
10.1, 
10.2 

Ludność objęta ulepszonymi usługami 
zdrowotnymi 

osoby P 736 400,00 0,00 0,0% 437 372,00 59,4% brak 
brak danych z 
WOP 

          

X 9a 
10.1, 
10.2 

Liczba wspartych podmiotów leczniczych szt. P 78,00 0,00 0,0% 40,00 51,3% brak 
brak danych z 
WOP 

          

X 9a 
10.1, 
10.2 

Liczba wspartych obiektów, w których 
realizowane są usług aktywizacji 
społeczno-zawodowej 

szt. P 87,00 51,00 58,6% 107,00 123,0% 
uproszczo
na 

373,62 429,4% 239,19 274,9% 508,05 584,0% 

X 9b 
10.3, 
10.4 

Powierzchnia obszarów objetych 
rewitalizacją 

ha P 132,00 1,78 1,3% 97,07 73,5% 
uproszczo
na 

153,81 116,5% 122,47 92,8% 185,15 140,3% 

X 9b 
10.3, 
10.4 

Ludność mieszkająca na obszarach 
objętych zintegrowanymi strategiami 
rozwoju obszarów miejskich 

osoby P 1 119 242,00 31 835,00 2,8% 1 011 306,00 90,4% 
uproszczo
na 

1 654 374,85 147,8% 1 483 203,24 132,5% 1 825 546,46 163,1% 



Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WSL 2014-2020 oraz wkładu Programu w realizację unijnej strategii EU 2020 dla potrzeb przeglądu 

śródokresowego 

 

 

213 

OP PI 
Dzi
ała
nie 

Wskaźnik 
Jedno
stka 
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Realizacja 
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WNP) 

Realizac
ja (na 
podstaw
ie WNP) 
% 
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realizacja 
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umów) 
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ie 
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% 
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y 
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prognozowana 

wartość 
progno
zowana 
(% 
wartośc
i 
docelo
wej) 
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minimu
m (% 
wartości 
docelow
ej) 

maksimum 

maksimu
m (% 
wartości 
docelowej
) 

XII 10a 
12.1, 
12.2 

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury 
w zakresie opieki nad dziećmi lub 
infrastruktury edukacyjnej 

osoby P 32 329,00 7 432,00 23,0% 39 483,00 122,1% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

XII 10a 
12.1, 
12.2 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
przedszkolnej 

szt. P 50,00 26,00 52,0% 71,00 142,0% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

XII 10a 
12.1, 
12.2 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
kształcenia zawodowego 

szt. P 52,00 16,00 30,8% 131,00 251,9% 
model 
ekonometr
yczny 

130,80 251,5% 130,80 251,5% 130,80 251,5% 

XII 10a 12.3 
Liczba osób odwiedzających Planetarium 
Śląskie ze zorganizowanych grup 
uczniowskich i przedszkolnych 

osoby P 156 000,00 0,00 0,0% 156 000,00 100,0% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób bezrobotnych (łącznie z 
długotrwale bezrobotnymi) objętych 
wsparciem w programie 

osoby P 49 303,00 28 759,00 58,3% 32118 65,1% 
model 
ekonometr
yczny 

53 209,46 107,9% 50 952,25 103,3% 55 466,67 112,5% 

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób bezrobotnych (łącznie z 
długotrwale bezrobotnymi) objętych 
wsparciem w programie - kobiety 

osoby P 26 131,00 18 068,00 69,1% 17899 68,5% 
model 
ekonometr
yczny 

32 185,56 123,2% 30 632,83 117,2% 33 738,30 129,1% 

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób bezrobotnych (łącznie z 
długotrwale bezrobotnymi) objętych 
wsparciem w programie - mężczyźni 

osoby P 23 172,00 10 235,00 44,2% 13891 59,9% 
model 
ekonometr
yczny 

19 871,60 85,8% 18 960,18 81,8% 20 783,03 89,7% 

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych 
objętych wsparciem w programie 

osoby P 27 395,00 13 409,00 48,9% 14784 54,0% 
model 
ekonometr
yczny 

29 573,64 108,0% 28 227,14 103,0% 30 920,14 112,9% 

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych 
objętych wsparciem w programie - 
kobiety 

osoby P 15 341,00 8 146,00 53,1% 8010 52,2% 
model 
ekonometr
yczny 

17 040,11 111,1% 16 133,78 105,2% 17 946,45 117,0% 

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych 
objętych wsparciem w programie - 
mężczyźni 

osoby P 12 054,00 4 611,00 38,3% 6209 51,5% 
model 
ekonometr
yczny 

10 702,53 88,8% 10 208,82 84,7% 11 196,25 92,9% 

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w programie 

osoby P 1 436,00 2 680,00 186,6% 2556 178,0% 
model 
ekonometr
yczny 

4 519,88 314,8% 4 110,87 286,3% 4 928,90 343,2% 

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w programie - 
kobiety 

osoby P 933,00 1 517,00 162,6% 1375 147,4% 
model 
ekonometr
yczny 

2 452,30 262,8% 2 161,74 231,7% 2 742,85 294,0% 

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w programie - 
mężczyźni 

osoby P 503,00 864,00 171,8% 991 197,0% 
model 
ekonometr
yczny 

1 605,36 319,2% 1 464,78 291,2% 1 745,94 347,1% 

VII 8i 7.1 
Liczba osób biernych zawodowo objętych 
wsparciem w programie 

osoby P 1 908,00 1 571,00 82,3% 2302 120,6% 
uproszczo
na 

3 163,35 165,8% 3 008,97 157,7% 3 317,73 173,9% 

VII 8i 7.1 
Liczba osób biernych zawodowo objętych 
wsparciem w programie - kobiety 

osoby P 1 164,00 903,00 77,6% 1110 95,4% 
uproszczo
na 

1 964,16 168,7% 1 836,38 157,8% 2 091,94 179,7% 

VII 8i 7.1 
Liczba osób biernych zawodowo objętych 
wsparciem w programie - mężczyźni 

osoby P 744,00 497,00 66,8% 919 123,5% 
uproszczo
na 

981,43 131,9% 929,78 125,0% 1 033,08 138,9% 
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(% 
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i 
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minimum 
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m (% 
wartości 
docelow
ej) 

maksimum 

maksimu
m (% 
wartości 
docelowej
) 

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej 
objętych wsparciem w programie 

osoby P 10 608,00 6 440,00 60,7% 4608 43,4% 
model 
ekonometr
yczny 

19 822,65 186,9% 19 062,17 179,7% 20 583,13 194,0% 

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej 
objętych wsparciem w programie - 
kobiety 

osoby P 5 940,00 3 294,00 55,5% 2344 39,5% 
model 
ekonometr
yczny 

9 589,69 161,4% 9 166,10 154,3% 10 013,28 168,6% 

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej 
objętych wsparciem w programie - 
mężczyźni 

osoby P 4 668,00 2 712,00 58,1% 1944 41,6% 
model 
ekonometr
yczny 

8 398,75 179,9% 8 046,05 172,4% 8 751,46 187,5% 

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach 
objętych wsparciem w programie 

osoby P 45 314,00 22 848,00 50,4% 20217 44,6% 
model 
ekonometr
yczny 

29 816,04 65,8% 27 529,18 60,8% 32 102,90 70,8% 

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach 
objętych wsparciem w programie - 
kobiety 

osoby P 25 829,00 12 528,00 48,5% 10609 41,1% 
model 
ekonometr
yczny 

17 189,30 66,6% 15 795,32 61,2% 18 583,27 71,9% 

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach 
objętych wsparciem w programie - 
mężczyźni 

osoby P 19 485,00 9 609,00 49,3% 8935 45,9% 
uproszczo
na 

13 133,10 67,4% 12 734,27 65,4% 13 531,93 69,4% 

VII 8i 7.2 
Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne 
środki na podjęcie działalności 
gospodarczej w programie 

osoby P 4 214,00 4 843,00 114,9% 5606 133,0% 
model 
ekonometr
yczny 

8 501,22 201,7% 7 926,58 188,1% 9 075,86 215,4% 

VII 8i 7.2 
Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne 
środki na podjęcie działalności 
gospodarczej w programie - kobiety 

osoby P 2 402,00 2 632,00 109,6% 2883 120,0% 
model 
ekonometr
yczny 

4 508,87 187,7% 4 104,83 170,9% 4 912,90 204,5% 

VII 8i 7.2 
Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne 
środki na podjęcie działalności 
gospodarczej w programie - mężczyźni 

osoby P 1 812,00 2 166,00 119,5% 2678 147,8% 
model 
ekonometr
yczny 

3 979,59 219,6% 3 749,18 206,9% 4 210,00 232,3% 

VII 8i 7.1 
Liczba osób pracujących znajdujących 
się w niekorzystnej sytuacji na rynku 
pracy objętych wsparciem w programie 

osoby P 283,00 0,00 0,0% 0 0,0% brak 
brak danych z 
WOP 

          

VII 8i 7.1 

Liczba osób pracujących znajdujących 
się w niekorzystnej sytuacji na rynku 
pracy objętych wsparciem w programie - 
kobiety 

osoby P 150,00 0,00 0,0% 0 0,0% brak 
brak danych z 
WOP 

          

VII 8i 7.1 

Liczba osób pracujących znajdujących 
się w niekorzystnej sytuacji na rynku 
pracy objętych wsparciem w programie - 
mężczyźni 

osoby P 133,00 0,00 0,0% 0 0,0% brak 
brak danych z 
WOP 

          

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje 
po opuszczeniu programu 

osoby R 18 825,00 3 808,00 20,2% 6567 34,9% 
model 
ekonometr
yczny 

14 616,83 77,6% 10 596,19 56,3% 18 637,48 99,0% 

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje 
po opuszczeniu programu - kobiety 

osoby R 10 730,00 1 392,00 13,0% 2547 23,7% 
model 
ekonometr
yczny 

11 942,08 111,3% 8 842,77 82,4% 15 041,40 140,2% 

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje 
po opuszczeniu programu - mężczyźni 

osoby R 8 095,00 1 253,00 15,5% 2380 29,4% 
uproszczo
na 

6 421,36 79,3% 5 935,11 73,3% 6 907,61 85,3% 
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ała
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Wskaźnik 
Jedno
stka 
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(na 
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WNP) 

Realizac
ja (na 
podstaw
ie WNP) 
% 

Szacowana 
realizacja 
(na 
podstawie 
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ie 
umów) 
% 
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y 

wartość 
prognozowana 

wartość 
progno
zowana 
(% 
wartośc
i 
docelo
wej) 

minimum 

minimu
m (% 
wartości 
docelow
ej) 

maksimum 

maksimu
m (% 
wartości 
docelowej
) 

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób pracujących po opuszczeniu 
programu (łącznie z pracującymi na 
własny rachunek) 

osoby R 31 308,00 8 688,00 27,8% 11456 36,6% 
model 
ekonometr
yczny 

30 537,52 97,5% 26 744,41 85,4% 34 330,63 109,7% 

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób pracujących po opuszczeniu 
programu (łącznie z pracującymi na 
własny rachunek) - kobiety 

osoby R 16 593,00 5 004,00 30,2% 5794 34,9% 
model 
ekonometr
yczny 

18 899,65 113,9% 15 313,85 92,3% 22 485,46 135,5% 

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób pracujących po opuszczeniu 
programu (łącznie z pracującymi na 
własny rachunek) - mężczyźni 

osoby R 14 715,00 3 044,00 20,7% 4670 31,7% 
model 
ekonometr
yczny 

10 090,85 68,6% 7 667,93 52,1% 12 513,76 85,0% 

VII 8i 7.2 
Liczba utworzonych miejsc pracy w 
ramach udzielonych z EFS środków na 
podjęcie działalności gospodarczej 

sztuki R 4 256,00 3 075,00 72,3% 3747 88,0% 
model 
ekonometr
yczny 

6 251,26 146,9% 5 049,02 118,6% 7 453,50 175,1% 

VII 8iii 7.3 

Liczba osób pozostających bez pracy, 
które otrzymały bezzwrotne środki na 
podjęcie działalności gospodarczej w 
programie 

osoby P 1 267,00 1 153,00 91,0% 1580 124,7% brak 1 580,00 124,7% 1 580,00 124,7% 1 580,00 124,7% 

VII 8iii 7.3 

Liczba osób pozostających bez pracy, 
które otrzymały bezzwrotne środki na 
podjęcie działalności gospodarczej w 
programie - kobiety 

osoby P 722,00 665,00 92,1% 833 115,4% brak 865,67 119,9% 865,67 119,9% 865,67 119,9% 

VII 8iii 7.3 

Liczba osób pozostających bez pracy, 
które otrzymały bezzwrotne środki na 
podjęcie działalności gospodarczej w 
programie - mężczyźni 

osoby P 545,00 416,00 76,3% 675 123,9% brak 640,38 117,5% 640,38 117,5% 640,38 117,5% 

VII 8iii 7.5 

Liczba osób pozostających bez pracy, 
które skorzystały z instrumentów 
zwrotnych na podjęcie działalności 
gospodarczej w programie 

osoby P 206,00 0,00 0,0% 293 142,2% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

VII 8iii 7.5 

Liczba osób pozostających bez pracy, 
które skorzystały z instrumentów 
zwrotnych na podjęcie działalności 
gospodarczej w programie - kobiety 

osoby P 117,00 0,00 0,0% 0 0,0% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

VII 8iii 7.5 

Liczba osób pozostających bez pracy, 
które skorzystały z instrumentów 
zwrotnych na podjęcie działalności 
gospodarczej w programie - mężczyźni 

osoby P 89,00 0,00 0,0% 0 0,0% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

VII 8iii 7.3 
Liczba osób pracujących, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej w programie 

osoby P 20,00 0,00 0,0% 0 0,0% brak 
brak danych z 
WOP 

          

VII 8iii 7.3 

Liczba osób pracujących, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej w programie - 
kobiety 

osoby P 11,00 0,00 0,0% 0 0,0% brak 
brak danych z 
WOP 

          

VII 8iii 7.3 

Liczba osób pracujących, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej w programie - 
mężczyźni 

osoby P 9,00 0,00 0,0% 0 0,0% brak 
brak danych z 
WOP 
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OP PI 
Dzi
ała
nie 

Wskaźnik 
Jedno
stka 
miary 

Typ 
wsk
aźni
ka 

Wartość 
docelowa 

Realizacja 
(na 
podstawie 
WNP) 

Realizac
ja (na 
podstaw
ie WNP) 
% 

Szacowana 
realizacja 
(na 
podstawie 
umów) 

Szacow
ana 
realizacj
a (na 
podstaw
ie 
umów) 
% 

rodzaj 
prognoz
y 

wartość 
prognozowana 

wartość 
progno
zowana 
(% 
wartośc
i 
docelo
wej) 

minimum 

minimu
m (% 
wartości 
docelow
ej) 

maksimum 

maksimu
m (% 
wartości 
docelowej
) 

VII 8iii 7.5 

Liczba osób pracujących, które 
skorzystały z instrumentów zwrotnych na 
podjęcie działalności gospodarczej w 
programie 

osoby P 87,00 0,00 0,0% 0 0,0% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

VII 8iii 7.5 

Liczba osób pracujących, które 
skorzystały z instrumentów zwrotnych na 
podjęcie działalności gospodarczej w 
programie - kobiety 

osoby P 50,00 0,00 0,0% 0 0,0% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

VII 8iii 7.5 

Liczba osób pracujących, które 
skorzystały z instrumentów zwrotnych na 
podjęcie działalności gospodarczej w 
programie - mężczyźni 

osoby P 37,00 0,00 0,0% 0 0,0% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

VII 8iii 
7.3, 
7.5 

Liczba utworzonych miejsc pracy w 
ramach udzielonych z EFS środków na 
podjęcie działalności gospodarczej 

sztuki R 1 596,00 1 116,00 69,9% 1869 117,1% 
uproszczo
na 

2 254,34 141,2% 2 243,28 140,6% 2 265,39 141,9% 

VII 8v 7.4 

Liczba pracowników zagrożonych 
zwolnieniem z pracy oraz osób 
zwolnionych z przyczyn dotyczących 

zakładu pracy objętych wsparciem w 
programie 

osoby P 1 777,00 1 726,00 97,1% 3705 208,5% 
uproszczo
na 

4 645,38 261,4% 4 482,48 252,2% 4 808,29 270,6% 

VII 8v 7.4 
Liczba osób, które po opuszczeniu 
programu podjęły pracę lub kontynuowały 
zatrudnienie 

osoby R 913,00 324,00 35,5% 2262 247,8% 
uproszczo
na 

4 982,51 545,7% 4 929,13 539,9% 5 035,88 551,6% 

VII 8v 7.4 
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje 
lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 
programu 

osoby R 647,00 722,00 111,6% 3224 498,3% 
uproszczo
na 

4 784,14 739,4% 4 713,37 728,5% 4 854,90 750,4% 

VIII 8iv 8.1 
Liczba utworzonych miejsc opieki nad 
dziećmi w wieku do 3 lat 

sztuki P 4 730,00 1 403,00 29,7% 3642 77,0% 
model 
ekonometr
yczny 

5 553,77 117,4% 5 165,29 109,2% 5 942,25 125,6% 

VIII 8iv 8.1 
Liczba osób opiekujących się dziećmi w 
wieku do lat 3 objętych wsparciem w 
programie  

osoby P 890,00 2 078,00 233,5% 5634 633,0% 
model 
ekonometr
yczny 

11 186,34 1256,9% 10 360,47 1164,1% 12 012,22 1349,7% 

VIII 8iv 8.1 
Liczba osób opiekujących się dziećmi w 
wieku do lat 3 objętych wsparciem w 
programie  - kobiety 

osoby P 872,00 1 380,00 158,3% 3813 437,3% 
model 
ekonometr
yczny 

7 964,64 913,4% 7 354,94 843,5% 8 574,34 983,3% 

VIII 8iv 8.1 
Liczba osób opiekujących się dziećmi w 
wieku do lat 3 objętych wsparciem w 
programie  - mężczyźni 

osoby P 18,00 200,00 1111,1% 454 2522,2% 
uproszczo
na 

724,26 4023,6% 584,04 3244,6% 864,48 4802,6% 

VIII 8iv 8.1 

Liczba osób, które powróciły na rynek 
pracy po przerwie związanej z 
urodzeniem/ wychowaniem dziecka, lub 
utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu 
programu 

osoby R 436,00 718,00 164,7% 2839 651,1% 
model 
ekonometr
yczny 

6 514,23 1494,1% 6 231,90 1429,3% 6 796,57 1558,8% 
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OP PI 
Dzi
ała
nie 

Wskaźnik 
Jedno
stka 
miary 
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aźni
ka 

Wartość 
docelowa 

Realizacja 
(na 
podstawie 
WNP) 

Realizac
ja (na 
podstaw
ie WNP) 
% 

Szacowana 
realizacja 
(na 
podstawie 
umów) 

Szacow
ana 
realizacj
a (na 
podstaw
ie 
umów) 
% 

rodzaj 
prognoz
y 

wartość 
prognozowana 

wartość 
progno
zowana 
(% 
wartośc
i 
docelo
wej) 

minimum 

minimu
m (% 
wartości 
docelow
ej) 

maksimum 

maksimu
m (% 
wartości 
docelowej
) 

VIII 8iv 8.1 

Liczba osób, które powróciły na rynek 
pracy po przerwie związanej z 
urodzeniem/ wychowaniem dziecka, lub 
utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu 
programu - kobiety 

osoby R 427,00 413,00 96,7% 1881 440,5% 
model 
ekonometr
yczny 

3 185,61 746,0% 3 068,33 718,6% 3 302,90 773,5% 

VIII 8iv 8.1 

Liczba osób, które powróciły na rynek 
pracy po przerwie związanej z 
urodzeniem/ wychowaniem dziecka, lub 
utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu 
programu - mężczyźni 

osoby R 9,00 16,00 177,8% 146 1622,2% 
model 
ekonometr
yczny 

170,60 1895,5% 152,31 1692,4% 188,89 2098,7% 

VIII 8iv 8.1 
Liczba osób pozostających bez pracy, 
które znalazły pracę lub poszukują pracy 
po opuszczeniu programu 

osoby R 178,00 427,00 239,9% 840 471,9% 
model 
ekonometr
yczny 

4 157,74 2335,8% 3 853,95 2165,1% 4 461,53 2506,5% 

VIII 8v 8.2 
Liczba osób pracujących objętych 
wsparciem w programie (łącznie z 
pracującymi na własny rachunek) 

osoby P 53 222,00 31 089,00 58,4% 50417 94,7% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

VIII 8v 8.2 

Liczba osób pracujących objętych 
wsparciem w programie (łącznie z 

pracującymi na własny rachunek) - 
kobiety 

osoby P 25 547,00 17 404,00 68,1% 24972 97,7% brak 
brak dostępnej 

alokacji 
          

VIII 8v 8.2 

Liczba osób pracujących objętych 
wsparciem w programie (łącznie z 
pracującymi na własny rachunek) - 
mężczyźni 

osoby P 27 675,00 13 685,00 49,4% 25445 91,9% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

VIII 8v 8.2 
Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw objętych 
usługami rozwojowymi w programie 

sztuki P 12 624,00 9 658,00 76,5% 12328 97,7% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

VIII 8v 8.2 

Liczba osób pracujących (łącznie z 
pracującymi na własny rachunek) w 
wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem 
w programie 

osoby P 5 322,00 4 430,00 83,2% 5053 94,9% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

VIII 8v 8.2 

Liczba osób pracujących (łącznie z 
pracującymi na własny rachunek) w 
wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem 
w programie - kobiety 

osoby P 2 555,00 2 469,00 96,6% 2503 98,0% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

VIII 8v 8.2 

Liczba osób pracujących (łącznie z 
pracującymi na własny rachunek) w 
wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem 
w programie - mężczyźni 

osoby P 2 767,00 1 961,00 70,9% 2550 92,2% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

VIII 8v 8.2 
Liczba osób pracujących o niskich 
kwalifikacjach objętych wsparciem w 
programie 

osoby P 15 434,00 13 291,00 86,1% 14648 94,9% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

VIII 8v 8.2 
Liczba osób pracujących o niskich 
kwalifikacjach objętych wsparciem w 
programie - kobiety 

osoby P 7 408,00 6 627,00 89,5% 7145 96,4% brak 
brak dostępnej 
alokacji 
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OP PI 
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Wskaźnik 
Jedno
stka 
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aźni
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Realizacja 
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podstawie 
WNP) 

Realizac
ja (na 
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ie WNP) 
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ie 
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y 
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zowana 
(% 
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i 
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wej) 
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m (% 
wartości 
docelow
ej) 

maksimum 

maksimu
m (% 
wartości 
docelowej
) 

VIII 8v 8.2 
Liczba osób pracujących o niskich 
kwalifikacjach objętych wsparciem w 
programie - mężczyźni 

osoby P 8 026,00 6 664,00 83,0% 7503 93,5% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

VIII 8v 8.2 
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje 
lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 
programu 

osoby R 39 916,00 21 770,00 54,5% 39647 99,3% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

VIII 8v 8.2 
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje 
lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 
programu - kobiety 

osoby R 19 160,00 12 345,00 64,4% 19581 102,2% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

VIII 8v 8.2 
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje 
lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 
programu - mężczyźni 

osoby R 20 756,00 9 425,00 45,4% 20066 96,7% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

VIII 8v 8.2 

Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw, które 
zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki 
udziałowi w programie 

sztuki R 7 574,00 5 907,00 78,0% 8206 108,3% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

VIII 8vi 8.3 
Liczba osób objętych programem 
zdrowotnym współfinansowanym z EFS 

osoby P 27 559,00 1 802,00 6,5% 248708 902,5% 
uproszczo
na 

312 105,92 1132,5% 312 105,92 1132,5% 312 105,92 1132,5% 

VIII 8vi 8.3 
Liczba osób objętych programem 
zdrowotnym współfinansowanym z EFS - 
kobiety 

osoby P 17 913,00 1 494,00 8,3% 146063 815,4% 
uproszczo
na 

214 606,38 1198,0% 214 606,38 1198,0% 214 606,38 1198,0% 

VIII 8vi 8.3 
Liczba osób objętych programem 
zdrowotnym współfinansowanym z EFS - 
mężczyźni 

osoby P 9 645,00 308,00 3,2% 102645 1064,2% 
uproszczo
na 

104 427,70 1082,7% 104 427,70 1082,7% 104 427,70 1082,7% 

VIII 8vi 8.3 

Liczba wdrożonych programów 
zdrowotnych istotnych z punktu widzenia 
potrzeb zdrowotnych regionu, w tym 
pracodawców 

sztuki P 2,00 1,00 50,0% 1 50,0% brak 
brak danych z 
WOP 

          

VIII 8vi 8.3 
Liczba osób, które dzięki interwencji EFS 
zgłosiły się na badanie profilaktyczne 

osoby R 19 920,00 1 661,00 8,3% 210883 1058,6% 
uproszczo
na 

274 280,92 1376,9% 274 280,92 1376,9% 274 280,92 1376,9% 

VIII 8vi 8.3 
Liczba osób, które dzięki interwencji EFS 
zgłosiły się na badanie profilaktyczne - 
kobiety 

osoby R 16 932,00 1 412,00 8,3% 123793 731,1% 
uproszczo
na 

187 910,93 1109,8% 187 910,93 1109,8% 187 910,93 1109,8% 

VIII 8vi 8.3 
Liczba osób, które dzięki interwencji EFS 
zgłosiły się na badanie profilaktyczne - 
mężczyźni 

osoby R 2 988,00 249,00 8,3% 87090 2914,7% 
uproszczo
na 

92 221,34 3086,4% 92 221,34 3086,4% 92 221,34 3086,4% 

VIII 8vi 8.3 
Liczba osób, które po opuszczeniu 
programu podjęły pracę lub kontynuowały 
zatrudnienie 

osoby R 23 425,00 54,00 0,2% 150122 640,9% brak 
brak danych z 
WOP 

          

VIII 8vi 8.3 
Liczba osób, które po opuszczeniu 
programu podjęły pracę lub kontynuowały 
zatrudnienie - kobiety 

osoby R 11 244,00 45,00 0,4% 88951 791,1% brak 
brak danych z 
WOP 

          

VIII 8vi 8.3 
Liczba osób, które po opuszczeniu 
programu podjęły pracę lub kontynuowały 
zatrudnienie - mężczyźni 

osoby R 12 181,00 9,00 0,1% 61171 502,2% brak 
brak danych z 
WOP 
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docelow
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m (% 
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) 

IX 9i 9.1 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie 

osoby P 30 065,00 17 742,00 59,0% 24708 82,2% 
model 
ekonometr
yczny 

36 056,26 119,9% 34 471,03 114,7% 37 641,49 125,2% 

IX 9i 9.1 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie - kobiety 

osoby P 18 039,00 9 042,00 50,1% 13514 74,9% 
model 
ekonometr
yczny 

19 517,31 108,2% 18 554,83 102,9% 20 479,79 113,5% 

IX 9i 9.1 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie - mężczyźni 

osoby P 12 026,00 6 292,00 52,3% 8788 73,1% 
model 
ekonometr
yczny 

13 411,05 111,5% 12 775,45 106,2% 14 046,66 116,8% 

IX 9i 9.1 
Liczba osób z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w programie 

osoby P 2 415,00 6 014,00 249,0% 5886 243,7% 
model 
ekonometr
yczny 

10 916,55 452,0% 10 369,31 429,4% 11 463,79 474,7% 

IX 9i 9.1 
Liczba osób z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w programie - 
kobiety 

osoby P 1 449,00 2 554,00 176,3% 3018 208,3% 
model 
ekonometr
yczny 

5 067,53 349,7% 4 799,22 331,2% 5 335,85 368,2% 

IX 9i 9.1 
Liczba osób z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w programie - 
mężczyźni 

osoby P 966,00 2 658,00 275,2% 2250 232,9% 
model 
ekonometr
yczny 

4 925,59 509,9% 4 658,32 482,2% 5 192,85 537,6% 

IX 9i 9.1 
Liczba środowisk objętych programami 
lokalnej aktywności (specyficzny) 

sztuki P 399,00 29,00 7,3% 125 31,3% brak 
brak danych z 
WOP 

          

IX 9i 9.1 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 
poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu 

osoby R 1 819,00 2 057,00 113,1% 5213 286,6% 
model 
ekonometr
yczny 

5 259,19 289,1% 4 939,97 271,6% 5 578,42 306,7% 

IX 9i 9.1 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 
poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu - kobiety 

osoby R 1 091,00 861,00 78,9% 2509 230,0% 
model 
ekonometr
yczny 

2 380,95 218,2% 2 169,48 198,9% 2 592,43 237,6% 

IX 9i 9.1 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 
poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu - mężczyźni 

osoby R 728,00 578,00 79,4% 1636 224,7% 
model 
ekonometr
yczny 

1 829,37 251,3% 1 705,67 234,3% 1 953,08 268,3% 

IX 9i 9.1 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym pracujących 
po opuszczeniu programu (łącznie z 
pracującymi na własny rachunek) 

osoby R 3 210,00 2 161,00 67,3% 2942 91,7% 
model 
ekonometr
yczny 

5 857,78 182,5% 5 661,18 176,4% 6 054,38 188,6% 

IX 9i 9.1 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym pracujących 
po opuszczeniu programu (łącznie z 
pracującymi na własny rachunek) - 
kobiety 

osoby R 1 926,00 926,00 48,1% 1370 71,1% 
model 
ekonometr
yczny 

2 777,36 144,2% 2 650,53 137,6% 2 904,19 150,8% 

IX 9i 9.1 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym pracujących 
po opuszczeniu programu (łącznie z 
pracującymi na własny rachunek) - 
mężczyźni 

osoby R 1 284,00 569,00 44,3% 931 72,5% 
model 
ekonometr
yczny 

2 236,84 174,2% 2 147,15 167,2% 2 326,53 181,2% 
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OP PI 
Dzi
ała
nie 

Wskaźnik 
Jedno
stka 
miary 

Typ 
wsk
aźni
ka 

Wartość 
docelowa 

Realizacja 
(na 
podstawie 
WNP) 

Realizac
ja (na 
podstaw
ie WNP) 
% 

Szacowana 
realizacja 
(na 
podstawie 
umów) 

Szacow
ana 
realizacj
a (na 
podstaw
ie 
umów) 
% 

rodzaj 
prognoz
y 

wartość 
prognozowana 

wartość 
progno
zowana 
(% 
wartośc
i 
docelo
wej) 

minimum 

minimu
m (% 
wartości 
docelow
ej) 

maksimum 

maksimu
m (% 
wartości 
docelowej
) 

IX 9i 9.1 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które 
uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu 

osoby R 3 210,00 2 878,00 89,7% 5739 178,8% 
model 
ekonometr
yczny 

8 989,03 280,0% 8 558,91 266,6% 9 419,15 293,4% 

IX 9i 9.1 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które 
uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu - 
kobiety 

osoby R 1 926,00 1 110,00 57,6% 2641 137,1% 
model 
ekonometr
yczny 

4 389,22 227,9% 4 134,76 214,7% 4 643,69 241,1% 

IX 9i 9.1 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które 
uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu - 
mężczyźni 

osoby R 1 284,00 835,00 65,0% 1865 145,2% 
model 
ekonometr
yczny 

3 715,10 289,3% 3 523,82 274,4% 3 906,38 304,2% 

IX 9i 9.1 

Liczba 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 

osoby RS 3 730,00 28,00 0,8% 1520 40,8% brak 
brak danych z 
WOP 

          

IX 9i 9.1 

Liczba 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 - 
kobiety 

osoby RS 2 238,00 17,00 0,8% 854 38,2% brak 
brak danych z 
WOP 

          

IX 9i 9.1 

Liczba 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 - 
mężczyźni 

osoby RS 1 492,00 6,00 0,4% 612 41,0% brak 
brak danych z 
WOP 

          

IX 9iv 9.2 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
usługami społecznymi świadczonymi w 
interesie ogólnym w programie 

osoby P 9 811,00 9 068,00 92,4% 12522 127,6% 
model 
ekonometr
yczny 

57 175,22 582,8% 45 488,33 463,6% 68 862,10 701,9% 

IX 9iv 9.2 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
usługami społecznymi świadczonymi w 
interesie ogólnym w programie - kobiety 

osoby P 5 887,00 4 460,00 75,8% 6671 113,3% 
model 
ekonometr
yczny 

26 219,26 445,4% 11 372,86 193,2% 41 065,65 697,6% 
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OP PI 
Dzi
ała
nie 

Wskaźnik 
Jedno
stka 
miary 
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aźni
ka 

Wartość 
docelowa 

Realizacja 
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podstawie 
WNP) 

Realizac
ja (na 
podstaw
ie WNP) 
% 

Szacowana 
realizacja 
(na 
podstawie 
umów) 
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a (na 
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ie 
umów) 
% 

rodzaj 
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y 
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prognozowana 
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progno
zowana 
(% 
wartośc
i 
docelo
wej) 

minimum 

minimu
m (% 
wartości 
docelow
ej) 

maksimum 

maksimu
m (% 
wartości 
docelowej
) 

IX 9iv 9.2 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
usługami społecznymi świadczonymi w 
interesie ogólnym w programie - 
mężczyźni 

osoby P 3 924,00 2 574,00 65,6% 4308 109,8% 
model 
ekonometr
yczny 

17 906,64 456,3% 4 875,24 124,2% 30 938,04 788,4% 

IX 9iv 9.2 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
usługami zdrowotnymi świadczonymi w 
interesie ogólnym w programie 

osoby P 11 231,00 2 075,00 18,5% 12841 114,3% 
uproszczo
na 

24 935,59 222,0% 24 935,59 222,0% 24 935,59 222,0% 

IX 9iv 9.2 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
usługami zdrowotnymi świadczonymi w 
interesie ogólnym w programie - kobiety 

osoby P 6 739,00 898,00 13,3% 7729 114,7% 
uproszczo
na 

12 609,47 187,1% 12 609,47 187,1% 12 609,47 187,1% 

IX 9iv 9.2 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
usługami zdrowotnymi świadczonymi w 
interesie ogólnym w programie - 
mężczyźni 

osoby P 4 492,00 484,00 10,8% 3953 88,0% 
uproszczo
na 

10 139,73 225,7% 10 139,73 225,7% 10 139,73 225,7% 

IX 9iv 9.2 
Liczba wspartych w programie miejsc 
świadczenia usług zdrowotnych 
istniejących po zakończeniu projektu 

sztuki R 178,00 68,00 38,2% 3368 1892,1% 
uproszczo
na 

7 277,98 4088,8% 6 061,21 3405,2% 8 494,76 4772,3% 

IX 9iv 9.2 
Liczba wspartych w programie miejsc 
świadczenia usług społecznych 
istniejących po zakończeniu projektu 

sztuki R 297,00 440,00 148,1% 1919 646,1% 
uproszczo
na 

9 739,19 3279,2% 8 717,65 2935,2% 10 760,72 3623,1% 

IX 9v 9.3 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie 

osoby P 6 094,00 2 664,00 43,7% 7082 116,2% 
uproszczo
na 

8 236,34 135,2% 8 236,34 135,2% 8 236,34 135,2% 

IX 9v 9.3 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie - kobiety 

osoby P 3 656,00 1 601,00 43,8% 3794 103,8% 
uproszczo
na 

4 456,62 121,9% 4 456,62 121,9% 4 456,62 121,9% 

IX 9v 9.3 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie - mężczyźni 

osoby P 2 438,00 1 063,00 43,6% 2846 116,7% 
uproszczo
na 

3 268,42 134,1% 3 268,42 134,1% 3 268,42 134,1% 

IX 9v 9.3 
Liczba podmiotów ekonomii społecznej 
objętych wsparciem 

osoby P 2 207,00 1 249,00 56,6% 1809 82,0% 
uproszczo
na 

5 470,40 247,9% 5 470,40 247,9% 5 470,40 247,9% 

IX 9v 9.3 
Liczba miejsc pracy utworzonych w 
przedsiębiorstwach społecznych 

sztuki R 2 075,00 594,00 28,6% 1877 90,5% 
uproszczo
na 

2 145,78 103,4% 2 145,78 103,4% 2 145,78 103,4% 

IX 9v 9.3 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym pracujących 
po opuszczeniu programu (łącznie z 
pracującymi na własny rachunek) 

osoby R 1 218,00 185,00 15,2% 1452 119,2% 
uproszczo
na 

1 873,17 153,8% 1 873,17 153,8% 1 873,17 153,8% 

IX 9v 9.3 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym pracujących 
po opuszczeniu programu (łącznie z 
pracującymi na własny rachunek) - 
kobiety 

osoby R 731,00 54,00 7,4% 666 91,1% 
uproszczo
na 

912,27 124,8% 912,27 124,8% 912,27 124,8% 
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y 
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wartość 
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(% 
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i 
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wej) 
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m (% 
wartości 
docelow
ej) 

maksimum 

maksimu
m (% 
wartości 
docelowej
) 

IX 9v 9.3 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym pracujących 
po opuszczeniu programu (łącznie z 
pracującymi na własny rachunek) - 
mężczyźni 

osoby R 487,00 38,00 7,8% 502 103,1% 
uproszczo
na 

598,69 122,9% 598,69 122,9% 598,69 122,9% 

XI 10i 11.1 
Liczba miejsc wychowania 
przedszkolnego dofinansowanych w 
programie 

sztuki P 3 081,00 2 702,00 87,7% 4564 148,1% 
uproszczo
na 

6 656,06 216,0% 6 464,37 209,8% 6 847,76 222,3% 

XI 10i 11.1 

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

osoby P 13 984,00 6 959,00 49,8% 11043 79,0% 
uproszczo
na 

18 004,20 128,7% 17 556,71 125,5% 18 451,68 131,9% 

XI 10i 11.1 

Liczba uczniów objętych wsparciem w 
zakresie rozwijania kompetencji 
kluczowych lub umiejętności 
uniwersalnych niezbędnych na rynku 
pracy w programie 

osoby P 46 366,00 49 910,00 107,6% 70993 153,1% 
model 
ekonometr
yczny 

94 744,65 204,3% 92 274,73 199,0% 97 214,57 209,7% 

XI 10i 11.1 

Liczba uczniów objętych wsparciem w 

zakresie rozwijania kompetencji 
kluczowych lub umiejętności 
uniwersalnych niezbędnych na rynku 
pracy w programie - kobiety 

osoby P 25 501,00 24 305,00 95,3% 33737 132,3% 
model 
ekonometr
yczny 

51 653,73 202,6% 49 912,52 195,7% 53 394,95 209,4% 

XI 10i 11.1 

Liczba uczniów objętych wsparciem w 
zakresie rozwijania kompetencji 
kluczowych lub umiejętności 
uniwersalnych niezbędnych na rynku 
pracy w programie - mężczyźni 

osoby P 20 865,00 22 789,00 109,2% 33131 158,8% 
model 
ekonometr
yczny 

45 846,13 219,7% 44 354,20 212,6% 47 338,05 226,9% 

XI 10i 11.1 
Liczba szkół, których pracownie 
przedmiotowe zostały doposażone w 
programie 

sztuki P 148,00 336,00 227,0% 531 358,8% 
model 
ekonometr
yczny 

715,34 483,3% 667,00 450,7% 763,69 516,0% 

XI 10i 11.1 

Liczba szkół i placówek systemu oświaty 
wyposażonych w ramach programu w 
sprzęt TIK do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych 

sztuki P 155,00 384,00 247,7% 612 394,8% 
model 
ekonometr
yczny 

736,12 474,9% 683,41 440,9% 788,84 508,9% 

XI 10i 11.1 

Liczba uczniów, którzy nabyli 
kompetencje kluczowe lub umiejętności 
uniwersalne niezbędne na rynku pracy po 
opuszczeniu programu 

osoby R 27 819,00 19 077,00 68,6% 59574 214,1% 
model 
ekonometr
yczny 

92 561,76 332,7% 90 372,74 324,9% 94 750,78 340,6% 

XI 10i 11.1 

Liczba uczniów, którzy nabyli 
kompetencje kluczowe lub umiejętności 
uniwersalne niezbędne na rynku pracy po 
opuszczeniu programu - kobiety 

osoby R 15 300,00 8 287,00 54,2% 27335 178,7% 
model 
ekonometr
yczny 

47 528,42 310,6% 46 053,32 301,0% 49 003,53 320,3% 

XI 10i 11.1 

Liczba uczniów, którzy nabyli 
kompetencje kluczowe lub umiejętności 
uniwersalne niezbędne na rynku pracy po 
opuszczeniu programu - mężczyźni 

osoby R 12 519,00 7 835,00 62,6% 26618 212,6% 
model 
ekonometr
yczny 

42 187,94 337,0% 40 759,97 325,6% 43 615,91 348,4% 
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wej) 

minimum 
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wartości 
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m (% 
wartości 
docelowej
) 

XI 10i 11.1 
Liczba szkół, w których pracowanie 
przedmiotowe wykorzystują doposażenie 
do prowadzenia zajęć edukacyjnych 

sztuki R 148,00 149,00 100,7% 536 362,2% 
model 
ekonometr
yczny 

721,72 487,6% 673,76 455,2% 769,67 520,0% 

XI 10i 11.1 
Liczba szkół i placówek systemu oświaty 
wykorzystujących sprzęt TIK do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych 

sztuki R 155,00 156,00 100,6% 615 396,8% 
model 
ekonometr
yczny 

737,82 476,0% 685,21 442,1% 790,44 510,0% 

XI 10iii 11.4 
Liczba osób o niskich kwalifikacjach 
objętych wsparciem w programie 

osoby P 15 412,00 2 402,00 15,6% 13610 88,3% brak 
brak danych z 
WOP 

          

XI 10iii 11.4 
Liczba osób o niskich kwalifikacjach 
objętych wsparciem w programie - 
kobiety 

osoby P 7 706,00 1 494,00 19,4% 8069 104,7% brak 
brak danych z 
WOP 

          

XI 10iii 11.4 
Liczba osób o niskich kwalifikacjach 
objętych wsparciem w programie - 
mężczyźni 

osoby P 7 706,00 908,00 11,8% 5537 71,9% brak 
brak danych z 
WOP 

          

XI 10iii 11.4 
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej 
objętych wsparciem w programie 

osoby P 3 626,00 1 066,00 29,4% 4706 129,8% brak 
brak danych z 
WOP 

          

XI 10iii 11.4 
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej 
objętych wsparciem w programie - 
kobiety 

osoby P 1 813,00 812,00 44,8% 2800 154,4% brak 
brak danych z 
WOP 

          

XI 10iii 11.4 
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej 
objętych wsparciem w programie - 
mężczyźni 

osoby P 1 813,00 254,00 14,0% 1901 104,9% brak 
brak danych z 
WOP 

          

XI 10iii 11.4 
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej 
objętych wsparciem w programie 

osoby P 14 506,00 5 565,00 38,4% 21244 146,4% brak 
brak danych z 
WOP 

          

XI 10iii 11.4 
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej 
objętych wsparciem w programie - 
kobiety 

osoby P 7 253,00 4 179,00 57,6% 12426 171,3% brak 
brak danych z 
WOP 

          

XI 10iii 11.4 
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej 
objętych wsparciem w programie - 
mężczyźni 

osoby P 7 253,00 1 386,00 19,1% 8818 121,6% brak 
brak danych z 
WOP 

          

XI 10iii 11.4 
Liczba osób o niskich kwalifikacjach, 
które uzyskały lub nabyły kompetencje po 
opuszczeniu programu 

osoby R 9 247,00 797,00 8,6% 9945 107,5% brak 
brak danych z 
WOP 

          

XI 10iii 11.4 
Liczba osób o niskich kwalifikacjach, 
które uzyskały lub nabyły kompetencje po 
opuszczeniu programu - kobiety 

osoby R 4 624,00 508,00 11,0% 5885 127,3% brak 
brak danych z 
WOP 

          

XI 10iii 11.4 
Liczba osób o niskich kwalifikacjach, 
które uzyskały lub nabyły kompetencje po 
opuszczeniu programu - mężczyźni 

osoby R 4 623,00 289,00 6,3% 4060 87,8% brak 
brak danych z 
WOP 

          

XI 10iii 11.4 
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które 
uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu 

osoby R 2 176,00 339,00 15,6% 3419 157,1% brak 
brak danych z 
WOP 

          

XI 10iii 11.4 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które 
uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu - 
kobiety 

osoby R 1 088,00 252,00 23,2% 1983 182,3% brak 
brak danych z 
WOP 
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OP PI 
Dzi
ała
nie 

Wskaźnik 
Jedno
stka 
miary 

Typ 
wsk
aźni
ka 

Wartość 
docelowa 

Realizacja 
(na 
podstawie 
WNP) 

Realizac
ja (na 
podstaw
ie WNP) 
% 

Szacowana 
realizacja 
(na 
podstawie 
umów) 

Szacow
ana 
realizacj
a (na 
podstaw
ie 
umów) 
% 

rodzaj 
prognoz
y 

wartość 
prognozowana 

wartość 
progno
zowana 
(% 
wartośc
i 
docelo
wej) 

minimum 

minimu
m (% 
wartości 
docelow
ej) 

maksimum 

maksimu
m (% 
wartości 
docelowej
) 

XI 10iii 11.4 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które 
uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu - 
mężczyźni 

osoby R 1 088,00 87,00 8,0% 1436 132,0% brak 
brak danych z 
WOP 

          

XI 10iii 11.4 
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które 
uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu  

osoby R 8 704,00 1 855,00 21,3% 15622 179,5% brak 
brak danych z 
WOP 

          

XI 10iii 11.4 
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które 
uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu  - kobiety 

osoby R 4 352,00 1 379,00 31,7% 9336 214,5% brak 
brak danych z 
WOP 

          

XI 10iii 11.4 

Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które 
uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu  - 
mężczyźni 

osoby R 4 352,00 476,00 10,9% 6286 144,4% brak 
brak danych z 
WOP 

          

XI 10iv 11.2 

Liczba uczniów szkół i placówek 
kształcenia zawodowego 
uczestniczących w stażach i praktykach u 
pracodawcy 

osoby P 6 066,00 3 228,00 53,2% 10920 180,0% 
uproszczo
na 

17 042,43 280,9% 15 860,22 261,5% 18 224,63 300,4% 

XI 10iv 11.2 

Liczba uczniów szkół i placówek 
kształcenia zawodowego 
uczestniczących w stażach i praktykach u 
pracodawcy - kobiety 

osoby P 2 123,00 852,00 40,1% 3457 162,8% 
uproszczo
na 

7 020,46 330,7% 5 744,06 270,6% 8 296,85 390,8% 

XI 10iv 11.2 

Liczba uczniów szkół i placówek 
kształcenia zawodowego 
uczestniczących w stażach i praktykach u 
pracodawcy - mężczyźni 

osoby P 3 943,00 1 398,00 35,5% 6149 155,9% 
uproszczo
na 

8 429,37 213,8% 8 100,75 205,4% 8 757,99 222,1% 

XI 10iv 11.3 
Liczba osób uczestniczących w 
pozaszkolnych formach kształcenia w 
programie 

osoby P 4 729,00 19 522,00 412,8% 35453 749,7% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

XI 10iv 11.3 
Liczba osób uczestniczących w 
pozaszkolnych formach kształcenia w 
programie - kobiety 

osoby P 2 364,00 9 452,00 399,8% 16462 696,4% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

XI 10iv 11.3 
Liczba osób uczestniczących w 
pozaszkolnych formach kształcenia w 
programie - mężczyźni 

osoby P 2 365,00 10 070,00 425,8% 18991 803,0% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

XI 10iv 11.3 

Liczba podmiotów realizujących zadania 
centrum kształcenia zawodowego i 
ustawicznego objętych wsparciem w 
programie 

szt. P 35,00 0,00 0,0% 2 5,7% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

XI 10iv 11.3 
Liczba osób uczestniczących w szkolnych 
formach kształcenia w programie 

osoby PS 1 804,00 214,00 11,9% 250 13,9% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

XI 10iv 11.3 
Liczba osób uczestniczących w szkolnych 
formach kształcenia w programie - 
kobiety 

osoby PS 902,00 124,00 13,7% 182 20,2% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

XI 10iv 11.3 
Liczba osób uczestniczących w szkolnych 
formach kształcenia w programie - 
mężczyźni 

osoby PS 902,00 90,00 10,0% 68 7,5% brak 
brak dostępnej 
alokacji 
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OP PI 
Dzi
ała
nie 

Wskaźnik 
Jedno
stka 
miary 

Typ 
wsk
aźni
ka 

Wartość 
docelowa 

Realizacja 
(na 
podstawie 
WNP) 

Realizac
ja (na 
podstaw
ie WNP) 
% 

Szacowana 
realizacja 
(na 
podstawie 
umów) 

Szacow
ana 
realizacj
a (na 
podstaw
ie 
umów) 
% 

rodzaj 
prognoz
y 

wartość 
prognozowana 

wartość 
progno
zowana 
(% 
wartośc
i 
docelo
wej) 

minimum 

minimu
m (% 
wartości 
docelow
ej) 

maksimum 

maksimu
m (% 
wartości 
docelowej
) 

XI 10iv 11.2 

Liczba nauczycieli kształcenia 
zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu objętych 
wsparciem w programie 

osoby P 269,00 407,00 151,3% 1172 435,7% 
uproszczo
na 

3 019,45 1122,5% 2 642,01 982,2% 3 396,89 1262,8% 

XI 10iv 11.2 

Liczba nauczycieli kształcenia 
zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu objętych 
wsparciem w programie - kobiety 

osoby P 161,00 145,00 90,1% 605 375,8% 
uproszczo
na 

1 475,45 916,4% 1 219,83 757,7% 1 731,07 1075,2% 

XI 10iv 11.2 

Liczba nauczycieli kształcenia 
zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu objętych 
wsparciem w programie - mężczyźni 

osoby P 108,00 137,00 126,9% 424 392,6% 
uproszczo
na 

1 225,68 1134,9% 999,07 925,1% 1 452,29 1344,7% 

XI 10iv 11.2 

Liczba szkół i placówek kształcenia 
zawodowego doposażonych w programie 
w sprzęt i materiały dydaktyczne 
niezbędne do realizacji kształcenia 
zawodowego 

sztuki P 67,00 115,00 171,6% 247 368,7% 
uproszczo
na 

524,03 782,1% 459,59 686,0% 588,47 878,3% 

XI 10iv 11.2 

Liczba uczniów objętych wsparciem w 

zakresie rozwijania kompetencji 
kluczowych lub umiejętności 
uniwersalnych niezbędnych na rynku 
pracy w programie 

osoby P 1 897,00 0,00 0,0% 0 0,0% brak 
brak danych z 
WOP 

          

XI 10iv 11.2 

Liczba uczniów objętych wsparciem w 
zakresie rozwijania kompetencji 
kluczowych lub umiejętności 
uniwersalnych niezbędnych na rynku 
pracy w programie - kobiety 

osoby P 664,00 0,00 0,0% 0 0,0% brak 
brak danych z 
WOP 

          

XI 10iv 11.2 

Liczba uczniów objętych wsparciem w 
zakresie rozwijania kompetencji 
kluczowych lub umiejętności 
uniwersalnych niezbędnych na rynku 
pracy w programie - mężczyźni 

osoby P 1 233,00 0,00 0,0% 0 0,0% brak 
brak danych z 
WOP 

          

XI 10iv 11.2 

Liczba uczniów, którzy nabyli 
kompetencje kluczowe lub umiejętności 
uniwersalne niezbędne na rynku pracy po 
opuszczeniu programu 

osoby R 1 043,00 0,00 0,0% 0 0,0% brak 
brak danych z 
WOP 

          

XI 10iv 11.2 

Liczba uczniów, którzy nabyli 
kompetencje kluczowe lub umiejętności 
uniwersalne niezbędne na rynku pracy po 
opuszczeniu programu - kobiety 

osoby R 365,00 0,00 0,0% 0 0,0% brak 
brak danych z 
WOP 

          

XI 10iv 11.2 

Liczba uczniów, którzy nabyli 
kompetencje kluczowe lub umiejętności 
uniwersalne niezbędne na rynku pracy po 
opuszczeniu programu - mężczyźni 

osoby R 678,00 0,00 0,0% 0 0,0% brak 
brak danych z 
WOP 

          

XI 10iv 11.3 
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w 
ramach pozaszkolnych form kształcenia 

sztuki R 709,00 12 254,00 1728,3% 28656 4041,7% brak 
brak dostępnej 
alokacji 
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OP PI 
Dzi
ała
nie 

Wskaźnik 
Jedno
stka 
miary 

Typ 
wsk
aźni
ka 

Wartość 
docelowa 

Realizacja 
(na 
podstawie 
WNP) 

Realizac
ja (na 
podstaw
ie WNP) 
% 

Szacowana 
realizacja 
(na 
podstawie 
umów) 

Szacow
ana 
realizacj
a (na 
podstaw
ie 
umów) 
% 

rodzaj 
prognoz
y 

wartość 
prognozowana 

wartość 
progno
zowana 
(% 
wartośc
i 
docelo
wej) 

minimum 

minimu
m (% 
wartości 
docelow
ej) 

maksimum 

maksimu
m (% 
wartości 
docelowej
) 

XI 10iv 11.3 
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w 
ramach pozaszkolnych form kształcenia - 
kobiety 

sztuki R 354,00 5 971,00 1686,7% 13513 3817,2% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

XI 10iv 11.3 
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w 
ramach pozaszkolnych form kształcenia - 
mężczyźni 

sztuki R 355,00 5 711,00 1608,7% 14361 4045,4% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

XI 10iv 11.2 
Liczba szkół i placówek kształcenia 
zawodowego wykorzystujących 
doposażenie zakupione dzięki EFS 

sztuki R 67,00 35,00 52,2% 249 371,6% 
uproszczo
na 

527,70 787,6% 462,88 690,9% 592,53 884,4% 

XI 10iv 11.2 

Liczba nauczycieli kształcenia 
zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali 
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 
opuszczeniu programu 

osoby R 215,00 257,00 119,5% 1139 529,8% 
uproszczo
na 

3 046,78 1417,1% 2 666,82 1240,4% 3 426,73 1593,8% 

XI 10iv 11.2 

Liczba nauczycieli kształcenia 
zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali 
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 

opuszczeniu programu - kobiety 

osoby R 129,00 61,00 47,3% 584 452,7% 
uproszczo
na 

1 479,64 1147,0% 1 230,32 953,7% 1 728,96 1340,3% 

XI 10iv 11.2 

Liczba nauczycieli kształcenia 
zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali 
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 
opuszczeniu programu - mężczyźni 

osoby R 86,00 73,00 84,9% 407 473,3% 
uproszczo
na 

1 188,34 1381,8% 967,31 1124,8% 1 409,36 1638,8% 

XIII n/d 13.1 
Poziom fluktuacji pracowników w 
instytucjach zaangażowanych w politykę 
spójności 

% RS 6,50 19,77 304,2% 97,11 1494,0% 
uproszczo
na 

151,70 2333,8%         

XIII n/d 13.1 
Liczba etatomiesięcy finansowanych ze 
środków pomocy technicznej 

szt. P n/d 9 141,85 n/d 29403,03 n/d 
model 
ekonometr
yczny 

57 920,47 n/d 55 870,75 n/d 59 970,18 n/d 

XIII n/d 13.1 
Odsetek wdrożonych rekomendacji 
operacyjnych 

% RS 45,00 0,00 0,0% 130 288,9% brak 
brak danych z 
WOP 

          

XIII n/d 13.1 Liczba przeprowadzonych ewaluacji szt. P n/d 4,00 n/d 18 n/d 
uproszczo
na 

74,20 n/d 74,20 n/d 74,20 n/d 

XIII n/d 13.1 
Ocena przydatności form  szkoleniowych 
dla beneficjentów 

skala 0-
5 

RS 4,20 0,00 0,0% 0 0,0% brak 
wskaźnik nie jest 
kumultatywny 

          

XIII n/d 13.1 
Liczba uczestników form szkoleniowych 
dla beneficjentów 

osoby P n/d 5 115,00 n/d 13992 n/d 
uproszczo
na 

101 386,68 n/d 72 144,60 n/d 130 628,77 n/d 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych systemów SL oraz LSI (stan na dzień 31.12.2018 r.) oraz zapisów SZOOP RPO WSL 2014-2020 
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Tabela 30. Wartości wskaźników produktu i rezultatu strategicznego prognozowane na podstawie efektywności rzeczywistej uzupełnianej efektywnością zakładaną z projektów 

zakończonych oraz projektów będących w trakcie realizacji 

OP PI 
Dział
anie 

Wskaźnik 
Jednos
tka 
miary 

Typ 
wska
źnika 

Wartość 
docelowa 

Realizacja (na 
podstawie 
WNP) 

Realizac
ja (na 
podstaw
ie WNP) 
% 

Szacowana 
realizacja (na 
podstawie 
umów) 

Szacowa
na 
realizacja 
(na 
podstawi
e umów) 
% 

rodzaj 
prognozy 

wartość 
prognozowana 

wartość 
prognozo
wana (% 
wartości 
docelowe
j) 

minimum 

minimum 
(% 
wartości 
docelowe
j) 

maksimum 
maksimum 
(% wartości 
docelowej) 

I 1a 1.1 
Liczba wspartych laboratoriów 

badawczych 
szt. P 17,00 0,00 0,0% 29,00 170,6% 

uproszczo

na 
40,05 235,6% 34,60 203,5% 45,49 267,6% 

I 1a 1.1 
Liczba naukowców  pracujących w 
ulepszonych obiektach infrastruktury 
badawczej 

EPC P 50,00 0,00 0,0% 175,00 350,0% 
uproszczo
na 

233,97 467,9% 207,99 416,0% 259,96 519,9% 

I 1a 1.1 
Inwestycje prywatne uzupełniające 
wsparcie publiczne w projekty w zakresie 
innowacji lub badań i rozwoju 

EUR P 12 500 000,00 0,00 0,0% 4 560 067,65 36,5% 
uproszczo
na 

9 109 795,52 72,9% 8 271 479,81 66,2% 9 948 111,22 79,6% 

I 1a 1.1 
Liczba jednostek naukowych 
ponoszących nakłady inwestycyjne na 
działalność B+R 

szt. P 10,00 0,00 0,0% 4,00 40,0% 
uproszczo
na 

6,96 69,6% 4,85 48,5% 9,07 90,7% 

I 1b 
1.2, 
1.3, 
1.4 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
wsparcie 

szt. P 380,00 5,00 1,3% 389,00 102,4% 
uproszczo
na 

680,57 179,1% 657,74 173,1% 703,41 185,1% 

I 1b 1.2 
Inwestycje prywatne uzupełniające 
wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw 
(dotacje) 

EUR P 126 483 992,00 1 407 064,78 1,1% 24 981 290,60 19,8% 
model 
ekonomet
ryczny 

144 789 026,53 114,5% 130 786 329,46 103,4% 158 791 723,60 125,5% 

I 1b 1.2 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
dotacje 

szt. P 150,00 36,00 24,0% 100,00 66,7% 
uproszczo
na 

217,56 145,0%         

I 1b 1.2 
Liczba przedsiębiorstw współpracujących 
z ośrodkami badawczymi 

szt. P 63,00 1,00 1,6% 77,00 122,2% 
uproszczo
na 

231,07 366,8% 214,52 340,5% 247,62 393,1% 

I 1b 1.2 
Liczba przedsięwzięć i projektów w 
inteligentnych specjalizacjach 

szt. P 80,00 5,00 6,3% 112,00 140,0% 
uproszczo
na 

329,34 411,7% 312,32 390,4% 346,36 433,0% 

I 1b 1.2 
Liczba wspartych laboratoriów 
badawczych w przedsiębiorstwach 

szt. P 22,00 4,00 18,2% 16,00 72,7% 
uproszczo
na 

45,40 206,4% 40,69 185,0% 50,11 227,8% 

I 1b 1.3 
Liczba instytucji otoczenia biznesu 
wspartych w zakresie profesjonalizacji 
usług 

szt. P 9,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% brak 
brak danych z 
UMD 

          

I 1b 1.3 
Liczba zaawansowanych usług (nowych 

lub ulepszonych) świadczonych przez IOB 
szt. P 9,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% brak 

brak danych z 

UMD 
          

I 1b 
1.4, 
1.3 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
wsparcie 

szt. P 230,00 0,00 0,0% 289,00 125,7% 
uproszczo
na 

6 489,05 2821,3% 5 752,23 2501,0% 7 225,87 ###### 

I 1b 
1.4, 
1.3 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
wsparcie niefinansowe 

szt. P 230,00 0,00 0,0% 289,00 125,7% 
uproszczo
na 

5 660,99 2461,3%         

I 1b 1.4 Liczba instytucji wspierające innowacje szt. P 2,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% brak 
brak danych z 
UMD 

          

II 2c 2.1 

Liczba uruchomionych platform cyfrowych 
informujących o zanieczyszczeniu 
powietrza o charakterze co najmniej 
ponadlokalnym 

szt. P 1,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% brak 
brak danych z 
UMD 

          

II 2c 2.1 
Liczba uruchomionych platform cyfrowych 
w obszarze e-zdrowia o charakterze co 
najmniej ponadlokalnym 

szt. P 1,00 0,00 0,0% 1,00 100,0% 
uproszczo
na 

1,06 105,8% 1,02 101,7% 1,10 109,9% 
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OP PI 
Dział
anie 

Wskaźnik 
Jednos
tka 
miary 

Typ 
wska
źnika 

Wartość 
docelowa 

Realizacja (na 
podstawie 
WNP) 

Realizac
ja (na 
podstaw
ie WNP) 
% 

Szacowana 
realizacja (na 
podstawie 
umów) 

Szacowa
na 
realizacja 
(na 
podstawi
e umów) 
% 

rodzaj 
prognozy 

wartość 
prognozowana 

wartość 
prognozo
wana (% 
wartości 
docelowe
j) 

minimum 

minimum 
(% 
wartości 
docelowe
j) 

maksimum 
maksimum 
(% wartości 
docelowej) 

II 2c 2.1 
Liczba usług publicznych udostępnionych 
on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 
- transakcja 

szt. P 32,00 131,00 409,4% 559 1746,9% 
model 
ekonomet
ryczny 

576,89 1802,8% 567,76 1774,3% 586,01 ###### 

II 2c 2.1 
Liczba wspartych podmiotów 
realizujących zadania publiczne przy 
wykorzystaniu TIK 

szt. P 107,00 24,00 22,4% 106 99,1% 
model 
ekonomet
ryczny 

110,68 103,4% 109,74 102,6% 111,63 104,3% 

II 2c 2.1 
Liczba zdigitalizowanych dokumentów 
zawierających informacje sektora 
publicznego 

szt. P 20 426,00 1 964,00 9,6% 7 696 270 37678,8% 
model 
ekonomet
ryczny 

9 329 300,22 45673,7% 8 793 977,88 43052,9% 9 864 622,56 ###### 

II 2c 2.1 
Pojemność zdigitalizowanej informacji 
sektora publicznego 

TB P 159,33 2,19 1,4% 195,17 122,5% 
model 
ekonomet
ryczny 

236,10 148,2% 219,24 137,6% 252,95 158,8% 

II 3a 3.1 
Liczba inwestycji zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach inwestycyjnych 

szt. P 6,00 0,00 0,0% 9,00 150,0% 
uproszczo
na 

29,35 489,2% 21,01 350,2% 37,70 628,3% 

II 3a 3.1 
Powierzchnia przygotowanych terenów 
inwestycyjnych 

ha P 33,00 0,00 0,0% 38,10 115,5% 
uproszczo
na 

114,45 346,8% 87,93 266,4% 140,97 427,2% 

II 3b 3.5 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
wsparcie 

szt. P 353,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% brak 
brak danych z 
UMD 

          

II 3b 3.5 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
dotacje 

szt. P 85,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% brak 
brak danych z 
UMD 

          

II 3b 3.5 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
wsparcie niefinansowe 

szt. P 268,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% brak 
brak danych z 
UMD 

          

II 3b 3.5 
Liczba wspartych przedsięwzięć 
informacyjno-promocyjnych o charakterze 
międzynarodowym 

szt. P 52,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% brak 
brak danych z 
UMD 

          

II 3c 
3.2, 
3.3, 
3.4 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
wsparcie 

szt. P 1 308,00 301,00 23,0% 1 308 100,0% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

II 3c 
3.2, 
3.3 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
dotacje 

szt. P 534,00 301,00 56,4% 544,00 101,9% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

II 3c 3.4 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
wsparcie finansowe inne niż dotacje 

szt. P 774,00 0,00 0,0% 774 100,0% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

II 3c 3.2 
Liczba przedsiębiorstw objętych 
wsparciem w celu wprowadzenia 
produktów nowych dla rynku 

szt. P 222,00 192,00 86,5% 442 199,1% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

II 3c 
3.2, 
3.3 

Inwestycje prywatne uzupełniające 
wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw 
(dotacje) 

EUR P 226 277 443,00 79 803 775,39 35,3% 
218 697 
562,44 

96,7% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

II 3c 3.4 
Inwestycje prywatne uzupełniające 
wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw 
(inne niż dotacje) 

EUR P 16 058 823,00 0,00 0,0% 13 249 238,09 82,5% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

II 3c 
3.2, 
3.3, 
3.4 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwach 

EPC P 482,00 608,75 126,3% 2 085,63 432,7% 
uproszczo
na 

2 065,44 428,5% 2 065,44 428,5% 2 065,44 428,5% 

IV 4a 4.1 
Liczba jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej z OZE 

szt. P 48,00 497,00 1035,4% 2 942,00 6129,2% 
model 
ekonomet
ryczny 

4 968,34 10350,7% 4 305,82 8970,5% 5 630,85 ###### 
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OP PI 
Dział
anie 

Wskaźnik 
Jednos
tka 
miary 

Typ 
wska
źnika 

Wartość 
docelowa 

Realizacja (na 
podstawie 
WNP) 

Realizac
ja (na 
podstaw
ie WNP) 
% 

Szacowana 
realizacja (na 
podstawie 
umów) 

Szacowa
na 
realizacja 
(na 
podstawi
e umów) 
% 

rodzaj 
prognozy 

wartość 
prognozowana 

wartość 
prognozo
wana (% 
wartości 
docelowe
j) 

minimum 

minimum 
(% 
wartości 
docelowe
j) 

maksimum 
maksimum 
(% wartości 
docelowej) 

IV 4a 4.1 
Liczba jednostek wytwarzania energii 
cieplnej z OZE 

szt. P 57,00 1 971,00 3457,9% 3 554,00 6235,1% 
model 
ekonomet
ryczny 

8 931,52 15669,3% 7 350,87 12896,3% 10 512,17 ###### 

IV 4a 4.1 
Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych 

t. ekw. 
 

CO₂/rok 
P 5 525,00 3 439,18 62,2% 14 749,24 267,0% 

model 
ekonomet
ryczny 

27 079,01 490,1% 24 695,84 447,0% 29 462,18 533,3% 

IV 4a 4.1 
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 
ze źródeł odnawialnych 

MW P 30,00 11,41 38,0% 47,24 157,5% 
model 
ekonomet
ryczny 

84,32 281,1% 57,38 191,3% 111,25 370,8% 

IV 4b 4.2 
Liczba jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej z OZE 

szt. P 4,00 0,00 0,0% 4,00 100,0% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

IV 4b 4.2 
Liczba jednostek wytwarzania energii 
cieplnej z OZE 

szt. P 10,00 0,00 0,0% 10,00 100,0% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

IV 4b 4.2 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
wsparcie 

szt. P 52,00 0,00 0,0% 52,00 100,0% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

IV 4b 4.2 
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 
ze źródeł odnawialnych 

MW P 6,00 0,00 0,0% 6,00 100,0% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

IV 4c 4.3 Stopień redukcji PM 10 t/rok P 637,00 2,04 0,3% 271,38 42,6% 
uproszczo
na 

674,97 106,0% 612,70 96,2% 737,24 115,7% 

IV 4c 4.3 
Liczba jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej z OZE 

szt. P 42,00 4,00 9,5% 80,00 190,5% 
model 
ekonomet
ryczny 

91,82 218,6% 88,20 210,0% 95,44 227,2% 

IV 4c 4.3 
Liczba jednostek wytwarzania energii 
cieplnej z OZE 

szt. P 42,00 54,00 128,6% 201,00 478,6% 
uproszczo
na 

322,46 767,8% 287,99 685,7% 356,92 849,8% 

IV 4c 4.3 
Liczba gospodarstw domowych z lepszą 
klasą zużycia energii 

szt. P 699,00 0,00 0,0% 1 091,00 156,1% 
model 
ekonomet
ryczny 

1 227,86 175,7% 1 153,64 165,0% 1 302,07 186,3% 

IV 4c 4.3 
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 
ze źródeł odnawialnych 

MW P 21,00 0,12 0,6% 62,90 299,5% 
uproszczo
na 

103,56 493,1% 78,23 372,5% 128,89 613,8% 

IV 4c 4.3 
Zmniejszenie rocznego zużycia energii 
pierwotnej w budynkach publicznych 

kWh/ro
k 

P 115 800 000,00 11 829 523,84 10,2% 
199 687 
128,44 

172,4% 
model 
ekonomet
ryczny 

181 312 308,20  156,6% 177 561 803,94 153,3% 185 062 812,47 159,8% 

IV 4c 4.3 
Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych 

szt. P 8 181,00 6 674,98 81,6% 64 021,94 782,6% 

model 

ekonomet
ryczny 

80 640,74 985,7% 79 335,16 969,7% 81 946,32 ###### 

IV 4e 4.5 
Liczba zakupionych jednostek taboru 
pasażerskiego w publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji miejskiej 

szt. P 200,00 154,00 77,0% 367,00 183,5% 
model 
ekonomet
ryczny 

428,66 214,3% 382,25 191,1% 475,08 237,5% 

IV 4e 4.5 
Liczba wybudowanych zintegrowanych 
węzłów przesiadkowych 

szt. P 62,00 12,00 19,4% 65,00 104,8% 
model 
ekonomet
ryczny 

70,77 114,1% 67,19 108,4% 74,34 119,9% 

IV 4e 4.5 
Liczba zainstalowanych inteligentnych 
systemów transportowych 

szt. P 10,00 0,00 0,0% 6,00 60,0% 
uproszczo
na 

8,69 86,9% 7,54 75,4% 9,84 98,4% 

IV 4e 4.5 
Całkowita długość nowych lub 
zmodernizowanych linii tramwajowych i 
linii metra 

km P 10,00 0,00 0,0% 13,79 137,9% 
uproszczo
na 

17,27 172,7%         
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OP PI 
Dział
anie 

Wskaźnik 
Jednos
tka 
miary 

Typ 
wska
źnika 

Wartość 
docelowa 

Realizacja (na 
podstawie 
WNP) 

Realizac
ja (na 
podstaw
ie WNP) 
% 

Szacowana 
realizacja (na 
podstawie 
umów) 

Szacowa
na 
realizacja 
(na 
podstawi
e umów) 
% 

rodzaj 
prognozy 

wartość 
prognozowana 

wartość 
prognozo
wana (% 
wartości 
docelowe
j) 

minimum 

minimum 
(% 
wartości 
docelowe
j) 

maksimum 
maksimum 
(% wartości 
docelowej) 

IV 4e 4.5 
Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych 

t. ekw. 
 
CO₂/rok 

P 1 718,00 3 173,13 184,7% 75 234,51 4379,2% 
uproszczo
na 

111 731,04 6503,6% 100 566,43 5853,7% 122 895,64 ###### 

IV 4e 4.5 Długość wspartej infrastruktury rowerowej km P 24,00 0,00 0,0% 32,51 135,5% 
uproszczo
na 

59,55 248,1% 41,48 172,8% 77,61 323,4% 

IV 4g 4.4 
Liczba jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej i cieplnej w ramach 
kogeneracji 

szt. P 22,00 2,00 9,1% 3,00 13,6% 
uproszczo
na 

23,78 108,1% 14,95 67,9% 32,62 148,3% 

IV 4g 4.4 
Dodatkowa zdolność produkcji energii 
elektrycznej i cieplnej w warunkach 
kogeneracji 

MW P 24,75 175,04 707,2% 176,84 714,5% 
uproszczo
na 

1 361,20 5499,8% 666,97 2694,8% 2 055,43 ###### 

IV 4g 4.4 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
wsparcie 

szt. P 22,00 1,00 4,5% 2,00 9,1% 
uproszczo
na 

20,12 91,4% 9,25 42,1% 30,98 140,8% 

IV  6e 4.6 Stopień redukcji PM10 t/rok P 110,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% brak 
brak danych z 
UMD 

          

IV  6e 4.6 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła szt. P 11 558,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% brak 
brak danych z 
UMD 

          

IV  6e 4.6 
Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych 

tony 
równow
ażnika 
CO2 

P 5 659,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% brak 
brak danych z 
UMD 

          

V 5b 5.5 

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

szt. P 18,00 33,00 183,3% 60,00 333,3% 
model 
ekonomet
ryczny 

60,46 335,9% 60,46 335,9% 60,46 335,9% 

V 5b 5.5 
Liczba ludności odnoszących korzyści ze 
środków ochrony przeciwpowodziowej 

osoby P 74 484,00 5 562 909,00 7468,6% 8 674 514,00 11646,1% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

V 5b 5.5 
Liczba ludności odnoszących korzyści ze 
środków ochrony przed pożarami lasów 

osoby P 95 436,00 5 370 997,00 5627,9% 8 192 108,00 8583,9% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

V 6a 5.2 
Liczba wspartych zakładów 
zagospodarowania odpadów 

szt. P 8,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% brak 
brak danych z 
UMD 

          

V 6a 5.2 
Masa wycofanych z użytkowania i 
unieszkodliwionych wyrobów 
zawierających azbest 

t P 2 444,00 333,60 13,6% 1 929,25 78,9% 
model 
ekonomet
ryczny 

4 345,13 177,8% 3 704,46 151,6% 4 985,80 204,0% 

V 6a 5.2 
Dodatkowe możliwości przerobowe w 
zakresie recyklingu odpadów 

t/rok P 96 426,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% brak 
brak danych z 
UMD 

          

V 6a 5.2 
Liczba wspartych Punktów Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych 

szt. P 19,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% brak 
brak danych z 
UMD 

          

V 6b 5.1 
Liczba wspartych oczyszczalni ścieków 
komunalnych 

szt. P 6,00 1,00 16,7% 12,00 200,0% 
uproszczo
na 

12,22 203,7% 12,19 203,2% 12,25 204,2% 

V 6b 5.1 Długość sieci kanalizacji sanitarnej km P 267,00 36,48 13,7% 328,70 123,1% 
model 
ekonomet
ryczny 

333,58 124,9% 332,63 124,6% 334,53 125,3% 

V 6b 5.1 Długość sieci wodociągowej km P 15,00 8,16 54,4% 63,49 423,3% 
uproszczo
na 

64,66 431,0% 64,37 429,1% 64,94 433,0% 
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OP PI 
Dział
anie 

Wskaźnik 
Jednos
tka 
miary 

Typ 
wska
źnika 

Wartość 
docelowa 

Realizacja (na 
podstawie 
WNP) 

Realizac
ja (na 
podstaw
ie WNP) 
% 

Szacowana 
realizacja (na 
podstawie 
umów) 

Szacowa
na 
realizacja 
(na 
podstawi
e umów) 
% 

rodzaj 
prognozy 

wartość 
prognozowana 

wartość 
prognozo
wana (% 
wartości 
docelowe
j) 

minimum 

minimum 
(% 
wartości 
docelowe
j) 

maksimum 
maksimum 
(% wartości 
docelowej) 

V 6b 5.1 
Liczba dodatkowych osób korzystających 
z ulepszonego zaopatrzenia w wodę 

osoby P 6 429,00 0,00 0,0% 84 584,00 1315,7% 
model 
ekonomet
ryczny 

86 571,18 1346,6% 85 891,40 1336,0% 87 250,96 ###### 

V 6b 5.1 
Liczba dodatkowych osób korzystających 
z ulepszonego oczyszczania ścieków 

RLM P 36 455,00 228,00 0,6% 205 594,00 564,0% 
model 
ekonomet
ryczny 

208 342,07 571,5% 207 688,02 569,7% 208 996,13 573,3% 

V 6c 5.3 

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w 
objętych wsparciem miejscach należących 
do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego 
oraz stanowiących atrakcje turystyczne 

odwied
ziny/ 
rok 

P 196 152,00 1 000,00 0,5% 1 270 886,00 647,9% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

V 6c 5.3 
Liczba zabytków nieruchomych objętych 
wsparciem 

szt. P 35,00 1,00 2,9% 45,00 128,6% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

V 6d 5.4 
Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu 
uzyskania lepszego statusu ochrony 

ha P 175,00 0,00 0,0% 125,37 71,6% 
model 
ekonomet
ryczny 

153,08 87,5% 129,11 73,8% 177,05 101,2% 

V 6d 5.4 Liczba wspartych form ochrony przyrody szt. P 6,00 0,00 0,0% 17,00 283,3% 
uproszczo
na 

25,51 425,2% 22,86 381,0% 28,16 469,3% 

V 6d 5.4 
Łączna powierzchnia zrekultywowanych 
gruntów 

ha P 72,00 6,00 8,3% 181,05 251,5% 
model 
ekonomet
ryczny 

237,01 329,2% 209,30 290,7% 264,73 367,7% 

V 6d 5.4 
Liczba ośrodków prowadzących 
działalność w zakresie edukacji 
ekologicznej objętych wsparciem 

szt. P 6,00 0,00 0,0% 12,00 200,0% 
uproszczo
na 

16,60 276,7% 15,22 253,7% 17,98 299,6% 

VI 7b 6.1 
Całkowita długość przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg 

km P 39,50 0,00 0,0% 70,44 178,3% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

VI 7b 6.1 Całkowita długość nowych dróg km P 59,50 3,80 6,4% 49,65 83,4% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

VI 7d 6.2 Liczba zakupionych pojazdów kolejowych szt. P 10,00 0,00 0,0% 12,00 120,0% 
uproszczo
na 

33,66 336,6%         

VI 7d 6.2 
Całkowita długość przebudowanych lub 
zmodernizowanych linii kolejowych 

km P 90,50 0,00 0,0% 0,00 0,0% brak 
brak danych z 
UMD 

          

X 9a 
10.1, 
10.2 

Ludność objęta ulepszonymi usługami 
zdrowotnymi 

osoby P 736 400,00 0,00 0,0% 437 372,00 59,4% 
uproszczo
na 

1 098 694,11 149,2% 935 841,99 127,1% 1 261 546,23 171,3% 

X 9a 
10.1, 
10.2 

Liczba wspartych podmiotów leczniczych szt. P 78,00 0,00 0,0% 40,00 51,3% 
uproszczo
na 

118,86 152,4% 106,18 136,1% 131,55 168,7% 

X 9a 
10.1, 
10.2 

Liczba wspartych obiektów, w których 
realizowane są usług aktywizacji 
społeczno-zawodowej 

szt. P 87,00 51,00 58,6% 107,00 123,0% 
uproszczo
na 

178,44 205,1% 149,93 172,3% 206,94 237,9% 

X 9b 
10.3, 
10.4 

Powierzchnia obszarów objetych 
rewitalizacją 

ha P 132,00 1,78 1,3% 97,07 73,5% 
model 
ekonomet
ryczny 

112,75 85,4% 111,56 84,5% 113,94 86,3% 

X 9b 
10.3, 
10.4 

Ludność mieszkająca na obszarach 
objętych zintegrowanymi strategiami 
rozwoju obszarów miejskich 

osoby P 1 119 242,00 31 835,00 2,8% 1 011 306,00 90,4% 
model 
ekonomet
ryczny 

1 241 518,06 110,9% 1 230 976,88 110,0% 1 252 059,24 111,9% 

XII 10a 
12.1, 
12.2 

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury 
w zakresie opieki nad dziećmi lub 
infrastruktury edukacyjnej 

osoby P 32 329,00 7 432,00 23,0% 39 483,00 122,1% brak 
brak dostępnej 
alokacji 
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Wskaźnik 
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miary 
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wska
źnika 
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Realizac
ja (na 
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% 
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na 
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prognozowana 
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prognozo
wana (% 
wartości 
docelowe
j) 

minimum 

minimum 
(% 
wartości 
docelowe
j) 

maksimum 
maksimum 
(% wartości 
docelowej) 

XII 10a 
12.1, 
12.2 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
przedszkolnej 

szt. P 50,00 26,00 52,0% 71,00 142,0% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

XII 10a 
12.1, 
12.2 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
kształcenia zawodowego 

szt. P 52,00 16,00 30,8% 131,00 251,9% 
model 
ekonomet
ryczny 

131,42 252,7% 131,424 252,7% 131,424 252,7% 

XII 10a 12.3 
Liczba osób odwiedzających Planetarium 
Śląskie ze zorganizowanych grup 
uczniowskich i przedszkolnych 

osoby P 156 000,00 0,00 0,0% 156 000,00 100,0% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób bezrobotnych (łącznie z 
długotrwale bezrobotnymi) objętych 
wsparciem w programie 

osoby P 49 303,00 28 759,00 58,3% 32118 65,1% 
model 
ekonomet
ryczny 

50 917,55 103,3% 49 910,42 101,2% 51 924,68 105,3% 

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób bezrobotnych (łącznie z 
długotrwale bezrobotnymi) objętych 
wsparciem w programie - kobiety 

osoby P 26 131,00 18 068,00 69,1% 17899 68,5% 
model 
ekonomet
ryczny 

29 789,04 114,0% 29 078,91 111,3% 30 499,18 116,7% 

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób bezrobotnych (łącznie z 
długotrwale bezrobotnymi) objętych 
wsparciem w programie - mężczyźni 

osoby P 23 172,00 10 235,00 44,2% 13891 59,9% 
model 
ekonomet
ryczny 

19 979,28 86,2% 19 577,39 84,5% 20 381,17 88,0% 

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych 
objętych wsparciem w programie 

osoby P 27 395,00 13 409,00 48,9% 14784 54,0% 
model 
ekonomet
ryczny 

28 597,88 104,4% 27 913,01 101,9% 29 282,76 106,9% 

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych 
objętych wsparciem w programie - kobiety 

osoby P 15 341,00 8 146,00 53,1% 8010 52,2% 
model 
ekonomet
ryczny 

16 159,01 105,3% 15 704,50 102,4% 16 613,53 108,3% 

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych 
objętych wsparciem w programie - 
mężczyźni 

osoby P 12 054,00 4 611,00 38,3% 6209 51,5% 
model 
ekonomet
ryczny 

10 668,63 88,5% 10 393,06 86,2% 10 944,20 90,8% 

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w programie 

osoby P 1 436,00 2 680,00 186,6% 2556 178,0% 
model 
ekonomet
ryczny 

4 488,39 312,6% 4 291,83 298,9% 4 684,94 326,2% 

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w programie - kobiety 

osoby P 933,00 1 517,00 162,6% 1375 147,4% 
model 
ekonomet
ryczny 

2 373,09 254,4% 2 251,38 241,3% 2 494,79 267,4% 

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w programie - 
mężczyźni 

osoby P 503,00 864,00 171,8% 991 197,0% 
model 
ekonomet
ryczny 

1 640,20 326,1% 1 556,81 309,5% 1 723,59 342,7% 

VII 8i 7.1 
Liczba osób biernych zawodowo objętych 
wsparciem w programie 

osoby P 1 908,00 1 571,00 82,3% 2302 120,6% 
model 
ekonomet
ryczny 

2 817,27 147,7% 2 485,45 130,3% 3 149,09 165,0% 

VII 8i 7.1 
Liczba osób biernych zawodowo objętych 
wsparciem w programie - kobiety 

osoby P 1 164,00 903,00 77,6% 1110 95,4% 
model 
ekonomet
ryczny 

1 551,43 133,3% 1 405,63 120,8% 1 697,23 145,8% 

VII 8i 7.1 
Liczba osób biernych zawodowo objętych 
wsparciem w programie - mężczyźni 

osoby P 744,00 497,00 66,8% 919 123,5% 
model 
ekonomet
ryczny 

1 003,47 134,9% 864,78 116,2% 1 142,16 153,5% 

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej 
objętych wsparciem w programie 

osoby P 10 608,00 6 440,00 60,7% 4608 43,4% 
model 
ekonomet
ryczny 

17 640,81 166,3% 17 216,69 162,3% 18 064,93 170,3% 
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OP PI 
Dział
anie 

Wskaźnik 
Jednos
tka 
miary 

Typ 
wska
źnika 

Wartość 
docelowa 

Realizacja (na 
podstawie 
WNP) 

Realizac
ja (na 
podstaw
ie WNP) 
% 

Szacowana 
realizacja (na 
podstawie 
umów) 

Szacowa
na 
realizacja 
(na 
podstawi
e umów) 
% 

rodzaj 
prognozy 

wartość 
prognozowana 

wartość 
prognozo
wana (% 
wartości 
docelowe
j) 

minimum 

minimum 
(% 
wartości 
docelowe
j) 

maksimum 
maksimum 
(% wartości 
docelowej) 

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej 
objętych wsparciem w programie - kobiety 

osoby P 5 940,00 3 294,00 55,5% 2344 39,5% 
model 
ekonomet
ryczny 

8 554,27 144,0% 8 324,37 140,1% 8 784,17 147,9% 

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej 
objętych wsparciem w programie - 
mężczyźni 

osoby P 4 668,00 2 712,00 58,1% 1944 41,6% 
model 
ekonomet
ryczny 

7 357,55 157,6% 7 150,43 153,2% 7 564,67 162,1% 

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach 
objętych wsparciem w programie 

osoby P 45 314,00 22 848,00 50,4% 20217 44,6% 
model 
ekonomet
ryczny 

27 850,70 61,5% 27 099,21 59,8% 28 602,19 63,1% 

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach 
objętych wsparciem w programie - kobiety 

osoby P 25 829,00 12 528,00 48,5% 10609 41,1% 
model 
ekonomet
ryczny 

15 057,79 58,3% 14 604,40 56,5% 15 511,17 60,1% 

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach 
objętych wsparciem w programie - 
mężczyźni 

osoby P 19 485,00 9 609,00 49,3% 8935 45,9% 
model 
ekonomet
ryczny 

11 853,12 60,8% 11 390,54 58,5% 12 315,70 63,2% 

VII 8i 7.2 
Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne 
środki na podjęcie działalności 
gospodarczej w programie 

osoby P 4 214,00 4 843,00 114,9% 5606 133,0% 
model 
ekonomet
ryczny 

8 733,20 207,2% 8 379,53 198,8% 9 086,88 215,6% 

VII 8i 7.2 
Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne 
środki na podjęcie działalności 
gospodarczej w programie - kobiety 

osoby P 2 402,00 2 632,00 109,6% 2883 120,0% 
model 
ekonomet
ryczny 

4 635,30 193,0% 4 440,72 184,9% 4 829,87 201,1% 

VII 8i 7.2 
Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne 
środki na podjęcie działalności 
gospodarczej w programie - mężczyźni 

osoby P 1 812,00 2 166,00 119,5% 2678 147,8% 
model 
ekonomet
ryczny 

4 101,79 226,4% 3 918,83 216,3% 4 284,76 236,5% 

VII 8i 7.1 
Liczba osób pracujących znajdujących się 
w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy 
objętych wsparciem w programie 

osoby P 283,00 0,00 0,0% 0 0,0% brak 
brak danych z 
UMD 

          

VII 8i 7.1 
Liczba osób pracujących znajdujących się 
w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy 
objętych wsparciem w programie - kobiety 

osoby P 150,00 0,00 0,0% 0 0,0% brak 
brak danych z 
UMD 

          

VII 8i 7.1 

Liczba osób pracujących znajdujących się 
w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy 
objętych wsparciem w programie - 
mężczyźni 

osoby P 133,00 0,00 0,0% 0 0,0% brak 
brak danych z 
UMD 

          

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje 
po opuszczeniu programu 

osoby R 18 825,00 3 808,00 20,2% 6567 34,9% 
uproszczo
na 

15 649,00 83,1% 15 251,47 81,0% 16 046,52 85,2% 

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje 
po opuszczeniu programu - kobiety 

osoby R 10 730,00 1 392,00 13,0% 2547 23,7% 
model 
ekonomet
ryczny 

3 555,67 33,1% 3 114,00 29,1% 3 997,34 37,3% 

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje 
po opuszczeniu programu - mężczyźni 

osoby R 8 095,00 1 253,00 15,5% 2380 29,4% 
model 
ekonomet
ryczny 

3 024,12 37,4% 2 522,86 31,5% 3 525,37 43,6% 

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób pracujących po opuszczeniu 
programu (łącznie z pracującymi na 
własny rachunek) 

osoby R 31 308,00 8 688,00 27,8% 11456 36,6% 
model 
ekonomet
ryczny 

27 918,12 89,2% 27 466,04 86,9% 28 370,20 90,6% 

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób pracujących po opuszczeniu 
programu (łącznie z pracującymi na 
własny rachunek) - kobiety 

osoby R 16 593,00 5 004,00 30,2% 5794 34,9% 
model 
ekonomet
ryczny 

13 041,43 78,6% 12 745,32 72,8% 13 337,54 80,4% 
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OP PI 
Dział
anie 

Wskaźnik 
Jednos
tka 
miary 

Typ 
wska
źnika 

Wartość 
docelowa 

Realizacja (na 
podstawie 
WNP) 

Realizac
ja (na 
podstaw
ie WNP) 
% 

Szacowana 
realizacja (na 
podstawie 
umów) 

Szacowa
na 
realizacja 
(na 
podstawi
e umów) 
% 

rodzaj 
prognozy 

wartość 
prognozowana 

wartość 
prognozo
wana (% 
wartości 
docelowe
j) 

minimum 

minimum 
(% 
wartości 
docelowe
j) 

maksimum 
maksimum 
(% wartości 
docelowej) 

VII 8i 
7.1, 
7.2 

Liczba osób pracujących po opuszczeniu 
programu (łącznie z pracującymi na 
własny rachunek) - mężczyźni 

osoby R 14 715,00 3 044,00 20,7% 4670 31,7% 
model 
ekonomet
ryczny 

9 743,32 66,2% 9 522,56 64,7% 9 964,08 67,7% 

VII 8i 7.2 
Liczba utworzonych miejsc pracy w 
ramach udzielonych z EFS środków na 
podjęcie działalności gospodarczej 

sztuki R 4 256,00 3 075,00 72,3% 3747 88,0% 
model 
ekonomet
ryczny 

5 818,51 136,7% 5 476,54 128,7% 6 160,48 144,7% 

VII 8iii 7.3 

Liczba osób pozostających bez pracy, 
które otrzymały bezzwrotne środki na 
podjęcie działalności gospodarczej w 
programie 

osoby P 1 267,00 1 153,00 91,0% 1580 124,7% 
model 
ekonomet
ryczny 

1 578,94 124,6% 1 578,94 72,8% 1 578,94 124,6% 

VII 8iii 7.3 

Liczba osób pozostających bez pracy, 
które otrzymały bezzwrotne środki na 
podjęcie działalności gospodarczej w 
programie - kobiety 

osoby P 722,00 665,00 92,1% 833 115,4% 
model 
ekonomet
ryczny 

865,15 119,8% 865,15 64,7% 865,15 119,8% 

VII 8iii 7.3 

Liczba osób pozostających bez pracy, 
które otrzymały bezzwrotne środki na 
podjęcie działalności gospodarczej w 
programie - mężczyźni 

osoby P 545,00 416,00 76,3% 675 123,9% 
model 
ekonomet
ryczny 

639,72 117,4% 639,72 128,7% 639,72 117,4% 

VII 8iii 7.5 

Liczba osób pozostających bez pracy, 
które skorzystały z instrumentów 
zwrotnych na podjęcie działalności 
gospodarczej w programie 

osoby P 206,00 0,00 0,0% 293 142,2% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

VII 8iii 7.5 

Liczba osób pozostających bez pracy, 
które skorzystały z instrumentów 
zwrotnych na podjęcie działalności 
gospodarczej w programie - kobiety 

osoby P 117,00 0,00 0,0% 0 0,0% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

VII 8iii 7.5 

Liczba osób pozostających bez pracy, 
które skorzystały z instrumentów 
zwrotnych na podjęcie działalności 
gospodarczej w programie - mężczyźni 

osoby P 89,00 0,00 0,0% 0 0,0% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

VII 8iii 7.3 
Liczba osób pracujących, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej w programie 

osoby P 20,00 0,00 0,0% 0 0,0% brak 
brak danych z 
UMD 

          

VII 8iii 7.3 

Liczba osób pracujących, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej w programie - 
kobiety 

osoby P 11,00 0,00 0,0% 0 0,0% brak 
brak danych z 
UMD 

          

VII 8iii 7.3 

Liczba osób pracujących, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej w programie - 
mężczyźni 

osoby P 9,00 0,00 0,0% 0 0,0% brak 
brak danych z 
UMD 

          

VII 8iii 7.5 

Liczba osób pracujących, które 
skorzystały z instrumentów zwrotnych na 
podjęcie działalności gospodarczej w 
programie 

osoby P 87,00 0,00 0,0% 0 0,0% brak 
brak dostępnej 
alokacji 
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OP PI 
Dział
anie 

Wskaźnik 
Jednos
tka 
miary 

Typ 
wska
źnika 

Wartość 
docelowa 

Realizacja (na 
podstawie 
WNP) 

Realizac
ja (na 
podstaw
ie WNP) 
% 

Szacowana 
realizacja (na 
podstawie 
umów) 

Szacowa
na 
realizacja 
(na 
podstawi
e umów) 
% 

rodzaj 
prognozy 

wartość 
prognozowana 

wartość 
prognozo
wana (% 
wartości 
docelowe
j) 

minimum 

minimum 
(% 
wartości 
docelowe
j) 

maksimum 
maksimum 
(% wartości 
docelowej) 

VII 8iii 7.5 

Liczba osób pracujących, które 
skorzystały z instrumentów zwrotnych na 
podjęcie działalności gospodarczej w 
programie - kobiety 

osoby P 50,00 0,00 0,0% 0 0,0% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

VII 8iii 7.5 

Liczba osób pracujących, które 
skorzystały z instrumentów zwrotnych na 
podjęcie działalności gospodarczej w 
programie - mężczyźni 

osoby P 37,00 0,00 0,0% 0 0,0% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

VII 8iii 
7.3, 
7.5 

Liczba utworzonych miejsc pracy w 
ramach udzielonych z EFS środków na 
podjęcie działalności gospodarczej 

sztuki R 1 596,00 1 116,00 69,9% 1869 117,1% 
model 
ekonomet
ryczny 

2 120,95 132,9% 2 111,46 132,3% 2 130,44 133,5% 

VII 8v 7.4 

Liczba pracowników zagrożonych 
zwolnieniem z pracy oraz osób 
zwolnionych z przyczyn dotyczących 
zakładu pracy objętych wsparciem w 
programie 

osoby P 1 777,00 1 726,00 97,1% 3705 208,5% 
model 
ekonomet
ryczny 

4 537,78 255,4% 4 354,69 245,1% 4 720,87 265,7% 

VII 8v 7.4 
Liczba osób, które po opuszczeniu 
programu podjęły pracę lub kontynuowały 
zatrudnienie 

osoby R 913,00 324,00 35,5% 2262 247,8% 
model 
ekonomet
ryczny 

5 045,15 552,6% 4 904,54 537,2% 5 185,76 568,0% 

VII 8v 7.4 
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje 
lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 
programu 

osoby R 647,00 722,00 111,6% 3224 498,3% 
model 
ekonomet
ryczny 

4 791,69 740,6% 4 609,32 712,4% 4 974,07 768,8% 

VIII 8iv 8.1 
Liczba utworzonych miejsc opieki nad 
dziećmi w wieku do 3 lat 

sztuki P 4 730,00 1 403,00 29,7% 3642 77,0% 
model 
ekonomet
ryczny 

5 117,82 108,2% 5 032,01 106,4% 5 203,64 110,0% 

VIII 8iv 8.1 
Liczba osób opiekujących się dziećmi w 
wieku do lat 3 objętych wsparciem w 
programie  

osoby P 890,00 2 078,00 233,5% 5634 633,0% 
model 
ekonomet
ryczny 

9 884,34 1110,6% 9 640,02 1083,1% 10 128,66 ###### 

VIII 8iv 8.1 
Liczba osób opiekujących się dziećmi w 
wieku do lat 3 objętych wsparciem w 
programie  - kobiety 

osoby P 872,00 1 380,00 158,3% 3813 437,3% 
model 
ekonomet
ryczny 

7 028,90 806,1% 6 811,93 781,2% 7 245,87 830,9% 

VIII 8iv 8.1 
Liczba osób opiekujących się dziećmi w 
wieku do lat 3 objętych wsparciem w 
programie  - mężczyźni 

osoby P 18,00 200,00 1111,1% 454 2522,2% 
model 
ekonomet
ryczny 

528,08 2933,8% 468,16 2600,9% 588,00 ###### 

VIII 8iv 8.1 

Liczba osób, które powróciły na rynek 
pracy po przerwie związanej z 
urodzeniem/ wychowaniem dziecka, lub 
utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu 
programu 

osoby R 436,00 718,00 164,7% 2839 651,1% 
model 
ekonomet
ryczny 

6 096,01 1398,2% 5 864,33 1345,0% 6 327,69 ###### 

VIII 8iv 8.1 

Liczba osób, które powróciły na rynek 
pracy po przerwie związanej z 
urodzeniem/ wychowaniem dziecka, lub 
utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu 
programu - kobiety 

osoby R 427,00 413,00 96,7% 1881 440,5% 
model 
ekonomet
ryczny 

2 889,01 676,6% 2 689,28 629,8% 3 088,75 723,4% 
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OP PI 
Dział
anie 

Wskaźnik 
Jednos
tka 
miary 

Typ 
wska
źnika 

Wartość 
docelowa 

Realizacja (na 
podstawie 
WNP) 

Realizac
ja (na 
podstaw
ie WNP) 
% 

Szacowana 
realizacja (na 
podstawie 
umów) 

Szacowa
na 
realizacja 
(na 
podstawi
e umów) 
% 

rodzaj 
prognozy 

wartość 
prognozowana 

wartość 
prognozo
wana (% 
wartości 
docelowe
j) 

minimum 

minimum 
(% 
wartości 
docelowe
j) 

maksimum 
maksimum 
(% wartości 
docelowej) 

VIII 8iv 8.1 

Liczba osób, które powróciły na rynek 
pracy po przerwie związanej z 
urodzeniem/ wychowaniem dziecka, lub 
utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu 
programu - mężczyźni 

osoby R 9,00 16,00 177,8% 146 1622,2% 
model 
ekonomet
ryczny 

164,33 1825,9% 146,79 1631,0% 181,87 ###### 

VIII 8iv 8.1 
Liczba osób pozostających bez pracy, 
które znalazły pracę lub poszukują pracy 
po opuszczeniu programu 

osoby R 178,00 427,00 239,9% 840 471,9% 
model 
ekonomet
ryczny 

2 410,70 1354,3% 2 296,58 1290,2% 2 524,82 ###### 

VIII 8v 8.2 
Liczba osób pracujących objętych 
wsparciem w programie (łącznie z 
pracującymi na własny rachunek) 

osoby P 53 222,00 31 089,00 58,4% 50417 94,7% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

VIII 8v 8.2 

Liczba osób pracujących objętych 
wsparciem w programie (łącznie z 
pracującymi na własny rachunek) - 
kobiety 

osoby P 25 547,00 17 404,00 68,1% 24972 97,7% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

VIII 8v 8.2 

Liczba osób pracujących objętych 
wsparciem w programie (łącznie z 
pracującymi na własny rachunek) - 
mężczyźni 

osoby P 27 675,00 13 685,00 49,4% 25445 91,9% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

VIII 8v 8.2 
Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw objętych 
usługami rozwojowymi w programie 

sztuki P 12 624,00 9 658,00 76,5% 12328 97,7% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

VIII 8v 8.2 

Liczba osób pracujących (łącznie z 
pracującymi na własny rachunek) w wieku 
50 lat i więcej objętych wsparciem w 
programie 

osoby P 5 322,00 4 430,00 83,2% 5053 94,9% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

VIII 8v 8.2 

Liczba osób pracujących (łącznie z 
pracującymi na własny rachunek) w wieku 
50 lat i więcej objętych wsparciem w 
programie - kobiety 

osoby P 2 555,00 2 469,00 96,6% 2503 98,0% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

VIII 8v 8.2 

Liczba osób pracujących (łącznie z 
pracującymi na własny rachunek) w wieku 
50 lat i więcej objętych wsparciem w 
programie - mężczyźni 

osoby P 2 767,00 1 961,00 70,9% 2550 92,2% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

VIII 8v 8.2 
Liczba osób pracujących o niskich 
kwalifikacjach objętych wsparciem w 
programie 

osoby P 15 434,00 13 291,00 86,1% 14648 94,9% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

VIII 8v 8.2 
Liczba osób pracujących o niskich 
kwalifikacjach objętych wsparciem w 
programie - kobiety 

osoby P 7 408,00 6 627,00 89,5% 7145 96,4% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

VIII 8v 8.2 
Liczba osób pracujących o niskich 
kwalifikacjach objętych wsparciem w 
programie - mężczyźni 

osoby P 8 026,00 6 664,00 83,0% 7503 93,5% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

VIII 8v 8.2 
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje 
lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 
programu 

osoby R 39 916,00 21 770,00 54,5% 39647 99,3% brak 
brak dostępnej 
alokacji 
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OP PI 
Dział
anie 

Wskaźnik 
Jednos
tka 
miary 

Typ 
wska
źnika 

Wartość 
docelowa 

Realizacja (na 
podstawie 
WNP) 

Realizac
ja (na 
podstaw
ie WNP) 
% 

Szacowana 
realizacja (na 
podstawie 
umów) 

Szacowa
na 
realizacja 
(na 
podstawi
e umów) 
% 

rodzaj 
prognozy 

wartość 
prognozowana 

wartość 
prognozo
wana (% 
wartości 
docelowe
j) 

minimum 

minimum 
(% 
wartości 
docelowe
j) 

maksimum 
maksimum 
(% wartości 
docelowej) 

VIII 8v 8.2 
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje 
lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 
programu - kobiety 

osoby R 19 160,00 12 345,00 64,4% 19581 102,2% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

VIII 8v 8.2 
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje 
lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 
programu - mężczyźni 

osoby R 20 756,00 9 425,00 45,4% 20066 96,7% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

VIII 8v 8.2 

Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw, które 
zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki 
udziałowi w programie 

sztuki R 7 574,00 5 907,00 78,0% 8206 108,3% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

VIII 8vi 8.3 
Liczba osób objętych programem 
zdrowotnym współfinansowanym z EFS 

osoby P 27 559,00 1 802,00 6,5% 248708 902,5% 
model 
ekonomet
ryczny 

1 961 388,06 7117,1% 1 903 064,02 6905,4% 2 019 712,10 ###### 

VIII 8vi 8.3 
Liczba osób objętych programem 
zdrowotnym współfinansowanym z EFS - 
kobiety 

osoby P 17 913,00 1 494,00 8,3% 146063 815,4% 
model 
ekonomet
ryczny 

1 172 076,04 6543,2% 1 137 560,36 6350,5% 1 206 591,73 ###### 

VIII 8vi 8.3 
Liczba osób objętych programem 
zdrowotnym współfinansowanym z EFS - 
mężczyźni 

osoby P 9 645,00 308,00 3,2% 102645 1064,2% 
model 
ekonomet
ryczny 

796 240,17 8255,5% 772 037,00 8004,5% 820 443,34 ###### 

VIII 8vi 8.3 

Liczba wdrożonych programów 
zdrowotnych istotnych z punktu widzenia 
potrzeb zdrowotnych regionu, w tym 
pracodawców 

sztuki P 2,00 1,00 50,0% 1 50,0% 
uproszczo
na 

5,17 258,5%         

VIII 8vi 8.3 
Liczba osób, które dzięki interwencji EFS 
zgłosiły się na badanie profilaktyczne 

osoby R 19 920,00 1 661,00 8,3% 210883 1058,6% 
model 
ekonomet
ryczny 

1 666 875,79 8367,9% 1 617 513,03 8120,0% 1 716 238,55 ###### 

VIII 8vi 8.3 
Liczba osób, które dzięki interwencji EFS 
zgłosiły się na badanie profilaktyczne - 
kobiety 

osoby R 16 932,00 1 412,00 8,3% 123793 731,1% 
model 
ekonomet
ryczny 

995 986,97 5882,3% 966 912,54 5710,6% 1 025 061,41 ###### 

VIII 8vi 8.3 
Liczba osób, które dzięki interwencji EFS 
zgłosiły się na badanie profilaktyczne - 
mężczyźni 

osoby R 2 988,00 249,00 8,3% 87090 2914,7% 
model 
ekonomet
ryczny 

676 740,16 22648,6% 656 169,30 21960,2% 697 311,02 ###### 

VIII 8vi 8.3 
Liczba osób, które po opuszczeniu 
programu podjęły pracę lub kontynuowały 
zatrudnienie 

osoby R 23 425,00 54,00 0,2% 150122 640,9% 
model 
ekonomet
ryczny 

1 744 566,49 7447,5% 1 536 417,35 6558,9% 1 952 715,63 ###### 

VIII 8vi 8.3 
Liczba osób, które po opuszczeniu 
programu podjęły pracę lub kontynuowały 
zatrudnienie - kobiety 

osoby R 11 244,00 45,00 0,4% 88951 791,1% 
model 
ekonomet
ryczny 

1 017 847,69 9052,4% 897 883,37 7985,4% 1 137 812,01 ###### 

VIII 8vi 8.3 
Liczba osób, które po opuszczeniu 
programu podjęły pracę lub kontynuowały 
zatrudnienie - mężczyźni 

osoby R 12 181,00 9,00 0,1% 61171 502,2% 
model 
ekonomet
ryczny 

726 718,80 5966,0% 638 512,54 5241,9% 814 925,05 ###### 

IX 9i 9.1 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie 

osoby P 30 065,00 17 742,00 59,0% 24708 82,2% 
model 
ekonomet
ryczny 

34 319,67 114,2% 33 699,11 112,1% 34 940,23 116,2% 

IX 9i 9.1 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie - kobiety 

osoby P 18 039,00 9 042,00 50,1% 13514 74,9% 
model 
ekonomet
ryczny 

18 322,32 101,6% 17 952,38 99,5% 18 692,26 103,6% 
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j) 

maksimum 
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(% wartości 
docelowej) 

IX 9i 9.1 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie - mężczyźni 

osoby P 12 026,00 6 292,00 52,3% 8788 73,1% 
model 
ekonomet
ryczny 

13 110,49 109,0% 12 873,57 107,0% 13 347,41 111,0% 

IX 9i 9.1 
Liczba osób z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w programie 

osoby P 2 415,00 6 014,00 249,0% 5886 243,7% 
model 
ekonomet
ryczny 

10 565,81 437,5% 10 272,29 425,4% 10 859,34 449,7% 

IX 9i 9.1 
Liczba osób z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w programie - kobiety 

osoby P 1 449,00 2 554,00 176,3% 3018 208,3% 
model 
ekonomet
ryczny 

5 003,94 345,3% 4 862,52 335,6% 5 145,36 355,1% 

IX 9i 9.1 
Liczba osób z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w programie - 
mężczyźni 

osoby P 966,00 2 658,00 275,2% 2250 232,9% 
model 
ekonomet
ryczny 

4 762,84 493,0% 4 637,59 480,1% 4 888,09 506,0% 

IX 9i 9.1 
Liczba środowisk objętych programami 
lokalnej aktywności (specyficzny) 

sztuki P 399,00 29,00 7,3% 125 31,3% 
model 
ekonomet
ryczny 

156,77 39,3% 146,09 36,6% 167,44 42,0% 

IX 9i 9.1 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym poszukujących 
pracy po opuszczeniu programu 

osoby R 1 819,00 2 057,00 113,1% 5213 286,6% 
model 
ekonomet
ryczny 

5 371,88 295,3% 5 212,92 286,6% 5 530,85 304,1% 

IX 9i 9.1 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym poszukujących 
pracy po opuszczeniu programu - kobiety 

osoby R 1 091,00 861,00 78,9% 2509 230,0% 
model 
ekonomet
ryczny 

2 430,82 222,8% 2 344,43 214,9% 2 517,21 230,7% 

IX 9i 9.1 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym poszukujących 
pracy po opuszczeniu programu - 
mężczyźni 

osoby R 728,00 578,00 79,4% 1636 224,7% 
model 
ekonomet
ryczny 

1 899,91 261,0% 1 840,81 252,9% 1 959,00 269,1% 

IX 9i 9.1 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym pracujących po 
opuszczeniu programu (łącznie z 
pracującymi na własny rachunek) 

osoby R 3 210,00 2 161,00 67,3% 2942 91,7% 
model 
ekonomet
ryczny 

5 527,55 172,2% 5 423,53 169,0% 5 631,58 175,4% 

IX 9i 9.1 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym pracujących po 
opuszczeniu programu (łącznie z 
pracującymi na własny rachunek) - 
kobiety 

osoby R 1 926,00 926,00 48,1% 1370 71,1% 
model 
ekonomet
ryczny 

2 562,38 133,0% 2 504,35 130,0% 2 620,41 136,1% 

IX 9i 9.1 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym pracujących po 
opuszczeniu programu (łącznie z 
pracującymi na własny rachunek) - 
mężczyźni 

osoby R 1 284,00 569,00 44,3% 931 72,5% 
model 
ekonomet
ryczny 

2 174,56 169,4% 2 137,43 166,5% 2 211,68 172,2% 

IX 9i 9.1 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które uzyskały 
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po 
opuszczeniu programu 

osoby R 3 210,00 2 878,00 89,7% 5739 178,8% 
model 
ekonomet
ryczny 

9 196,40 286,5% 9 014,20 280,8% 9 378,61 292,2% 

IX 9i 9.1 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które uzyskały 
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po 
opuszczeniu programu - kobiety 

osoby R 1 926,00 1 110,00 57,6% 2641 137,1% 
model 
ekonomet
ryczny 

4 520,97 234,7% 4 425,00 229,8% 4 616,94 239,7% 
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j) 

minimum 
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j) 

maksimum 
maksimum 
(% wartości 
docelowej) 

IX 9i 9.1 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które uzyskały 
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po 
opuszczeniu programu - mężczyźni 

osoby R 1 284,00 835,00 65,0% 1865 145,2% 
model 
ekonomet
ryczny 

3 813,39 297,0% 3 743,88 291,6% 3 882,90 302,4% 

IX 9i 9.1 

Liczba 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 

osoby RS 3 730,00 28,00 0,8% 1520 40,8% 
model 
ekonomet
ryczny 

1 871,11 50,2% 1 720,39 46,1% 2 021,83 54,2% 

IX 9i 9.1 

Liczba 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 - kobiety 

osoby RS 2 238,00 17,00 0,8% 854 38,2% 
model 
ekonomet
ryczny 

1 027,94 45,9% 935,75 41,8% 1 120,12 50,1% 

IX 9i 9.1 

Liczba 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 - mężczyźni 

osoby RS 1 492,00 6,00 0,4% 612 41,0% 
model 
ekonomet
ryczny 

761,40 51,0% 690,97 46,3% 831,83 55,8% 

IX 9iv 9.2 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
usługami społecznymi świadczonymi w 
interesie ogólnym w programie 

osoby P 9 811,00 9 068,00 92,4% 12522 127,6% 
model 
ekonomet
ryczny 

23 917,24 243,8% 22 064,78 224,9% 25 769,71 262,7% 

IX 9iv 9.2 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
usługami społecznymi świadczonymi w 
interesie ogólnym w programie - kobiety 

osoby P 5 887,00 4 460,00 75,8% 6671 113,3% 
model 
ekonomet
ryczny 

12 180,87 206,9% 11 296,74 191,9% 13 065,00 221,9% 

IX 9iv 9.2 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
usługami społecznymi świadczonymi w 
interesie ogólnym w programie - 
mężczyźni 

osoby P 3 924,00 2 574,00 65,6% 4308 109,8% 
model 
ekonomet
ryczny 

7 204,97 183,6% 6 547,61 166,9% 7 862,34 200,4% 

IX 9iv 9.2 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
usługami zdrowotnymi świadczonymi w 
interesie ogólnym w programie 

osoby P 11 231,00 2 075,00 18,5% 12841 114,3% 
model 
ekonomet
ryczny 

28 070,58 249,9% 23 918,89 213,0% 32 222,26 286,9% 

IX 9iv 9.2 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
usługami zdrowotnymi świadczonymi w 
interesie ogólnym w programie - kobiety 

osoby P 6 739,00 898,00 13,3% 7729 114,7% 
model 
ekonomet
ryczny 

16 057,98 238,3% 13 331,72 197,8% 18 784,25 278,7% 
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OP PI 
Dział
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Wskaźnik 
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źnika 

Wartość 
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Realizac
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% 

Szacowana 
realizacja (na 
podstawie 
umów) 

Szacowa
na 
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(na 
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e umów) 
% 

rodzaj 
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prognozowana 

wartość 
prognozo
wana (% 
wartości 
docelowe
j) 
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minimum 
(% 
wartości 
docelowe
j) 

maksimum 
maksimum 
(% wartości 
docelowej) 

IX 9iv 9.2 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
usługami zdrowotnymi świadczonymi w 
interesie ogólnym w programie - 
mężczyźni 

osoby P 4 492,00 484,00 10,8% 3953 88,0% 
model 
ekonomet
ryczny 

10 517,75 234,1% 8 828,15 196,5% 12 207,34 271,8% 

IX 9iv 9.2 
Liczba wspartych w programie miejsc 
świadczenia usług zdrowotnych 
istniejących po zakończeniu projektu 

sztuki R 178,00 68,00 38,2% 3368 1892,1% 
uproszczo
na 

8 157,79 4583,0% 7 678,41 4313,7% 8 637,17 ###### 

IX 9iv 9.2 
Liczba wspartych w programie miejsc 
świadczenia usług społecznych 
istniejących po zakończeniu projektu 

sztuki R 297,00 440,00 148,1% 1919 646,1% 
model 
ekonomet
ryczny 

5 294,67 1782,7% 4 793,58 1614,0% 5 795,75 ###### 

IX 9v 9.3 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie 

osoby P 6 094,00 2 664,00 43,7% 7082 116,2% 
model 
ekonomet
ryczny 

8 192,48 134,4% 8 159,32 133,9% 8 225,64 135,0% 

IX 9v 9.3 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie - kobiety 

osoby P 3 656,00 1 601,00 43,8% 3794 103,8% 
model 
ekonomet
ryczny 

4 441,97 121,5% 4 412,19 120,7% 4 471,75 122,3% 

IX 9v 9.3 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie - mężczyźni 

osoby P 2 438,00 1 063,00 43,6% 2846 116,7% 
model 
ekonomet
ryczny 

3 251,11 133,4% 3 213,80 131,8% 3 288,42 134,9% 

IX 9v 9.3 
Liczba podmiotów ekonomii społecznej 
objętych wsparciem 

osoby P 2 207,00 1 249,00 56,6% 1809 82,0% 
model 
ekonomet
ryczny 

5 297,32 240,0% 5 242,45 237,5% 5 352,20 242,5% 

IX 9v 9.3 
Liczba miejsc pracy utworzonych w 
przedsiębiorstwach społecznych 

sztuki R 2 075,00 594,00 28,6% 1877 90,5% 
model 
ekonomet
ryczny 

2 144,21 103,3% 2 132,76 102,8% 2 155,67 103,9% 

IX 9v 9.3 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym pracujących po 
opuszczeniu programu (łącznie z 
pracującymi na własny rachunek) 

osoby R 1 218,00 185,00 15,2% 1452 119,2% 
uproszczo
na 

1 827,11 150,0% 1 816,64 149,1% 1 837,58 150,9% 

IX 9v 9.3 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym pracujących po 
opuszczeniu programu (łącznie z 
pracującymi na własny rachunek) - 
kobiety 

osoby R 731,00 54,00 7,4% 666 91,1% 
uproszczo
na 

902,13 123,4% 900,33 123,2% 903,94 123,7% 

IX 9v 9.3 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym pracujących po 
opuszczeniu programu (łącznie z 
pracującymi na własny rachunek) - 
mężczyźni 

osoby R 487,00 38,00 7,8% 502 103,1% 
uproszczo
na 

593,69 121,9% 592,00 121,6% 595,39 122,3% 

XI 10i 11.1 
Liczba miejsc wychowania 
przedszkolnego dofinansowanych w 
programie 

sztuki P 3 081,00 2 702,00 87,7% 4564 148,1% 
model 
ekonomet
ryczny 

5 718,60 185,6% 5 486,62 178,1% 5 950,59 193,1% 

XI 10i 11.1 

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

osoby P 13 984,00 6 959,00 49,8% 11043 79,0% 
model 
ekonomet
ryczny 

15 233,12 108,9% 14 673,49 104,9% 15 792,76 112,9% 
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OP PI 
Dział
anie 

Wskaźnik 
Jednos
tka 
miary 

Typ 
wska
źnika 

Wartość 
docelowa 

Realizacja (na 
podstawie 
WNP) 

Realizac
ja (na 
podstaw
ie WNP) 
% 

Szacowana 
realizacja (na 
podstawie 
umów) 

Szacowa
na 
realizacja 
(na 
podstawi
e umów) 
% 

rodzaj 
prognozy 

wartość 
prognozowana 

wartość 
prognozo
wana (% 
wartości 
docelowe
j) 

minimum 

minimum 
(% 
wartości 
docelowe
j) 

maksimum 
maksimum 
(% wartości 
docelowej) 

XI 10i 11.1 

Liczba uczniów objętych wsparciem w 
zakresie rozwijania kompetencji 
kluczowych lub umiejętności 
uniwersalnych niezbędnych na rynku 
pracy w programie 

osoby P 46 366,00 49 910,00 107,6% 70993 153,1% 
model 
ekonomet
ryczny 

101 550,77 219,0% 99 521,62 214,6% 103 579,91 223,4% 

XI 10i 11.1 

Liczba uczniów objętych wsparciem w 
zakresie rozwijania kompetencji 
kluczowych lub umiejętności 
uniwersalnych niezbędnych na rynku 
pracy w programie - kobiety 

osoby P 25 501,00 24 305,00 95,3% 33737 132,3% 
model 
ekonomet
ryczny 

54 727,98 214,6% 53 723,90 210,7% 55 732,06 218,5% 

XI 10i 11.1 

Liczba uczniów objętych wsparciem w 
zakresie rozwijania kompetencji 
kluczowych lub umiejętności 
uniwersalnych niezbędnych na rynku 
pracy w programie - mężczyźni 

osoby P 20 865,00 22 789,00 109,2% 33131 158,8% 
model 
ekonomet
ryczny 

48 931,03 234,5% 47 956,20 229,8% 49 905,86 239,2% 

XI 10i 11.1 
Liczba szkół, których pracownie 
przedmiotowe zostały doposażone w 
programie 

sztuki P 148,00 336,00 227,0% 531 358,8% 
model 
ekonomet
ryczny 

662,07 447,3% 647,73 437,7% 676,42 457,0% 

XI 10i 11.1 

Liczba szkół i placówek systemu oświaty 
wyposażonych w ramach programu w 
sprzęt TIK do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych 

sztuki P 155,00 384,00 247,7% 612 394,8% 
model 
ekonomet
ryczny 

762,85 492,2% 745,35 480,9% 780,35 503,5% 

XI 10i 11.1 

Liczba uczniów, którzy nabyli 
kompetencje kluczowe lub umiejętności 
uniwersalne niezbędne na rynku pracy po 
opuszczeniu programu 

osoby R 27 819,00 19 077,00 68,6% 59574 214,1% 
model 
ekonomet
ryczny 

98 462,07 353,9% 96 781,69 347,9% 100 142,44 360,0% 

XI 10i 11.1 

Liczba uczniów, którzy nabyli 
kompetencje kluczowe lub umiejętności 
uniwersalne niezbędne na rynku pracy po 
opuszczeniu programu - kobiety 

osoby R 15 300,00 8 287,00 54,2% 27335 178,7% 
model 
ekonomet
ryczny 

50 630,27 330,9% 49 797,80 325,5% 51 462,74 336,4% 

XI 10i 11.1 

Liczba uczniów, którzy nabyli 
kompetencje kluczowe lub umiejętności 
uniwersalne niezbędne na rynku pracy po 
opuszczeniu programu - mężczyźni 

osoby R 12 519,00 7 835,00 62,6% 26618 212,6% 
model 
ekonomet
ryczny 

45 083,96 360,1% 44 269,28 353,6% 45 898,64 366,6% 

XI 10i 11.1 
Liczba szkół, w których pracowanie 
przedmiotowe wykorzystują doposażenie 
do prowadzenia zajęć edukacyjnych 

sztuki R 148,00 149,00 100,7% 536 362,2% 
model 
ekonomet
ryczny 

667,93 451,3% 653,68 441,7% 682,18 460,9% 

XI 10i 11.1 
Liczba szkół i placówek systemu oświaty 
wykorzystujących sprzęt TIK do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych 

sztuki R 155,00 156,00 100,6% 615 396,8% 
model 
ekonomet
ryczny 

765,88 494,1% 748,38 482,8% 783,38 505,4% 

XI 10iii 11.4 
Liczba osób o niskich kwalifikacjach 
objętych wsparciem w programie 

osoby P 15 412,00 2 402,00 15,6% 13610 88,3% 
model 
ekonomet
ryczny 

18 986,86 123,2% 15 914,60 103,3% 22 059,11 143,1% 

XI 10iii 11.4 
Liczba osób o niskich kwalifikacjach 
objętych wsparciem w programie - kobiety 

osoby P 7 706,00 1 494,00 19,4% 8069 104,7% 
model 
ekonomet
ryczny 

11 492,27 149,1% 9 214,13 119,6% 13 770,41 178,7% 
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OP PI 
Dział
anie 

Wskaźnik 
Jednos
tka 
miary 

Typ 
wska
źnika 

Wartość 
docelowa 

Realizacja (na 
podstawie 
WNP) 

Realizac
ja (na 
podstaw
ie WNP) 
% 

Szacowana 
realizacja (na 
podstawie 
umów) 

Szacowa
na 
realizacja 
(na 
podstawi
e umów) 
% 

rodzaj 
prognozy 

wartość 
prognozowana 

wartość 
prognozo
wana (% 
wartości 
docelowe
j) 

minimum 

minimum 
(% 
wartości 
docelowe
j) 

maksimum 
maksimum 
(% wartości 
docelowej) 

XI 10iii 11.4 
Liczba osób o niskich kwalifikacjach 
objętych wsparciem w programie - 
mężczyźni 

osoby P 7 706,00 908,00 11,8% 5537 71,9% 
model 
ekonomet
ryczny 

7 460,36 96,8% 6 445,34 83,6% 8 475,38 110,0% 

XI 10iii 11.4 
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej 
objętych wsparciem w programie 

osoby P 3 626,00 1 066,00 29,4% 4706 129,8% 
model 
ekonomet
ryczny 

6 660,56 183,7% 5 949,60 164,1% 7 371,52 203,3% 

XI 10iii 11.4 
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej 
objętych wsparciem w programie - kobiety 

osoby P 1 813,00 812,00 44,8% 2800 154,4% 
model 
ekonomet
ryczny 

4 021,98 221,8% 3 480,11 192,0% 4 563,86 251,7% 

XI 10iii 11.4 
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej 
objętych wsparciem w programie - 
mężczyźni 

osoby P 1 813,00 254,00 14,0% 1901 104,9% 
model 
ekonomet
ryczny 

2 629,53 145,0% 2 406,71 132,7% 2 852,34 157,3% 

XI 10iii 11.4 
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej 
objętych wsparciem w programie 

osoby P 14 506,00 5 565,00 38,4% 21244 146,4% 
model 
ekonomet
ryczny 

29 168,83 201,1% 25 493,55 175,7% 32 844,12 226,4% 

XI 10iii 11.4 
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej 
objętych wsparciem w programie - kobiety 

osoby P 7 253,00 4 179,00 57,6% 12426 171,3% 
model 
ekonomet
ryczny 

17 240,94 237,7% 14 667,93 202,2% 19 813,94 273,2% 

XI 10iii 11.4 
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej 
objętych wsparciem w programie - 
mężczyźni 

osoby P 7 253,00 1 386,00 19,1% 8818 121,6% 
model 
ekonomet
ryczny 

11 927,90 164,5% 10 761,60 148,4% 13 094,20 180,5% 

XI 10iii 11.4 
Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które 
uzyskały lub nabyły kompetencje po 
opuszczeniu programu 

osoby R 9 247,00 797,00 8,6% 9945 107,5% 
model 
ekonomet
ryczny 

13 786,85 149,1% 11 384,84 123,1% 16 188,86 175,1% 

XI 10iii 11.4 
Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które 
uzyskały lub nabyły kompetencje po 
opuszczeniu programu - kobiety 

osoby R 4 624,00 508,00 11,0% 5885 127,3% 
model 
ekonomet
ryczny 

8 339,26 180,3% 6 683,86 144,5% 9 994,66 216,1% 

XI 10iii 11.4 
Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które 
uzyskały lub nabyły kompetencje po 
opuszczeniu programu - mężczyźni 

osoby R 4 623,00 289,00 6,3% 4060 87,8% 
model 
ekonomet
ryczny 

5 447,59 117,8% 4 659,19 100,8% 6 235,98 134,9% 

XI 10iii 11.4 
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które 
uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu 

osoby R 2 176,00 339,00 15,6% 3419 157,1% 
model 
ekonomet
ryczny 

4 761,89 218,8% 4 166,15 191,5% 5 357,63 246,2% 

XI 10iii 11.4 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które 
uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu - 
kobiety 

osoby R 1 088,00 252,00 23,2% 1983 182,3% 
model 
ekonomet
ryczny 

2 816,59 258,9% 2 405,56 221,1% 3 227,61 296,7% 

XI 10iii 11.4 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które 
uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu - 
mężczyźni 

osoby R 1 088,00 87,00 8,0% 1436 132,0% 
model 
ekonomet
ryczny 

1 945,30 178,8% 1 734,42 159,4% 2 156,18 198,2% 

XI 10iii 11.4 
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które 
uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu  

osoby R 8 704,00 1 855,00 21,3% 15622 179,5% 
model 
ekonomet
ryczny 

21 430,51 246,2% 18 816,70 216,2% 24 044,31 276,2% 

XI 10iii 11.4 
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które 
uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu  - kobiety 

osoby R 4 352,00 1 379,00 31,7% 9336 214,5% 
model 
ekonomet
ryczny 

12 977,80 298,2% 11 176,87 256,8% 14 778,74 339,6% 
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OP PI 
Dział
anie 

Wskaźnik 
Jednos
tka 
miary 

Typ 
wska
źnika 

Wartość 
docelowa 

Realizacja (na 
podstawie 
WNP) 

Realizac
ja (na 
podstaw
ie WNP) 
% 

Szacowana 
realizacja (na 
podstawie 
umów) 

Szacowa
na 
realizacja 
(na 
podstawi
e umów) 
% 

rodzaj 
prognozy 

wartość 
prognozowana 

wartość 
prognozo
wana (% 
wartości 
docelowe
j) 

minimum 

minimum 
(% 
wartości 
docelowe
j) 

maksimum 
maksimum 
(% wartości 
docelowej) 

XI 10iii 11.4 
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które 
uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu  - mężczyźni 

osoby R 4 352,00 476,00 10,9% 6286 144,4% 
model 
ekonomet
ryczny 

8 452,70 194,2% 7 594,42 174,5% 9 310,99 213,9% 

XI 10iv 11.2 
Liczba uczniów szkół i placówek 
kształcenia zawodowego uczestniczących 
w stażach i praktykach u pracodawcy 

osoby P 6 066,00 3 228,00 53,2% 10920 180,0% 
model 
ekonomet
ryczny 

16 025,45 264,2% 15 553,67 256,4% 16 497,22 272,0% 

XI 10iv 11.2 

Liczba uczniów szkół i placówek 
kształcenia zawodowego uczestniczących 
w stażach i praktykach u pracodawcy - 
kobiety 

osoby P 2 123,00 852,00 40,1% 3457 162,8% 
model 
ekonomet
ryczny 

5 019,85 236,5% 4 800,07 226,1% 5 239,63 246,8% 

XI 10iv 11.2 

Liczba uczniów szkół i placówek 
kształcenia zawodowego uczestniczących 
w stażach i praktykach u pracodawcy - 
mężczyźni 

osoby P 3 943,00 1 398,00 35,5% 6149 155,9% 
model 
ekonomet
ryczny 

9 260,33 234,9% 8 950,79 227,0% 9 569,88 242,7% 

XI 10iv 11.3 
Liczba osób uczestniczących w 
pozaszkolnych formach kształcenia w 
programie 

osoby P 4 729,00 19 522,00 412,8% 35453 749,7% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

XI 10iv 11.3 
Liczba osób uczestniczących w 
pozaszkolnych formach kształcenia w 
programie - kobiety 

osoby P 2 364,00 9 452,00 399,8% 16462 696,4% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

XI 10iv 11.3 
Liczba osób uczestniczących w 
pozaszkolnych formach kształcenia w 
programie - mężczyźni 

osoby P 2 365,00 10 070,00 425,8% 18991 803,0% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

XI 10iv 11.3 

Liczba podmiotów realizujących zadania 
centrum kształcenia zawodowego i 
ustawicznego objętych wsparciem w 
programie 

szt. P 35,00 0,00 0,0% 2 5,7% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

XI 10iv 11.3 
Liczba osób uczestniczących w szkolnych 
formach kształcenia w programie 

osoby PS 1 804,00 214,00 11,9% 250 13,9% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

XI 10iv 11.3 
Liczba osób uczestniczących w szkolnych 
formach kształcenia w programie - kobiety 

osoby PS 902,00 124,00 13,7% 182 20,2% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

XI 10iv 11.3 
Liczba osób uczestniczących w szkolnych 
formach kształcenia w programie - 
mężczyźni 

osoby PS 902,00 90,00 10,0% 68 7,5% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

XI 10iv 11.2 

Liczba nauczycieli kształcenia 
zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu objętych 
wsparciem w programie 

osoby P 269,00 407,00 151,3% 1172 435,7% 
model 
ekonomet
ryczny 

1 935,53 719,5% 1 868,44 694,6% 2 002,61 744,5% 

XI 10iv 11.2 

Liczba nauczycieli kształcenia 
zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu objętych 
wsparciem w programie - kobiety 

osoby P 161,00 145,00 90,1% 605 375,8% 
model 
ekonomet
ryczny 

1 092,48 678,6% 1 052,43 653,7% 1 132,53 703,4% 

XI 10iv 11.2 

Liczba nauczycieli kształcenia 
zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu objętych 
wsparciem w programie - mężczyźni 

osoby P 108,00 137,00 126,9% 424 392,6% 
model 
ekonomet
ryczny 

587,09 543,6% 559,87 518,4% 614,30 568,8% 
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OP PI 
Dział
anie 

Wskaźnik 
Jednos
tka 
miary 

Typ 
wska
źnika 

Wartość 
docelowa 

Realizacja (na 
podstawie 
WNP) 

Realizac
ja (na 
podstaw
ie WNP) 
% 

Szacowana 
realizacja (na 
podstawie 
umów) 

Szacowa
na 
realizacja 
(na 
podstawi
e umów) 
% 

rodzaj 
prognozy 

wartość 
prognozowana 

wartość 
prognozo
wana (% 
wartości 
docelowe
j) 

minimum 

minimum 
(% 
wartości 
docelowe
j) 

maksimum 
maksimum 
(% wartości 
docelowej) 

XI 10iv 11.2 

Liczba szkół i placówek kształcenia 
zawodowego doposażonych w programie 
w sprzęt i materiały dydaktyczne 
niezbędne do realizacji kształcenia 
zawodowego 

sztuki P 67,00 115,00 171,6% 247 368,7% 
model 
ekonomet
ryczny 

320,45 478,3% 305,36 455,8% 335,55 500,8% 

XI 10iv 11.2 

Liczba uczniów objętych wsparciem w 
zakresie rozwijania kompetencji 
kluczowych lub umiejętności 
uniwersalnych niezbędnych na rynku 
pracy w programie 

osoby P 1 897,00 0,00 0,0% 0 0,0% brak 
brak danych z 
UMD 

          

XI 10iv 11.2 

Liczba uczniów objętych wsparciem w 
zakresie rozwijania kompetencji 
kluczowych lub umiejętności 
uniwersalnych niezbędnych na rynku 
pracy w programie - kobiety 

osoby P 664,00 0,00 0,0% 0 0,0% brak 
brak danych z 
UMD 

          

XI 10iv 11.2 

Liczba uczniów objętych wsparciem w 
zakresie rozwijania kompetencji 
kluczowych lub umiejętności 
uniwersalnych niezbędnych na rynku 
pracy w programie - mężczyźni 

osoby P 1 233,00 0,00 0,0% 0 0,0% brak 
brak danych z 
UMD 

          

XI 10iv 11.2 

Liczba uczniów, którzy nabyli 
kompetencje kluczowe lub umiejętności 
uniwersalne niezbędne na rynku pracy po 
opuszczeniu programu 

osoby R 1 043,00 0,00 0,0% 0 0,0% brak 
brak danych z 
UMD 

          

XI 10iv 11.2 

Liczba uczniów, którzy nabyli 
kompetencje kluczowe lub umiejętności 
uniwersalne niezbędne na rynku pracy po 
opuszczeniu programu - kobiety 

osoby R 365,00 0,00 0,0% 0 0,0% brak 
brak danych z 
UMD 

          

XI 10iv 11.2 

Liczba uczniów, którzy nabyli 
kompetencje kluczowe lub umiejętności 
uniwersalne niezbędne na rynku pracy po 
opuszczeniu programu - mężczyźni 

osoby R 678,00 0,00 0,0% 0 0,0% brak 
brak danych z 
UMD 

          

XI 10iv 11.3 
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w 
ramach pozaszkolnych form kształcenia 

sztuki R 709,00 12 254,00 1728,3% 28656 4041,7% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

XI 10iv 11.3 
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w 
ramach pozaszkolnych form kształcenia - 
kobiety 

sztuki R 354,00 5 971,00 1686,7% 13513 3817,2% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

XI 10iv 11.3 
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w 
ramach pozaszkolnych form kształcenia - 
mężczyźni 

sztuki R 355,00 5 711,00 1608,7% 14361 4045,4% brak 
brak dostępnej 
alokacji 

          

XI 10iv 11.2 
Liczba szkół i placówek kształcenia 
zawodowego wykorzystujących 
doposażenie zakupione dzięki EFS 

sztuki R 67,00 35,00 52,2% 249 371,6% 
model 
ekonomet
ryczny 

324,36 484,1% 308,98 461,2% 339,73 507,1% 

XI 10iv 11.2 

Liczba nauczycieli kształcenia 
zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali 
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 
opuszczeniu programu 

osoby R 215,00 257,00 119,5% 1139 529,8% 
model 
ekonomet
ryczny 

1 950,61 907,3% 1 885,52 877,0% 2 015,70 937,5% 
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OP PI 
Dział
anie 

Wskaźnik 
Jednos
tka 
miary 

Typ 
wska
źnika 

Wartość 
docelowa 

Realizacja (na 
podstawie 
WNP) 

Realizac
ja (na 
podstaw
ie WNP) 
% 

Szacowana 
realizacja (na 
podstawie 
umów) 

Szacowa
na 
realizacja 
(na 
podstawi
e umów) 
% 

rodzaj 
prognozy 

wartość 
prognozowana 

wartość 
prognozo
wana (% 
wartości 
docelowe
j) 

minimum 

minimum 
(% 
wartości 
docelowe
j) 

maksimum 
maksimum 
(% wartości 
docelowej) 

XI 10iv 11.2 

Liczba nauczycieli kształcenia 
zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali 
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 
opuszczeniu programu - kobiety 

osoby R 129,00 61,00 47,3% 584 452,7% 
model 
ekonomet
ryczny 

1 105,51 857,0% 1 070,22 829,6% 1 140,80 884,3% 

XI 10iv 11.2 

Liczba nauczycieli kształcenia 
zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali 
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 
opuszczeniu programu - mężczyźni 

osoby R 86,00 73,00 84,9% 407 473,3% 
model 
ekonomet
ryczny 

563,73 655,5% 537,39 624,9% 590,07 686,1% 

XIII n/d 13.1 
Poziom fluktuacji pracowników w 
instytucjach zaangażowanych w politykę 
spójności 

% RS 6,50 19,77 304,2% 97,11 1494,0% 
model 
ekonomet
ryczny 

146,72 2257,2% 111,33 1712,7% 182,10 ###### 

XIII n/d 13.1 
Liczba etatomiesięcy finansowanych ze 
środków pomocy technicznej 

szt. P n/d 9 141,85 n/d 29403,03 n/d 
model 
ekonomet
ryczny 

49 903,87 n/d 47 088,91 n/d 52 718,83 n/d 

XIII n/d 13.1 
Odsetek wdrożonych rekomendacji 
operacyjnych 

% RS 45,00 0,00 0,0% 130 288,9% 
uproszczo
na 

130,00 288,9%         

XIII n/d 13.1 Liczba przeprowadzonych ewaluacji szt. P n/d 4,00 n/d 18 n/d 
uproszczo
na 

41,96 n/d         

XIII n/d 13.1 
Ocena przydatności form  szkoleniowych 
dla beneficjentów 

skala 0-
5 

RS 4,20 0,00 0,0% 0 0,0% brak 
wskaźnik nie jest 
kumulatywny 

          

XIII n/d 13.1 
Liczba uczestników form szkoleniowych 
dla beneficjentów 

osoby P n/d 5 115,00 n/d 13992 n/d 
model 
ekonomet
ryczny 

31 485,82 n/d 27 926,07 n/d 35 045,57 n/d 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych systemów SL oraz LSI (stan na dzień 31.12.2018 r.) oraz zapisów SZOOP RPO WSL 2014-2020 
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Tabela 31. Wartości wskaźników produktu ram wykonania prognozowane na podstawie efektywności rzeczywistej uzupełnianej efektywnością zakładaną z projektów 

zakończonych oraz projektów będących w trakcie realizacji 

OP Nazwa wskaźnika 
Jedno
stka 
miary 

Wartośc 
docelow
a 2023 

Realizacja wg 
danych na 
31.12.2018 (na 
podstawie 
zatwierdzonych 
wniosków o 
płatność) 

Szacowana 
realizacja (na 
podstawie umów) 

Prognoza 2023 na podstawie efektywności rzeczywistej uzupełnianej zakładaną 

Wartość 
% 
realizacji  

Wartość 
% 
realizacji  

rodzaj prognozy 
wartość 
prognozow
ana 

wartość 

prognozow
ana (% 
wartości 
docelowej) 

minimum 

minimum 
(% 
wartości 
docelowej) 

maksimum 
maksimum 
(% wartości 
docelowej) 

I Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje szt. 150 36 24,0% 100,00 66,7% uproszczona 217,56 145,0%         

II 
Liczba wspartych podmiotów realizujących 
zadania publiczne przy wykorzystaniu TIK 

szt. 107 24 22,4% 106 99,1% 
model 
ekonometryczny 

110,68 103,4% 109,74 102,6% 111,63 104,3% 

III Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje szt. 619 301 48,6% 
544 87,9% brak 

brak dostępnej alokacji w Działaniach 3.2 i 3.3 oraz brak danych UMD w 
Działaniu 3.5 

IV 
Liczba zakupionych jednostek taboru 
pasażerskiego w publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji miejskiej 

szt. 200 308 154,0% 367,00 183,5% 
model 
ekonometryczny 

428,66 214,3% 382,25 191,1% 475,08 237,5% 

IV 
Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

szt. 62 25 40,3% 65,00 104,8% 
model 
ekonometryczny 

70,77 114,1% 67,19 108,4% 74,34 119,9% 

IV 
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze 
źródeł odnawialnych 

MW 57 13,98 24,5% 116,14 203,8% 
suma z 
wskaźników 
składowych  

193,88 340,1% 141,61 372,5% 246,14 431,8% 

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

szt. 18 34 188,9% 60,00 333,3% 
model 
ekonometryczny 

60,46 335,9% 60,46 335,9% 60,46 335,9% 

V Długość sieci kanalizacji sanitarnej km 267 105,64 39,6% 328,70 123,1% 
model 
ekonometryczny 

333,58 124,9% 332,63 124,6% 334,53 125,3% 

V Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów ha 72 118,8 165,0% 181,05 251,5% 
model 
ekonometryczny 

237,01 329,2% 209,30 290,7% 264,73 367,7% 

VI Całkowita długość nowych dróg km 59,5 21,97 36,9% 49,65 83,4% brak brak dostępnej alokacji w Działaniu  

VII 
Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale 
bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie. 

osoby 49 303 28759 58,3% 32118 65,1% 
model 
ekonometryczny 

50 917,55 103,3% 49 910,42 101,2% 51 924,68 105,3% 

VII 
Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale 
bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie - 
mężczyźni 

osoby 23 172 10235 44,2% 13891 59,9% 
model 
ekonometryczny 

19 979,28 86,2% 19 577,39 84,5% 20 381,17 88,0% 

VII 
Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale 
bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie -
kobiety 

osoby 26 131 18068 69,1% 17899 68,5% 
model 
ekonometryczny 

29 789,04 114,0% 29 078,91 111,3% 30 499,18 116,7% 

VIII 
Liczba osób pracujących objętych wsparciem w 
programie (łącznie z pracującymi na własny 
rachunek) 

osoby 53 222 31089 58,4% 50417 94,7% brak brak dostępnej alokacji w Działaniu 

VIII 
Liczba osób pracujących objętych wsparciem w 
programie (łącznie z pracującymi na własny 
rachunek) - mężczyźni 

osoby 27 675 13685 49,4% 50417 94,7% brak brak dostępnej alokacji w Działaniu 

VIII 
Liczba osób pracujących objętych wsparciem w 
programie (łącznie z pracującymi na własny 
rachunek) - kobiety 

osoby 25 547 17404 68,1% 50417 94,7% brak brak dostępnej alokacji w Działaniu 
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OP Nazwa wskaźnika 
Jedno
stka 
miary 

Wartośc 
docelow
a 2023 

Realizacja wg 
danych na 
31.12.2018 (na 
podstawie 
zatwierdzonych 
wniosków o 
płatność) 

Szacowana 
realizacja (na 
podstawie umów) 

Prognoza 2023 na podstawie efektywności rzeczywistej uzupełnianej zakładaną 

Wartość 
% 
realizacji  

Wartość 
% 
realizacji  

rodzaj prognozy 
wartość 
prognozow
ana 

wartość 
prognozow
ana (% 
wartości 
docelowej) 

minimum 

minimum 
(% 
wartości 
docelowej) 

maksimum 
maksimum 
(% wartości 
docelowej) 

IX 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, objętych wsparciem w 
ramach programu 

osoby 36 159 20406 56,4% 31790 87,9% 
suma z 
wskaźników 
składowych  

42512,142
2 

117,6% 
41858,421

03 
115,8% 

43165,863
38 

119,4% 

IX 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, objętych wsparciem w 
ramach programu - mężczyźni 

osoby 14 464 7355 50,9% 11634 80,4% 
suma z 
wskaźników 
składowych  

16361,604
18 

113,1% 
16087,376

63 
111,2% 

16635,831
73 

115,0% 

IX 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, objętych wsparciem w 
ramach programu - kobiety 

osoby 21 695 10643 49,1% 17308 79,8% 
suma z 
wskaźników 
składowych  

22764,293
69 

104,9% 
22364,574

99 
103,1% 

23164,012
38 

106,8% 

X Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha 132 26,58 20,1% 97,07 73,5% 
model 
ekonometryczny 

112,75 85,4% 111,56 84,5% 113,94 86,3% 

XI 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji kluczowych lub 
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku 
pracy w programie 

osoby 

48 263 

49910 103,4% 70993 147,1% 
suma z 
wskaźników 
składowych  

101550,77 210,4% 99521,62 206,2% 103579,91 214,6% 

XI 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji kluczowych lub 
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku 
pracy w programie - mężczyźni 

osoby 

22 098 

22789 103,1% 33131 149,9% 
suma z 
wskaźników 
składowych  

48931,03 221,4% 47956,20 217,0% 49905,86 225,8% 

XI 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji kluczowych lub 
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku 
pracy w programie - kobiety 

osoby 26 165 24305 92,9% 33737 128,9% 
suma z 
wskaźników 
składowych  

54727,98 209,2% 53723,90 205,3% 55732,064 213,0% 

XI 
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia 
zawodowego uczestniczących w stażach i 
praktykach u pracodawcy 

osoby 6 066 3228 53,2% 10920 180,0% 
model 
ekonometryczny 

16 025,45 264,2% 15 553,67 256,4% 16 497,22 272,0% 

XI 
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia 
zawodowego uczestniczących w stażach i 
praktykach u pracodawcy - mężczyźni 

osoby 3 943 1398 35,5% 6149 155,9% 
model 
ekonometryczny 

9 260,33 234,9% 8 950,79 227,0% 9 569,88 242,7% 

XI 
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia 
zawodowego uczestniczących w stażach i 
praktykach u pracodawcy - kobiety 

osoby 2 123 852 40,1% 3457 162,8% 
model 
ekonometryczny 

5 019,85 236,5% 4 800,07 226,1% 5 239,63 246,8% 

XII 
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w 
zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury 
edukacyjnej 

osoby 32 329 9772 30,2% 39 483 122,1% brak brak dostępnej alokacji w Działaniu 

XII 
Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
kształcenia zawodowego 

szt. 52 42 80,8% 131,00 251,9% 
model 
ekonometryczny 

131,42 252,7% 131,424 252,7% 131,424 252,7% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych systemów SL oraz LSI (stan na dzień 31.12.2018 r.); Legenda:   - mniej niż 75% wartości celu końcowego  - od 75% do 85% wartości celu 

końcowego  - więcej niż 85%, ale mniej niż 125% wartości celu końcowego  - więcej 125% wartości celu końcowego 
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Tabela 32. Wartości wskaźników produktu ram wykonania prognozowane na podstawie efektywności rzeczywistej z projektów zakończonych  

OP Nazwa wskaźnika 
Jedno
stka 
miary 

Wartośc 
docelow
a 2023 

Realizacja wg 
danych na 
31.12.2018 (na 
podstawie 
zatwierdzonych 
wniosków o płatność) 

Szacowana 
realizacja (na 
podstawie umów) 

Prognoza 2023 na podstawie efektywności rzeczywistej uzupełnianej zakładaną 

Wartość 
% 
realizacji  

Wartoś
ć 

% 
realizacji  

rodzaj prognozy 
wartość 
prognozo
wana 

wartość 
prognozow
ana (% 
wartości 
docelowej) 

minimum 

minimum 
(% 
wartości 
docelowej) 

maksimum 
maksimum 
(% wartości 
docelowej) 

I Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje szt. 150 36 24,0% 100,00 66,7% uproszczona 204,32 136,2% 204,32 136,2% 204,32 136,2% 

II 
Liczba wspartych podmiotów realizujących zadania 
publiczne przy wykorzystaniu TIK 

szt. 107 24 22,4% 106 99,1% uproszczona 202,04 188,8% 180,12 168,3% 223,95 209,3% 

III Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje szt. 619 301 48,6% 
544 87,9% brak 

brak dostępnej alokacji w Działaniach 3.2 i 3.3 oraz brak danych UMD w 
Działaniu 3.5 

IV 
Liczba zakupionych jednostek taboru 
pasażerskiego w publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji miejskiej 

szt. 200 308 154,0% 367,00 183,5% uproszczona 498,44 249,2% 481,08 240,5% 515,81 257,9% 

IV 
Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

szt. 62 25 40,3% 65,00 104,8% uproszczona 252,10 406,6% 210,14 338,9% 294,07 474,3% 

IV 
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych 

MW 57 13,98 24,5% 116,14 203,8% 
suma z 
wskaźników 
składowych  

153,31 269,0% 143,10 251,1% 163,51 286,9% 

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

szt. 18 34 188,9% 60,00 333,3% 
model 
ekonometryczny 

61,70 342,8% 61,70 342,8% 61,70 342,8% 

V Długość sieci kanalizacji sanitarnej km 267 105,64 39,6% 328,70 123,1% uproszczona 335,78 125,8% 334,47 125,3% 337,08 126,2% 

V Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów ha 72 118,8 165,0% 181,05 251,5% uproszczona 332,94 462,4% 332,94 462,4% 332,94 462,4% 

VI Całkowita długość nowych dróg km 59,5 21,97 36,9% 49,65 83,4% brak brak dostępnej alokacji w Działaniu 

VII 
Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale 
bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie. 

osoby 49 303 28759 58,3% 32118 65,1% 
model 
ekonometryczny 

53 209,46 107,9% 50 952,25 103,3% 55 466,67 112,5% 

VII 
Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale 
bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie - 
mężczyźni 

osoby 23 172 10235 44,2% 13891 59,9% 
model 
ekonometryczny 

19 871,60 85,8% 18 960,18 81,8% 20 783,03 89,7% 

VII 
Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale 
bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie -
kobiety 

osoby 26 131 18068 69,1% 17899 68,5% 
model 
ekonometryczny 

32 185,56 123,2% 30 632,83 117,2% 33 738,30 129,1% 

VIII 
Liczba osób pracujących objętych wsparciem w 
programie (łącznie z pracującymi na własny 
rachunek) 

osoby 53 222 31089 58,4% 50417 94,7% brak brak dostępnej alokacji w Działaniu 

VIII 
Liczba osób pracujących objętych wsparciem w 
programie (łącznie z pracującymi na własny 
rachunek) - mężczyźni 

osoby 27 675 13685 49,4% 50417 94,7% brak brak dostępnej alokacji w Działaniu 

VIII 
Liczba osób pracujących objętych wsparciem w 
programie (łącznie z pracującymi na własny 
rachunek) - kobiety 

osoby 25 547 17404 68,1% 50417 94,7% brak brak dostępnej alokacji w Działaniu 

IX 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, objętych wsparciem w 
ramach programu 

osoby 36 159 20406 56,4% 31790 87,9% 
suma z 
wskaźników 
składowych  

44292,598
59 

122,5% 
42707,369

87 
118,1% 

45877,827
3 

126,9% 
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OP Nazwa wskaźnika 
Jedno
stka 
miary 

Wartośc 
docelow
a 2023 

Realizacja wg 
danych na 
31.12.2018 (na 
podstawie 
zatwierdzonych 
wniosków o płatność) 

Szacowana 
realizacja (na 
podstawie umów) 

Prognoza 2023 na podstawie efektywności rzeczywistej uzupełnianej zakładaną 

Wartość 
% 
realizacji  

Wartoś
ć 

% 
realizacji  

rodzaj prognozy 
wartość 
prognozo
wana 

wartość 
prognozow
ana (% 
wartości 
docelowej) 

minimum 

minimum 
(% 
wartości 
docelowej) 

maksimum 
maksimum 
(% wartości 
docelowej) 

IX 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, objętych wsparciem w 
ramach programu - mężczyźni 

osoby 14 464 7355 50,9% 11634 80,4% 
suma z 
wskaźników 
składowych  

16679,476
43 

115,3% 
16043,872

81 
110,9% 

17315,080
05 

119,7% 

IX 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, objętych wsparciem w 
ramach programu - kobiety 

osoby 21 695 10643 49,1% 17308 79,8% 
suma z 
wskaźników 
składowych  

23973,928
93 

110,5% 
23011,452

29 
106,1% 

24936,405
56 

114,9% 

X Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha 132 26,58 20,1% 97,07 73,5% uproszczona 153,81 116,5% 122,47 92,8% 185,15 140,3% 

XI 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji kluczowych lub 
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku 
pracy w programie 

osoby 

48 263 

49910 103,4% 70993 147,1% 
suma z 
wskaźników 
składowych  

94744,65 196,3% 92274,73 191,2% 97214,57 201,4% 

XI 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji kluczowych lub 
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku 
pracy w programie - mężczyźni 

osoby 

22 098 

22789 103,1% 33131 149,9% 
suma z 
wskaźników 
składowych  

45846,13 207,5% 44354,20 200,7% 47338,05 214,2% 

XI 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji kluczowych lub 
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku 
pracy w programie - kobiety 

osoby 26 165 24305 92,9% 33737 128,9% 
suma z 
wskaźników 
składowych  

51653,73 197,4% 49912,52 190,8% 53394,95 204,1% 

XI 
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia 
zawodowego uczestniczących w stażach i 
praktykach u pracodawcy 

osoby 6 066 3228 53,2% 10920 180,0% uproszczona 17 042,43 280,9% 15 860,22 261,5% 18 224,63 300,4% 

XI 
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia 
zawodowego uczestniczących w stażach i 
praktykach u pracodawcy - mężczyźni 

osoby 3 943 1398 35,5% 6149 155,9% uproszczona 8 429,37 213,8% 8 100,75 205,4% 8 757,99 222,1% 

XI 
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia 
zawodowego uczestniczących w stażach i 
praktykach u pracodawcy - kobiety 

osoby 2 123 852 40,1% 3457 162,8% uproszczona 7 020,46 330,7% 5 744,06 270,6% 8 296,85 390,8% 

XII 
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w 
zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury 
edukacyjnej 

osoby 32 329 9772 30,2% 39 483 122,1% brak brak dostępnej alokacji w Działaniu 

XII 
Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
kształcenia zawodowego 

szt. 52 42 80,8% 131,00 251,9% 
model 
ekonometryczny 

130,80 251,5% 130,80 251,5% 130,80 251,5% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych systemów SL oraz LSI (stan na dzień 31.12.2018 r.); Legenda:   - mniej niż 75% wartości celu końcowego  - od 75% do 85% wartości celu 

końcowego  - więcej niż 85%, ale mniej niż 125% wartości celu końcowego  - więcej 125% wartości celu końcowego 
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WYKAZY WSKAŹNIKÓW WYŁĄCZONYCH Z OKREŚLONYCH RODZAJÓW ANALIZ 

Tabela 33. Wskaźniki, dla których nie przeprowadzono prognoz ani szacunków ze względu na brak umów o dofinansowanie przewidujących ich realizację 

OP PI Działanie Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Typ 

wskaźnika 

I 1b 1.3 Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług szt. P 

I 1b 1.3 Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB szt. P 

I 1b 1.4 Liczba instytucji wspierające innowacje szt. P 

II 2c 2.1 Liczba uruchomionych platform cyfrowych informujących o zanieczyszczeniu powietrza o charakterze co najmniej ponadlokalnym szt. P 

II 3b 3.5 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie szt. P 

II 3b 3.5 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje szt. P 

II 3b 3.5 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe szt. P 

II 3b 3.5 Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym szt. P 

IV  6e 4.6 Stopień redukcji PM10 t/rok P 

IV  6e 4.6 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła szt. P 

IV  6e 4.6 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 
tony 
równoważnika 
CO2 

P 

V 6a 5.2 Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów szt. P 

V 6a 5.2 Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów t/rok P 

V 6a 5.2 Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych szt. P 

VI 7d 6.2 Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych km P 

VII 8i 7.1 Liczba osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy objętych wsparciem w programie osoby P 

VII 8i 7.1 Liczba osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy objętych wsparciem w programie - kobiety osoby P 

VII 8i 7.1 Liczba osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy objętych wsparciem w programie - mężczyźni osoby P 

VII 8iii 7.3 Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie osoby P 

VII 8iii 7.3 Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie - kobiety osoby P 

VII 8iii 7.3 Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie - mężczyźni osoby P 

XI 10iv 11.2 
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy po opuszczeniu 
programu 

osoby R 

XI 10iv 11.2 
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy po opuszczeniu 
programu - kobiety 

osoby R 

XI 10iv 11.2 
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy po opuszczeniu 
programu - mężczyźni 

osoby R 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych systemu SL (stan na dzień 31.12.2018 r.); 
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Tabela 34. Wykaz wskaźników, w przypadku których nie zostały spełnione założenia metodyczne modelowania ekonometrycznego i zostały wyłączone z analiz wrażliwości na 
zmianę wielkości alokacji i inne czynniki 

OP PI Działanie Wskaźnik Jednostka miary 

I 1a 1.1 Liczba wspartych laboratoriów badawczych szt. 

I 1a 1.1 Liczba naukowców  pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej EPC 

I 1a 1.1 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju EUR 

I 1a 1.1 Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R szt. 

I 1b 1.2 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje szt. 

I 1b 1.2 Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi szt. 

I 1b 1.2 Liczba przedsięwzięć i projektów w inteligentnych specjalizacjach szt. 

I 1b 1.2 Liczba wspartych laboratoriów badawczych w przedsiębiorstwach szt. 

I 1b 1.2, 1.3, 1.4 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie szt. 

I 1b 1.4, 1.3 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie szt. 

I 1b 1.4, 1.3 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe szt. 

II 2c 2.1 Liczba uruchomionych platform cyfrowych w obszarze e-zdrowia o charakterze co najmniej ponadlokalnym szt. 

II 3a 3.1 Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych szt. 

II 3a 3.1 Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych ha 

II 3c 3.2, 3.3, 3.4 Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach EPC 

IV 4c 4.3 Stopień redukcji PM 10 t/rok 

IV 4c 4.3 Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE szt. 

IV 4c 4.3 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych MW 

IV 4g 4.4 Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji szt. 

IV 4g 4.4 Dodatkowa zdolność produkcji energii elektrycznej i cieplnej w warunkach kogeneracji MW 

IV 4g 4.4 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie szt. 

IV 4e 4.5 Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych szt. 

IV 4e 4.5 Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra km 

IV 4e 4.5 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych t. ekw. CO₂/rok 

IV 4e 4.5 Długość wspartej infrastruktury rowerowej km 

V 6b 5.1 Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych szt. 

V 6b 5.1 Długość sieci wodociągowej km 

V 6d 5.4 Liczba wspartych form ochrony przyrody szt. 

V 6d 5.4 Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem szt. 

VI 7d 6.2 Liczba zakupionych pojazdów kolejowych szt. 

VII 8i 7.1, 7.2 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu osoby 

VII 8i 7.1, 7.2 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - kobiety osoby 

VII 8i 7.1, 7.2 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - mężczyźni osoby 

VIII 8vi 8.3 Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców sztuki 

IX 9iv 9.2 Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu sztuki 
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OP PI Działanie Wskaźnik Jednostka miary 

IX 9v 9.3 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny 
rachunek) 

osoby 

IX 9v 9.3 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny 
rachunek) - kobiety 

osoby 

IX 9v 9.3 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny 
rachunek) - mężczyźni 

osoby 

X 9a 10.1, 10.2 Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi osoby 

X 9a 10.1, 10.2 Liczba wspartych podmiotów leczniczych szt. 

X 9a 10.1, 10.2 Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usług aktywizacji społeczno-zawodowej szt. 

XIII 10iv 13.1 Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych % 

XIII 10iv 13.1 Liczba przeprowadzonych ewaluacji szt. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych systemu SL2014 

 


