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Streszczenie 

Cele i metodologia badania 

Celami przeprowadzonego badania były: ocena skali i zakresu wsparcia, ocena trafności i 

użyteczności zaprogramowanego wsparcia, ocena barier utrudniających realizację projektów 

na rzecz sektora przedsiębiorstw w ramach RPO WSL 2014 -2020 oraz zaprogramowanie 

wsparcia w perspektywie 2021-2027. 

W ramach niniejszej ewaluacji zastosowano następujące metody i techniki badawcze: 

▪ Analiza desk research – w analizie uwzględniono krajowe i unijne akty prawne, 

Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju, regionalne dokumenty strategiczne, zapisy 

programów i inicjatyw skierowanych do sektora przedsiębiorstw, pakiet projektów 

rozporządzeń dot. polityki spójności na okres perspektywy finansowej 2021-2027, dane 

statystyczne dotyczące przedmiotu badania, dane dotyczące zainteresowania oraz 

realizacji projektów w ramach RPO WSL 2014-2020, badania ewaluacyjne, analizy, 

badania społeczno-gospodarcze dotyczące przedmiotu badania. 

▪ Wywiady IDI - badaniem IDI objęto przedstawicieli Instytucji Zarządzającej (4 wywiady), 

Instytucji Pośredniczącej WUP (1 wywiad), Instytucji Pośredniczącej ŚCP (2 wywiady). 

Łącznie zrealizowano 7 wywiadów. 

▪ Wywiady ITI –  badaniem ITI objęto 14 Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 innych niż 

przedsiębiorcy, 6 przedstawicieli podmiotów działających na rzecz sektora 

przedsiębiorstw i ekspertów zajmujących się problematyką MMSP oraz 6 przedstawicieli 

podmiotów świadczących usługi w projektach finansowanych z RPO WSL 2014-2020. 

▪ Ankiety CATI – ta technika badawcza została zastosowana wobec: beneficjentów RPO 

WSL 2014-2020 – otrzymano 330 wypełnionych ankiet; odbiorców ostatecznych 

wsparcia RPO WSL 2014-2020 – otrzymano 110 wypełnionych ankiet, przedstawicieli 

grup docelowych wsparcia RPO WSL 2014-2020 – otrzymano 260 wypełnionych ankiet. 

▪ Ankiety CAWI – ta technika badawcza została zastosowana w stosunku do 

nieskutecznych wnioskodawców z Działań 1.2, 3.2 i 3.3. W ramach doboru pierwotnego 

łącznie wypełnione zostały 294 ankiety.  

▪ Wywiad grupowy – ze względu na ograniczenia wynikające z sytuacji 

epidemiologicznej wywiad został przeprowadzony w formule obiegowej.  

Opis wyników badania 

Ocena skali i zakresu wsparcia  

Bezpośrednie wsparcie dotacyjne, skierowane do przedsiębiorców w ramach RPO WSL 

2014-2020, obejmowało Działania: 1.2, 3.2, 3.3 i Poddziałanie 3.5.3. W dniu 14.01.2020 r., 

wszystkich złożonych wniosków w ramach tych Działań było 3214, z czego w 960 

przypadkach podpisane zostały umowy. Największa kwota dofinansowania występuje w 

projektach dotyczących wdrożenia i komercjalizacji innowacji produktowych oraz 

procesowych. W każdym z powyższych Działań, małe przedsiębiorstwa otrzymywały 

najwięcej wsparcia. Następną kategorią firm w kolejności otrzymanego wsparcia, były 

średnie przedsiębiorstwa, potem mikro, a na końcu duże przedsiębiorstwa1. Z 

                                                
1 Duże przedsiębiorstwa mogły otrzymać wsparcie tylko w ramach Działania 1.2. 
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bezpośredniego wsparcia dotacyjnego najczęściej korzystały przedsiębiorstwa zajmujące się 

przetwórstwem przemysłowym i handlem / naprawą pojazdów. Jest to widoczne zarówno 

pod względem liczby projektów otrzymujących dofinansowanie, jak i wartości udzielanych 

środków finansowych, aczkolwiek przewaga przetwórstwa przemysłowego jest znacząca.  

Wsparcie udzielane w ramach instrumentów finansowych udzielane było w ramach Działania 

3.4. Do dnia 31.12.2019 r. w ramach Działania 3.4 udzielono 552 pożyczki na kwotę 256 287 

684,3 zł. Instrumenty finansowe, w Działaniu 4.2, nie zostały uruchomione do momentu 

realizacji niniejszego badania. Ze względu na panującą pandemię COVID-19 alokacja 

Działania 4.2 (537 006 800 zł) została przesunięta na Działanie 3.4. Można zatem stwierdzić, 

że wsparcie w tym przypadku nie zostało wdrożone zgodnie z pierwotnie przyjętymi 

założeniami. W ramach tego Działania najwięcej pożyczek otrzymały mikroprzedsiębiorstwa, 

ale największa ogólna suma pieniędzy trafiła do małych przedsiębiorstw. Najczęstszym 

rodzajem wsparcia były pożyczki obrotowe. Pożyczkobiorcami najczęściej były firmy 

reprezentujące branżę przetwórstwa przemysłowego oraz handlu i naprawy pojazdów.  

Wsparcie w ramach PSF, na dzień 31.12.2019 r., zostało udzielone 12372 

przedsiębiorstwom. Zdecydowanie najczęściej były to mikroprzedsiębiorstwa, które wyraźnie 

najczęściej korzystały z dofinansowania usług rozwojowych. Struktura branżowa udzielanej 

pomocy w ramach PSF nie została bardzo silnie zdominowana przez jedną konkretną 

branżę, ale jako najczęściej pojawiającą się można określić pozostałą działalność usługową 

oraz handel i naprawę pojazdów. 

Wsparcie na rzecz sektora przedsiębiorstw o charakterze pośrednim wdrażane było również 

w Działaniach 1.1, 1.3, 1.4 oraz 3.1. We wskazanych Działaniach podpisano 12 umów o 

dofinansowanie, na łączną kwotę 194 896 035,74 zł. 

Wdrożenie wsparcia dla sektora przedsiębiorstw zgodnie z przyjętymi założeniami 

Analizując pierwotne założenia wparcia przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020, 

można stwierdzić, że wsparcie co do zasady jest wdrażane zgodnie z pierwotnie określonymi 

zasadami, lecz wprowadzane były zmiany mające za zadanie dostosowanie wsparcia do 

pojawiających się nowych okoliczności towarzyszących wdrażaniu. Zmiany były 

wprowadzane między innymi ze względu na pandemię COVID-19, brak konkurencyjnego 

wobec innych instrumentów, odrębnego instrumentu pomocowego w formie poręczeń, 

ogólnego opóźnienia we wdrażaniu Działania 4.2 oraz innych, pomniejszych zmian, głównie 

w ramach Działania 1.2. 

Ocena trafności i użyteczności zaprogramowanego wsparcia  

Ocena dopasowania wsparcia dla przedsiębiorców, została przede wszystkim dokonana 

przez samych zainteresowanych. Niezależnie od typu wsparcia (dotacyjnego, IF oraz PSF), 

odbiorcy wsparcia dobrze oceniali dopasowanie do potrzeb. Mimo tak pozytywnego odbioru, 

przedsiębiorcy, będący respondentami badania, dostrzegali potrzeby zmian, głównie 

dotyczące zwiększania dofinansowania (lub zmniejszania oprocentowania kredytów) oraz 

upraszczania samej procedury ubiegania się o wsparcie. Zebrane dane sugerują, że 

przedsiębiorcy korzystający ze wsparcia RPO WSL, raczej nie korzystają z innych form 

wsparcia. Przedsiębiorcy korzystający z innych źródeł wsparcia często oceniali, iż  RPO jest 

atrakcyjny w zbliżonym stopniu do innych źródeł wsparcia. Było tak w przypadku PO IR, 

wsparcia lokalnych organizacji oraz dofinansowania szkoleń z Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego. Te programy, wobec RPO, oferują dla przedsiębiorców często mniejsze 

restrykcje w ubieganiu się o środki, większe dofinansowanie, bezzwrotną pomoc, czy 

wsparcie merytoryczne określonych instytucji. RPO również ma swoje silne strony wobec 

innych programów.  
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Efekty otrzymywanej pomocy, w przypadku większości respondentów, były oceniane jako 

zbliżone do spodziewanych. Beneficjenci wsparcia najczęściej uzyskiwali efekty w postaci 

wprowadzania innowacji oraz zwiększania kompetencji kadr. Efektami uzyskiwanymi 

najczęściej przez odbiorców wsparcia w ramach IF były zwiększenie skali działalności oraz 

rentowności firmy, a w przypadku przedsiębiorstw korzystających z PSF były to zwiększenie 

kompetencji kadr oraz zwiększenie skali działalności firmy.  

Skala osiąganych efektów, została oceniona również na podstawie analizy stopnia realizacji 

wartości docelowych wskaźników w projektach. W analizowanych Działaniach uśredniony 

stopień realizacji wartości docelowych wskaźników produktu jest bliski 100% lub wynosi 

100%. Podobnie jest w przypadku oceny wskaźników rezultatu, wyjątkiem jest Działanie 1.2, 

gdzie uśredniony stopień realizacji wynosi 50%. Jest to spowodowane faktem, że projekty 

dotyczące obszaru B+R są obarczone dużym ryzykiem niepowodzeń na gruncie 

komercyjnym.  

Biorąc pod uwagę odpowiedzi udzielone przez nieskutecznych wnioskodawców można 

wyciągnąć wniosek, iż jeśli dana inwestycja nie otrzyma dofinansowania, to bardzo często 

nie udaje się jej zrealizować. Jeśli już udawało się zrealizować inwestycje bez otrzymania 

dofinansowania z RPO WSL 2014-202, to były one najczęściej finansowane ze środków 

własnych lub – co już rzadziej – kredytów i pożyczek.  

Bezpośrednie wsparcie dotacyjne w ramach RPO WSL 2014-2020 przyczynia się do 

występowania efektu netto w większości analizowanych wymiarów potencjału 

konkurencyjnego oraz w zakresie działalności innowacyjnej. Realizacja projektu skutkuje 

występowaniem efektu netto w postaci wzrostu zatrudnienia oraz występowania wzrostu 

liczby kontrahentów. Dzięki realizacji projektu wzrost przychodów w przedsiębiorstwach jest 

bardziej dynamiczny. Mamy do czynienia z wysoką skalą efektu netto w zakresie 

rozpoczynania działalności innowacyjnej przy jednoczesnej niewielkiej skali efektu zdarzenia 

niezależnego. Nie identyfikuje się efektu netto tylko w przypadku wzrostu nakładów 

inwestycyjnych, co może w pewnej mierze wynikać z zaspokojenia potrzeb inwestycyjnych 

beneficjentów przez realizację projektów. 

Wsparcie sektora przedsiębiorstw w ramach RPO WSL 2014-2020 jest bardzo różnorodne, 

zarówno w kierunkach, jak i zakresie form wsparcia. Najbardziej popularnym spośród tych 

form jest PSF, choć występują w tym przypadku także niepokojące zjawiska, takie jak 

samodzielna rekrutacja klientów przez słabe firmy szkoleniowe czy niewielki stopień 

świadomości przydatności usług doradczych wśród przedsiębiorców. Innym czynnikiem 

obniżającym atrakcyjność wsparcia RPO WSL 2014-2020 dla sektora przedsiębiorstw jest 

brak oferowanego w formule dotacyjnej wsparcia inwestycyjnego, mającego na celu poprawę 

konkurencyjności podmiotów.  

Analizie poddano również alokację w naborach oraz wnioskowane dofinansowanie w 

poszczególnych Działaniach i typach projektów. Największym zainteresowaniem cieszyły się 

Działania 3.2, 3.3 oraz 8.2, a więc te związane z bezpośrednim wsparciem przedsiębiorstw 

oraz wdrażaniem PSF. Najmniejsze zainteresowanie natomiast dostrzeżono w przypadku 

Działania 1.3, które dotyczy wspierania IOB oraz 1.4, które związane jest ze wsparciem 

ekosystemu innowacji. Na podstawie analizy zainteresowania wparciem poszczególnych 

Działań, można stwierdzić, że użyteczność i trafność wsparcia dotacyjnego jest na wysokim 

poziomie. Nie można tego jednak powiedzieć o wspieraniu IOB oraz wspieraniu ekosystemu 

innowacji, przygotowania terenów inwestycyjnych oraz rozwoju międzynarodowej wymiany 

handlowej. Problemem może tu być przede wszystkim być zbyt niski potencjalny poziom 

dofinansowania.  
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Wsparcie dla przedsiębiorców pochodzące z RPO WSL 2014-2020 zostało przyrównane do 

innych programów i inicjatyw skierowanych do tych podmiotów. Z przeprowadzonej analizy 

wynika, że zdarzają się zjawiska nakładania się form pomocy, w przypadku instrumentu 

poręczeniowego w ramach instrumentów finansowych (ze wsparciem BGK), wsparcia 

adresowanego do przedsiębiorców, których profil branżowy wpisuje się Inteligentne 

Specjalizacje (ze wsparciem PO IR), wsparcia w ramach wdrażania innowacji 

technologicznych (ze wsparciem PO IR) oraz ogólnego wsparcia instrumentów pomocowych 

RPO i często bardziej dostępnych instrumentów krajowych i wspólnotowych. 

Ocena barier utrudniających realizację projektów na rzecz sektora przedsiębiorstw w 

ramach RPO WSL 2014 -2020.  

Respondenci przeprowadzonego badania, a więc beneficjenci dotacyjni, PSF, IF oraz 

nieskuteczni wnioskodawcy, zapytani o występowanie poszczególnych barier absorpcyjnych, 

zwykle stwierdzali, że one ich nie dotyczą. Z zebranych danych, można stwierdzić, że skala 

oddziaływania poszczególnych barier absorpcyjnych jest niewielka. Jeśli problemy pojawiają 

się, to zwykle dotyczą dokumentacji aplikacyjnej. Patrząc na ocenę poszczególnych etapów 

korzystania z oferty RPO WSL 2014-2020, można stwierdzić, że na etapie aplikowania o 

wsparcie, respondenci mieli głównie problemy z biurokracją i skomplikowanymi procedurami. 

Z oceny tego etapu, można też zauważyć różnicę pomiędzy beneficjentami dotacji, a 

otrzymującymi wsparcie z IF oraz PSF, polegającą na tym, że ci ostatni postrzegają 

otrzymane wsparcie jako mniej skomplikowane i bardziej przyjazne niż formuła wsparcia 

bezpośredniego.  

Istotnym elementem procesu ubiegania się o wsparcie, który może wnioskodawcom 

sprawiać problemy są kryteria wyboru czy warunki udziału we wsparciu. Najczęstsze 

problemy w tym zakresie dotyczyły nieprecyzyjności i niezrozumiałości kryteriów.  

Kwestia barier utrudniających aplikowanie o wsparcie, została poruszona również w części 

jakościowej badania. Jako najważniejsze wnioski z analizy eksperckiej tego zagadnienia, 

można uznać trudności w spełnianiu wymogów wnoszenia wkładu własnego w Działaniu 1.1, 

zbytnie zawężenie zakresu wsparcia w ramach Działania 1.2, niekorzystne warunki 

wykorzystania terenów inwestycyjnych w Działaniu 3.1, ograniczenie absorpcji środków 

dostępnych w ramach PSF oraz problemy związane ze wsparciem IF, polegające na 

konieczności przeznaczenia pożyczki obrotowej na cele o charakterze rozwojowym, czy 

wymagania od przedsiębiorców zabezpieczenia.  

Etap realizacji projektu i korzystania ze wsparcia został natomiast przez respondentów 

badania CATI oceniony dwojako. Zdecydowana większość beneficjentów IF oraz PSF, nie 

dostrzegła występowania problemów na tym etapie, ale za to spora część beneficjentów 

wsparcia dotacyjnego problemy zauważała. Uczestnicy badania, jako problemy tego etapu 

najczęściej wskazywali problemy związane z rozliczaniem projektów, problemy z dostawcami 

lub wykonawcami oraz zbyt skomplikowane procedury. Według wyników badania 

jakościowego w realizowanych projektach pojawiają się trudności w osiąganiu wskaźników i 

problemy z niekwalifikowalnością części wydatków, problemy te mają charakter uniwersalny i 

towarzyszą wielu obszarom interwencji również poza wsparciem sektora przedsiębiorstw.  

Poza tym, pojawiał się problem zawyżania cen usług rozwojowych oferowanych w ramach 

PSF, dostrzegana jest niewystarczająca funkcjonalność BUR, problemy ze stosowaniem 

zasady konkurencyjności w sektorze przedsiębiorstw i w ramach przedsięwzięć badawczo-

rozwojowych. W ramach IF, należy mówić o problemach generujących kłopoty z płynnością 

finansową pośredników finansowych oraz brakiem szczegółowych wytycznych i narzędzi 

pozwalających wyliczać poziom pomocy publicznej. 
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W kontekście zidentyfikowanych barier sformułowano zalecenia dotyczące przede wszystkim 

uproszczenia wymagań dokumentacyjnych na etapie aplikowania o wsparcie, modyfikacji 

sposobu prowadzenia oceny (zastosowanie trybu zdalnego dla paneli eksperckich) oraz 

możliwie jak najszerszego stosowania metod uproszczonych rozliczania projektów w celu 

przetestowania rozwiązań możliwych do zastosowania w przyszłym okresie finansowania. 

Jednocześnie jednak, istotna część zidentyfikowanych problemów lub ograniczeń 

absorpcyjnych jest trudna do zniwelowania w bieżącym okresie finansowania. Z tego 

względu sformułowane wnioski zostały wykorzystane do przygotowania zaleceń 

odnoszących się do RPO WSL na lata 2021-2027. 

Zaprogramowanie wsparcie w perspektywie 2021-2027 

W przypadku zaprogramowania wsparcia w perspektywie 2021-2027 skoncentrowano się na 

dwóch aspektach: rodzaju wsparcia oraz instrumentów/narzędzi jego wdrażania oraz modelu 

aplikowania o wsparcie i jego wykorzystywania.  

Jeśli chodzi o pierwszą kwestię, to wskazano przede wszystkim na takie elementy jak: 

utrzymanie wsparcia dotacyjnego w odniesieniu do możliwie jak najszerszego zakresu 

interwencji; rezygnacja – w przypadku dopuszczenia takiej możliwości w regulacjach 

wspólnotowych – w ramach wsparcia dotacyjnego  ze stosowania wymogów lub preferencji 

dotyczących IS; zapewnienie wsparcia w ramach takich obszarów jak: ochrona środowiska 

(gospodarka cyrkularna), efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii, 

transformacja obszarów górniczych, usługi turystyczne, działalność eksportowa, tworzenie 

start-up’ów; zapewnienie w przypadku wsparcia w obszarze badawczo-rozwojowym pomocy 

na działania o charakterze wdrożeniowym; modyfikacja zakresu wsparcia skierowanego do 

IOB; utrzymanie i zapewnienie możliwie jak największej puli środków finansowych na 

wsparcie w ramach PSF oraz IF; rozważenie wprowadzenia pomocy zwrotnej w formule 

umarzalnej; wyeliminowanie ograniczeń związanych z realizacją wsparcia dotyczącego 

przygotowania terenów inwestycyjnych, 

Z kolei w przypadku drugiego aspektu sformułowano zalecenia dotyczące przede wszystkim 

takich rozwiązań jak: utrzymanie IP jako podmiotu odpowiedzialnego za dystrybucję 

wsparcia bezpośredniego skierowanego do przedsiębiorstw; rozważenie poszerzenia 

formuły realizacji projektów operatorskich przez podmioty reprezentujące sektor IOB; 

rozważenie rozszerzenia zakresu stosowania cross-financingu w celu poszerzenia zakresu 

działań możliwych do wsparcia w ramach realizowanych projektów; utrzymanie 

dotychczasowego modelu dystrybucji wsparcia w ramach PSF, przy rozważeniu 

wprowadzenia dodatkowego ogniwa systemu świadczącego pomoc doradczą dla 

wnioskodawców oraz formalnego włączenia firm szkoleniowych w system dystrybucji 

wsparcia w ramach PSF; wprowadzenie pełnej elektronizacji naborów dokumentacji w 

ramach PSF; rozważenie wprowadzenia w ramach PSF rozwiązań ograniczających 

przeszacowanie kosztów szkoleń i doradztwa; wprowadzenie dodatkowych premii w ramach 

PSF za realizację usług rozwojowych w zakresie efektywności energetycznej i ochrony 

środowiska; wprowadzenie rozwiązań w ramach PSF dostosowanych do pogorszenia się 

ogólnej sytuacji ekonomicznej w wyniku pandemii; rozważenie dalszego uproszczenia 

dokumentacji aplikacyjnej i realizacyjnej składanej w ramach PSF i IF; rozważenie 

wprowadzenia dodatkowych zachęt w ramach IF związanych z generowaniem określonego 

efektu w ramach planowanego przedsięwzięcia; wprowadzenie w przyszłym okresie 

finansowania w możliwie najszerszym zakresie metod uproszczonych rozliczania projektów. 
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Executive Summary 

Purposes and methodology of the research 

The purposes of the research were: evaluation of the scale and scope of support, evaluation 

of the relevance and usefulness of programmed support, evaluation of barriers hindering the 

implementation of projects for the enterprise sector under ROP SV 2014-2020 and 

programming support in the 2021-2027 perspective. 

The evaluation involved the following research methods and techniques: 

▪ Desk research analysis - the analysis considers national and EU legal acts, 

Guidelines of the Minister of Investment and Development, regional strategic 

documents, provisions of programmes and initiatives addressed to the enterprise 

sector, a package of draft regulations regarding cohesion policy for the financial 

perspective 2021-2027, statistical data on subject, data on interest and 

implementation of projects under ROP SV 2014-2020, evaluation studies, analyses, 

socio-economic research on the subject of the study. 

▪ IDI Interviews - IDI interviews covered representatives of the Managing Authority (4 

interviews), Voivodeship Labour Office – Intermediate Body (1 interview), Silesian 

Center for Entrepreneurship – Intermediate Body (2 interviews). In total, 7 interviews 

were carried out. 

▪ ITI interviews - the ITI interviews covered 14 Beneficiaries of ROP SV 2014-2020 

other than entrepreneurs, 6 representatives of entities operating for the enterprise 

sector and experts dealing with MSME issues and 6 representatives of entities 

providing services under projects financed from ROP SV 2014-2020. 

▪ CATI surveys - this research technique was applied to: beneficiaries of ROP SV 

2014-2020 - 330 completed questionnaires were received; final recipients of ROP SV 

2014-2020 support - 110 completed questionnaires were received, representatives of 

target groups of ROP SV 2014-2020 support - 260 completed questionnaires were 

received. 

▪ CAWI surveys - this research technique was applied to ineffective applicants under 

Measures 1.2, 3.2 and 3.3. As part of the original selection, 294 questionnaires were 

completed in total.  

▪ Group interview - due to limitations resulting from the epidemiological situation, the 

interview was conducted in a circular formula.  

Description of the research results 

Evaluation of the scale and scope of support  

Direct grant support, addressed to companies under ROP SV 2014-2020, included the 

following activities: 1.2, 3.2, 3.3 and Sub-measure 3.5.3. On January 14, 2020, there were 

3214 all applications submitted under these Measures, agreements were signed in terms of 

960 cases of which. The largest amount of funding is visible in projects related to the 

implementation and commercialisation of product and process innovations. In each of the 

above Measures, small enterprises received the most support. The next category of 
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companies in the order of received support were medium-sized enterprises, then micro and 

finally large companies2. Companies dealing with industrial processing and vehicle 

trade/repair most often used direct grant. This is visible both in terms of the number of 

projects receiving funding and the value of granted financial resources, although the 

advantage of industrial processing is significant.  

Support granted under financial instruments was provided under Measure 3.4. Until 

December 31, 2019, under Measure 3.4, 552 loans were granted for the amount of PLN 256 

287 684.3. Financial instruments, in Measure 4.2, were not activated until this research has 

been carried out. Due to the prevailing COVID-19 pandemic, the allocation of Measure 4.2 

(PLN 537 006 800) was transferred to Measure 3.4. It can therefore be concluded that in this 

case the support was not implemented in accordance with the initial assumptions. Under this 

Measure, the largest number of loans were granted to micro-enterprises, but the largest total 

amount of money went to small enterprises. Revolving loans were the most common type of 

support. The borrowers were most often companies representing the industrial processing 

industry as well as trade and repair of vehicles.  

As part of Subjective Financing System (SFS), as at December 31, 2019, support was 

provided to 12,372 companies. Definitely most often they were micro-companies, which 

clearly benefited most from co-financing of development services. The industry structure of 

assistance provided under SFS was been dominated by one particular industry, but as the 

most frequently appearing one can be defined the remaining service activity as well as trade 

and repair of vehicles. 

Support for the intermediate sector of companies was also implemented in Measures 1.1, 

1.3, 1.4 and 3.1. Within the specified Measures, 12 co-financing agreements were signed for 

a total amount of PLN 194 896 035.74. 

Implementation of support for the companies sector in accordance with the adopted 

assumptions 

By analysing the original assumptions of support for entrepreneurs under ROP SV 2014-

2020, it can be concluded that support is in general implemented in accordance with the 

originally defined rules. However, changes were introduced to adapt the support to emerging 

new circumstances accompanying implementation. They were introduced, inter alia, due to 

the COVID-19 pandemic, lack of a competitive aid instrument in the form of sureties, general 

delay in implementing Measure 4.2 and other minor changes, mainly under Measure 1.2. 

Evaluation of the relevance and usefulness of programmed support  

The evaluation of adjusting support for entrepreneurs was primarily made by the interested 

parties themselves. Regardless of the type of support (grant, Financial Instruments (FI) and 

SFS), the recipients of the support rated the adjustments for needs well. Despite such a 

positive reception, entrepreneurs who were respondents to the survey noticed the need for 

changes, mainly regarding increased funds (or reduced interest rates on loans) and 

simplifying the procedure for applying for support. The collected data suggest that 

entrepreneurs using ROP SV support are unlikely to use other forms of support. 

Entrepreneurs using other sources of support often assessed that ROP is as attractive as 

such other sources. This was the case of Smart Growth Operational Programme (SG OP), 

support for local organisations and co-financing of trainings from the National Training Fund. 

These programmes, towards the ROP, often offer less restrictions for entrepreneurs in 

                                                
2 Large companies could receive support only under Measure 1.2. 



Ewaluacja dotycząca wsparcia sektora przedsiębiorstw w ramach RPO WSL 2014-2020 

 

 

10 

applying for funds, greater funding, non-returnable assistance, or substantive support of 

specific institutions. The ROP also has its strengths against other programmes.  

The effects of the provided assistance, in the case of most respondents, were evaluated as 

close to expected. Beneficiaries of support most often obtained effects in the form of 

introducing innovations and increasing staff competences. This applied most often to the 

recipients of support under FI, which was visible in the increase in the scale of operations 

and profitability of the company, and in the case of enterprises using SFS, it was the 

increase in staff competences and increase in the scale of the operations of the company.  

The scale of the achieved effects was also evaluated on the basis of an analysis of the 

degree of implementation of target values of the projects. In the analysed Measures, the 

average degree of implementation of target product indicators is close to 100% or amounts 

to 100%. The situation is similar for the evaluation of result indicators, with the exception of 

Measure 1.2, where the average degree of implementation is 50%. This is due to the fact 

that projects related to the R&D area are burdened with a high risk of commercial failure.  

Considering the answers given by ineffective applicants, it can be concluded that if an 

investment does not receive funding, it will very often fail to be implemented. If it was already 

possible to implement the investments without receiving funding for ROP SV 2014-202, they 

were most often financed from own funds or, more rarely, loans and credits.  

Direct grant support under ROP SV 2014-2020 contributes to the net effect in most of the 

analysed dimensions of competitive potential and in terms of innovative activity. The project 

results in a net effect in the form of an increase in employment and an increase in the 

number of contractors. The implementation of the project allowed revenue of the companies 

to increase more dynamically. We are dealing with a high scale of net effect in terms of 

starting an innovative activity with a small scale of the effect of an independent event. The 

net effect is not identified only in the case of an increase in investment expenditures, which 

may, to some extent, be due to satisfying the investment needs of beneficiaries through the 

implementation of projects. 

Support for the companies sector under ROP SV 2014-2020 is diverse, both in terms and in 

the scope of forms of support. SFS is the most popular of these forms. But even in relation to 

this form support disturbing phenomena occur such as the independent recruitment of clients 

by weak training companies or the low degree of awareness of the usefulness of advisory 

services among entrepreneurs. Another factor reducing the attractiveness of ROP SV 2014-

2020 support for the companies sector is the lack of investment support offered in the grant 

form, aimed at improving the competitiveness of entities.  

The allocation in calls for proposals as well as the requested co-financing in individual 

Measures and types of projects were also analysed. Measures 3.2, 3.3 and 8.2 were the 

most popular, i.e. those related to direct support for companies and implementation of SFS. 

On the other hand, the least interest was noticed in the case of Measure 1.3, which relates to 

supporting Business Environment Institutions (BEI) and 1.4, which is related to supporting 

the innovation ecosystem. Based on the analysis of interest in supporting individual 

Measures, it can be concluded that the utility and relevance of grant support is at a high 

level. However, this cannot be stated about supporting BEI and supporting the innovation 

ecosystem, preparation of investment areas and development of international trade. Above 

all, the problem can involve too low potential level of funding.  

Support for entrepreneurs from ROP SV 2014-2020 was compared to other programmes and 

initiatives addressed to these entities. The analysis shows that there are phenomena of 

overlapping forms of assistance. This applies to a guarantee instrument under financial 
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instruments (with BGK support), support addressed to entrepreneurs whose industry profile 

falls under the Smart Specialisations (with support of SG OP), support under implementation 

of technological innovations (with the support of SG OP) and general support for ROP 

assistance instruments and often more available national and community instruments. 

Evaluation of barriers hindering the implementation of projects for the companies 

sector under ROP SV 2014 -2020.  

Respondents of the research i.e. grant beneficiaries, SFS, FI and ineffective applicants, 

when asked about the occurrence of specific absorption barriers, usually stated that they do 

not apply to them. From the collected data, it can be concluded that the scale of impact of 

individual absorption barriers is low. The usually occurred problems apply to the application 

documentation. Analysing the evaluation of the individual stages of using the ROP SV 2014-

2020 offer, it can be stated that at the stage of applying for support, the respondents mainly 

had problems with bureaucracy and complicated procedures. From the evaluation of this 

stage, one can also notice the difference between the beneficiaries of the grant and those 

receiving support from FI and SFS, in that the latter perceive the support received as less 

complicated and more friendly than the formula of direct support.  

The selection criteria or the conditions for participation in the support are important elements 

of the process of applying for support, which can cause problems for applicants. The most 

common problems in this area concerned the imprecision and incomprehensibility of the 

criteria.  

The issue of barriers hindering application for support was also included in the qualitative 

part of the research. The most important conclusions from the expert analysis of this issue 

include difficulties in meeting the requirements of own contribution in Measure 1.1, excessive 

narrowing of the scope of support under Measure 1.2, unfavourable conditions for the use of 

investment areas in Measure 3.1, limitation of absorption of funds available under SFS and 

related problems with FI support, involving the need to allocate a working capital loan for 

development purposes or collateral requirements from entrepreneurs.  

On the other hand, the project implementation stage and the use of support were evaluated 

by CATI respondents in two ways. The vast majority of FI and SFS beneficiaries did not 

notice any problems at this stage, but a significant proportion of grant support beneficiaries 

observed problems. The research participants most often considered problems related to 

project settlement, problems with suppliers or contractors, and too complicated procedures 

as obstacles at this stage. According to the results of the qualitative research, the 

implemented projects have difficulties in achieving indicators and problems with the 

ineligibility of some expenses. These problems are universal and accompany many areas of 

intervention, also outside the support of the companies sector.  In addition, there was the 

problem of increasing prices for development services offered under SFS, insufficient 

Database of Development Services (DDS) functionality, problems with applying the principle 

of competitiveness in the companies sector and research and development projects. Under 

FI, one should consider problems generating obstacles with the financial liquidity of financial 

intermediaries and the lack of detailed guidelines and tools to calculate the level of public aid. 

In the context of the identified barriers, recommendations were formulated primarily 

regarding the simplification of documentation requirements at the stage of applying for 

support, modification of the evaluation method (application of the remote mode for expert 

panels) and the widest possible use of simplified methods of project settlement in order to 

test solutions that can be used in the future financing period. However, at the same time, a 

significant part of the identified problems or absorption restrictions is difficult to overcome in 
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the current financing period. For this reason, the drawn conclusions were used to prepare 

recommendations relating to ROP SV for 2021-2027. 

Programming support in the 2021-2027 perspective 

As far as programming support in the 2021-2027 perspective is concerned, the attention was 

drawn on two aspects: the type of support and instruments/tools for its implementation as 

well as the model of applying for support and its use.  

As far as the first issue is concerned, first of all issues such as: maintaining grant support in 

relation to the widest possible scope of intervention was pointed out; resignation, if this 

possibility is allowed in the community regulations, under grant support from the application 

of Smart Specialisation requirements or preferences; providing support within such areas as: 

environmental protection (circular economy), energy efficiency and renewable energy 

sources, transformation of mining areas, tourist services, export activities, creation of start-

ups; providing support in the area of research and development for implementation-related 

activities; modification of the scope of support addressed to BEI; maintaining and ensuring 

the largest possible pool of financial resources for support under SFS and FI; considering 

introducing repayable assistance in a redeemable form; eliminating restrictions related to the 

implementation of support for the preparation of investment areas. 

On the other hand, in the case of the second aspect, recommendations were formulated 

primarily for such solutions as: maintaining IB as the entity responsible for distributing direct 

support addressed to companies; considering extending the form for the implementation of 

operator projects by entities representing the BEI sector; considering expanding the scope of 

cross-financing in order to broaden the scope of activities that can be supported under 

implemented projects; maintaining the current distribution model of support under SFS, when 

considering the introduction of an additional link in the system providing advisory assistance 

to applicants and the inclusion of formal training companies in the support distribution system 

under SFS; introduction of full electronicisation of recruitment of documentation under SFS; 

considering the introduction of solutions limiting the overestimation of the costs of training 

and consulting under SFS; the introduction of additional bonuses under SFS for the 

implementation of development services in the field of energy efficiency and environmental 

protection; introduction of SFS solutions adapted to the deterioration of the overall economic 

situation as a result of a pandemic; considering further simplification of application and 

implementation documentation submitted under SFS and FI; considering the introduction of 

additional incentives under FI related to the generation of a specific effect under the planned 

project; introducing simplified project settlement methods to the widest possible extent in the 

next period.   
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Wprowadzenie 
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 dotycząca wsparcia sektora 

przedsiębiorstw w ramach RPO WSL 2014-2020”. 

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 ogólnemu wskazaniu źródeł informacji wykorzystanych na potrzeby 

zrealizowanego badania ewaluacyjnego. Zasadniczą część raportu stanowi rozdział „Opis 

wyników badania”, w którym zawarto całość wyników przeprowadzonych analiz oraz 

sformułowanych na ich postawie rekomendacji. 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. Kolejnym elementem struktury raportu jest graficzne 

ujęcie wyników z przeprowadzonego badania. Raport zamykają spisy ilustracji oraz aneks 

zawierający szczegółowy wykaz źródeł informacji wykorzystanych w badaniu oraz 

kwestionariusze wywiadu użyte do badania. Do niniejszego dokumentu – w formie 

odrębnych plików – załączono całość ilościowych i jakościowych danych wynikowych. 

Należy podkreślić, że badanie było realizowane przed wystąpieniem pandemii koronawirusa i 

obrazuje przede wszystkim potrzeby sprzed tego okresu. W procesie formułowania 

wniosków i rekomendacji starano się, w miarę możliwości, uwzględnić nowe okoliczności 

związane przede wszystkim ze zmianą sytuacji społeczno-gospodarczej i jej ewentualnym 

oddziaływaniem średnio- i długookresowym. Jednocześnie jednak, biorąc pod uwagę 

dynamikę zmian na poziomie wspólnotowym, krajowym i regionalnym w związku z 

dostosowywaniem się do bieżących okoliczności, wnioski i rekomendacje należy traktować 

jako aktualne na moment ich formułowania, tj. kwiecień 2020 roku. W przypadku 

rekomendacji oznacza to, że niezbędna jest dalsza analiza: (a) potrzeb przedsiębiorstw w 

celu próby uchwycenia oddziaływania zmiany obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej 

spowodowanej pandemią (oraz jej następstw) na przedsiębiorstwa, (b) ewentualnych zmian 

dotyczących wspólnotowych i krajowych regulacji, które to zmiany mogą uniemożliwiać lub 

zwiększać celowość wdrożenia proponowanych zaleceń. 

CELE I ZAKRES PRZEDMIOTOWY EWALUACJI 

W ramach niniejszej ewaluacji sformułowano następujące cele badawcze: 

1. Ocena skali i zakresu wsparcia, 

2. Ocena trafności i użyteczności zaprogramowanego wsparcia, 

3. Ocena barier utrudniających realizację projektów na rzecz sektora przedsiębiorstw w 

ramach RPO WSL 2014 -2020, 

4. Zaprogramowanie wsparcia w perspektywie 2021-2027. 

 

Powyższe cele zostały zoperacjonalizowane poprzez szczegółowe pytania badawcze: 
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1. Ocena skali i zakresu wsparcia: 

▪ Jakiego rodzaju wsparcie (w tym rodzaj projektów, wsparcie dotacyjne lub 

zwrotne), w jakich branżach i w jakiej skali (finansowej) zostało udzielone na 

rzecz sektora przedsiębiorstw w ramach RPO WSL 2014 - 2020? Czy udzielone 

wsparcie dla sektora przedsiębiorstw zostało wdrożone zgodnie z przyjętymi 

założeniami? 

2. Ocena trafności i użyteczności zaprogramowanego wsparcia: 

▪ Czy zaprogramowane w ramach RPO WSL 2014 – 2020 wsparcie kierowane do 

sektora przedsiębiorstw było użyteczne i zaproponowane formy wsparcia 

odpowiadały ich rzeczywistym potrzebom? W tym: 

- Czy istnieją PI/działania/typy projektów, w których udział beneficjentów jest 

niższy od zakładanego? Jeśli tak jakie mogą być tego powody? 

- Czy istnieją PI/działania/typy projektów, w których udział odbiorców-

przedsiębiorców jest niższy od zakładanego? Jeśli tak jakie mogą być tego 

powody? 

- Czy wsparcie dla sektora przedsiębiorstw w ramach któregoś z 

PI/działań/typów projektów Programu było niewystarczające? Jakie są tego 

powody? 

- Czy jakiegoś rodzaju wsparcia/ typu projektu istotnego dla sektora 

przedsiębiorstw nie uwzględniono w ramach RPO WSL 2014 - 2020? 

- Czy i w jaki sposób rozszerzenie zakresu inteligentnych specjalizacji w 

ramach działania 1.2 wpłynęło na jego wdrażanie? 

▪ Czy zaprogramowane wsparcie w ramach RPO WSL 2014 - 2020 stanowiło 

trafną odpowiedź wobec wyzwań społeczno-gospodarczych wskazanych w 

Programie? Czy wskazane wyzwania są nadal aktualne? 

▪ Jak zakres wsparcia w ramach RPO WSL 2014 - 2020 przedstawia się na tle 

innych programów i inicjatyw skierowanych do sektora przedsiębiorstw? Czy 

występuje zjawisko nakładania się form pomocy? 

▪ Jaka jest skala efektu zdarzenia niezależnego oraz efektu netto wsparcia 

przedsiębiorstw (identyfikacja skali inwestycji realizowanych wyłącznie dzięki 

wsparciu RPO WSL oraz skali poprawy konkurencyjności i innowacyjności 

będącej efektem wyłącznie wsparcia RPO WSL)? 

3. Ocena barier utrudniających realizację projektów na rzecz sektora 

przedsiębiorstw w ramach RPO WSL 2014 -2020: 

▪ Czy wystąpiły jakieś ograniczenia w zdolności absorpcyjnej wśród 

beneficjentów/pośredników w trakcie realizacji obecnego RPO? Czy wystąpiły 

ograniczenia absorpcyjne  w korzystaniu z usług świadczonych na rzecz sektora 

przedsiębiorstw przez przedsiębiorców jako odbiorców tego wsparcia? Czy 

można im było przeciwdziałać? Czy wskazane ograniczenia mogą mieć wpływ na 

realizację przyszłego RPO? 

▪ Jakie identyfikuje się trudności na etapie aplikowania i wykorzystywania wsparcia 

na rzecz sektora przedsiębiorstw  w ramach RPO WSL 2014 - 2020 na różnych 

poziomach wdrażania interwencji? Czy możliwe jest wprowadzenie uproszczeń 

albo mechanizmów zaradczych lub usprawniających w tym zakresie? 
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▪ Jaka jest skuteczność kryteriów wyboru projektów w kierunkowaniu interwencji w 

celu zapewnienia wysokiego poziomu użyteczności wsparcia? 

4. Zaprogramowanie wsparcia w perspektywie 2021-2027: 

▪ Jakiego rodzaju wsparcie kierowane do sektora przedsiębiorstw powinno być 

zastosowane w perspektywie 2021-2027? 

▪ Jakiego rodzaju instrumenty/narzędzia powinny być zastosowane we wdrażaniu 

wsparcia dla sektora przedsiębiorstw? 

▪ Jakich zmian w modelu aplikowania o wsparcie (w tym w procedurze oceny 

wniosków) oraz na etapie wykorzystywania wsparcia na rzecz sektora 

przedsiębiorstw (w tym rozliczania projektów) należałoby dokonać? 

 

Zakres przedmiotowy przeprowadzonej ewaluacji dotyczył interwencji w ramach RPO WSL 

2014-2020, która została skierowana do sektora przedsiębiorstw. Na interwencję tę składa 

się wsparcie oferowane w ramach następujących komponentów Programu: 

▪ OP I Nowoczesna Gospodarka – PI 1a (1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura 

badawcza),  PI1b (1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, 1.3 

Profesjonalizacja IOB, 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji), 

▪ OP III Konkurencyjność MŚP - PI 3a (3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na 

obszarach typu brownfield – ZIT, 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych typu 

brownfield – RIT), PI 3b (3.5.1 Promocja gospodarcza regionu, 3.5.2 Modelowanie 

działalności eksportowej MŚP, 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP), PI 3c (3.2 Innowacje 

w MŚP, 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej, 

3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania Przedsiębiorczości),  

▪ OP IV Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka 

Niskoemisyjna  - PI 4b (4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach),  

▪ OP VIII Regionalne Kadry Gospodarki Opartej na Wiedzy - PI 8v (8.2.1 Wsparcie dla 

przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa –ZIT, 8.2.2 

Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa 

– RIT, 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju 

przedsiębiorstwa– konkurs). 
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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 danych zastanych zastosowany został dobór celowy, polegający na 

włączeniu w zakres analiz wszystkich danych, które okazały się przydatne z perspektywy 

celu badania. Analiza danych zastanych objęła swoim zakresem przede wszystkim 

następujące kategorie danych: 

▪ Krajowe i unijne akty prawne, 

▪ Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju, 

▪ Regionalne dokumenty strategiczne, 

▪ Zapisy programów i inicjatyw skierowanych do sektora przedsiębiorstw (w tym RPO 

WSL 2014-2020), 

▪ Pakiet projektów rozporządzeń dot. polityki spójności na okres perspektywy 

finansowej 2021-2027, 

▪ Dane statystyczne dotyczące przedmiotu, 

▪ Dane dotyczące zainteresowania oraz realizacji projektów w ramach RPO WSL 

2014-2020, 

▪ Badania ewaluacyjne, analizy, badania społeczno-gospodarcze dotyczące 

przedmiotu badania. 

W zależności od charakteru, wyżej wymienione dane objęte zostały analizą jakościową lub 

analizą statystyczną. 

W toku analizy desk research zastosowany został także dobór metodą „kuli śniegowej” 

(snowball sampling) – jeśli w trakcie analizy danego źródła/dokumentu pojawiły się w nim 

informacje lub odniesienia do innego – dotychczas nieuwzględnionego w analizie – 

dokumentu lub publikacji, Wykonawca podejmował działania zorientowane na pozyskanie i 

analizę dodatkowego źródła informacji. 

BEZPOŚREDNIE WYWIADY POGŁĘBIONE (IDI) 

W ramach wywiadów pogłębionych z przedstawicielami IZ i IP zastosowany został dobór 

celowy polegający na zapraszaniu do badania osób posiadających szeroką wiedzę w 

zakresie wdrażania wsparcia sektora przedsiębiorstw w ramach RPO WSL 2014-2020. 

Badaniem objęto następujące komórki organizacyjne: 

1. IZ: 

▪ Wydział Rozwoju Regionalnego, Referat programowania i rozwoju (1 wywiad), 

▪ Wydział Rozwoju Regionalnego, Referat nadzoru pomocy technicznej i 

instrumentów finansowych (1 wywiad), 
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▪ Wydział Rozwoju Regionalnego, Referat koordynacji i kontroli systemu (1 

wywiad)  

▪ Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, osoba posiadająca 

wiedzę w zakresie oceny i realizacji projektów (1 wywiad), 

2. IP Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach - Wydział Obsługi Projektów EFS  i 

Wydział Zarządzania EFS (1 wywiad) 

3. IP Śląskie Centrum Przedsiębiorczości – Wydział Wyboru i Kontraktacji  (1 wywiad), 

Wydział rozliczeń (1 wywiad). 

Łącznie przeprowadzonych zostało 7 wywiadów IDI. 

TELEFONICZNE WYWIADY POGŁĘBIONE (ITI) 

Telefoniczne wywiady pogłębione przeprowadzone zostały z trzema kategoriami 

respondentów: 

▪ beneficjentami RPO WSL 2014-2020 innymi niż przedsiębiorcy, 

▪ przedstawicielami podmiotów działających na rzecz sektora przedsiębiorstw i 

eksperci zajmujący się problematyką MMSP, 

▪ przedstawicielami podmiotów świadczących usługi w ramach projektów 

finansowanych z RPO WSL 2014-2020. 

W przypadku każdej z wymienionych grup zastosowany został dobór celowy, lecz 

każdorazowo miał on odmienny charakter. W poniższej tabeli przedstawiono charakter 

celowego doboru próby oraz wielkość próby dla każdej ze wskazanych grup. 

Tabela 1. Struktura próby w badaniu ITI 

Kategoria 

respondentów 

Wielkość 

próby 

Charakterystyka doboru celowego 

Beneficjenci RPO 

WSL 2014-2020 inni 

niż przedsiębiorcy 

143 Dobór mający na celu zapewnienie 

reprezentatywności typologicznej – odpowiedniej 

różnorodności badanych beneficjentów pod 

względem obszarów interwencji, w ramach których 

realizują oni swoje projekty: 

▪ Działanie 1.1 (2 wywiady), 

▪ Działanie 1.3 (2 wywiady), 

▪ Działanie 3.1 (3 wywiady), 

▪ Działanie 3.4 (1 wywiad), 

▪ Działanie 4.2 (1 wywiad), 

▪ Działanie 8.2 (5 wywiadów). 

Przedstawiciele 

podmiotów 

działających na rzecz 

sektora 

przedsiębiorstw i 

6 Dobór mający na celu objęcie badaniem 

podmiotów najprężniej działających na rzecz 

sektora przedsiębiorstw. 

                                                
3 Pierwotnie planowane było przeprowadzenie 15 wywiadów, jednak jeden z beneficjentów odmówił udziału w wywiadzie. 
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Kategoria 

respondentów 

Wielkość 

próby 

Charakterystyka doboru celowego 

eksperci zajmujący 

się problematyką 

MMSP 

Przedstawiciele 

podmiotów 

świadczących usługi 

w ramach projektów 

finansowanych z 

RPO WSL 2014-2020 

6 Dobór próby ma na celu zapewnienie 

różnorodności badanych podmiotów pod 

względem obszaru interwencji (Działania, w 

ramach którego realizowany był projekt), w 

ramach którego świadczą one usługi. Dzięki temu 

zapewniona została tzw. reprezentatywność 

typologiczna we wskazanym obszarze: 

▪ Działanie 1.3 – partnerzy (4 wywiady), 

▪ Działanie 3.4 (2 wywiady). 

Źródło: opracowanie własne 

Łącznie przeprowadzonych zostało 26 wywiadów ITI. 

WYWIADY TELEFONICZNE WSPOMAGANE KOMPUTEROWO (CATI) 

W ramach badania CATI z przedsiębiorcami zastosowany został dobór losowo-warstwowy 

nieproporcjonalny, którego warstwy tworzą rodzaje partycypacji przedsiębiorców w RPO 

WSL 2014-2020 oraz obszary interwencji (Działania). Jeśli chodzi o rodzaje partycypacji, to 

wyróżniono Beneficjentów (przedsiębiorstwa bezpośrednio realizujące projekty w ramach 

EFRR w Działaniach 1.2, 3.2 i 3.3), odbiorców ostatecznych (przedsiębiorstwa korzystające 

z pożyczek udzielonych w ramach Działania 3.4) oraz grupę docelową (przedsiębiorstwa 

objęte wsparciem w ramach Działania 8.2).  W poniższej tabeli przedstawiona została 

struktura populacji oraz próby 

Tabela 2. Struktura próby w badaniu CATI 

Rodzaj 

partycypacji 

Działanie RPO 

WSL 2014-2020 

Wielkość 

populacji4 

(udział %) 

Wielkość próby 

(udział %) 

Beneficjenci Działanie 1.2 139 (1,3%) 70 (10,0%) 

Działanie 3.2 449 (4,1%) 180 (25,7%) 

Działanie 3.3 182 (1,7%) 80 (11,4%) 

RAZEM 770 (7,0%) 330 (47,1%) 

Odbiorcy ostateczni Działanie 3.4 478 (4,4%) 110 (15,7%) 

Grupa docelowa Działanie 8.2 9 694 (88,6%) 260 (37,1%) 

RAZEM 10 942 (100%) 700 (100%) 

Źródło: opracowanie własne 

                                                
4 Liczba niepowtarzających się przedsiębiorstw. 
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Badanie CATI nie obejmuje Beneficjentów Działań 1.1, 1.3 oraz 3.1 mimo występowania 

podpisanych umów o dofinansowanie w tych obszarach. Powodem takiego stanu rzeczy jest 

fakt, iż działania te nie służą bezpośredniemu wsparciu przedsiębiorstw i w konsekwencji 

Beneficjentami w tych projektach nie są przedsiębiorstwa. Realizatorzy projektów w tych 

działaniach zostali objęci wywiadami jakościowymi. 

Motywem zastosowania doboru losowego o charakterze nieproporcjonalnym jest dążenie 

Wykonawcy do zapewnienia możliwości wnioskowania o wsparciu w ramach 

poszczególnych Działań RPO WSL. W przypadku zastosowania doboru proporcjonalnego, w 

Działaniach z niewielką liczbą Beneficjentów/odbiorców (przede wszystkim w Działaniach 

1.2, 3.3 i 3.4) wielkość próby byłaby zbyt mała dla możliwości wnioskowania o sytuacji w 

wyróżnionych podgrupach. Zapewnienie możliwości uprawnionego charakteryzowania 

poszczególnych Działań poprzez prowadzenie analiz wyników badań CATI w podziale na 

podgrupy jest istotne z powodu osobnej specyfiki poszczególnych obszarów interwencji pod 

względem logiki interwencji oraz wykorzystywanych form wsparcia/typów projektów. 

Możliwość porównania ze sobą poszczególnych rodzajów wsparcia jest warunkiem 

koniecznym dla ich rzetelnej oceny, która będzie mogła przebiegać w relacji do innych 

rodzajów wsparcia. Jest to istotne z perspektywy problematyki badania, ponieważ w wielu 

pytaniach badawczych mamy do czynienia z odniesieniem do poszczególnych  

Działań/PI/typów projektów. Zaplanowany dobór umożliwia uprawnione5 wnioskowanie o 

poszczególnych podgrupach, dlatego umożliwił on trafną odpowiedź na pytania badawcze o 

tej konstrukcji. Po zastosowaniu ważenia (w celu uzyskania struktury próby proporcjonalnej 

do struktury populacji) wyniki badania są reprezentatywne dla całej zbiorowości 

przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia RPO. 

ANKIETA INTERNETOWA (CAWI) 

Technika ankiety internetowej została zastosowana w stosunku do nieskutecznych 

wnioskodawców z Działań 1.2, 3.2 i 3.3. Niniejsza technika badawcza pełniła dwojaką 

funkcję: 

▪ Funkcja deskryptywna – Zebranie opinii o problemach i innych okolicznościach 

towarzyszących nieskutecznym wnioskodawcom na etapie aplikowania o wsparcie. 

Dzięki funkcji deskryptywnej możliwe było poznanie opinii o problemach i innych 

okolicznościach towarzyszącym im na etapie aplikowania.  

▪ Funkcja porównawcza – Zebranie opinii o sytuacji w przedsiębiorstwach, które nie 

otrzymały wsparcia, w celu określenia sytuacji kontrfaktycznej dla podmiotów objętych 

wsparciem RPO WSL. Dzięki temu możliwe było oszacowanie efektu zdarzenia 

niezależnego oraz efektu netto interwencji. W konsekwencji umożliwiona była precyzyjna 

ocena rzeczywistych efektów interwencji.  

W ramach funkcji porównawczej zastosowana została Metoda podwójnej różnicy (difference-

in-difference), która należy do kontrfaktycznych technik pomiaru skali efektów interwencji 

wywodzących się z tradycji ekonometrycznej.  

W niniejszym badaniu zastosowanie metody podwójnej różnicy miało na celu oszacowanie 

efektu netto w postaci:  

                                                
5 W przypadku wszystkich podgrup mamy do czynienia z akceptowalnym błędem szacunku przy poziomie ufności 0,90 i 
wielkości frakcji 0,5: Działanie 1.2 – 7,0%, Działanie 3.2 – 4,8%, Działanie 3.3 – 6,9%, Działanie 3.4 – 6,9%, Działanie 8.2 – 
5,0%. 
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▪ skali inwestycji, które nie byłyby realizowane w przypadku braku otrzymania wsparcia 

(identyfikacja na podstawie porównania skali nakładów inwestycyjnych w grupie 

objętej wsparciem oraz grupie kontrolnej – nieskutecznych wnioskodawców), 

▪ skali wzrostu konkurencyjności6 i innowacyjności7 przedsiębiorstw, za który 

odpowiada wyłącznie interwencja. 

Badaniem objęci zostali wnioskodawcy nieskuteczni w procesie aplikowania o wsparcie w 

Działaniach 1.2, 3.2 i 3.3, tj. przedsiębiorcy, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie we 

wskazanych Działaniach, lecz nie otrzymali dofinansowania. 

W ramach doboru pierwotnego w badaniu CAWI zastosowany został dobór quasi-zupełny. 

Badaniem objęci zostali wszyscy nieskuteczni wnioskodawcy z Działań 1.2, 3.2 i 3.3. Łącznie 

wypełnione zostały 294 ankiety8, co oznacza response rate na poziomie 32,6%. 

W ramach doboru wtórnego spośród wnioskodawców, którzy wzięli udział w badaniu CAWI 

dokonana została selekcja przedsiębiorstw najbardziej podobnych do firm realizujących 

projekty w Działaniach 1.2, 3.2 i 3.3. W celu zniwelowania problemu selektywności, czyli 

wpływu nielosowego dobierania podmiotów do obu grup (kontrolnej i eksperymentalnej) 

Wykonawca zastosował technikę PSM. W toku doboru spośród 231 nieskutecznych 

wnioskodawców, którzy udzielili informacji niezbędnych do analiz wyselekcjonowano grupę 

186 przedsiębiorstw nieróżniących się istotnie pod kątem statystycznym od beneficjentów 

względem ze względu na: 

▪ klasy wielkości przedsiębiorstwa9, 

▪ branży (reprezentowanej przez sektor gospodarki)10, 

▪ podregionu prowadzenia działalności11, 

▪ Działania RPO WSL 2014-2020, w którym aplikowano / realizowano projekt12. 

WYWIAD GRUPOWY 

Wywiad grupowy, zrealizowany w formule obiegowej i przeprowadzony z przedstawicielami 

IZ i IP, pełnił funkcję podsumowującą, w jego toku skonsultowane zostały wyniki i 

rekomendacje z niniejszego badania. 

  

                                                
6 Skala wzrostu konkurencyjności identyfikowana była na podstawie porównania zmian sytuacji przedsiębiorstw z grupy objętej 
wsparciem i grupy kontrolnej w kluczowych wymiarach potencjału konkurencyjnego (wielkość zatrudnienia, liczba kontrahentów, 
wielkość przychodów, wielkość nakładów inwestycyjnych). 
7 Skala wzrostu innowacyjności identyfikowana była za pomocą porównania aktywności w podejmowaniu działań innowacyjnych 
w grupie przedsiębiorstw objętych wsparciem i grupie kontrolnej. 
8 Działanie 1.2 – 68 ankiet, Działanie 3.2 – 158 ankiet, Działanie 3.3 – 68 ankiet. 
9 Chi-kwadrat=1,795 α=0,05 p=0,616 
10 Chi-kwadrat=2,025 α=0,05 p=0,363 
11 Chi-kwadrat=5,234 α=0,05 p=0,150 
12 Chi-kwadrat=4,056 α=0,05 p=0,131 
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Opis wyników badania 
W ramach niniejszego rozdziału przedstawiono całość wyników przeprowadzonego badania 

ewaluacyjnego. Wyniki przedstawiono w podziale na cztery główne podrozdziały 

odzwierciedlające problematykę ewaluacji. Podrozdział pierwszy dotyczy oceny skali i 

zakresu ewaluowanej interwencji. W drugim podrozdziale dokonano oceny trafności i 

użyteczności zaprogramowanego wsparcia. Przedmiotem podrozdziału trzeciego jest 

natomiast ocena barier utrudniających realizację projektów na rzecz sektora przedsiębiorstw. 

Rozdział zamyka część o charakterze rekomendacyjnym, w której przedstawiono zalecenia 

dotyczące zaprogramowania wsparcia w perspektywie 2021-2027. 

OCENA SKALI I ZAKRESU WSPARCIA 

Niniejszy podrozdział dotyczy oceny skali i zakresu ewaluowanego wsparcia. W oparciu o 

analizę zebranego materiału empirycznego przeprowadzono ocenę struktury pomocy na 

rzecz sektora przedsiębiorstw w ramach RPO WSL 2014-2020 udzielając odpowiedzi na 

pytanie badawcze dotyczące tego, jakiego rodzaju wsparcie (w tym rodzaj projektów, 

wsparcie dotacyjne lub zwrotne), w jakich branżach i w jakiej skali (finansowej) zostało 

udzielone na rzecz sektora przedsiębiorstw w ramach RPO WSL 2014-2020. Jednocześnie, 

analiza została uzupełniona wnioskowaniem odnoszącym się do kwestii zgodności 

wdrożonego wsparcia z przyjętymi założeniami.  

Skala i zakres wsparcia dotacyjnego 

W pierwszej kolejności przeprowadzono analizę dotyczącą skali i zakresu bezpośredniego 

wsparcia dotacyjnego (Działania: 1.2, 3.2, 3.3 i Poddziałanie 3.5.3) 

Według stanu na dzień 14.01.2020 r., wszystkich złożonych wniosków w ramach Działań: 

1.2, 3.2, 3.3 oraz 3.5, było 3214, z czego w 960 przypadkach doszło do podpisania umowy.  

Dla Działania 1.2, mowa o 615 złożonych wniosków, na łączną kwotę dofinansowania w 

wysokości 1 034 098 589,60 zł. W ramach tego Działania podpisano 178 umów, na łączną 

kwotę dofinansowania w wysokości 253 455 683,20 zł. 

W przypadku Działania 3.2, złożonych wniosków było 1775, na łączną kwotę dofinansowania 

w wysokości 1 434 701 625,39 zł. W ramach tego Działania podpisano 550 umów , na 

łączną kwotę dofinansowania w wysokości 475 033 289,55 zł. 

W Działaniu 3.3 złożono 730 wniosków, na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 187 

336 042,10 zł. Podpisano 232 umowy, na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 57 248 

059,93 zł. 

W Poddziałaniu 3.5.3, złożono 93 wnioski, na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 20 

978 000,00 zł. W ramach tego Działania nie podpisano do tej pory ani jednej umowy o 

dofinansowanie. 

Na poniższym wykresie przedstawiono dane dotyczące struktury udzielonego 

bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstw pod względem typu projektu.  
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Wykres 1. Struktura udzielonego bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstw pod względem typu projektu 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych systemu LSI; stan na 14.01.2020 r. 
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Wykres 2.Struktura udzielonego bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstw pod względem klasy wielkości 

przedsiębiorstwa 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych systemu LSI; stan na 14.01.2020  r.; Działanie 1.2 - n=178, Działanie 3.2 - 

n=550, Działanie 3.3 - n=232, Ogółem - n=960 
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Wykres 3. Struktura projektów pod względem branży projektodawcy wg sekcji PKD 
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n=550, Działanie 3.3 - n=232, Ogółem - n=960 
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największy udział we wsparciu w ramach Działania 1.2 (ponad 1/3 całości wsparcia) oraz 3.2 

(ponad 1/2), natomiast branża handlu i naprawy pojazdów ma największy udział we wsparciu 

w Działaniu 3.3 (prawie 1/3 całości wsparcia). Dwoma branżami, które otrzymały mniejsze 

udziały w danym zakresie, ale nadal relatywnie wysokie, były: informacja i komunikacja 

(prawie 2/5 wsparcia w Działaniu 1.2) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

(również prawie 2/5 wsparcia w Działaniu 1.2). Powyżej wymienione branże, a także branże: 

opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz budownictwa, we wszystkich trzech Działaniach, 

zawsze miały udziały nie mniejsze niż 2,7%. Pozostałe branże zawsze charakteryzowały się 

mniejszym zakresem uzyskanego wsparcia. 

Analizę zróżnicowania branżowego wsparcia oferowanego w formie bezpośredniej pomocy 

dla przedsiębiorstw przeprowadzono także w odniesieniu do wartości udzielonego 

dofinansowania.  

Wykres 4. Struktura wartości udzielonego dofinansowania pod względem branży projektodawcy wg sekcji PKD 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych systemu LSI; stan na 14.01.2020 r. 
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Branża przetwórstwa przemysłowego, otrzymała wg stanu na dzień 31.12.2019 r., wsparcie 

w wysokości 414,67 mln zł, co jest zdecydowanie największą kwotą, spośród wszystkich 

branż wyróżnionych ze względu na sekcję PKD. Natomiast wsparcie o łącznej wielkości 

wynoszącej pomiędzy 50 a 90 mln zł otrzymały sekcje: handlu i naprawy pojazdów, 

informacji i komunikacji, działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej oraz 

budownictwa. 

W odniesieniu do pomocy dotacyjnej przeprowadzono także analizę dotyczącą wsparcia 

pośredniego (niedotyczącego instrumentów finansowych i Podmiotowego Systemu 

Finansowania). Chodzi w tym przypadku o Działania: 1.1, 1.3, 1.4 i 3.1 oraz Poddziałań: 

3.5.1 i 3.5.2.  

Celem Działania 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza, w ramach którego 

przewidziano alokację o wysokości 50 000 000 euro, jest zwiększenie urynkowienia 

działalności badawczo-rozwojowej. Projekty wybierane do dofinansowania dotyczą budowy, 

wyposażenia w aparaturę naukowo-badawczą kluczowej infrastruktury badawczej, służącej 

realizacji badań naukowych zgodnych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami. W 

ramach Działania wspierana jest infrastruktura badawcza jednostek i konsorcjów naukowych, 

działających na terenie województwa śląskiego. Wspierane są podmioty, które mają 

wspomagać sektor przedsiębiorstw. Rozwijana jest infrastruktura badawcza oraz 

finansowane są prace badawczo-rozwojowe. Działania te mają na celu zwiększenie 

potencjału badawczego jednostek naukowych regionu, dzięki czemu ma się zwiększyć 

zainteresowanie przedsiębiorców wdrażaniem innowacji oraz wzrosnąć częstotliwość i 

jakość korzystania z osiągnięć jednostek naukowych przez przedsiębiorców. 

Dla Działania 1.1, złożonych zostało 12 wniosków, na łączną kwotę dofinansowania w 

wysokości 232 196 471,76 zł, z czego podpisano 3 umowy, na kwotę 148 141 554,95 zł. 

Wszystkie projekty realizowane były w ramach jedynego dostępnego w ramach Działania 1.1 

typu projektu: „Budowa, wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą kluczowej 

infrastruktury badawczej, służącej realizacji badań naukowych zgodnych z regionalnymi 

inteligentnymi specjalizacjami”. W realizowanych projektach Działania 1.1 planuje się, iż ze 

wspartej infrastruktury badawczej skorzysta 55 przedsiębiorstw. 

Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB, ma na celu ulepszenie otoczenia proinnowacyjnego 

przedsiębiorstw. Grupą docelową są zatem przedsiębiorstwa, na wsparcie których z tego 

Działania, przeznaczono 1 300 000 euro. Do dofinansowania wybierane są projekty 

rozwijające usługi świadczone przez Instytucje Otoczenia Biznesu oraz projekty wspierające 

zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji. Wsparcie ma dostarczyć 

nowych innowacyjnych usług, które wynikają wprost z potrzeb przedsiębiorców województwa 

śląskiego. Potrzeby te są określone poprzez przeprowadzenie diagnozy oczekiwań sektora 

biznesu. W ramach Działania wspierane są Instytucje Otoczenia Biznesu, które podnoszą 

jakość świadczonych usług innowacyjnych wśród przedsiębiorców regionu. Dzięki temu 

Działaniu przedsiębiorcy mają chętniej podejmować działalność badawczo-rozwojową i 

nawiązywać współpracę z IOB. 

W Działaniu 1.3, złożono 6 wniosków, na kwotę 7 743 897,36 zł, z czego podpisano 3 

umowy, na kwotę 4 440 513,36 zł. Przy czym 2 projekty na kwotę 4 387 936,04 zł 

realizowane były w ramach typu projektu: „Zarządzanie i wdrażanie regionalnego 

ekosystemu innowacji.”, a 1 projekt na kwotę 52 577,32 zł realizowany był w ramach typu 

projektu: „Rozwój usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu”. W projekcie tym 

zaplanowano objęcie wsparciem 289 przedsiębiorstw, co udało się w pełni osiągnąć. 
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Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, zostało podzielone na dwa Poddziałania: 

1.4.1 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji (wielkość alokacji: 1 350 

000 euro) oraz 1.4.2 Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji 

(wielkość alokacji: 16 551 666 euro13). Celem tego Działania jest rozwój ekosystemu 

innowacji województwa śląskiego. Wybierane projekty mają w założeniu dotyczyć 

zarządzania i wdrażania regionalnego ekosystemu innowacji województwa śląskiego, 

rozwoju infrastruktury wsparcia innowacji o charakterze regionalnym lub lokalnym oraz 

wspierania funkcjonowania regionalnych centrów kreatywności i innowacyjności. Działanie 

ma na celu pomóc zdefiniować potrzeby śląskich przedsiębiorców i animować współpracę 

podmiotów ekosystemu innowacji w obszarach inteligentnych specjalizacji. Wspierana jest 

również infrastruktura zapewniająca innowacje, poprzez budowy, remonty, wyposażanie 

obiektów i zakup sprzętu niezbędnego do rozwijania centrów kreatywności i innowacyjności 

w województwie. Działanie zakłada ulepszanie regionalnej innowacyjności również poprzez 

fundusze grantowe, specjalistyczne doradztwo i działania mające na celu zachęcanie do 

współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i jednostkami naukowymi. 

Dla Działania 1.4 złożone zostały 2 wnioski, na łączną kwotę w wysokości 30 876 762,94 zł, 

jednak nie została do tej pory podpisana ani jedna umowa. Warto w tym miejscu wspomnieć, 

iż Działanie 1.4 zostało wprowadzone dopiero w II wersji RPO przyjętej w sierpniu 2018 r.  

Dla Działania 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, zostały przewidziane dwa 

Poddziałania: 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT 

(wielkość alokacji: 14 670 918 euro) oraz 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na 

obszarach typu brownfield – RIT (wielkość alokacji: 740 000 euro). Grupą docelową są 

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa województwa śląskiego. Celem tego Działania jest 

ulepszenie warunków do rozwoju MŚP. Wybierane do dofinansowania są projekty 

zakładające kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield w celu 

nadania im nowych funkcji gospodarczych, wraz z możliwością ich promocji. Rezultatem 

Działania ma być zwiększenie liczby MŚP w regionie oraz miejsc pracy. Zostanie to 

osiągnięte poprzez ponowne wykorzystanie i nadanie nowych funkcji gospodarczych 

terenom typu brownfield. Tereny te ulegną kompleksowemu przygotowaniu pod działalności 

gospodarcze wraz z możliwością ich promocji.  

Dla Działania 3.1 złożonych zostało 16 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w 

wysokości 135 577 486,68 zł, z czego podpisano 6 umów na łączną kwotę 148 42 313 

967,43 zł. Wszystkie projekty realizowane były w ramach jedynego dostępnego w Działaniu 

3.1 typu projektu: „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield w 

celu nadania im nowych funkcji gospodarczych wraz z możliwością ich promocji.”. W 

projektach Działania 3.1 zaplanowano, iż na wspartych terenach inwestycyjnych 

zlokalizowanych zostanie 9 przedsiębiorstw sektora MŚP, dotychczas zlokalizowane tam 

zostały 3 przedsiębiorstwa sektora MŚP. 

Działanie 3.5 i wchodzące w jego skład Poddziałania: 3.5.1 i 3.5.2 zostały wprowadzone w II 

wersji RPO przyjętej w sierpniu 2018 r. W ramach Poddziałania 3.5.1 Promocja gospodarcza 

regionu przewiduje się działania, których celem będzie pozyskiwanie potencjalnych 

inwestorów na targach o charakterze branżowym oraz potencjalnych inwestorów w 

województwie poprzez uczestnictwo w zagranicznych misjach gospodarczych, spotkaniach 

B2B, A2B, giełdach kooperacyjnych oraz organizowanie misji przyjazdowych. Na 

                                                
13 Alokacja dla Działania 1.4 i Poddziałania 1.4.2, w wersji SzOOP 19.1 została zmniejszona w stosunku do alokacji podanych w 
SzOOP 19 (w którym wynosiła: dla Działania 1.4: 24 366 666 euro; dla Poddziałania 1.4.2: 23 016 666 euro). 
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Poddziałanie 3.5.1 przeznaczono alokację w kwocie 5 250 000 euro. Planowanymi 

produktami są: zwiększenie liczby przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe 

oraz zwiększenie liczby wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze 

międzynarodowym. Z kolei planowanym rezultatem omawianego obszaru interwencji jest 

zwiększenie liczby wypromowanych regionów. Przedmiotowe Poddziałanie wdrażane jest w 

trybie pozakonkursowym. W ramach Poddziałania złożony został 1 wniosek o 

dofinansowanie, który w momencie realizacji badania był w trakcie oceny. Projektodawcą 

jest Województwo Śląskie. Kwota wnioskowanego dofinansowania opiewa na 20 978 000 zł. 

Poddziałanie 3.5.2 polega na promocji gospodarczej regionu poprzez wzmocnienie i rozwój 

procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw sektora MŚP funkcjonujących na obszarze 

województwa śląskiego. Ma ono charakter infrastrukturalno-usługowy. W ramach części 

infrastrukturalnej planowane jest stworzenie infrastruktury (pomieszczeń biurowych) 

składającej się na Centrum Internacjonalizacji. W Centrum Internacjonalizacji będą 

organizowane wydarzenia, konsultacje oraz spotkania. W ramach części usługowej 

przewiduje się stworzenie oferty usług doradczych związanych z prowadzeniem działalności 

za granicą. Przedmiotowe Poddziałanie wdrażane jest w trybie pozakonkursowym. Na 

Poddziałanie 3.5.2 przeznaczono alokację w kwocie 5 250 000 euro. Planowanymi 

produktami wsparcia są: zwiększenie liczby przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

niefinansowe oraz liczba platform/aplikacji służących wsparciu internacjonalizacji. Natomiast 

planowane rezultaty obejmują zwiększenie liczby: opracowanych rozwiązań modelowych w 

zakresie internacjonalizacji oraz otwartych Centrów Internacjonalizacji. W momencie 

realizacji badania w Poddziałaniu 3.5.2 nie złożono jeszcze wniosku o dofinansowanie. 

Podsumowując, w ramach Działań: 1.1, 1.3, 1.4 i 3.1 oraz Poddziałania 3.5.1 złożono w 

sumie 37 wniosków o dofinansowanie, na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 427 372 

618,74 zł, po czym w przypadku 12 wniosków podpisano umowy, na łączną kwotę 194 896 

035,74 zł. 

Skala i zakres wsparcia udzielonego w ramach IF 

W niniejszej części przeprowadzono analizę dotyczącą skali i zakresu wsparcia udzielonego 

w ramach instrumentów finansowych. Wsparcie udzielane w ramach instrumentów 

finansowych w ramach Działań 3.4 oraz 4.2 oferowane jest w dwóch projektach, w których 

dofinansowanie wyniosło 537 006 800 zł. W przypadku Działania 3.4, wsparcie w sumie 

wyniosło  394 093 700 zł, a dla Działania 4.2 – 142 913 100 zł. 

Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. w Działaniu 3.4 udzielono 552 pożyczek na kwotę  256 287 

684,3 zł (do momentu realizacji badania nie zostało jeszcze uruchomione wsparcie dla 

przedsiębiorstw zainteresowanych skorzystaniem z instrumentów finansowych w ramach 

Działania 4.2). Poniżej przedstawiono dane dotyczące struktury udzielonych pożyczek pod 

względem wielkości przedsiębiorstwa i celu pożyczkowego. Obecnie ze względu na 

gospodarcze skutki pandemii COVID-19 podjęte zostały działania mające na celu 

przesunięcie całości alokacji Działania 4.2 na wsparcie przedsiębiorstw, które najbardziej 

odczują skutki pandemii (aktualnie ustalana jest forma i parametry wsparcia). 
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Wykres 5. Struktura pożyczek udzielonych w ramach Działania 3.4 pod względem wielkości przedsiębiorstwa i 

celu pożyczki 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu miesięcznego z wdrażania IF; stan na 31.12.2019 r. 

Do dnia 31.12.2019 r. najwięcej pożyczek udzielono mikroprzedsiębiorstwom (386 pożyczek 

na łączną kwotę 72,12 mln zł), natomiast największą w sumie pulę pieniędzy przeznaczono 

dla małych przedsiębiorstw (133,20 mln zł, w ramach 138 pożyczek). Średnie 

przedsiębiorstwa otrzymały, w ramach 16 pożyczek, łączną kwotę wsparcia w wysokości 

50,97 mln zł. Najczęstszym rodzajem wsparcia były pożyczki obrotowe (344 udzielone 

pożyczki), które obejmowały również największą pulę środków finansowych (134 mln zł). Na 

drugim miejscu znalazły się pożyczki inwestycyjne, udzielono ich 194 na kwotę 119,73 mln 

zł. Najmniej – 14 – udzielono pożyczek inwestycyjno-obrotowych, ich łączna kwota to 2,56 

mln zł). 

Na poniższym wykresie przedstawiono dane dotyczące struktury branżowej 

pożyczkobiorców wg sekcji PKD. W przeciwieństwie do wsparcia dotacyjnego, w przypadku 

pomocy oferowanej w formule instrumentów finansowych, dane dotyczące struktury 

branżowej pochodzą z badania pierwotnego, ze względu na niedostępność danych 

zastanych dotyczących branży reprezentowanej przez pożyczkobiorcę.  
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Wykres 6. Struktura branżowa pożyczkobiorców wg sekcji PKD 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z przedsiębiorcami korzystającymi z IF; n=110 

Najliczniej występującą kategorią pożyczkobiorców, korzystającą z instrumentów 

finansowych, byli reprezentanci branży przetwórstwa przemysłowego (1/4 podmiotów) oraz 

handlu i naprawy pojazdów (prawie 1/5 wszystkich respondentów korzystających z tego 

wsparcia). Dwoma branżami relatywnie często występującymi w powyższym zestawieniu są 

jeszcze: handel i budownictwo (mniej niż 1/5) oraz działalność profesjonalna, naukowa i 

techniczna (1/10 wszystkich wskazań). 

Skala i zakres wsparcia udzielonego w ramach PSF 

W ramach niniejszego podrozdziału przedstawiono dane dotyczące skali i zakresu wsparcia 

udzielonego w ramach PSF. 

Na uzyskanie możliwości realizacji wparcia w Działaniu 8.2, obejmującego wsparcie 

pochodzące z Podmiotowego Systemu Finansowania, zgłoszono 36 wniosków, na łączną 

kwotę dofinansowania w wysokości 972 254 775,73 zł, z czego podpisano 9 

nierozwiązanych umów, na łączną kwotę 373 156 016,07 zł. 

Wg stanu na 31.12.2019 r. z usług rozwojowych w ramach PSF skorzystało 12 372 

przedsiębiorstwa, których strukturę ze względu klasę wielkości przedsiębiorstwa i rodzaj 

usługi rozwojowej przedstawiono na poniższym wykresie. 
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Wykres 7. Struktura przedsiębiorstw korzystających z PSF pod względem wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju 

usługi rozwojowej 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PEFS; stan na 07.01.2020 r.; n=12372 

Pod względem wielkości przedsiębiorstwa to mikroprzedsiębiorstwa stanowią dominującą 

kategorię korzystających z PSF – kategoria ta jest reprezentowana aż przez 83,1% 

wszystkich przedsiębiorstw, które uzyskały to wsparcie (pozostałe to małe przedsiębiorstwa: 

13,4% oraz średnie przedsiębiorstwa: 3,5%). Pod względem rodzaju usługi rozwojowej aż 

97% stanowią usługi szkoleniowe. Wszystkie pozostałe usługi charakteryzują się udziałem w 

całości mniejszym niż 1,5% – taki odsetek dotyczy studiów/kształcenia podyplomowego, 

następnie usług doradczych (1,3%), usług z kategorii „inne” (0,6%), usług rozwojowych o 

charakterze zawodowym / kursu zawodowego (0,2%), usług e-learningowych (0,1%), 

egzaminów (0,05%) oraz usług coachingowych (0,02%). 

W okresie do 31.12.2019 r. w ramach PSF współfinansowano łącznie 73 152 usługi 

rozwojowe. Średni koszt usługi rozwojowej brutto na 1 uczestnika wynosi 3 472,20 zł, przy 

czym najtańsza usługa kosztowała 80 zł, a najdroższa 65 000 zł – była to usługa doradcza w 

dziedzinie energetyki. Połowa usług rozwojowych była tańsza niż 3000 zł. Średni koszt usług 

rozwojowych w kolejnych latach rośnie, w 2017 r. było to 3 328,29 zł, w 2018 r. – 3 446,90 zł, 

a w 2019 r. – 3 601,15 zł. Roczny wzrost kosztów usług rozwojowych oscyluje wokół 3-4%. 

Dane te wskazują, iż nie mamy do czynienia z rosnącą skalą problemu zawyżania cen usług 

rozwojowych. Zaobserwowane wzrosty są raczej zbliżone do rynkowych, szczególnie jeśli 

weźmiemy pod uwagę wzrost płac w analizowanym okresie będących istotnym składnikiem 

kosztów dla usługodawców.   

Na poniższym wykresie zaprezentowano strukturę współfinansowanych usług rozwojowych 

pod względem ich kosztu. 
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Wykres 8. Struktura kosztów usług rozwojowych współfinansowanych w ramach PSF (na 1 uczestnika brutto)  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego, n=73152; stan na 31.12.2019 r.  

Żaden z przedziałów kosztów zaprezentowanych na wykresie nie jest zdecydowanie 

dominujący, co wskazuje na duże zróżnicowanie dofinansowanych usług pod względem ich 

wartości finansowej. Koszt większości (81,6%)  zamykał się w przedziale do 8000 zł, w tym 

najwięcej – 20,6% – od 1001 do 2000 zł, a w następnej kolejności – 17,1% usług cechował 

koszt w przedziale od 4001 do 5000 zł. 

Na kolejnym wykresie przedstawiono strukturę tematyczną oraz średni koszt usług w 

poszczególnych kategoriach tematycznych.  

Wykres 9. Struktura tematyczna oraz średni koszt usług rozwojowych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego, n=73152; stan na 31.12.2019 r.  

Najczęściej korzystano z usług rozwojowych o tematyce związanej z zarządzaniem i 

organizacją (22,9% usług), a w następnej kolejności o tematyce związanej z usługami 

(20,8%), medycyną i urodą (14,8%) oraz prawem i administracją (14,1%). Najrzadziej 

korzystano z usług związanych z ekologią i rolnictwem (0,1% usług), rozwojem osobistym 

(1,7% usług) oraz innymi tematami (0,2% usług). Najdroższe biorąc pod uwagę średni koszt 

brutto na 1 uczestnika okazały się usługi związane z językami (4 436,49 zł), medycyną i 
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urodą (4 022,49 zł) oraz rozwojem osobistym (3 520,59 zł). Najtańsze były z kolei usługi 

związane z prawem i administracją (2 529,27 zł), finansami i bankowością (2890,97 zł) oraz 

prawem jazdy (3 203,55 zł). 

Ostatni aspekt analizy dotyczy struktury branżowej przedsiębiorstw korzystających z PSF.  

W przypadku wsparcia w ramach PSF, podobnie jak w odniesieniu do wsparcia oferowanego 

w formule instrumentów finansowych, analiza struktury branżowej została dokonana w 

oparciu o dane z badania pierwotnego, ze względu na niedostępność danych zastanych 

dotyczących branży reprezentowanej przez firmę korzystającą ze wsparcia w ramach PSF. 

Wykres 10. Struktura branżowa przedsiębiorstw korzystających z PSF 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z przedsiębiorcami korzystającymi z PSF; n=260 

Spośród wszystkich kategorii branż, których reprezentanci korzystają ze wsparcia PSF, 

najliczniej reprezentowana jest branża: „Pozostała działalność usługowa”. Była ona 

wskazywana przez 16,9% odbiorców wsparcia biorących udział w badaniu. Cztery inne 

branże charakteryzowały się relatywnie wysokim poziomem wskazań, czyli wynoszącym 

10% lub większym. Były to, w kolejności: handel i naprawa pojazdów, działalność w zakresie 

usług administrowania i działalność wspierająca oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna. 

Warto w tym miejscu zauważyć, że jeśli porównamy strukturę branżową dotyczącą 

wszystkich trzech analizowanych rodzajów wsparcia (wsparcie dotacyjne, instrumenty 

finansowe, PSF) to właśnie w przypadku Podmiotowego Systemu Finansowania mówić 

możemy o największym zróżnicowaniu branżowym. To właśnie w grupie odbiorców tego 

wariantu pomocy mamy do czynienia z największą liczbą branż, których udział przekroczył 

5%. Taka sytuacja oznacza, że – przynajmniej jeśli chodzi o profil branżowy odbiorców 
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pomocy – to właśnie PSF jest najbardziej „inkluzywny” i – jako model wspierania sektora 

przedsiębiorstw generuje relatywnie najmniej „barier wejścia”. Świadczy o tym dodatkowo 

fakt, że to właśnie w przypadku tej kategorii występuje największy odsetek 

mikroprzedsiębiorstw jako podmiotów korzystających ze wparcia, a więc tej kategorii firm, 

która – co do zasady – dysponuje najmniejszym potencjałem finansowym, organizacyjnym i 

kadrowym. 

WDROŻENIE WSPARCIA DLA SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW ZGODNIE 

Z PRZYJĘTYMI ZAŁOŻENIAMI 

W badaniu podjęto także kwestię tego, czy wsparcie dla sektora przedsiębiorstw zostało 

wdrożone zgodnie z przyjętymi założeniami. Założenia dotyczące wsparcia mogą dotyczyć 

przede wszystkim trzech kwestii. Po pierwsze, jest to kwestia zakresu i charakteru wsparcia, 

tj. tego, czy wdrażane wsparcie odpowiada swoim zakresem i charakterem założeniom, które 

zostały pierwotnie określone w Programie. Po drugie, jest to kwestia momentu, w którym 

dana forma wsparcia jest uruchamiana i tego, czy jest to moment, który został wcześniej 

zaplanowany, czy też – z określonych względów – moment ten został inaczej umiejscowiony 

w czasie. Po trzecie wreszcie, jest to kwestia skali wdrożonego wsparcia, tzn. tego, czy 

faktycznie wdrożone wsparcie odpowiada swoją skalą pierwotnym założeniom przyjętym w 

dokumentach programowych. W niniejszej części raportu skupiono się na dwóch pierwszych 

kwestiach, kwestia trzecia stanowi bowiem przedmiot analiz prowadzonych w podrozdziale 

dotyczącym trafności i użyteczności ewaluowanej interwencji. 

Analizując pierwotne założenia dotyczące wsparcia dla sektora przedsiębiorstw (określone w 

dokumentach programowych, ze szczególnym uwzględnieniem treści samego Programu 

oraz Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych oraz harmonogramów naborów projektów w 

kolejnych latach) stwierdzić należy, że mamy do czynienia z procesem wdrożeniowym, który 

– co do zasady – jest zgodny z pierwotnie określonymi założeniami. Niemniej jednak, 

analizując całość dotychczasowego procesu wdrażania, wskazać należy na następujące 

aspekty wskazujące na wdrażanie wsparcia w sposób odbiegający od przyjętych pierwotnie 

założeń: 

▪ Brak – pierwotnie planowanego – odrębnego instrumentu pomocowego w formie 

poręczeń. Wynikało to przede wszystkim z faktu występowania na poziomie 

ogólnokrajowym  konkurencyjnego instrumentu pomocowego o zbliżonym 

charakterze. Jednocześnie jednak przedstawiciele podmiotów oferujących w ramach 

RPO WSL 2014-2020 wsparcie w formie instrumentów finansowych zauważyli, że 

sposób konstrukcji instrumentu pożyczkowego sprawia, że w praktyce zawiera on w 

sobie element poręczenia (a jednocześnie pozwala on na zaoferowanie określonych 

korzyści dotyczących możliwości obniżenia poziomu oprocentowania uzyskanej 

pożyczki, co byłoby niemożliwe, gdyby pomoc ograniczała się wyłącznie do wsparcia 

poręczeniowego).  

▪ Opóźniający się moment uruchomienia wsparcia w ramach Działania 4.2, które 

dotyczy stosowania instrumentów finansowych w obszarze efektywności 

energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii – w chwili obecnej nadal pomoc w 

ramach tego instrumentu pomocowego nie jest jeszcze dostępna dla przedsiębiorców 

ze względu na brak pośrednika finansowego. Opóźnienie momentu uruchomienia 

wsparcia w stosunku do pierwotnych założeń dotyczyło także drugiego „filaru” 

instrumentów finansowych w ramach RPO WSL 2014-2020, a więc wsparcia w 

ramach Działania 3.4 i było spowodowane również koniecznością dokonania wyboru 
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pośredników finansowych, ale przede wszystkim oczekiwaniem na regulacje 

nadrzędne, które umożliwiłyby dokonanie wyboru Menedżera Funduszu Funduszy. 

Jednak w tym przypadku wsparcie jest już wdrażane, a bieżące zainteresowanie nim 

kształtuje się na wysokim poziomie, co pozwala utrzymać pierwotne założenia 

dotyczące wsparcia w tym obszarze. Obecnie IZ dostrzegając poważne zagrożenia 

dla sektora MŚP, jakie powoduje pandemia COVID-19, podjęła starania o zmianę 

przeznaczenia alokacji przewidzianej do wdrażania w ramach Działania 4.2 – celem 

wsparcia MŚP w tej trudnej i nagłej sytuacji, z jaką przyszło im się zmierzyć. 

▪ W przypadku Działania 1.2 dokonano w 2018 roku poszerzenia zakresu wsparcia o 

komponent wdrożeniowy prac badawczo-rozwojowych, co wynikało z faktu 

ograniczonego poziomu zainteresowania przedsiębiorców wcześniejszym, węższym, 

zakresem działań projektowych podlegających dofinansowaniu. Dodanie komponentu 

wdrożeniowego było możliwe dzięki zmianom w regulacjach krajowych – renegocjacji 

Umowy partnerstwa. 

▪ W przypadku Działania 1.2 dokonano rozszerzenia pierwotnego zakresu wsparcia o 

typ projektu dotyczący zakupu usług proinnowacyjnych przez MŚP, co było możliwe 

dzięki renegocjacji Programu. Zmiana ta podyktowana była ograniczeniami w 

absorpcji środków w ramach tego Działania i stworzeniem możliwości zwiększenia 

zainteresowania wsparciem przez te podmioty, które zainteresowane byłyby 

skorzystaniem ze wsparcia w formie usług proinnowacyjnych.  

▪ W przypadku Działania 1.2 dokonano modyfikacji pierwotnego podziału środków na 

poszczególne obszary interwencji. Środki finansowe zostały przesunięte z obszaru 

dotyczącego tworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w 

przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej  do obszaru 

odnoszącego się do wsparcia prac B+R w przedsiębiorstwach. Wynikało to z analizy 

poziomu zainteresowania wnioskodawców poszczególnymi instrumentami 

pomocowymi.  

▪ W przypadku Działania 4.2 dokonano zmniejszenia wartości docelowej wskaźnika 

dotyczącego dodatkowej zdolności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Ta 

zmiana podyktowana była antycypowanymi (i w dużej mierze wynikającymi z 

opóźniającego się momentu uruchomienia interwencji) trudnościami w osiągnięciu 

pierwotnie założonych wartości wskaźnika. Zmiana ta sprawia jednak, że ostateczny 

efekt może być mniejszy od pierwotnie zaplanowanego (choć oczywiście samo 

zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika nie musi oznaczać mniejszej skali 

osiągniętego efektu – obowiązująca wartość docelowa może bowiem zostać 

przekroczona; trudno mówić tutaj o tym, jaki będzie ostateczny efekt takiej zmiany, 

gdyż w momencie realizacji badania nie została uruchomiana realizacja niniejszej 

interwencji). 

▪ Poszerzony został zakres inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego. Zmiana 

w tym zakresie skutkowała rozszerzeniem zakresu tematycznego i branżowego 

wspieranych projektów, co wynika z zastosowania kryteriów wyboru projektów 

bazujących na inteligentnych specjalizacjach. Miało to istotne znaczenie dla Osi 

priorytetowej I – Działań: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, w których kryterium wyboru projektów 

badające zgodność przedsięwzięcia z inteligentnymi specjalizacjami ma charakter 

dostępowy.  

▪ W trakcie wdrażania Programu zakres wsparcia na rzecz sektora przedsiębiorstw 

został istotnie rozszerzony. Dodane zostało Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu 

innowacji, w którym wdrażane jest wsparcie zarządzania i wdrażania regionalnego 

ekosystemu innowacji oraz wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów 
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kreatywności i innowacji (co wiązało się z dodaniem celu szczegółowego Programu 

odnoszącego się do „zarządzania i wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji oraz 

infrastruktury wsparcia innowacji o charakterze regionalnym”), realizowanego 

w całości w trybie pozakonkursowym. Wprowadzono również Działanie 3.5 

Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, w którym wdrażane jest bezpośrednie 

wsparcie przedsiębiorstw w obszarze eksportu, wsparcie promocji gospodarczej 

regionu oraz wsparcie modelowania działalności eksportowej MŚP. 

▪ W Działaniu 1.3 wprowadzono zmiany w postaci rezygnacji z typu projektu „Budowa i 

wyposażenie niezbędnej infrastruktury (w tym laboratoria) istniejących IOB” oraz 

wyłączenia z niego typu projektu „Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu 

innowacji”. Typ ten stał się elementem Poddziałania 1.4.1. Zmiana ta miała charakter 

techniczny, nie wyeliminowała bowiem rzeczonego rodzaju interwencji, a polegała 

jedynie na zmianie sposobu jej realizacji.  

▪ W Działaniu 3.1 wprowadzono zmianę polegającą na rezygnacji z Poddziałania 3.1.3 

Rozwój profesjonalnych usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców, w którym 

realizowany miał być typ projektu Wsparcie profesjonalnych usług świadczonych na 

rzecz przedsiębiorców. W Poddziałaniu 3.1.3 nie uruchomiono żadnego naboru, a 

wraz z jego usunięciem dokonano przesunięcia przewidzianych na jego realizację 

środków finansowych w kwocie 8 mln euro na realizację nowoutworzonego rodzaju 

interwencji, tj. Działania 3.5. Realizacja celu Działania 3.1 („Ulepszone warunki do 

rozwoju MŚP”) pozostała przypisana do Poddziałań: 3.1.1 i 3.1.2). 

▪ W przypadku większości obszarów ewaluowanej interwencji wprowadzane są w 

całym okresie wdrażania pomniejsze zmiany dotyczące np. kryteriów wyboru 

projektów, czy warunków szczegółowych dystrybucji wsparcia (PSF), niemniej jednak 

są to raczej zmiany zorientowane na zapewnienie realizacji przyjętych w Programie 

założeń, natomiast nie stanowią one zmiany tychże. 

Podsumowując, stwierdzić należy, że jeśli chodzi o ewentualne zmiany pierwotnych założeń 

dotyczących ewaluowanej interwencji, to dotyczyły one przede wszystkim Działania 1.2. Jak 

wykaże analiza prowadzona w dalszej części niniejszego raportu, to właśnie w przypadku 

tego obszaru wsparcia występowały do tej pory relatywnie największe problemy 

wdrożeniowe. Tym samym, choć wprowadzane zmiany traktować można jako odstępstwo od 

pierwotnych założeń interwencji, to jednocześnie stanowią one wyraz adaptacji procesu 

wdrożeniowego do ujawniających się na bieżąco okoliczności i problemów. To właśnie 

problemy w obrębie Działania 1.2 spowodowały, że w całej Osi Priorytetowej I Nowoczesna 

Gospodarka wystąpiły problemy z realizacją celów dotyczących wykorzystania dostępnych 

środków finansowych. Pomimo, że w toku wdrażania Programu podejmowano w obrębie tej 

Osi Priorytetowej – jak wskazano powyżej – zróżnicowane działania zorientowane na 

realizację tych celów, to ostatecznie nie udało się zrealizować celów śródokresowych ram 

wykonania, co skutkowało utratą środków z rezerwy wykonania i konieczne było 

przesunięcie 25 mln euro do Osi Priorytetowej IV, w obszarze odnawialnych źródeł energii. 

W celu analizy, na ile wsparcie na rzecz sektora przedsiębiorstw wdrożone zostało zgodnie z 

przyjętymi założeniami, przeprowadzona została również analiza zmian w pierwotnie 

przyjmowanych rocznych harmonogramach naborów w relacji do najnowszego 

harmonogramu w danym roku. Jej wyniki w podziale na poszczególne lata przedstawiono 

poniżej. 

Rok 2015 (porównanie harmonogramów z 19.03.2015 oraz 04.08.2015): 

▪ Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach: nabór przewidziany 

w IV kwartale 2015 roku dla tego Działania został usunięty. 
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▪ Działanie 3.1. Poprawa warunków do rozwoju MŚP; Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie 

terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT: zmniejszono 

orientacyjną kwotę przeznaczoną na dofinansowanie konkursu listopadowego z 24 

414 580 euro do 12 974 553 euro. 

▪ Działanie 3.1. Poprawa warunków do rozwoju MŚP; Poddziałanie 3.1.2. Tworzenie 

terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT (Południowy, Północny, 

Zachodni): nabór przewidziany w IV kwartale 2015 roku dla tego Poddziałania został 

usunięty. 

▪ Działanie 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, 

przedsiębiorców i ich pracowników; Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla 

przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT: nabór 

przewidziany w IV kwartale 2015 roku dla tego Poddziałania został usunięty. W treści 

harmonogramu wskazano także, że orientacyjny termin naboru został przewidziany 

na I połowę 2016 r. 

▪ Działanie 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, 

przedsiębiorców i ich pracowników; Poddziałanie 8.2.2. Wsparcie dla 

przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT 

(Północny): nabór przewidziany w IV kwartale 2015 roku dla tego Poddziałania został 

usunięty. 

Rok 2016 (porównanie harmonogramów z 24.11.2015 oraz 24.07.2016): 

▪ Działanie 1.3. Profesjonalizacja IOB: zmianie uległa instytucja ogłaszająca konkurs, z 

Wydziału Funduszu Rozwoju Regionalnego na Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. 

▪ Działanie 1.3. Profesjonalizacja IOB: październikowy nabór dla tego Działania został 

usunięty. 

▪ Działanie 3.1. Poprawa warunków do rozwoju MŚP; Poddziałanie 3.1.2. Tworzenie 

terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Północny: dodanie 

naboru listopadowego, tyczącego się kompleksowego przygotowania terenów 

inwestycyjnych typu brownfield w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych 

wraz z możliwością ich promocji, o orientacyjnej kwocie przeznaczonej na 

dofinansowanie konkursu na poziomie 1 880 000 zł (lub 470 000 euro), dla którego 

instytucją ogłaszającą konkurs był Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. 

▪ Działanie 3.1. Poprawa warunków do rozwoju MŚP; Poddziałanie 3.1.2. Tworzenie 

terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Zachodni: zwiększono 

orientacyjną kwotę przeznaczoną na dofinansowanie konkursu listopadowego z 5 

657 980 zł  (1 414 495 euro) do 6 746 440 zł (1 686 610 euro). 

▪ Działanie 3.2. Innowacje w MŚP: zmianie uległ planowany termin rozpoczęcia naboru 

ze stycznia 2017 na grudzień 2016. 

▪ Działanie 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, 

przedsiębiorców i ich pracowników; Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla 

przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT: 

zwiększono orientacyjną kwotę przeznaczoną na dofinansowanie konkursu 

listopadowego z 3 820 492 zł  (955 123 euro) do 6 829 160 zł (1 707 290 euro). 

▪ Działanie 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, 

przedsiębiorców i ich pracowników; Poddziałanie 8.2.3. Wsparcie dla 
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przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs: 

sierpniowy nabór dla tego Poddziałania został usunięty. 

▪ Działanie 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, 

przedsiębiorców i ich pracowników; Poddziałanie 8.2.3. Wsparcie dla 

przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs: 

dodanie naboru październikowego, tyczącego się: 1. Dostarczenia usług 

rozwojowych doradczych, szkoleniowych zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa 

(m.in.: usług w zakresie wsparcia kapitałowego, zarządzania i prowadzenia 

działalności gospodarczej, budowania i rozwoju biznesu, organizacyjnych, 

ekonomiczno-finansowych, prawnych, marketingowych, w zakresie zarządzania 

strategicznego, audytów strategicznych, szkolenia z transferu i komercjalizacji wiedzy 

oraz ochrony własności przemysłowej); 2. Wspieranie rozwoju kwalifikacji 

pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców; o orientacyjnej kwocie 

przeznaczonej na dofinansowanie konkursu na poziomie 1 501 536 zł (lub 375 384 

euro), dla którego instytucją ogłaszającą konkurs jest Wojewódzki Urząd Pracy. 

Rok 2017 (porównanie harmonogramów z 29.11.2016 oraz 27.06.2017): 

▪ Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach: dodanie naboru 

październikowego, tyczącego się tworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza 

badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności 

innowacyjnej, o orientacyjnej kwocie przeznaczonej na dofinansowanie konkursu na 

poziomie 60 000 000 zł (lub 15 000 000 uro), dla którego instytucją ogłaszającą 

konkurs było Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. 

▪ Działanie 1.3. Profesjonalizacja IOB: zwiększono orientacyjną kwotę przeznaczoną 

na dofinansowanie konkursu listopadowego z 39 333 332 zł  (9 833 333 euro) do 40 

000 000 zł (10 000 000 euro). 

▪ Działanie 3.1. Poprawa warunków do rozwoju MŚP; Poddziałanie 3.1.2. Tworzenie 

terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Północny: dodanie 

naboru październikowego, tyczącego się kompleksowego przygotowania terenów 

inwestycyjnych typu brownfield w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych 

wraz z możliwością ich promocji, o orientacyjnej kwocie przeznaczonej na 

dofinansowanie konkursu na poziomie 2 000 000 zł (500 000 euro), dla którego 

instytucją ogłaszającą konkurs był Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. 

▪ Działanie 3.1. Poprawa warunków do rozwoju MŚP; Poddziałanie 3.1.2. Tworzenie 

terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Zachodni: dodanie 

naboru grudniowego, tyczącego się kompleksowego przygotowania terenów 

inwestycyjnych typu brownfield w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych 

wraz z możliwością ich promocji, o orientacyjnej kwocie przeznaczonej na 

dofinansowanie konkursu na poziomie 11 000 000 zł (2 750 000 euro), dla którego 

instytucją ogłaszającą konkurs był Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. 

▪ Działanie 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej: 

lipcowy nabór dla tego Działania został usunięty. 

▪ Działanie 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, 

przedsiębiorców i ich pracowników; Poddziałanie 8.2.2. Wsparcie dla 

przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT 

Północny: dodanie naboru wrześniowego, tyczącego się: 1. Dostarczenia usług 
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rozwojowych doradczych, szkoleniowych zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa 

(m.in.: usług w zakresie wsparcia kapitałowego, zarządzania i prowadzenia 

działalności gospodarczej, budowania i rozwoju biznesu, organizacyjnych, 

ekonomiczno-finansowych, prawnych, marketingowych, w zakresie zarządzania 

strategicznego, audytów strategicznych, szkolenia z transferu i komercjalizacji wiedzy 

oraz ochrony własności przemysłowej); 2. Wspierania rozwoju kwalifikacji 

pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców; o orientacyjnej kwocie 

przeznaczonej na dofinansowanie konkursu na poziomie 1 501 536 zł (375 384 euro), 

dla którego instytucją ogłaszającą konkurs był Wojewódzki Urząd Pracy. 

▪ Działanie 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, 

przedsiębiorców i ich pracowników; Poddziałanie 8.2.3. Wsparcie dla 

przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs: 

dodanie naboru październikowego, tyczącego się: 1. Dostarczenia usług 

rozwojowych doradczych, szkoleniowych zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa 

(m.in.: usług w zakresie wsparcia kapitałowego, zarządzania i prowadzenia 

działalności gospodarczej, budowania i rozwoju biznesu, organizacyjnych, 

ekonomiczno-finansowych, prawnych, marketingowych, w zakresie zarządzania 

strategicznego, audytów strategicznych, szkolenia z transferu i komercjalizacji wiedzy 

oraz ochrony własności przemysłowej); 2. Wspierania rozwoju kwalifikacji 

pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców; o orientacyjnej kwocie 

przeznaczonej na dofinansowanie konkursu na poziomie 45 000 000 zł (11 250 000 

euro), dla którego instytucją ogłaszającą konkurs był Wojewódzki Urząd Pracy. 

▪ Działanie 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, 

przedsiębiorców i ich pracowników; Poddziałanie 8.2.3. Wsparcie dla 

przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – OSI: 

dodanie naboru wrześniowego, tyczącego się: 1. Dostarczenia usług rozwojowych 

doradczych, szkoleniowych zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa (m.in.: usług w 

zakresie wsparcia kapitałowego, zarządzania i prowadzenia działalności 

gospodarczej, budowania i rozwoju biznesu, organizacyjnych, ekonomiczno-

finansowych, prawnych, marketingowych, w zakresie zarządzania strategicznego, 

audytów strategicznych, szkolenia z transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony 

własności przemysłowej); 2. Wspierania rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z 

potrzebami pracodawców; o orientacyjnej kwocie przeznaczonej na dofinansowanie 

konkursu na poziomie 13 363 856 zł (3 340 964 euro), dla którego instytucją 

ogłaszającą konkurs był Wojewódzki Urząd Pracy. 

Rok 2018 (porównanie harmonogramów z 07.11.2017 oraz 28.08.2018): 

▪ Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach: dodanie naboru 

kwietniowego, tyczącego się: 1. Tworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza 

badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności 

innowacyjnej; 2. Wsparcia prac B+R w przedsiębiorstwach; o orientacyjnej kwocie 

przeznaczonej na dofinansowanie konkursu na poziomie 60 000 000 zł (lub 15 000 

000 euro), dla którego instytucją ogłaszającą konkurs jest Śląskie Centrum 

Przedsiębiorczości. Dodanie naboru listopadowego, tyczącego się wsparcia prac 

B+R w przedsiębiorstwach, o orientacyjnej kwocie przeznaczonej na dofinansowanie 

konkursu na poziomie 60 000 000 zł (lub 15 000 000 euro), dla którego instytucją 

ogłaszającą konkurs było Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Jako dodatkowe 

informacje, dla naboru wrześniowego, wspomniano w harmonogramie, że 

uruchomienie tego naboru uzależnione jest od wyników renegocjacji RPO WSL. 



Ewaluacja dotycząca wsparcia sektora przedsiębiorstw w ramach RPO WSL 2014-2020 

 

 

40 

▪ Działanie 3.1. Poprawa warunków do rozwoju MŚP; Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie 

terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT: zmniejszono 

orientacyjną kwotę przeznaczoną na dofinansowanie konkursu z 18 000 000 zł  (4 

500 000 euro) do 14 800 000 zł (3 700 000 euro). 

▪ Działanie 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, 

przedsiębiorców i ich pracowników; Poddziałanie 8.2.2. Wsparcie dla 

przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa - RIT 

Północny: dodanie naboru październikowego, tyczącego się: 1. Dostarczenia usług 

rozwojowych doradczych, szkoleniowych zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa 

(m.in.: usług w zakresie wsparcia kapitałowego, zarządzania i prowadzenia 

działalności gospodarczej, budowania i rozwoju biznesu, organizacyjnych, 

ekonomiczno-finansowych, prawnych, marketingowych, w zakresie zarządzania 

strategicznego, audytów strategicznych, szkolenia z transferu i komercjalizacji wiedzy 

oraz ochrony własności przemysłowej); 2. Wspierania rozwoju kwalifikacji 

pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców; o orientacyjnej kwocie 

przeznaczonej na dofinansowanie konkursu na poziomie 1 501 536 zł (375 384 euro), 

dla którego instytucją ogłaszającą konkurs był Wojewódzki Urząd Pracy. W 

harmonogramie wskazano dodatkowo, że istnieje zagrożenie nieuruchomienia 

naboru. 

Rok 2019 (porównanie harmonogramów z 02.10.2018 oraz 29.05.2019) 

▪ Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach: dodanie naboru 

wrześniowego, tyczącego się wsparcia prac B+R w przedsiębiorstwach, o 

orientacyjnej kwocie przeznaczonej na dofinansowanie konkursu na poziomie 35 000 

000 zł (lub 8 750 000 euro), dla którego instytucją ogłaszającą konkurs było Śląskie 

Centrum Przedsiębiorczości. 

▪ Działanie 3.1. Poprawa warunków do rozwoju MŚP; Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie 

terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT: dodanie naboru 

majowego, tyczącego się kompleksowego przygotowania terenów inwestycyjnych 

typu brownfield, w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych wraz z możliwością 

ich promocji, o orientacyjnej kwocie przeznaczonej na dofinansowanie konkursu na 

poziomie 11 200 000 zł (lub 2 800 000 euro), dla którego instytucją ogłaszającą 

konkurs był Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

▪ Działanie 3.1. Poprawa warunków do rozwoju MŚP; Poddziałanie 3.1.2. Tworzenie 

terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - RIT Północny: zmianie uległ 

planowany termin rozpoczęcia konkursu (przesunięcie z września na październik). 

▪ Działanie 3.1. Poprawa warunków do rozwoju MŚP; Poddziałanie 3.1.2. Tworzenie 

terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - RIT Zachodni: wrześniowy 

nabór dla tego Poddziałania został usunięty. 

▪ Działanie 3.2. Innowacje w MŚP: dodanie naboru październikowego, tyczącego się 

wdrożenia i komercjalizacji innowacji produktowych oraz procesowych, o 

orientacyjnej kwocie przeznaczonej na dofinansowanie konkursu na poziomie 80 000 

000 zł (lub 20 000 000 euro), dla którego instytucją ogłaszającą konkurs było Śląskie 

Centrum Przedsiębiorczości. 

▪ Działanie 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, 

przedsiębiorców i ich pracowników; Poddziałanie 8.2.3. Wsparcie dla 

przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs: 

dodanie naboru sierpniowego, tyczącego się: 1. Dostarczenia usług rozwojowych 
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doradczych, szkoleniowych zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa (m.in.: usług w 

zakresie wsparcia kapitałowego, zarządzania i prowadzenia działalności 

gospodarczej, budowania i rozwoju biznesu, organizacyjnych, ekonomiczno-

finansowych, prawnych, marketingowych, w zakresie zarządzania strategicznego, 

audytów strategicznych, szkoleń z transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony 

własności przemysłowej); 2. Wspierania rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z 

potrzebami pracodawców; o orientacyjnej kwocie przeznaczonej na dofinansowanie 

konkursu na poziomie 27 044 040 zł (lub 6 761 010 euro), dla którego instytucją 

ogłaszającą konkurs był Wojewódzki Urząd Pracy. W harmonogramie wskazano 

dodatkowo, że istnieje zagrożenie nieuruchomienia naboru. 

Rok 2020 (porównanie harmonogramów z 28.11.2019 oraz 22.01.2020): 

▪ Działanie 3.2. Innowacje w MŚP: dodanie naboru czerwcowego, tyczącego się 

wdrożenia i komercjalizacji innowacji produktowych oraz procesowych, o 

orientacyjnej kwocie przeznaczonej na dofinansowanie konkursu na poziomie 20 000 

000 zł (lub 5 000 000 euro), dla którego instytucją ogłaszającą konkurs jest Śląskie 

Centrum Przedsiębiorczości. W harmonogramie wskazano jednak, że istnieje 

zagrożenie nieuruchomienia naboru. 

W ramach przeprowadzonej analizy zidentyfikowano 32 zmiany pierwotnych założeń w 

harmonogramach. Najwięcej, po 8 zmian, wprowadzono w latach 2016 i 2017, natomiast 

najmniej (4 zmiany) wprowadzone zostały w roku 2018. Najwięcej (po 10 zmian) 

wprowadzonych zostało w stosunku do Działań 8.2 oraz 3.1. Spośród Działań wdrażanych w 

trybie konkursowym nie zidentyfikowano  zmian dotyczących Działania 1.1 – w obszarze tym 

nie było konieczności wprowadzania zmian organizacyjnych w zaplanowanych naborach. 

Relatywnie niewielką liczbę zmian w stosunku do liczby naborów wprowadzono również w 

naborach z Działań 3.3 (1 zmiana na 2 dotychczasowe nabory), 3.2 (3 zmiany na 5 

dotychczasowych naborów) oraz 1.2 (5 zmian na 9 dotychczasowych naborów). 

Wprowadzane zmiany dotyczyły przede wszystkim dodania do harmonogramu dodatkowych 

naborów (16 zmian) oraz usunięcia naborów (8 zmian), które najczęściej miały miejsce w 

2015 r., co najprawdopodobniej wynikało z opóźnień w przyjmowaniu regulacji na szczeblu 

krajowym. Rzadziej wprowadzano zmiany związane ze zmniejszeniem (3 zmiany) lub 

zwiększeniem (2 zmiany) alokacji w naborach. Incydentalnie (po 1 zmianie) modyfikacje 

dotyczyły przesunięcia terminu na wcześniejszy i późniejszy termin. 

Analiza harmonogramów wskazuje, iż pierwotne założenia organizacyjne związane z 

przeprowadzaniem naborów często ulegają zmianom. Tego rodzaju zmiany zwykle stanowią 

reakcję na różnorodne czynniki zewnętrzne niezależne od IOK – zmiany w otoczeniu 

prawnym, wykorzystanie alokacji we wcześniejszych naborach czy też wynik negocjacji 

zmian w Programie. Stanowią one więc przejaw dostosowania sposobu wdrażania RPO 

WSL 2014-2020 do zmieniającej się sytuacji i mają za zadanie umożliwienie sprawnego 

wdrażania Programu w nowych okolicznościach.       
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OCENA TRAFNOŚCI I UŻYTECZNOŚCI ZAPROGRAMOWANEGO 

WSPARCIA  

W ramach niniejszego podrozdziału przeprowadzono analizę dotyczącą trafności i 

użyteczności wsparcia. W pierwszej kolejności dokonano analizy użyteczności zrealizowanej 

interwencji i adekwatności zaproponowanych form wsparcia do rzeczywistych potrzeb 

przedsiębiorstw. Uwzględniono tutaj m.in., takie kwestie szczegółowe jak: występowanie 

PI/działań/typów projektów, w których udział beneficjentów jest niższy od zakładanego; 

występowanie PI/działań/typów projektów, w których udział odbiorców-przedsiębiorców jest 

niższy od zakładanego; niewystarczający charakter wsparcia dla sektora przedsiębiorstw w 

ramach któregoś z PI/działań/typów projektów Programu; nieuwzględnienie jakiegoś rodzaju 

wsparcia/ typu projektu istotnego dla sektora przedsiębiorstw; wpływ rozszerzenia zakresu 

inteligentnych specjalizacji w ramach Działania 1.2 na jego wdrażanie. Dodatkowo, 

uwzględniono w przeprowadzonej analizie kwestię trafności zaprogramowanego wsparcia 

wobec wyzwań społeczno-gospodarczych wskazanych w Programie oraz bieżącej 

aktualności wskazanych w dokumencie wyzwań. Dostępny dla przedsiębiorstw w ramach 

RPO WSL 2014-2020 zakres wsparcia poddano także ocenie na tle innych programów i 

inicjatyw skierowanych do sektora przedsiębiorstw, identyfikując ewentualne zjawisko 

nakładania się form pomocy współfinansowanych z różnych źródeł. W niniejszej części 

raportu dokonano również identyfikacji skali efektu zdarzenia niezależnego oraz efektu netto 

wsparcia przedsiębiorstw (tj. identyfikacji skali inwestycji realizowanych wyłącznie dzięki 

wsparciu RPO WSL oraz skali poprawy konkurencyjności i innowacyjności będącej efektem 

wyłącznie wsparcia RPO WSL). 

W pierwszej kolejności dokonano oceny stopnia dopasowania zaoferowanego wsparcia do 

potrzeb przedsiębiorców. Kluczowe znaczenie ma tutaj perspektywa samych 

przedsiębiorstw, które w sposób najbardziej wiarygodny są w stanie ocenić, na ile 

zaproponowana im pomoc była adekwatna w kontekście ich rzeczywistych potrzeb 

rozwojowych.  

Wykres 11. Ocena stopnia dopasowania wsparcia do potrzeb 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z beneficjentami z sektora przedsiębiorstw, przedsiębiorcami 

korzystającymi z PSF oraz przedsiębiorcami korzystającymi z IF; dotacje – n=330, IF – n=110, PSF – n=260 
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Zdecydowana większość respondentów z każdej badanej kategorii (beneficjenci „dotacyjni”, 

przedsiębiorcy korzystający z instrumentów finansowych oraz Podmiotowego Systemu 

Finansowania), stwierdziła, że wsparcie, które otrzymywali było dopasowane do ich potrzeb 

w wysokim stopniu. Najbardziej jest to widoczne w przypadku odbiorców wsparcia w ramach 

PSF (ponad 4/5 wskazań dotyczących wysokiego dopasowania). Taki stan rzeczy nie 

powinien dziwić, jeśli weźmiemy pod uwagę logikę pomocy w ramach PSF. W 

przeciwieństwie do wsparcia bezpośredniego dla firm, pomoc w ramach PSF właściwie nie 

zawiera w sobie elementów kierunkowania. To, jaki jest zakres merytoryczny pomocy (tj. 

czego dotyczą szkolenia i doradztwo podlegające dofinansowaniu) jest przede wszystkim 

wypadkową potrzeb przedsiębiorcy oraz dostępności danego rodzaju usługi rozwojowej na 

rynku szkoleniowo-doradczym. W rezultacie otrzymane wsparcie (jeśli przedsiębiorca trafnie 

zdiagnozował swoje własne potrzeby oraz dostosował do tej diagnozy profil usługi, z której 

skorzystał) winno cechować się wysokim stopniem dopasowania do potrzeb.  

Jeśli chodzi o beneficjentów RPO WSL 2014-2020 oraz firmy korzystające z IF, to ich ocena 

stopnia dopasowania otrzymanej pomocy do potrzeb jest w obu przypadkach zbliżona, przy 

czym w odniesieniu do grupy beneficjentów mamy do czynienia z nieco większym odsetkiem 

respondentów przekonanych o bardzo wysokim stopniu dopasowania wsparcia do potrzeb, 

natomiast w grupie firm korzystających z IF większy niż w przypadku beneficjentów jest 

odsetek badanych przedsiębiorstw, które pozytywnie, ale w sposób bardziej umiarkowany, 

oceniają dopasowanie otrzymanego wsparcia do swoich potrzeb. Wysoki poziom 

dopasowania do potrzeb w obu ww. grupach należy traktować w większym stopniu jako 

wyraz trafnego dopasowania wsparcia w ramach formuły dotacyjnej. W przypadku IF, 

sytuacja jest zbliżona do formuły wsparcia PSF – nie mamy do czynienia z kierunkowaniem 

wsparcia w określone obszary merytoryczne interwencji14. Tutaj wysoki stopień dopasowania 

do potrzeb jest więc w dużej mierze konsekwencją trafności decyzji podjętej przez 

przedsiębiorcę w odniesieniu do działań realizowanych w oparciu o otrzymaną pomoc. Z 

kolei w przypadku beneficjentów RPO WSL 2014-2020, wysoki stopień dopasowania do 

potrzeb jest w dużej mierze konsekwencją trafności samej interwencji – spośród wszystkich 

uwzględnionych w badaniu form wsparcia bezpośredniego dla przedsiębiorstw to właśnie 

formuła dotacyjna cechuje się relatywnie najwyższym stopniem zawężenia zakresu 

możliwych do zrealizowania działań (rodzaj planowanego przedsięwzięcia, branża 

przedsiębiorstwa itp.).  

Bardzo rzadko pojawiały się głosy mówiące o niskim dopasowaniu w przypadku wszystkich 

trzech kategorii respondentów, jednak najwięcej ich było w przypadku beneficjentów 

wsparcia dotacyjnego (6,3% wskazań). Taki niski odsetek wskazań stanowi dodatkowe 

potwierdzenie wcześniejszego wniosku o generalnie wysokim stopniu dopasowania 

interwencji zaoferowanej w ramach RPO WSL 2014-2020 sektorowi przedsiębiorstw. 

Jednocześnie jednak, zidentyfikowany powyżej wysoki stopień adekwatności wsparcia do 

potrzeb śląskich przedsiębiorców nie oznacza, że grupie tej nie dostrzega się zupełnie 

żadnych zmian, które byłyby pożądane z punktu widzenia zwiększenia dopasowania 

rzeczonego wsparcia do potrzeb firm. Na poniższym wykresie przedstawiono dane 

dotyczące propozycji zmian mających na celu większe dopasowanie wsparcia do potrzeb. 

Pytanie odnoszące się do tego zagadnienia zadawane było osobom, które oceniły stopień 

dopasowania otrzymanej pomocy do swoich potrzeb jako co najwyżej średni. 

                                                
14 Takie kierunkowanie występuje w ramach Działania 4.2, gdzie również przewidziano wsparcie w formule IF, ale w momencie 
realizacji badania jeszcze nie było ono udzielane, a więc niniejsza ocena dokonywana jest wyłącznie przez przedsiębiorstwa 
korzystające z IF w ramach Działania 3.4. 
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Wykres 12. Propozycje zmian mających na celu większe dopasowanie wsparcia do potrzeb 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z beneficjentami z sektora przedsiębiorstw, przedsiębiorcami 

korzystającymi z PSF i przedsiębiorcami korzystającymi z IF; n=191; pytanie zadawane osobom, które oceniły stopień 

dopasowania do potrzeb jako co najwyżej średni 

Przedsiębiorcy, którzy korzystali ze wsparcia oferowanego w ramach dotacji, PSF czy IF, w 

odpowiedzi na pytanie, jakie należałoby wprowadzić zmiany mające na celu większe 

dopasowanie wsparcia do ich potrzeb, najczęściej wskazywali na: zwiększenie 

dofinansowania lub zmniejszenie oprocentowania kredytu (prawie 1/4 wszystkich wskazań). 

Dominujące znaczenie mają więc szczegółowe kwestie dotyczące wymiaru finansowego. 

Choć skala oczekiwania tego rodzaju zmian jest w odniesieniu do całej populacji badanych 

firm relatywnie mała, to jednak jeśli miałyby być podejmowane działania zorientowane na 

zwiększenie dopasowania interwencji do potrzeb firm, to powinny one dotyczyć przede 

wszystkim tych właśnie parametrów. Z jednej strony, z organizacyjnego punktu widzenia taka 

zmiana jest potencjalnie najprostsza do wdrożenia. Z drugiej natomiast, może ona być 

obiektywnie bardzo trudna do realizacji, uwzględniając fakt, że zawsze dostępna pula 

środków finansowych może być postrzegana przez pojedynczych beneficjentów jako 

ograniczona i niewystarczająca, natomiast podział tych środków w ramach Programu musi 

uwzględniać zróżnicowane potrzeby, ale także zapewnienie dostępności dla możliwie jak 

największej liczby podmiotów poszukujących dofinansowania planowanych przez siebie 

działań.  

Podobny – łączny – odsetek respondentów wskazał na kwestie: uproszczenia przepisów i 

procedur oraz zmniejszenia liczby / obszerności dokumentów. W przeciwieństwie do 

wcześniej analizowanego wymiaru pożądanych zmian, ten aspekt cechuje znacznie większa 

trudność organizacyjno-administracyjna związana z jego wprowadzniem, szczególnie jeśli 

weźmiemy pod uwagę złożoność szczegółowych problemów, jakie mogą występować na 

różnych etapach wdrażania Programu i poszczególnych projektów15. Natomiast 13,1% 

badanych dostrzega potrzebę zmian polegających na zwiększeniu elastyczności / możliwości 

                                                
15 Szczegółowa analiza tego zagadnienia została zawarta w podrozdziale „Ocena barier utrudniających realizację projektów na 
rzecz sektora przedsiębiorstw”. 
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przeznaczenia otrzymanego wsparcia. Relatywnie duży odsetek badanych (nieco ponad 1/5) 

nie potrafił lub nie chciał zaproponować żadnych propozycji zmian.  

Pozostałe rodzaje oczekiwanych zmian były wskazywane przez zdecydowanie mniejszy 

odsetek badanych, co oznacza, że – przyjmując za kryterium oceny stopień dopasowania 

wsparcia do potrzeb przedsiębiorstw – nie mamy do czynienia ze znaczącą presją na 

dokonywanie takich zmian jak: złagodzenie lub doprecyzowanie  wymagań dla odbiorców 

pomocy, większą sprawność działania instytucji, czy szerszą promocję dostępnego 

wsparcia16. Mniej więcej co dziesiąty respondent (11% wskazań) dostrzegł celowość 

określonego rodzaju zmian dotyczących interwencji dla przedsiębiorstw, proponując jednak 

mocno zindywidualizowane lub nieprecyzyjne postulaty. 

Ocena trafności i użyteczności zaprogramowanego wsparcia była także dokonywana w 

odniesieniu do innych instrumentów pomocowych. Respondentów poproszono o wskazanie, 

czy korzystali również z innych źródeł pomocy niż RPO WSL 2014-2020. Dane dotyczące tej 

kwestii przedstawiono na poniższym wykresie.  

Wykres 13. Korzystanie z innych źródeł pomocy niż RPO WSL 2014-2020 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z beneficjentami z sektora przedsiębiorstw, przedsiębiorcami 

korzystającymi z PSF oraz przedsiębiorcami korzystającymi z IF; dotacje – n=330, IF – n=110, PSF – n=260 

Większość badanych beneficjentów wsparcia dla sektora przedsiębiorstw, nie korzystała z 

innych źródeł pomocy niż RPO WSL 2014-2020. Tak właśnie było w przypadku prawie 3/4 

firm korzystających z IF oraz PSF i 3/5 beneficjentów wsparcia dotacyjnego. W przypadku 

tych ostatnich jednak, prawie 1/3 potwierdziła korzystanie z innych źródeł pomocy, co czyni 

tę grupę najbardziej aktywną jeśli chodzi o korzystanie z innych środków pomocowych niż te 

w ramach RPO WSL 2014-2020. 

Mamy więc generalnie do czynienia z sytuacją, w której badane firmy korzystają przede 

wszystkim ze wsparcia RPO WSL 2014-2020. Potraktować to można zarówno jako 

potwierdzenie trafności zaoferowanej im w Programie pomocy, jak i jej wystarczalności w 

kontekście potrzeb i problemów, z którymi boryka się przedsiębiorstwo (przy czym, 

ograniczona skala korzystania z innego rodzaju instrumentów pomocowych może także 

stanowić odzwierciedlenie ewentualnych ograniczeń w dostępności wsparcia oferowanego 

przez inne instytucje i w ramach innych programów pomocowych).  

                                                
16 Pamiętać jednak trzeba w przypadku ostatniej wspomnianej kwestii, że mamy tutaj do czynienia z opiniami respondentów 
korzystających z istniejących możliwości wsparcia w ramach RPO WSL 2014-2020. Nie można wykluczyć, że są określone 
grupy / kategorie przedsiębiorstw, do których informacja na temat dostępnego w ramach Programu pomocy z jakichś powodów 
nie dociera skutecznie.  
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Poniżej przedstawiono dane obrazujące, z jakiego rodzaju innych źródeł wsparcia korzystały 

badane przedsiębiorstwa objęte pomocą w ramach RPO WSL 2014-2020.  

Wykres 14. Wykorzystywane inne źródła wsparcia 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z beneficjentami z sektora przedsiębiorstw, przedsiębiorcami 

korzystającymi z PSF oraz przedsiębiorcami korzystającymi z IF; dotacje – n=101, IF – n=21, PSF – n=58; pytanie zadawane 

osobom, które zadeklarowały korzystanie z innych źródeł wsparcia 

Jak wynika z powyższych danych, mamy do czynienia z bardzo dużym rozproszeniem 

innego niż RPO WSL 2014-2020 wsparcia, z którego korzystały badane przedsiębiorstwa. 

Dominującym wariantem odpowiedzi były „Inne źródła wsparcia”. Charakter odpowiedzi 

udzielonych w ramach tego elementu kafeterii odpowiedzi był bardzo zróżnicowany. 

Niejednokrotnie trudno było w sposób precyzyjny zidentyfikować respondentom dokładny 

charakter / nazwę instrumentu pomocowego, określali oni wtedy tylko podmiot, który udzielił 

im pomocy. Najczęściej wskazywano w takich przypadkach: Narodowe Centrum Badań i 

Rozwoju, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

urząd pracy. Z kolei jeśli chodzi o wskazywanie konkretnych instrumentów wsparcia, to 

deklarowanymi instrumentami były m.in.: kredyty, wsparcie w ramach „Gwarancji de 

minimis”, zwolnienia podatkowe.  

Respondentów korzystających z innych form wsparcia poproszono o ocenę atrakcyjności 

pomocy w ramach RPO WSL 2014-2020 w relacji do innych źródeł wsparcia. Dane 

dotyczące tej kwestii przedstawiono na poniższym wykresie.  
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Wykres 15. Ocena atrakcyjności RPO WSL 2014-2020 w relacji do innych źródeł wsparcia 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z beneficjentami z sektora przedsiębiorstw, przedsiębiorcami 

korzystającymi z PSF oraz przedsiębiorcami korzystającymi z IF; PO IR - n=25, Program Horyzont 2020 - n=1, COSME 2014-

2020 - n=1, Program ScaleUp - n=1, Wsparcie z NFOŚiGW / WFOŚiGW - n=5, Wsparcie lokalnych organizacji - n=24, 

Dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - n=45, Inne źródła wsparcia - n=141 

Respondenci badania, którzy mogli dokonać porównań poszczególnych źródeł wsparcia do 

RPO, najczęściej oceniali je względem PO IR, wsparcia lokalnych organizacji oraz 

dofinansowania szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. We wszystkich tych trzech 

przypadkach, najczęściej pojawiały się odpowiedzi, że stopień atrakcyjności tych źródeł jest 

w relacji do RPO WSL 2014-2020 zbliżony. 

Alternatywnymi rodzajami pomocy, w przypadku których pojawiły się opinie o większej ich 

atrakcyjności wobec wsparcia w ramach RPO WSL 2014-2020 było wsparcie w ramach: PO 

IR, Horyzont 2020 (mamy tu jednak do czynienia tylko z jednym respondentem), wsparcia 

lokalnych organizacji, dofinansowania szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz 

innych źródeł wsparcia.  

Z kolei, jeśli chodzi o te formy pomocy, w przypadku których pojawiły się wskazania większej 

atrakcyjności wsparcia ze środków RPO WSL 2014-2020, to są to: PO IR, wsparcie ze 

środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wsparcie lokalnych 

organizacji, dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz inne źródła 

wsparcia.  

Mamy więc do czynienia z dużą powtarzalnością instrumentów pomocowych w obu grupach, 
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jest mówić o sytuacji bezwzględnej (tj. odnoszącej się do wszystkich potencjalnych 

odbiorców pomocy) atrakcyjności instrumentu pomocowego. 

Niemniej jednak, respondentów którzy dostrzegli zróżnicowanie stopnia atrakcyjności 

wsparcia w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz innych instrumentów pomocowych 

poproszono o wskazanie tych elementów i czynników, które decydują o większej 

atrakcyjności danego rodzaju pomocy. Jeśli chodzi o PO IR, to jego atutami względem RPO 

WSL 2014-2020 są, w opinii respondentów, przede wszystkim takie czynniki jak: możliwość 

otrzymania większego dofinansowania, szerszy katalog kosztów kwalifikowalnych, mniej 

restrykcyjna ocena wniosku o dofinansowanie, uproszczenia administracyjne i rozliczeniowe, 

bezzwrotny charakter pomocy. Przewagą RPO WSL 2014-2020 względem PO IR jest 

natomiast wg respondentów możliwość dokonania zakupu środków trwałych oraz większy 

zakres wsparcia17. Co się tyczy Programu Horyzont 2020, to wskazano na fakt, że 

oferowana jest w jego ramach większa skala pomocy finansowej niż w przypadku RPO WSL 

2014-2020. W przypadku wsparcia ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, wskazywano następujące powody większego stopnia atrakcyjności RPO WSL 

2014-2020 względem wsparcia pochodzącego z ww. źródeł: bezzwrotny charakter pomocy, 

wyższy poziom dofinansowania i większa klarowność zasad aplikowania o wsparcie. W 

przypadku pomocy oferowanej przez lokalne organizacje, przede wszystkim akcentowano 

lepsze dopasowanie tematyki wsparcia szkoleniowego (jako argument zwiększający 

atrakcyjność wsparcia ze strony lokalnych organizacji w relacji do pomocy ze środków RPO 

WSL 2014-2020) oraz bardziej korzystne warunki otrzymania pomocy oraz prostszy system 

jej uzyskania (jako argument zwiększający atrakcyjność wsparcia ze strony RPO WSL 2014-

2020). W odniesieniu do wsparcia oferowanego w ramach Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego akcentowano przede wszystkim jego przewagę względem RPO WSL 2014-

2020 dotyczącą poziomu i wartości dofinansowania oraz mniejszej złożoności proceduralnej i 

administracyjnej. Z kolei atutem RPO WSL 2014-2020 jest w tym przypadku większa 

różnorodność szkoleń, które można było dofinansować.  

Jeśli chodzi o inne formy wsparcia, to tutaj należy przede wszystkim skoncentrować się na 

wskazaniach tych osób, które określiły atrakcyjność pomocy z innych źródeł jako większą, 

pozwala to bowiem zidentyfikować ewentualne kwestie, których wprowadzenie mogłoby 

zwiększyć atrakcyjność pomocy w ramach RPO WSL 2014-2020. Respondenci akcentowali 

tutaj przede wszystkim takie kwestie decydujące o większej atrakcyjności innych form 

wsparcia jak: mniejsza złożoność proceduralno-administracyjna, krótszy czas oczekiwania 

na przyznane środki finansowe, bezzwrotny charakter pomocy, mniejsze wymagania 

dotyczące wkładu własnego. 

 

O trafności i użyteczności zaprogramowanego wsparcia decyduje także skala efektów, które 

udało się dzięki niemu uzyskać. Co więcej, kwestia efektów wsparcia może być nawet 

uznana za bardziej precyzyjny parametr oceny trafności i użyteczności pomocy niż ogólna 

opinia na temat dopasowania wsparcia do potrzeb przedsiębiorstwa. Nie chodzi tutaj tylko o 

dokładny charakter osiągniętych efektów pomocy, ale także ich skalę w odniesieniu do 

pierwotnych założeń zrealizowanego przedsięwzięcia. Na poniższym wykresie 

                                                
17Nie powinno przy tym dziwić, że w obu grupach respondentów pojawiły się te same wskazania, jeśli chodzi o czynniki 
różnicujące atrakcyjność wsparcia – w różnych wymiarach interwencji danego Programu mogą występować zróżnicowane 
warunki i wymagania decydujące o jego atrakcyjności. 
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przedstawiono dane dotyczące skali efektów uzyskanych dzięki wsparciu w ramach 

poszczególnych rodzajów ewaluowanej interwencji.  

Wykres 16. Ocena skali efektów uzyskanych dzięki wsparciu 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z beneficjentami z sektora przedsiębiorstw, przedsiębiorcami 

korzystającymi z PSF oraz przedsiębiorcami korzystającymi z IF; dotacje – n=330, IF – n=110, PSF – n=260 

Większość beneficjentów wsparcia dotacyjnego, IF oraz PSF (mniej więcej 3/5 badanych, w 

każdej z podanych kategorii), uzyskała w rezultacie otrzymanego wsparcia efekty zbliżone 

do tych, których się spodziewali. Również w przypadku każdej kategorii badanych mówimy o 

przewadze opinii o uzyskaniu większych efektów niż spodziewane, w porównaniu do opinii o 

uzyskaniu mniejszych efektów. Tym samym możemy potraktować powyższe dane jako 

potwierdzające wcześniejsze wnioski o relatywnie wysokim poziomie trafności i użyteczności 

zaprogramowanego wsparcia.  

Jeśli chodzi o sytuację osiągnięcia efektów mniejszych (w stopniu umiarkowanym lub 

znaczącym) w stosunku do oczekiwań, to w przypadku wszystkich analizowanych rodzajów 

pomocy dotyczyły one zdecydowanej mniejszości badanych firm. Niemniej jednak w 

przypadku instrumentów finansowych taka sytuacja dotyczyła 1/5 przedsiębiorstw 

korzystających z tego rodzaju pomocy. 

Respondentów proszono także o doprecyzowanie efektów, które udało im się uzyskać dzięki 

wsparciu otrzymanemu ze środków RPO WSL 2014-2020.  

  

3,0%

10,0%

61,5%

4,2%

3,3%

17,9%

4,5%

11,8%

62,7%

15,5%

4,5%

0,9%

12,7%

18,1%

59,6%

4,6%

3,1%

1,9%

0% 20% 40% 60% 80%

znacznie większe niż 

spodziewane

nieco większe niż spodziewane

zbliżone do spodziewanych

nieco mniejsze niż 

spodziewane

znacznie mniejsze niż 

spodziewane

nie wiem / trudno powiedzieć

beneficjenci

IF

PSF



Ewaluacja dotycząca wsparcia sektora przedsiębiorstw w ramach RPO WSL 2014-2020 

 

 

50 

Wykres 17. Charakter efektów uzyskanych dzięki wsparciu 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z beneficjentami z sektora przedsiębiorstw, przedsiębiorcami 

korzystającymi z PSF oraz przedsiębiorcami korzystającymi z IF; dotacje – n=330, IF – n=110, PSF – n=260 

W przypadku prawie każdego z ocenianych efektów z największą skalą jego osiągnięcia 

mamy do czynienia wśród beneficjentów wsparcia dotacyjnego. Jedyny wyjątek dotyczy 

efektu w postaci zwiększenia poziomu wiedzy i kompetencji kadry przedsiębiorstwa, którego 

skala występowania jest największa w przypadku PSF (aż 91,5% odbiorców tego rodzaju 

pomocy zadeklarowało osiągnięcie rzeczonego rezultatu), przy czym – uwzględniając logikę i 

cel wsparcia w ramach PSF – tego rodzaju sytuacja nie powinna zaskakiwać. Natomiast fakt, 

że to w przypadku pomocy dotacyjnej mamy do czynienia z największymi odsetkami 

wskazań, jeśli chodzi o występowania poszczególnych efektów wsparcia, świadczy 

pozytywnie o większym stopniu różnorodności sposobów, w jakie uzyskana pomoc 

oddziałuje na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Jest to oczywiście wypadkowa 

różnorodnego zakresu wsparcia dostępnego w poszczególnych obszarach wdrażania RPO 

WSL 2014-2020. Jednocześnie, potwierdzeniem trafności osiąganych przez firmy efektów w 

relacji do celów interwencji założonych w Programie jest fakt bardzo wysokiego odsetka 

wskazań wariantu odpowiedzi: „wprowadzenie innowacji produktowej, procesowej, 

organizacyjnej lub marketingowej” – jest to efekt wsparcia najczęściej występujący wśród 

beneficjentów wsparcia dotacyjnego, ale także w przypadku dwóch pozostałych kategorii 

odbiorców pomocy możemy mówić o relatywnie dużej skali występowania. 

Warto także zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku niektórych kategorii efektów mamy do 

czynienia ze szczególnie dużymi dysproporcjami jeśli chodzi o ich występowanie w 

odniesieniu do danej kategorii wsparcia. Jest to przede wszystkim: zwiększenie lub 
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rozpoczęcie eksportu, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz zwiększenie 

zatrudnienia. We wszystkich trzech przypadkach efekty te w przeważającym stopniu dotyczą 

projektów realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020 w oparciu o dotację otrzymaną w 

ramach jednego z obszarów wsparcia. Tym samym, jeśli w przyszłym okresie finansowania 

tego rodzaju efekty interwencji miałyby stanowić istotny, oczekiwany przez IZ RPO WSL 

2014-2020 efekt udzielanej pomocy, to mogłoby to być trudne bez zapewnienia wsparcia o 

charakterze dotacyjnym, w zakresie zbliżonym do obecnego. Podkreślmy bowiem, że w 

ramach IF i PSF, które stanowią znacznie bardziej elastyczne instrumenty pomocowe, 

wskazane powyżej rezultaty były jednak osiągane rzadziej. Innymi słowy, w sytuacji, gdy 

przedsiębiorcy podejmują decyzję o charakterze działań, które są współfinansowane w 

oparciu o współfinansowanie ze środków RPO WSL w sposób najbardziej autonomiczny (tj. 

bez ewentualnych zachęt lub obwarowań występujących w większym stopniu w przypadku 

wsparcia o charakterze dotacyjnym), to wyraźnie rzadziej koncentrują oni swoje działania np. 

na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, zwiększaniu zatrudnienia, czy zwiększaniu lub 

rozpoczynaniu działalności eksportowej. 

Warto zauważyć, iż w grupie beneficjentów wybrane efekty występują częściej w zależności 

od Działania. W Działaniu 1.2 częściej niż w pozostałych osiąga się efekty związane z 

prowadzeniem prac B+R.  Z kolei rzadziej dochodzi do zwiększenia rentowności, 

zatrudnienia i skali działalności firmy oraz wprowadzania innowacji. Efekty te wyraźnie 

częściej są osiągane w Działaniach: 3.2 i 3.3. 

W celu charakterystyki osiąganych efektów przeprowadzona została analiza stopnia 

realizacji wartości docelowych wskaźników w projektach. Objęła ona swoim zakresem 

projekty zakończone w momencie realizacji badania. Wyniki przeprowadzonej analizy 

przedstawiono na poniższym wykresie. 

Wykres 18. Średni stopień realizacji wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych systemy SL2014; analiza obejmuje tylko te Działania, w których występują 
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We wszystkich analizowanych Działaniach średni stopień realizacji wartości docelowych 

wskaźników produktu jest bliski 100% lub wynosi 100% (tak jak w Działaniu 1.318). Średni 

stopień realizacji wskaźników produktu w analizowanych projektach wynosi 98,5%. Oznacza 

to generalny brak problemów w osiąganiu bezpośrednich produktów w projektach. Stan ten 

potwierdza wcześniejszy wniosek o braku problemów w osiąganiu założonych efektów 

wynikający z badania CATI.  

W większości analizowanych Działań nie identyfikuje się również problemów w osiąganiu 

wartości docelowych wskaźników rezultatu. Wyjątkiem w tym zakresie jest Działanie 1.2, w 

którym średni stopień realizacji wskaźników rezultatu wynosi 50,0%. Wśród wskaźników 

rezultatu Działania 1.2 najmniejszy średni stopień realizacji występuje w przypadku: 

▪ liczby skomercjalizowanych wyników prac B+R w przedsiębiorstwach (typ 2 projektu) 

– 21,1%, 

▪ liczby nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy – 50,0%, 

▪ liczby projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury 

badawczej (typ 1 projektu) – 68,8%. 

Projekty Działania 1.2 dotyczą sfery działań B+R, które są często obarczone dużym ryzykiem 

komercyjnych niepowodzeń. W wyniku prac B+R powstają rozwiązania nowatorskie, których 

rynkowe wdrożenie bywa trudne. Czynniki te mogą być powodem ograniczonej skuteczności 

w tym obszarze. Należy jednak zaznaczyć, iż rezultaty w projektach nierzadko pojawiają się 

w pewnym odstępie czasu od zakończenia działań projektowych, w związku z tym w 

przyszłości mogą pojawić się dodatkowe rezultaty w już zakończonych projektach.    

 

W badaniu podjęta została także kwestia skali występowania efektu zdarzenia niezależnego, 

który dotyczy sytuacji, gdy realizacja danego przedsięwzięcia byłaby możliwa bez uzyskania 

wsparcia. W tym celu, w badaniu nieskutecznych wnioskodawców respondentów 

poproszono o wskazanie, czy inwestycja, która była przedmiotem wnioskowanego 

dofinansowania została ostatecznie zrealizowana mimo braku wsparcia w ramach RPO WSL 

2014-2020, a jeśli tak, to w jakim terminie i zakresie.  

  

                                                
18 W niniejszym Działaniu analizą objęty został 1 projekt. 
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Wykres 19. Realizacja inwestycji mimo braku uzyskania dofinansowania 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z nieskutecznymi wnioskodawcami; n=294 

Prawie połowie nieskutecznych wnioskodawców, którzy wzięli udział w badaniu nie udało się 

zrealizować swojej inwestycji, która była przedmiotem ubiegania się o dofinansowanie. 

Ponad 1/3 z badanych firm, które nie uzyskały wsparcia, udało się zrealizować swój projekt, 

jednak ci, którym się to udało w zbliżonym zakresie i terminie do zaplanowanego w 

przypadku uzyskania wsparcia, byli w wyraźnej mniejszości. Możemy więc w oparciu o 

niniejsze dane mówić o relatywnie niewielkiej skali występowania efektu zdarzenia 

niezależnego. Wnioskowane wsparcie było w blisko połowie przypadków niezbędne dla 

podjęcia jakichkolwiek działań inwestycyjnych, które planowano zrealizować w oparciu o 

otrzymaną ze środków RPO WSL 2014-2020 pomoc, a dla ok. 1/4 przedsiębiorstw miało 

bardzo duże znaczenie, skoro jego brak wymusił zmianę określonych elementów 

planowanego przedsięwzięcia.  

Respondentów, którzy zadeklarowali podjęcie działań inwestycyjnych, pomimo braku 

wsparcia ze środków RPO WSL 2014-2020, poproszono o wskazanie sposobu finansowania 

tych działań. 

Wykres 20. Sposób finansowania realizowanej inwestycji, która nie otrzymała dofinansowania RPO WSL 2014-

2020 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z nieskutecznymi wnioskodawcami; n=107; pytanie 
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Respondenci badania, będący nieskutecznymi wnioskodawcami, jako sposoby finansowania 

realizowanej inwestycji, która nie otrzymała dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020, 

najczęściej podawali własne środki (nieco ponad 3/4 wskazań). Drugą relatywnie częstą 

kategorią odpowiedzi był kredyt/pożyczka (nieco ponad 1/3 wskazań). Fakt, że tak wyraźnie 

dominującą strategią finansowania zaplanowanych działań inwestycyjnych były dla badanych 

firm środki własne oznacza, że – choć nie znamy faktycznych powodów, które sprawiły, że ci 

konkretni wnioskodawcy nie otrzymali wsparcia, a jednocześnie nie wiemy, czy faktyczni 

beneficjenci RPO WSL 2014-2020 byliby w stanie bez wsparcia zrealizować swoje plany 

inwestycyjne – w sposób prawidłowy przeprowadzona została selekcja projektów. W grupie 

podmiotów, które nie otrzymały pomocy, a jednak podjęły zaplanowane działania 

inwestycyjne dominują bowiem te przedsiębiorstwa, które dysponowały wystarczającą ilością 

własnych środków finansowych, by ostatecznie przeprowadzić te działania. 

W celu oszacowania skali efektu netto, za który odpowiada wyłącznie wsparcie RPO WSL 

2014-2020 przeprowadzona została analiza z zastosowaniem kontrfaktycznej metody 

Podwójnej Różnicy. Za jej pomocą dokonane zostało porównanie zmian sytuacji 

przedsiębiorstw objętych wsparciem dotacyjnym (Działania: 1.2, 3.2 oraz 3.3) oraz grupy 

kontrolnej, którą stanowili nieskuteczni wnioskodawcy. Na potrzeby analizy dokonany został 

wtórny dobór próby badawczej wśród nieskutecznych wnioskodawców, którzy wypełnili 

ankiety CAWI. Celem doboru było wyeliminowanie różnic pomiędzy grupą beneficjentów 

oraz nieskutecznych wnioskodawców, które mogłyby być potencjalnym powodem 

występowania różnic w dynamice zmian sytuacji obu grup przedsiębiorstw. W toku doboru 

spośród 231 nieskutecznych wnioskodawców, którzy udzielili informacji niezbędnych do 

analiz, wyselekcjonowano grupę 186 przedsiębiorstw nieróżniących się istotnie pod 

względem statystycznym od beneficjentów pod względem: 

▪ klasy wielkości przedsiębiorstwa19, 

▪ branży (reprezentowanej przez sektor gospodarki)20, 

▪ podregionu prowadzenia działalności21, 

▪ Działania RPO WSL 2014-2020, w którym aplikowano / realizowano projekt22. 

W odniesieniu do parametrów badanych ilościowo (wielkość zatrudnienia, liczba 

kontrahentów, wielkość nakładów inwestycyjnych, wielkość przychodów) analiza 

prowadzona była dwutorowo: 

▪ analiza występowania wzrostu stanowiącego efekt netto – za pomocą analizy 

regresji logistycznej, 

▪ analiza skali wzrostu stanowiącej efekt netto – za pomocą analizy regresji 

liniowej. 

W przypadku wprowadzania innowacji – zagadnienia, które było badane w aspekcie 

ilościowym – przeprowadzona została wyłącznie analiza przy pomocy regresji logistycznej. 

Wyniki przeprowadzonych analiz zaprezentowano poniżej. 

  

                                                
19 Chi-kwadrat=1,795 α=0,05 p=0,616 
20 Chi-kwadrat=2,025 α=0,05 p=0,363 
21 Chi-kwadrat=5,234 α=0,05 p=0,150 
22 Chi-kwadrat=4,056 α=0,05 p=0,131 
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Wykres 21. Skala efektu netto w zakresie zatrudnienia 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z beneficjentami oraz CAWI ze nieskutecznymi 

wnioskodawcami 

W grupie kontrolnej nieskutecznych wnioskodawców 57,1% badanych podmiotów 

zadeklarowało wystąpienie w analizowanym okresie (pomiędzy rokiem przed kontrfaktyczną 

realizacją projektu a rokiem po kontrfaktycznej realizacji projektu) wzrostu zatrudnienia. W 

analogicznym okresie wzrost zatrudnienia wystąpił wśród 83% beneficjentów. Analiza 

regresji logistycznej potwierdziła, iż udział we wsparciu jest czynnikiem, który istotnie 

statystycznie zwiększa szansę na wzrost zatrudnienia23. Analiza funkcji regresji wskazuje, iż 

udział we wsparciu zwiększa szansę na osiągnięcie wzrostu zatrudnienia o 25,9%, co 

stanowi wartość Podwójnej Różnicy. W  konsekwencji mówić można o występowaniu efektu 

netto interwencji w postaci wywołania wzrostu zatrudnienia u 25,9% beneficjentów. U 

pozostałych 57,1% beneficjentów wzrost zatrudnienia miałby miejsce również bez 

interwencji. Mamy więc do czynienia z dość dużą skalą efektu zdarzenia niezależnego, co 

wynika z generalnej korzystnej koniunktury gospodarczej w analizowanym okresie.  

W momencie przed realizacją / kontrfaktyczną realizacją projektu wielkość zatrudnienia w 

grupie beneficjentów oraz nieskutecznych wnioskodawców była podobna – odpowiednio 

42,65 osoby oraz 44,54 osoby. W przypadku beneficjentów mamy do czynienia z 

dynamicznym wzrostem zatrudnienia do 54,31 osób w momencie po realizacji projektu. W 

grupie potencjalnych wnioskodawców wzrost zatrudnienia był wyraźnie mniejszy – osiągnięto 

zatrudnienie na poziomie 47,36 osób. Analiza regresji liniowej potwierdziła, iż udział we 

wsparciu jest istotnym pod względem statystycznym czynnikiem przyczyniającym się do 

wzrostu zatrudnienia24. Analiza funkcji regresji liniowej wskazuje, iż skorzystanie ze wsparcia 

powoduje wzrost zatrudnienia o 7,53 osób, co stanowi Podwójną Różnicę. Implikuje to 

występowanie efektu netto interwencji w postaci wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwach 

średnio o 7,53 osób. 

  

                                                
23 B=1,300 α=0,05 p=0,000 
24 Beta=0,180 α=0,05 p=0,004 
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Wykres 22. Skala efektu netto w zakresie liczby kontrahentów 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z beneficjentami oraz CAWI ze nieskutecznymi 

wnioskodawcami 

Wzrost liczby kontrahentów miał miejsce w przypadku aż 68,9% nieskutecznych 

wnioskodawców. W tym samym okresie liczba kontrahentów wzrosła u 81,7% beneficjentów. 

Analiza regresji logistycznej wykazała, iż skorzystanie ze wsparcia jest czynnikiem, który w 

istotny statystycznie sposób wpływa na występowanie wzrostu liczby kontrahentów25. 

Analiza funkcji regresji wskazuje, iż skorzystanie ze wsparcia zwiększa o 12,8% szansę na 

osiągnięcie wzrostu liczby kontrahentów. W konsekwencji, możemy mówić o występowaniu 

efektu netto interwencji w postaci wzrostu liczby kontrahentów u 12,8% beneficjentów. 

Pozostałe 68,9% beneficjentów osiągnęłoby wzrost liczby kontrahentów również w sytuacji 

braku otrzymania dofinansowania. Efekt zdarzenia niezależnego jest zatem wysoki, co 

najprawdopodobniej wynika z generalnie dobrej koniunktury gospodarczej w analizowanym 

okresie. 

W momencie czasowym przed realizacją / kontrfaktyczną realizacją projektu beneficjenci 

mieli średnio 889,72 kontrahentów, a w grupie nieskutecznych wnioskodawców średnia 

liczba kontrahentów była nieco niższa i wynosiła 711,65 kontrahentów. W okresie do 

momentu po realizacji / kontrfaktycznej realizacji projektu w obu grupach miał miejsce 

podobny wzrost liczby kontrahentów o około 250 kontrahentów. Analiza regresji logistycznej 

wykazała, iż realizacja projektu nie jest czynnikiem, który w istotny statystycznie sposób 

wpływa na wzrost liczby kontrahentów. W konsekwencji nie identyfikuje się efektu netto w 

zakresie skali wzrostu liczby kontrahentów a obserwowana skala wzrostu wśród 

beneficjentów jest wynikiem efektu zdarzenia niezależnego, którego powodem jest 

generalnie korzystna koniunktura gospodarcza w analizowanym okresie, która w równym 

stopniu dotyczyła beneficjentów i nieskutecznych wnioskodawców. Mamy więc do czynienia 

z sytuacją, iż wsparcie RPO WSL 2014-2020 skutkuje częstszym występowaniem wzrostu 

liczby kontrahentów we wspartych przedsiębiorstwach, ale nie skutkuje większą skalą 

wzrostu liczby kontrahentów. Innymi słowy dzięki wsparciu więcej firm notuje wzrost liczby 

kontrahentów, ale skala osiąganych wzrostów jest podobna do tej, która występuje w 

przedsiębiorstwach nieobjętych wsparciem.   

                                                
25 B=1,193 α=0,05 p=0,000 
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Wykres 23. Skala efektu netto w zakresie wzrostu nakładów inwestycyjnych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z beneficjentami oraz CAWI ze nieskutecznymi 

wnioskodawcami 

Wzrost nakładów inwestycyjnych miał miejsce w przypadku 69% badanych nieskutecznych 

wnioskodawców i niewiele szerszej grupy – 75,5%  – beneficjentów. Analiza regresji 

logistycznej wykazała, iż realizacja projektu nie jest czynnikiem, który w istotny statystycznie 

sposób zwiększa prawdopodobieństwo wzrostu nakładów inwestycyjnych po zakończeniu 

projektu. Występowanie wzrostu nakładów inwestycyjnych u 75,5% beneficjentów jest zatem 

zasługą efektu zdarzenia niezależnego, który wynika prawdopodobnie z generalnie 

korzystnej koniunktury gospodarczej w analizowanym okresie.  

Mimo, iż sumarycznie nakłady inwestycyjne w większym stopniu wzrosły w grupie 

beneficjentów (o 0,69 mln zł) niż wśród nieskutecznych wnioskodawców (o 0,36 mln zł), 

analiza regresji liniowej wykazała, iż realizacja projektu nie jest czynnikiem, który w istotny 

statystycznie sposób wpływa na wzrost nakładów inwestycyjnych. Może to wynikać z dużych 

zróżnicowań wewnątrzgrupowych w badanych grupach. Wyniki przeprowadzonej analizy 

wskazują na brak występowania efektu netto. Brak wyraźnych efektów z zakresie wzrostu 

nakładów inwestycyjnych wśród beneficjentów w pewnej mierze może wynikać z 

zaspokojenia potrzeb inwestycyjnych przez realizację projektu, co należy traktować jako 

naturalną konsekwencję dotychczasowych działań inwestycyjnych, a nie słabość wsparcia 

RPO WSL 2014-2020. Do tego samego wniosku prowadzi również analiza skali wzrostu 

nakładów innowacyjnych.   
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Wykres 24. Skala efektu netto w zakresie wzrostu przychodów 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z beneficjentami oraz CAWI ze nieskutecznymi 

wnioskodawcami 

Wzrost przychodów miał miejsce wśród 71,3% nieskutecznych wnioskodawców i w bardzo 

podobnej grupie (71,1%) beneficjentów. Analiza regresji logistycznej potwierdziła, iż 

realizacja projektu nie jest czynnikiem, który w istotny statystycznie sposób zwiększa 

prawdopodobieństwo występowania wzrostu przychodów. Występowanie wzrostu 

przychodów wśród beneficjentów jest więc zasługą efektu zdarzenia niezależnego, który 

najprawdopodobniej wynika z korzystnej koniunktury gospodarczej w analizowanym okresie. 

Do innego rodzaju wniosków prowadzą wyniki analizy skali wzrostu przychodów. Wśród 

beneficjentów w momencie przed realizacją projektu średnie przychody wynosiły 14,77 mln 

zł, natomiast w grupie nieskutecznych wnioskodawców średnia wartość przychodów była 

niższa i wynosiła 10,28 mln zł. W okresie do momentu po realizacji projektu w grupie 

beneficjentów miał miejsce dynamiczny wzrost przychodów do 25,47 mln zł, natomiast w 

analogicznym okresie wśród nieskutecznych wnioskodawców wzrost przychodów był 

wyraźnie niższy – osiągnięto przychody na poziomie 12,41 mln zł. Analiza regresji liniowej 

potwierdziła, że realizacja projektu jest czynnikiem, który w istotny statystycznie sposób 

wpływa na wzrost przychodów26. Analiza funkcji regresji wykazała, iż realizacja projektu 

wiąże się ze wzrostem przychodów o 9,12 mln zł. W konsekwencji możemy mówić o 

występowaniu dość dużego efektu netto wsparcia RPO WSL 2014-2020 w postaci wzrostu 

przychodów – średnio o 9,12 mln zł. Reasumując wzrost przychodów w firmach objętych 

wsparciem miałby miejsce również bez realizacji projektu, lecz dzięki realizacji projektu 

wzrost ten jest bardziej dynamiczny.  

  

                                                
26 Beta=0,152 α=0,05 p=0,036 
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Wykres 25. Skala efektu netto w zakresie rozpoczynania działalności innowacyjnej 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z beneficjentami oraz CAWI ze nieskutecznymi 

wnioskodawcami 

Tylko 10,2% nieskutecznych wnioskodawców w analizowanym okresie rozpoczęło 

działalność innowacyjną (rozpoczęło wprowadzanie innowacji). Wśród beneficjentów odsetek 

ten jest wyraźnie wyższy – wynosi 44,8%. Analiza regresji logistycznej potwierdziła, iż 

realizacja projektu jest czynnikiem, który istotnie pod względem statystycznym zwiększa 

prawdopodobieństwo rozpoczynania działalności innowacyjnej27. Analiza funkcji regresji 

wskazuje, iż realizacja projektu zwiększa szansę na rozpoczęcie działalności innowacyjnej o 

34,6%. Tym samym możemy mówić o występowaniu efektu netto interwencji w postaci 

pobudzenia do rozpoczęcia działalności innowacyjnej u 34,6% beneficjentów. Jednocześnie 

mamy do czynienia z dosyć niewielką skalą efektu zdarzenia niezależnego, co wskazuje, iż 

efekt ten rzadko jest osiągany bez interwencji publicznej. 

Reasumując bezpośrednie wsparcie dotacyjne w ramach RPO WSL 2014-2020 przyczynia 

się do występowania efektu netto w większości analizowanych wymiarów potencjału 

konkurencyjnego oraz w zakresie działalności innowacyjnej. Realizacja projektu skutkuje 

występowaniem efektu netto w postaci wzrostu zatrudnienia (średnio o 7,53 osób) oraz 

występowania wzrostu liczby kontrahentów. Jednocześnie, w przypadku wzrostu 

zatrudnienia i liczby kontrahentów mamy do czynienia z dużą skalą efektu zdarzenia 

niezależnego. Wzrost przychodów w firmach objętych wsparciem miałby miejsce również 

bez realizacji projektu, lecz dzięki realizacji projektu wzrost ten jest bardziej dynamiczny 

(efekt netto na poziomie 9,12 mln zł). Mamy do czynienia z wysoką skalą efektu netto w 

zakresie rozpoczynania innowacyjnej przy jednoczesnej niewielkiej skali efektu zdarzenia 

niezależnego. Nie identyfikuje się efektu netto tylko w przypadku wzrostu nakładów 

inwestycyjnych, co może w pewnej mierze wynikać z zaspokojenia potrzeb inwestycyjnych 

beneficjentów przez realizację projektów. 

Ocena trafności wsparcia została także przeprowadzona w odniesieniu do wyzwań 

społeczno-gospodarczych wskazanych w Programie oraz ich bieżącej aktualności 

wskazanych w dokumencie wyzwań. Poniżej przedstawiono wyniki przeprowadzonej oceny, 

analizując adekwatność zakresu i form wsparcia w kontekście wyzwań scharakteryzowanych 

poprzez odwołanie do poszczególnych Celów Tematycznych, dodatkowo przywołując 

najistotniejsze elementy diagnozy zawartej w Programie, która doprecyzowuje charakter 

regionalny poszczególnych wyzwań. 

                                                
27 B=1,965 α=0,05 p=0,000 
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Wyzwanie 1 (CT 1): niski poziom nakładów badawczo-rozwojowych w relacji do PKB; 

niewystarczający potencjał jednostek B+R na rzecz wdrażania inteligentnych 

specjalizacji regionalnych; niewystarczająco efektywny system transferu wiedzy i 

technologii 

Poziom nakładów na prace badawczo-rozwojowe, w porównaniu do średniej dla Polski oraz 

tym bardziej do średniej dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, jest w województwie 

śląskim niski, mimo, że skala działalności podmiotów prowadzących prace B+R jest w 

województwie wysoka duża w relacji do sytuacji ogólnopolskiej (podmioty te pochodzą 

głównie z Metropolii Górnośląskiej). Mimo istniejącego sporego potencjału dla dalszego 

rozwoju działalności B+R, na poziomie województwa brakuje procedur, które ułatwiałyby 

transfer technologii między podmiotami zajmującymi się tymi pracami, a przedsiębiorstwami, 

zainteresowanymi ich ofertą. Żadna instytucja z województwa śląskiego, nie pełni roli 

koordynatora w projektach związanych z ochroną środowiska, nanotechnologią, energią czy 

społeczeństwem obywatelskim, określonych w 7 Programie Ramowym (RIS WSL 2013-

2020). Innym istotnym problemem jest wysoki wskaźnik zużycia infrastruktury badawczej, a 

co za tym idzie, potrzebne są działania, które będą miały na celu doposażenie podmiotów 

B+R. Zauważalne jest coraz częstsze powstawanie parków technologicznych, ośrodków 

szkoleniowo-doradczych i informacji. Działają w regionie parki i inkubatory technologiczne, 

inkubatory przedsiębiorczości i ośrodki akademickie. Według RIS, brakuje w województwie 

śląskim ofert instytucji wspierania innowacyjności, doradztwa prawnego, fiskalnego oraz 

innych usług potrzebnych do wspierania relacji między podmiotami B+R i przedsiębiorcami. 

Z tego dokumentu wynika również, że dla województwa śląskiego, ważne będzie wspieranie 

powstawania i działania obserwatoriów monitorujących technologiczny i innowacyjny rozwój 

regionu. 

 

Przedsięwzięcia przewidziane do wsparcia, w ramach OP I Nowoczesna Gospodarka, 

adekwatne wobec powyższego wyzwania: 

1. PI 1a: 

1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza: Wybrane w ramach Działania typy 

projektów, mają na celu pokrycie niektórych wyzwań zawartych w CT 1, dotyczących głównie 

materialnego wspierania podmiotów B+R. Wybierane w ramach Działania projekty nie będą 

skupiać się na prowadzeniu prac rozwijania innowacji, a raczej wspomagać środowisko 

badawcze poprzez wsparcie obiektów B+R, ich zasobów i powiązanych z nimi usług. 

Przewidziane zostało finansowanie wszelkiego rodzaju sprzętu naukowego. Ponadto 

prowadzone działania mają zwiększać konkurencyjność śląskich podmiotów wdrażających 

innowacje, na skalę krajową i światową. Realizacja projektów ma zwiększać przychody z 

działalności komercyjnej.  

2. PI 1b: 

1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach: projekty wybierane w ramach tego 

Działania, zakładają rozwijanie już istniejącego zaplecza B+R, wspieranie zakupu usług 

innowacyjnych przez przedsiębiorców. Celem Działania jest zwiększanie liczby 

przedsiębiorstw zaangażowanych w prace B+R oraz ulepszanie otoczenia proinnowacyjnego 

przedsiębiorstw. W ramach Działania, będą mogły być realizowane projekty, wspierające 

zarówno nową jak i istniejącą już infrastrukturę B+R w przedsiębiorstwach. Działanie ma 

również wspierać wdrażanie procesów nietechnologicznych, produktów lub usług, 

dotyczących promocji, wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych, wdrażania 
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technologii czy transferu wiedzy. Obszary wsparcia pokrywają się częściowo z wyzwaniami 

stawianymi przez CT 1. 

1.3 Profesjonalizacja IOB: Działanie skupia się na rozwijaniu usług oferowanych przez IOB 

oraz wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji. Wsparcie oferowane w ramach tego 

Działania ma dostarczyć proinnowacyjnych usług, dopasowanych do oczekiwań sektora 

biznesu, co można rozumieć jako spełnianie CT 1.  

1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji: Wybrane projekty powinny skupiać się na zarządzaniu i 

wdrażaniu regionalnego ekosystemu innowacji oraz rozwoju działań wspierania innowacji, 

czy funkcjonowania centrów kreatywności i innowacyjności. CT 1 wspomina o potrzebach 

tworzenia przestrzeni wspierającej innowacjom. Przewiduje się tworzenie infrastruktury, która 

pozwoli na funkcjonowanie ww. regionalnych ekosystemów innowacji / centrów innowacji i 

kreatywności. 

 

Wyzwanie 3 (CT 3): niewystarczająca konkurencyjność sektora MŚP w regionie; 

niewystarczające wykorzystanie potencjału otoczenia inwestycyjnego, 

infrastrukturalnego i finansowego na rzecz rozwoju MŚP 

Ponieważ poziom przedsiębiorczości w regionie jest niższy niż w porównaniu do wskaźników 

krajowych, należy skupić się na wspieraniu głównie MŚP. Biorąc pod uwagę niepokojące 

wskaźniki dotyczące żywotności działających firm, należy zwrócić uwagę na podtrzymywanie 

ich funkcjonowania. Przedsiębiorstwa przemysłowe relatywnie dużo środków inwestują w 

działalność inwestycyjną, czego nie można jednak powiedzieć o przedsiębiorstwach 

usługowych. Biorąc pod uwagę bardzo wysokie wskaźniki komputeryzacji w regionie, ważne 

jest wspieranie rozwoju inicjatyw takich jak rozwój e-biznesu. Potrzebne jest również 

włączenie sporej, zdegradowanej, części terenu województwa w tereny inwestycyjne. 

Wszystkie, powyżej podawane, działania mają uzasadnienie tym bardziej, że coraz większe 

jest zainteresowanie zagranicznego kapitału realizacją inwestycji w województwie śląskim 

(zarówno w kwestii prowadzenia działalności w kraju, województwie, czy działalności 

eksportowej).  

 

Przedsięwzięcia przewidziane do wsparcia, w ramach OP III Konkurencyjność MŚP 

adekwatne wobec powyższego wyzwania: 

1. PI 3a: 

3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT / 3.1.2 

Tworzenie terenów inwestycyjnych typu brownfield – RIT: Poddziałanie zakłada 

przygotowanie terenów inwestycyjnych, tak aby nadać im nowe funkcje gospodarcze. 

Przewidywana jest również kwestia promocji tych inwestycji. Celem wybieranych projektów 

będzie, to co założone w CT 3, czyli wykorzystanie potencjału terytorialnego w regionie, w 

celu zwiększenia przedsiębiorczości. Będzie to prowadzone poprzez kompleksowe 

przygotowanie terenów inwestycyjnych, rekultywację, uzbrajanie terenów, organizację 

wewnętrznej struktury organizacyjnej. Rezultatem tych działań ma być pojawienie się 

nowych MŚP oraz zwiększenie liczby miejsc pracy. 

2. PI 3b: 

3.5.1 Promocja gospodarcza regionu: Celem projektów, wybieranych w ramach tego 

Poddziałania, jest międzynarodowe pozycjonowanie gospodarki regionalnej. Istotne jest w 

tym przypadku: pozyskiwanie nowych inwestorów, promowanie potencjału inwestycyjnego 
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regionu, poprzez choćby udział w targach i zagranicznych misjach gospodarczych. CT 3 

zakłada potrzebę działań promocyjnych wobec podmiotów gospodarki regionu. 

3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP: Celem projektów, wybieranych w ramach 

tego Poddziałania, jest międzynarodowe pozycjonowanie gospodarki regionalnej, 

opracowanie regionalnych modeli biznesowych oraz realizacja strategii internacjonalizacji 

MŚP. Organizowane będą wydarzenia, spotkania oraz konsultacje, przewiduje się 

przygotowanie oferty usług doradczych, związanych z prowadzeniem działalności za granicą. 

CT 3 zakłada potrzebę działań mających na celu zwiększenie współpracy między 

przedstawicielami gospodarki śląskiej, a zagranicznymi. 

3.5.3 Internacjonalizacja MŚP: Projekty wybierane w ramach tego Poddziałania mają w 

zamierzeniu realizować strategię internacjonalizacji MŚP. Wybierane projekty mają na celu 

wsparcie udziału przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych. Znajduje to 

swoje uzasadnienie w zamiarach CT 3. 

3. PI 3c: 

3.2 Innowacje w MŚP: wybierane projekty wdrażają oraz komercjalizują innowacje 

przedsiębiorców. Wspierane są projekty wprowadzające innowacje co najmniej w skali 

regionu. Inwestycje technologiczne będą odbywać się poprzez zakup nowych maszyn, 

urządzeń i sprzętu produkcyjnego. Tego typu wsparcie jest zawarte w CT 3. 

3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej: Działanie to ma 

umożliwiać przedsiębiorcom wprowadzanie, rozbudowanie lub / i zmodernizowanie modeli 

gospodarki elektronicznej. Uzyskane rozwiązania informatyczno-komunikacyjne, mają 

pozwolić na automatyzację i uproszczenie kwestii takich jak: zawieranie kontraktów, 

przesyłanie dokumentacji, czy zarządzanie informacjami. Znajduje to swoje uzasadnienie w 

elementach CT 3, związanych z komputeryzacją. 

3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania Przedsiębiorczości: w ramach 

Działania, wybrane są podmioty wdrażające fundusze funduszy. Zarządzane przez nie 

środki, mogą m.in. przyczyniać się do wspierania innowacyjności przedsiębiorstw oraz prac 

B+R. Wpływa to na spełnianie założeń CT 3, który sugeruje zwiększanie konkurencyjności 

podmiotów działających w regionie. 

 

Wyzwanie 4 (CT 4): wysoka emisyjność gospodarki generowana w sektorze 

transportu, sektorze publicznym, mieszkaniowym i w przemyśle; wysokie zużycie 

energii na potrzeby gospodarki; niski udział energii ze źródeł odnawianych w 

produkcji energii 

Mimo, że województwo śląskie jest najważniejszym regionem jeśli chodzi o dostawę energii 

w kraju, to pochodzi ona w minimalnej części z OZE. Należy skoncentrować się na 

wspieraniu pozyskiwania energii z biomasy, energii słonecznej czy geotermalnej: każdy z 

tych sposobów uzyskiwania energii, jest możliwy w województwie śląskim, w różnych jego 

regionach. Należy też rozważyć wspieranie energetyki prosumenckiej oraz zmniejszenie 

energochłonności gospodarki poprzez wspieranie efektywności energetycznej wśród 

przedsiębiorstw i mieszkańców. Dyrektywy UE, wyznaczają ponadto cele budowania 

obiektów prawie zeroenergetycznych. Bardzo ważnym problemem, z którym województwo 

musi się mierzyć, jest również ochrona środowiska. W tym regionie mówimy zarówno o 

wysokich wskaźnikach niskiej emisji oraz zanieczyszczeń pochodzących z przemysłu, czy 

wynikających z dużego natężenia ruchu samochodowego. Problem ten ma jednocześnie 

wymiar lokalny jak i transgraniczny. Istotne jest nie tylko wspieranie gospodarki 
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niskoemisyjnej i promocja odpowiedniego zachowania przyjaznego środowisku, ale również 

ograniczanie ruchu samochodowego. 

Przedsięwzięcia przewidziane do wsparcia, w ramach OP IV Efektywność 

Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna, adekwatne 

wobec powyższego wyzwania: 

1. PI 4b:  

4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstwach: W ramach Działania, wybrane są podmioty wdrażające fundusze 

funduszy. Zarządzane przez nie środki, mogą m.in. przyczyniać się do wspierania działań 

związanych ze zwiększaniem efektywności energetycznej, redukcji emisji CO2, wspieranie 

budownictwa niskoenergetycznego, etc. Projekty te bezpośrednio będą spełniać założenia 

CT 4. 

 

Wyzwanie 8 (CT 8): niewystarczające wykorzystanie zasobów regionalnego rynku 

pracy, niski wskaźnik zatrudnienia grup defaworyzowanych 

Tak jak na skalę krajową, tak w województwie śląskim, mówi się o spadkowej tendencji 

liczby ludności oraz wzrostowej starzenia się społeczeństwa. Region  zmaga się również ze 

swoimi problemami związanymi z bezrobociem oraz relatywnie wysokim wskaźnikiem 

bezrobocia długotrwałego. Niepokojący wzrost bezrobocia został zaobserwowany w 

najstarszych grupach wiekowych, co jest tym bardziej problematyczne, biorąc pod uwagę, że 

czynniki zwiększające szanse zatrudniania, takie jak wykształcenie, są raczej po stronie 

osób młodszych. Inne wskaźniki sugerują również słabą sytuację niepełnosprawnych na 

rynku pracy. Istotnie jest zatem wspieranie tych osób oraz aktywizacja grup, które 

dotychczas nie były wystarczająco dostępne na rynku pracy. Te działania pozwalają nie tylko 

walczyć z bezrobociem, ale również z wykluczeniem społecznym, przez bezrobocie 

generowanym. Należy ponadto wspierać osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym 

oraz rodziców, zwłaszcza matki chcące powrócić na rynek pracy. W regionie wzrasta coraz 

bardziej udział sektora prywatnego, wśród ofert pracy. Przedsiębiorstwa muszą mieć coraz 

większą zdolność adaptacji do zmieniających się warunków lokalnej gospodarki w regionie. 

Ważne jest, żeby to przedsiębiorcy zarządzali środkami, które otrzymują w ramach wsparcia, 

gdyż to oni wiedzą najlepiej, gdzie je ulokować. Biorąc pod uwagę, że mogą pojawiać się 

masowe zwolnienia, należy wspierać wykorzystywanie outplacementu, pozyskiwanie przez 

pracowników nowych kompetencji zawodowych i prowadzenie strategii naprawczych w 

firmach, zagrożonych zwolnieniami.  

 

Przedsięwzięcia przewidziane do wsparcia, w ramach OP VIII Regionalne Kadry 

Gospodarki Opartej na Wiedzy, adekwatne wobec powyższego wyzwania: 

1. PI 8v:  

8.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa 

–ZIT / 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju 

przedsiębiorstwa – RIT / 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie 

rozwoju przedsiębiorstwa– konkurs: Dostarczanie usług rozwojowych, doradczych oraz 

szkoleniowych, zgodnie z zapotrzebowaniem przedsiębiorców. Poddziałania w ramach 

Działania 8.2, zakładają wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników, co zwiększa ich 

wartość zarówno dla pracodawcy, jak i wartość ich samych na rynku pracy. Rozwiązania te 

wspierają założenia zawarte w CT 8, gdyż skupiają się na podnoszeniu kwalifikacji 

uczestników, projektów. 
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Uwzględniając całość powyższej analizy stwierdzić należy, że wyzwaniom określonym w 

Programie odpowiadały właściwie sformułowane instrumenty pomocowe (pamiętajmy, że 

mówimy tutaj o ogólnym charakterze przedsięwzięć, czy zakresie wsparcia, nie zaś o 

szczegółowych warunkach w ramach poszczególnych naborów, które mogą obniżać 

ostateczny stopień trafności).  

Dodatkowym kontekstem dla powyższych danych obrazujących ocenę trafności i 

użyteczności ewaluowanego wsparcia z perspektywy jego odbiorców są dane diagnozujące 

ogólną sytuację śląskich przedsiębiorstw. Pozwalają one także na weryfikację bieżącej 

aktualności przywołanych wcześniej wyzwań.  

Według wyników badania realizowanego przez bank Pekao S.A. zawartych w Raporcie o 

sytuacji mikro, małych i średnich firm w roku 2018 śląski sektor MMŚP znajduje się w 

relatywnie dobrej sytuacji na tle innych województw. W przypadku większości mierników 

koniunktury Śląsk znajduje się w czołówce rankingu województw, a jego sytuacja jest lepsza 

niż średnia ogólnopolska. Dotyczy to ogólnego wskaźnika koniunktury, oceny sytuacji 

gospodarczej, oceny sytuacji branży czy poszczególnych wymiarów sytuacji własnej 

badanych firm. Śląskie firmy sektora MMŚP w podobnym stopniu co w całym kraju są 

skłonne do inwestowania i w podobnym stopniu prowadzą działalność eksportową oraz 

innowacyjną. Głównymi problemami utrudniającymi prowadzenie działalności gospodarczej 

są wg wyników badania koszty pracy, wysokość podatków, obciążenia biurokratyczne czy 

przepisy prawne, co jest zgodne z problemami występującymi w skali ogólnopolskiej. 

Problemy, w zakresie których może oddziaływać wsparcie RPO WSL 2014-2020 takie jak 

dostępność zewnętrznych źródeł finansowania czy poziom kwalifikacji pracowników mają wg 

wyników badania zdecydowanie mniejsze znaczenie.  

Również Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2018 

opracowywany cyklicznie przez PARP przedstawia generalnie pozytywny obraz stanu 

sektora MŚP w województwie śląskim. Spośród analizowanych wskaźników, w 

województwie śląskim ze szczególnie korzystną sytuacją na tle innych województw mamy do 

czynienia w przypadku liczby pracowników firm, wydajności pracy oraz skali przychodów. Z 

najmniej korzystną sytuacją w województwie śląskim mamy do czynienia pod względem skali 

nakładów inwestycyjnych. W wynikach przedstawionych w raporcie PARP bazujących na 

wynikach Panelu Polskich Przedsiębiorstw wśród problemów sektora MŚP wymienia się 

przede wszystkim wzrost cen i kosztów pracy oraz ograniczoną dostępność pracowników. 

Występowanie tego ostatniego problemu potwierdzają również wyniki  badań 

Zapotrzebowanie na kwalifikacje/umiejętności w przedsiębiorstwach innowacyjnych 

działających w obszarze inteligentnych specjalizacji na tle gospodarczym Śląska (2019) oraz 

Zapotrzebowanie na kwalifikacje/umiejętności w przedsiębiorstwach w województwie śląskim 

realizowanego na zlecenie WUP w Katowicach (2017). 

Poniżej zaprezentowane zostały wybrane statystyki dotyczące działalności B+R i 

innowacyjnej stanowiących jedne z kluczowych obszarów wsparcia sektora przedsiębiorstw 

w ramach RPO WSL 2014-2020. 
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Wykres 26. Udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych STRATEG 

Na przestrzeni lat 2014-2018 w Polsce oraz w województwie śląskim miały miejsce wahania 

udziału przedsiębiorstw innowacyjnych w całkowitej liczbie przedsiębiorstw. Pomiędzy 2017 

a 2018 r. występował dynamiczny wzrost udziału przedsiębiorstw innowacyjnych o 7,3 p.p. w 

przypadki Polski, a w przypadku woj. śląskiego o 6,3 p.p., na co mogła mieć wpływ 

sprzyjająca koniunktura gospodarcza w tym okresie. W 2018 r. w woj. śląskim udział 

przedsiębiorstw innowacyjnych w całkowitej liczbie przedsiębiorstw wynosił 20,6%, na 

terenie Polski udział ten był nieznacznie wyższy i wynosił 21,8%. 

Wykres 27. Nakłady na działalności innowacyjna w przeliczeniu na 1 przedsiębiorstwo przemysłowe (zł) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych STRATEG 

Najwyższy poziom nakładów na działalność innowacyjną w przeliczeniu na 1 

przedsiębiorstwo przemysłowe występował 2015 r. – na terenie Polski było to 966,7 zł, a w 

województwie śląskim 830,4 zł. W kolejnych latach na terenie Polski miały miejsce 

sukcesywne spadki tego rodzaju nakładów, a w przypadku województwa śląskiego w 2017 r. 

udało się przerwać ten niekorzystny trend i pomiędzy 2017 a 2018 r. nastąpił wzrost 

nakładów na działalność innowacyjną. Dzięki temu poziom nakładów na działalność 
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innowacyjną w przeliczeniu na 1 przedsiębiorstwo przemysłowe w województwie śląskim w 

2018 r. był o 45,2 wyższy niż na terenie Polski i wynosił 758,0 zł. 

Wykres 28. Liczba jednostek prowadzących działalności B+R na 100 tys. ludności 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych STRATEG 

W 2015 r. w województwie śląskim liczba jednostek prowadzących działalność B+R w 

przeliczeniu na 100 tys. ludności wynosiła 9,4 jednostki, a na terenie Polski była nieznacznie 

niższa 9,0 jednostek. W analizowanym okresie zarówno na terenie Polski jak i w 

województwie śląskim miał miejsce systematyczny wzrost liczby jednostek prowadzących 

działalność B+R. Dynamika tego wzrostu na terenie Polski była wyraźnie wyższa (o 66,7%) 

niż na terenie woj. śląskiego (o 45,7%). Finalnie w 2018 r. liczba jednostek prowadzących 

działalność B+R w przeliczeniu na 100 tys. ludności wynosiła w województwie śląskim 13,7 

jednostki i była nieco niższa od ogólnopolskiej (15,0 jednostek) 

Wykres 29. Nakłady na działalność B+R w przeliczeniu na mieszkańca (zł) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych STRATEG 
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Przez cały analizowany okres w województwie śląskim występowały mniejsze nakłady na 

działalność B+R w przeliczeniu na mieszkańca niż na terenie Polski. W 2014 różnica na 

korzyść Polski ogółem wynosiła 155 zł, a w 2018 wzrosła do 256 zł. Po wahaniach w latach 

2014-2016, od 2016 zarówno na terenie Polski jak i województwa śląskiego wielkość 

nakładów na działalność B+R w przeliczeniu na mieszkańca sukcesywnie rosła, lecz na 

terenie Polski wzrost ten był większy. Ostatecznie w 2018 r. wielkość nakładów na B+R w 

przeliczeniu na 1 mieszkańca w województwie śląskim wynosiła 412 zł i była wyraźnie niższa 

od ogólnopolskiej wynoszącej 668 zł. Niskie nakłady na B+R należy uznać za istotny 

problem województwa śląskiego.  

Niniejsza ewaluacja dotyczy wsparcia nie tylko w obszarze innowacyjności, czy prowadzenia 

działalności badawczo-rozwojowej, ale także innych aspektów. Z jednej strony, odnosi się 

ona do wsparcia dla sektora przedsiębiorstw realizowanego w ramach CT 4, czyli wspierania 

przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. Poniżej przedstawiono 

dane dotyczące tej kwestii. 

Wykres 30. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych [GWh] w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

Dostrzegany jest wyraźny spadek produkcji energii ze źródeł odnawialnych [GWh] w 

przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców, w województwie śląskim. Podczas gdy ten wskaźnik 

na skali ogólnokrajowej, również w badanym okresie (lata 2014-2018) cechował się 

zróżnicowaną dynamiką, to jednak dostrzec należy tendencję wzrostową, od wartości 

wskaźnika na poziomie 51,6 w 2014 roku, do 56,3 w roku 2018. Województwo śląskie 

natomiast, już w roku 2014 reprezentowało niższą wartość (proporcjonalnie do krajowej 

wartości tego wskaźnika (38,4), ale w ciągu zaledwie czterech lat spadł on do 17,7. 
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Wykres 31. Emisja zanieczyszczeń pyłowych przez zakłady szczególnie uciążliwe [tony/rok] w przeliczeniu na 1 

km2 powierzchni 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych przez zakłady szczególnie uciążliwe [tony/rok], przeliczana 

na 1 km2 powierzchni, z uwagi na charakter przemysłu działającego w województwie 

śląskim, jest siłą rzeczy dużo wyższa niż średnia tego wskaźnika dla całej Polski. W roku 

2014, mamy do czynienia z różnicą ponad pięciokrotną (0,83 tony/rok w przeliczeniu na 1 

km2 powierzchni w woj. śląskim oraz 0,15 w Polsce). Zasadnicza różnica jest dostrzegalna 

również w zmienności tego wskaźnika, choć można ją interpretować dwojako. Z jednej 

strony, mamy na przestrzeni lat 2014-2018, do czynienia ze zmniejszeniem wskaźnika tych 

emisji w województwie śląskim o nieco ponad 1/5, a w Polsce ogółem o 1/3, czyli 

proporcjonalnie więcej, czyli z drugiej strony, biorąc pod uwagę wyjściową wartość 

wskaźnika w województwie, spadek w ciągu czterech lat z 0,83 tony/rok w przeliczeniu na 1 

km2 powierzchni na 0,64, wydaje się co najmniej równie zauważalny, co spadek z 0,15 do 

0,10 wartości tego wskaźnika dla Polski ogółem. 

Wykres 32. Zużycie energii elektrycznej w przemyśle[GWh]  przypadające na 100 mln zł produkcji sprzedanej 
przemysłu 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych STRATEG 

0,15 0,14
0,12 0,11 0,10

0,83
0,83

0,74
0,70

0,64

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

2014 2015 2016 2017 2018

Polska woj. śląskie

3,98 3,98
4,00

3,88

3,803,89

3,83

3,75
3,70

3,66

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

2014 2015 2016 2017 2018

Polska woj. śląskie



Ewaluacja dotycząca wsparcia sektora przedsiębiorstw w ramach RPO WSL 2014-2020 

 

 

69 

Innym wskaźnikiem, w przypadku którego województwo śląskie ma podobną tendencję 

spadkową co Polska ogółem, jest zużycie energii elektrycznej w przemyśle [GWh]  

przypadające na 100 mln zł produkcji sprzedanej przemysłu. W analizowanym okresie, dane 

dla Polski, wynosiły w 2014 roku 3,98 GWh  przypadające na 100 mln zł produkcji 

sprzedanej przemysłu i w ciągu czterech lat spadły do 3,8. W tym samym czasie, 

województwo śląskie osiągało początkowo wartość wskaźnika na poziomie zbliżonym do 

Polski (3,89) i w analizowanym okresie ostatecznie odnotowało większy spadek, do poziomu 

3,66. 

Z drugiej strony, w analizie sytuacji woj. śląskiego uwzględnić należy także dane odnoszące 

się do CT 8, który dotyczy promowania trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz 

wsparcia mobilności pracowników (co realizowane jest w ramach ewaluowanej interwencji 

poprzez Działanie 8.2).  

Wykres 33. Wskaźnik zatrudnienia kobiet i mężczyzn w wieku 20-64 lata 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL; 2014-2018 – dane średniorocznie, 2019 – dane za IV kwartał 

Jak wynika z powyższych danych, wskaźniki zatrudnienia kobiet i mężczyzn w wieku 20-64 

lat, były w latach 2014-2019 dla województwa śląskiego każdorazowo niższe niż wskaźniki 

dla całego kraju. Mimo, że każdego roku wskaźnik zatrudnienia był niższy wśród kobiet, to 

jednocześnie można dostrzec, że wskaźnik zatrudnienia dla mężczyzn w województwie 

śląskim był proporcjonalnie bardziej oddalony od wskaźnika krajowego, niż w przypadku 

kobiet. Porównując skrajne roczniki tego zestawienia, czyli rok 2014 i 2019, można w 

przypadku wszystkich podanych wskaźników, mówić o tendencji wzrostowej. W 

województwie śląskim, mówimy w tym okresie o przeskoku, w przypadku mężczyzn o 6,6%, 

natomiast w przypadku kobiet o 5,6%. 

  

73,6%
74,7%

76,4%
78,2%

79,4%
81,6%

70,7% 71,0%
72,8%

74,8% 75,6%
77,3%

59,4%
60,9%

62,3%
63,6%

65,0% 65,2%

57,0% 57,8%

61,1%
62,4% 63,1% 62,6%

50%

60%

70%

80%

90%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

POLSKA - mężczyźni ŚLĄSKIE - mężczyźni

POLSKA - kobiety ŚLĄSKIE - kobiety



Ewaluacja dotycząca wsparcia sektora przedsiębiorstw w ramach RPO WSL 2014-2020 

 

 

70 

Wykres 34. Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w wieku 15-64 lata 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL; 2014-2018 – dane średniorocznie, 2019 – dane za IV kwartał 

Przez dwa lata, w analizowanym okresie (lata 2014-2019), mogliśmy mówić o 

proporcjonalnie wyższym wskaźniku zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w wieku 

15-64 lata dla województwa śląskiego wobec danych ogólnokrajowych. W roku 2016, 

wskaźnik dla Śląska był wyższy o 1,1%, a w 2017 roku – o 2,3%. Rok 2017 był również 

najbardziej korzystnym, jeśli chodzi o ten wskaźnik – wtedy to wskaźnik zatrudnienia osób z 

niepełnosprawnościami w wieku 15-64 lata w województwie śląskim wynosił 26,1%, a w 

Polsce ogółem 24,4%. Na przestrzeni lat 2014-2019, można mówić w obu przypadkach o 

tendencji wzrostowej – w Polsce o 4,2%, w województwie śląskim o 2,9%. 

Z punktu widzenia przedmiotu niniejszego badania, w przypadku CT 8 kluczowe znaczenie 

ma jednak wskaźnik poniższy, który dotyczy udziału osób dorosłych uczestniczących w 

kształceniu lub szkoleniu.  

Wykres 35. Udział osób dorosłych (w wieku 25-64 lata) uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie opracowania Kapitał ludzki w Polsce w latach 2014-2018 
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Od 2016 roku, można mówić o przewadze udziału osób dorosłych (w wieku 25-64 lata) 

uczestniczących w kształceniu lub szkoleniach w województwie śląskim, w porównaniu do 

całej Polski. W roku 2018, przewaga ta wynosiła 0,4%, z wynikiem 6,1% dla woj. śląskiego. 

Jednakże pomimo tego, że sytuacja woj. śląskiego jest relatywnie – choć nieznacznie – 

bardziej korzystna od sytuacji ogólnopolskiej, jeśli chodzi o aktywność osób dorosłych w 

procesie kształcenia / szkolenia, to jednak w obu przypadkach mówić możemy o stosunkowo 

niewielkiej skali omawianego zjawiska. Tym samym, uzasadnia to celowość dalszych działań 

zorientowanych na wzrost aktywności osób dorosłych w obszarze pozyskiwania nowych lub 

poszerzania już posiadanych kwalifikacji.  

 

Podsumowując powyższą analizę stwierdzić należy, że na poziomie generalnym mówić 

możemy o utrzymaniu aktualności wyzwań określonych w Programie. Częściowo wynika to z 

faktu, że omawiane wyzwania określone są w sposób stosunkowo ogólny, co nie powinno 

dziwić, mają one bowiem wyznaczać strategiczny charakter interwencji, nie zaś jej dokładny 

zakres i charakter.  

 

Analizując trafność i użyteczność zaprogramowanego wsparcia warto odnieść się do 

wyników oceny eksperckiej oraz danych z badania jakościowego. Uwzględniając oba te 

elementy zwrócić należy uwagę przede wszystkim na następujące kwestie: 

▪ Wsparcie dla sektora przedsiębiorstw w ramach RPO WSL 2014-2020 cechuje 

relatywnie duża różnorodność, zarówno jeśli chodzi o zakres merytoryczny 

interwencji, jak i charakter dostępnych instrumentów pomocowych. Taki stan rzeczy 

ocenić należy pozytywnie w kontekście różnorodności problemów, jakie dotyczą 

sektora przedsiębiorstw (i poszczególnych jego segmentów, wyróżnionych ze 

względu na branże, czy wielkość).  

▪ Zdecydowanie najwyższy poziom zainteresowania wsparciem (mierzony liczbą 

podmiotów korzystających z określonej formy pomocy) dotyczy PSF. Jest to 

uwarunkowane nie tylko bardzo uproszczonymi wymaganiami i warunkami 

korzystania z tej formy pomocy, ale także faktem jego elastyczności merytorycznej – 

szczegółowa decyzja dotycząca merytorycznego zakresu pomocy podejmowana jest 

w praktyce wyłącznie przez przedsiębiorcę. Choć również w przypadku pozostałych 

instrumentów pomocowych możemy mówić o tym, że to przedsiębiorca decyduje o 

charakterze swojego przedsięwzięcia, to jednak wskazać należy tutaj na określone 

czynniki, które ten mechanizm częściowo osłabiają i mogą potencjalnie obniżać 

trafność i użyteczność zaprogramowanego wsparcia. W przypadku wsparcia 

dotacyjnego jest  to kwestia kierunkowania interwencji za pomocą wyodrębnionego 

obszaru interwencji oraz kryteriów wyboru projektów. Z kolei w przypadku wsparcia w 

formule instrumentów finansowych będzie to kwestia dysponowania odpowiednim 

potencjałem finansowym i rozwojowym, który pozwala przedsiębiorcy na podjęcie 

zobowiązania, którym jest skorzystanie ze wsparcia w formule zwrotnej.  

▪ Jednocześnie, w przypadku PSF mamy do czynienia z oddziaływaniem czynnika, 

który może – choć precyzyjne określenie skali tego oddziaływania jest niemożliwe – 

obniżać stopień trafności i użyteczności zaprogramowanego wsparcia. Otóż, jak 

zwracano uwagę w badaniu jakościowym, w całym systemie wsparcia istotną rolę 

odgrywają firmy szkoleniowe (choć nie są one formalnym ogniwem systemu 

rozliczeniowego, który obejmuje wyłącznie firmę korzystającą ze wsparcia i 

Operatora). Aktywność firm szkoleniowych dotyczy przede wszystkim fazy akwizycji 
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oferowanych przez siebie szkoleń i poszukiwania klientów z sektora przedsiębiorstw, 

którzy byliby zainteresowani skorzystaniem z usługi rozwojowej o danej tematyce i 

charakterze. W rezultacie, w przypadku części firm korzystających ze wsparcia w 

ramach PSF trafność i użyteczność usługi może być mniejsza, jeśli skorzystanie z 

niej nie jest efektem samodzielnej refleksji przedsiębiorcy i samodzielnego 

wyszukania oferty dla swojej firmy, ale stanowi rezultat działań marketingowych firmy 

szkoleniowej. 

▪ Zdecydowana dominacja w ramach wsparcia udzielonego w PSF usług rozwojowych 

świadczonych w formie szkoleń i nikły udział doradztwa niekoniecznie musi być 

traktowany jako wskaźnik mniejszej trafności i użyteczności tej formy pomocy, ale 

także jako symptom tego, że w sektorze przedsiębiorstw stopień świadomości, jeśli 

chodzi o przydatność usług doradczych, jest relatywnie niewielki. W tym kontekście 

uzasadnione byłoby podejmowanie działań zorientowanych na wsparcie 

przedsiębiorców na etapie poszukiwania potrzebnego wsparcia i właściwego jego 

wyboru w kontekście dostępnej oferty rynkowej.  

▪ W przypadku instrumentów finansowych wysoki poziom zainteresowania pożyczkami 

świadczy o trafnym zaadresowaniu tej formy wsparcia. Z jednej strony może 

decydować o tym duża różnorodność dostępnych instrumentów pomocowych – choć 

nie są dostępne instrumenty poręczeniowe, to firmy mogą korzystać z pożyczek 

inwestycyjnych, obrotowych i inwestycyjno-obrotowych. Brak jest też w przypadku 

tego instrumentu pomocowego ograniczeń dotyczących struktury wsparcia (tj. brak 

restrykcyjnych limitów odnoszących się do udziału poszczególnych kategorii 

wydatków – obrotowych lub inwestycyjnych – w udzielanej pożyczce).  

▪ Potwierdzeniem atrakcyjności wsparcia oferowanego w formule instrumentów 

finansowych jest – w opinii przedstawicieli instytucji zaangażowanych we wdrażanie 

tej formy pomocy – duże zróżnicowanie populacji firm korzystających z oferowanych 

instrumentów pomocowych. Wynika to m.in. z dywersyfikacji pośredników 

zajmujących się dystrybucją oferowanego wsparcia (instytucja bankowa o 

ogólnopolskiej skali działania i dużej rozpoznawalności rynkowej; fundusz 

pożyczkowy o regionalnej skali działania; fundusz pożyczkowy o ogólnopolskiej skali 

działania, specjalizujący się w oferowaniu wsparcia dla sektora MŚP). Atrakcyjność 

oferowanego instrumentu finansowego bazuje też na jego korzystnych warunkach, tj.: 

korzystnym, w stosunku do rynkowego, poziomie oprocentowania pożyczek (co 

wynika z określonej konstrukcji instrumentu, która obejmuje nieoprocentowany 

komponent finansowany ze środków publicznych oraz oprocentowany komponent 

finansowany ze środków własnych pośredników finansowych); korzystniejszych, w 

stosunku do rynkowych, warunkach dotyczących zabezpieczenia pożyczki oraz opłat 

i prowizji; szerokim zakresie oferowanych pożyczek (wsparcie inwestycyjne, wsparcie 

„obrotowe”); braku znaczących ograniczeń dotyczących kwalifikowalności możliwych 

do sfinansowania działań. 

▪ Za czynnik obniżający ogólną trafność i użyteczność wsparcia w RPO WSL 2014-

2020 skierowanego do sektora przedsiębiorstw uznać należy brak wsparcia 

inwestycyjnego zorientowanego na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw, który 

byłby oferowany w formule dotacyjnej. Choć potrzeba takiego rodzaju wsparcia jest 

dostrzegana na poziomie regionalnym, to jednak w bieżącym okresie finansowania 

wspólnotowe założenia dotyczące kierunkowania wsparcia w znacznym stopniu 

ograniczyły możliwość takiego rodzaju pomocy. Jednocześnie, w przypadku RPO 

WSL 2014-2020 wsparcie dotacyjne dla przedsiębiorstw zostało ograniczone do 
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przedsięwzięć innowacyjnych, w których osiągany jest co najmniej regionalny poziom 

innowacyjności. To dodatkowo ograniczyło trafność i użyteczność wsparcia z punktu 

widzenia całego sektora śląskich przedsiębiorstw.  

Szczególnie warto podkreślić ostatni aspekt, zestawiając go jednocześnie z wcześniejszymi 

analizami dotyczącymi ogólnej kondycji śląskich przedsiębiorstw. Choć analizy te wskazują 

na relatywnie dobrą kondycję śląskich przedsiębiorstw na tle całego polskiego sektora 

przedsiębiorstw, to nadal jednym z kluczowych problemów ograniczających ich rozwój są 

niewystarczające nakłady inwestycyjne. W tym kontekście stwierdzić należy, że potrzeba 

wsparcia o charakterze inwestycyjnym, ale nieuwarunkowana wymogiem, by działania 

inwestycyjne miały charakter wysoce innowacyjny nadal występuje.  

Ostatni aspekt oceny trafności i użyteczności zaprogramowanego wsparcia dotyczy poziomu 

zainteresowania poszczególnymi instrumentami pomocowymi. Wcześniej prezentowane były 

dane dotyczące faktycznej skali udzielonej pomocy, natomiast w celu oceny poziomu 

zainteresowania poszczególnymi rodzajami wsparcia sektora przedsiębiorstw (co jest 

wskaźnikiem trafności i użyteczności oferowanego wsparcia) zestawiono ze sobą wielkość 

alokacji dostępnej w naborach z poszczególnych Działań oraz kwotę wnioskowanego 

dofinansowania. 

Tabela 3. Alokacja w naborach oraz wnioskowane dofinansowanie w poszczególnych Działaniach oraz typach 

projektów 

Działanie / typ projektu 

Alokacja w 

naborach 

Wnioskowane 

dofinansowanie 

Udział 

wnioskowanego 

dofinansowania 

w alokacji 

Działanie 1.1 287,31 mln zł 232,20 mln zł 80,8% 

Działanie 1.2 1 052,09 mln zł 1 034,10 mln zł 98,3% 

Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-

rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich 

działalności innowacyjnej. 368,51 mln zł 61,50 mln zł 16,7% 

Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach. 656,33 mln zł 972,49 mln zł 148,2% 

Zakup usług proinnowacyjnych przez MŚP. 26,32 mln zł 0,10 mln zł 0,4% 

Działanie 1.3 39,12 mln zł 7,74 mln zł 19,8% 

Rozwój usług świadczonych przez instytucje otoczenia 

biznesu 30,31 mln zł 1,32 mln zł 4,4% 

Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu 

innowacji. 8,80 mln zł 4,39 mln zł 49,9% 

Działanie 1.4 51,24 mln zł 30,88 mln zł 60,3% 

Rozwój infrastruktury wsparcia innowacji o charakterze 

regionalnym lub lokalnym. 45,50 mln zł 25,32 mln zł 55,6% 

Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu 

innowacji Województwa Śląskiego 5,74 mln zł 5,56 mln zł 96,8% 

Działanie 3.1 191,96 mln zł 135,58 mln zł 70,6% 

Działanie 3.2 695,86 mln zł 1 434,70 mln zł 206,2% 

Działanie 3.3 131,98 mln zł 187,34 mln zł 141,9% 

Działanie 3.5 40,18 mln zł 33,55 mln zł 83,5% 

Międzynarodowe pozycjonowanie gospodarki regionalnej 23,00 mln zł 20,98 mln zł 91,2% 

Realizacja strategii internacjonalizacji MŚP 17,18 mln zł 12,57 mln zł 73,2% 

Działanie 8.2 469,11 mln zł 972,25 mln zł 207,3% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych systemu LSI oraz informacji o naborach dostępnych na stronie internetowej 

RPO WSL 2014-2020 ; z analizy wyłączono  Działania 3.4 i 4.2 ze względu na ich pozakonkursowy charakter; w Działaniach, w 

których organizowano nabory tylko w 1 typie projektu nie wskazywano typu projektu 

Największe zainteresowanie wsparciem zanotowano w Działaniach: 3.2 i 3.3 związanych ze 

wsparciem bezpośrednim przedsiębiorstw oraz w Działaniu 8.2 związanym z wdrażaniem 

PSF. W Działaniach tych wnioskowana kwota dofinansowania przewyższa kwotę alokacji w 

naborach – w Działaniu 8.2 kwota wnioskowanego dofinansowania stanowi 207,3% alokacji 

https://rpo.slaskie.pl/
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w naborach, natomiast w Działaniach 3.2 i 3.3 udziały te wynoszą odpowiednio 206,2% oraz 

141,9%. Z kolei najmniejsze zainteresowanie wsparciem odnotowano w Działaniu 1.3 

stanowiącym wsparcie dla IOB. Kwota wnioskowana w tym Działaniu stanowi 19,8% alokacji 

w naborach. Szczególnie małe zainteresowanie obserwuje się w ramach typu projektu: 

„Rozwój usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu”, w którym wnioskowana 

kwota stanowi 4,4% alokacji w naborach, lepiej wygląda sytuacja w przypadku typu projektu: 

„Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.” (49,9%). Relatywnie niskie 

zainteresowanie wsparciem obserwuje się również w Działaniu 1.4 związanym ze wsparciem 

ekosystemu innowacji (kwota wnioskowanego dofinansowania stanowi 60,8% alokacji 

naborach, w szczególności dotyczy to typu projektu: „Rozwój infrastruktury wsparcia 

innowacji o charakterze regionalnym lub lokalnym.”), Działaniu 3.1 związanym głównie z 

przygotowaniem terenów inwestycyjnych (70,6%), Działaniu 1.1 związanym z infrastrukturą 

badawczą (80,8%) oraz Działaniu 3.5 związanym z rozwojem międzynarodowej wymiany 

handlowej (83,5%). Ze specyficzną sytuacją mamy do czynienia w przypadku Działania 1.2 – 

relatywnie duże zainteresowanie wsparciem odnotowano dla typu projektu: „Wsparcie prac 

B+R w przedsiębiorstwach.” (wnioskowana kwota stanowiła 148,2% alokacji w naborach dla 

typu), natomiast niskim zainteresowaniem charakteryzują się typy projektu: „Tworzenie lub 

rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich 

działalności innowacyjnej” oraz „Zakup usług proinnowacyjnych przez MŚP”, w których 

wnioskowana kwota dofinansowania stanowi, odpowiednio: 16,7% oraz 0,6% alokacji w 

naborach dla tych typów. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż sytuacje braku uzyskania dofinansowania z powodu 

braku środków nie występowały w cieszących się z największym zainteresowaniem 

Działaniach: 3.2 i 3.3, związanych z bezpośrednim wsparciem przedsiębiorstw. Projekty w 

ich przypadku były odrzucane z przyczyn formalnych lub merytorycznych, a wszystkie te 

spełniające kryteria i osiągające minimalną liczbę 60% punktów otrzymały decyzję o 

dofinansowaniu. Środki zatem okazały się w ich przypadku wystarczające w stosunku do 

ilości wniosków o dofinansowanie spełniających kryteria wyboru projektów. Przypadki 

nieotrzymania dofinansowania z powodu braku środków miały miejsce w związanym z 

wdrażaniem PSF Działaniu 8.2. Koresponduje to z wnioskami z innych technik badawczych 

o dużym zainteresowaniu tym rodzajem wsparcia, które przekłada się na zainteresowanie 

aplikowaniem wśród wnioskodawców. 

W oparciu o powyższe dane – przyjmując je za wskaźnik trafności i użyteczności wsparcia – 

stwierdzić można, że mamy do czynienia z bardzo wysokim stopniem użyteczności i 

trafności wsparcia bezpośredniego w formule dotacyjnej. Powyższe dane trudno zastosować 

do oceny rzeczywistej trafności i użyteczności wsparcia w ramach instrumentów finansowych 

oraz PSF, gdyż w tym przypadku weryfikacja trafności i użyteczności odbywa się w 

większym stopniu na poziomie ostatecznych odbiorców (i biorąc pod uwagę ilość tych 

ostatnich mówić możemy o dużej trafności i użyteczności tych instrumentów pomocowych). 

Natomiast jednocześnie ujawniają się tutaj także obszary o relatywnie mniejszej trafności i 

użyteczności mierzonej poziomem zainteresowania wnioskodawców. Są to przede 

wszystkim działania skierowane do IOB, dotyczące wsparcia ekosystemu innowacji, 

przygotowania terenów inwestycyjnych oraz rozwoju międzynarodowej wymiany handlowej , 

ale należy zauważyć, że także w przypadku Działania 1.2, dotyczącego sfery B+R, 

wnioskowane wsparcie jest mniejsze niż dostępna kwota alokacji.  

Jeśli chodzi o Działanie 1.3 skierowane do IOB, w wywiadach jakościowych wskazywano, iż 

możliwym powodem niskiego zainteresowania wsparciem są problemy z wysokością 

dofinansowania. Część IOB ze względu na dużą aktywność w realizacji projektów 
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współfinansowanych ze środków UE może mieć wykorzystany limit pomocy de minimis, co 

skutkuje wyraźnie niższym możliwym do uzyskania poziomem dofinansowania.  

W przypadku Działania 3.1, jako powód ograniczonego zainteresowania wsparciem wśród 

JST wskazywano konieczność spełnienia warunku wykorzystania wszystkich już wcześniej 

wspartych terenów inwestycyjnych w danej gminie. Warunek ten został narzucony przez KE 

w trakcie negocjacji treści RPO WSL 2014-2020. Jego celem było uniknięcie wspierania 

obszarów, na których obecny potencjał inwestycyjny jest niewykorzystany. Na tego rodzaju 

obszarach potrzeby tworzenia dodatkowych terenów inwestycyjnych są mniejsze niż na 

obszarach, gdzie tereny inwestycyjne są wykorzystane w pełni.    

Powyższe dane częściowo pozwalają identyfikować te obszary, w których udział odbiorców 

wsparcia jest mniejszy od zakładanego – są to te obszary interwencji, w których już nawet 

samo zainteresowanie wnioskodawców okazało się mniejsze. W badaniu podjęto tę kwestię 

w sposób bardziej szczegółowy wskazując na występowanie ewentualnych obszarów 

interwencji cechujących się nieadekwatnością wobec potrzeb przedsiębiorców (zarówno jeśli 

chodzi o nadpodaż oferowanego wsparcia, jak i jego niewystarczającą skalę wobec realnych 

potrzeb przedsiębiorców).  

Jeśli chodzi o obszary wsparcia, w których udział beneficjentów jest niższy od zakładanego, 

to wskazać należy przede wszystkim typ projektu: „Tworzenie lub rozwój istniejącego 

zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności 

innowacyjnej” w ramach Działania 1.2. Potrzeby tworzenia i rozwoju zaplecza badawczo –

rozwojowego w śląskim sektorze przedsiębiorstw okazały się ograniczone. Podkreślić należy 

– jak wskazywano wcześniej – że w przypadku Działania 1.2 dokonano już określonych 

zmian i przesunięć dostosowując ten wariant wsparcia do rzeczywistych potrzeb śląskich 

firm. W przypadku tego wariantu interwencji głównym powodem mniejszej dynamiki 

wdrażania były rygorystyczne kryteria wyboru projektów w początkowym okresie wdrażania, 

brak w początkowym okresie wdrażania Programu regulacji niezbędnych z punktu widzenia 

możliwości uruchomienia wsparcia oraz ograniczający wpływ wymogu wpisywania się 

wspieranych projektów w katalog Inteligentnych Specjalizacji woj. śląskiego.  

W kontekście zasygnalizowanego w tym miejscu zawężającego oddziaływania wymogu 

dotyczącego wpisywania się w Działaniu 1.2 w katalog IS, warto zwrócić uwagę na to, że w 

trakcie procesu wdrażania Programu dokonano poszerzenia listy IS woj. śląskiego. Z 

przeprowadzonych analiz wynika, że dokonane poszerzenie nie wpłynęło znacząco na 

przebieg wdrażania Działania 1.2 (brak wyraźnego i stałego wzrostu liczby składanych 

wniosków o dofinansowanie oraz dofinansowanych projektów w porównaniu do naborów 

realizowanych dla trzech, pierwotnie obowiązujących, IS). Może to wynikać z generalnego 

problemu, jakim jest wszelkie zawężanie interwencji wg klucza branżowego, szczególnie jeśli 

mówimy o wspieraniu działań o charakterze innowacyjnym, gdzie jednoczesne 

oddziaływanie obu rodzajów obwarowań (charakter badawczo-rozwojowy projektu oraz 

reprezentowanie branży wpisującej się w katalog Inteligentnych Specjalizacji) bardzo 

negatywnie oddziałuje na potencjał absorpcyjny w danym obszarze wsparcia. Należy jednak 

pamiętać, iż koncentracja wsparcia na Inteligentnych Specjalizacjach wynika bezpośrednio z 

rozporządzeń unijnych i służy konkretnemu celowi, jakim jest wykorzystanie potencjału 

regionów i zaakcentowanie ich specyfiki w celu budowania konkurencyjności.   

Jeśli chodzi o obszary wsparcia, w których udział odbiorców-przedsiębiorców jest niższy od 

zakładanego, to w praktyce możemy tutaj wskazać tylko na problem dotyczący Działania 4.2, 

w którym ze względu na bardzo opóźniony moment wyboru pośrednika finansowego, w 

ogóle nie mamy do czynienia z odbiorcami pomocy. W przypadku pozostałych form 

interwencji, w których wsparcie realizowane jest w sposób pośredni, czy to w formie 
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instrumentów finansowych, czy w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania, poziom 

zainteresowania jest bardzo wysoki. 

Co się tyczy obszarów interwencji, w których wsparcie dla sektora przedsiębiorstw było 

niewystarczające, to przede wszystkim wskazać należy na Działanie 3.2, w ramach którego 

poziom wsparcia wnioskowanego jest znacząco większy od dostępnej puli środków 

finansowych. W badaniu jakościowym zwracano dodatkowo uwagę, że również w ramach 

PSF mamy do czynienia z niewystarczającą pulą dostępnego wsparcia, w tym przypadku 

czynnikiem ograniczającym możliwość skierowania większej ilości wsparcia jest nie tylko 

sam fakt ograniczonej kwoty środków finansowych w tym obszarze interwencji, ale także 

wydolność systemu dystrybucji wsparcia, która w dotychczasowym okresie wdrażania już 

wymagała stosowania określonych działań zaradczych.  

Jeśli natomiast chodzi o rodzaj wsparcia istotnego dla sektora przedsiębiorstw, którego nie 

uwzględniono w ramach RPO WSL 2014-2020, to – w oparciu o przeprowadzone analizy 

(obejmujące przede wszystkim: zapotrzebowanie deklarowane w badaniu przez różne 

kategorie interesariuszy; adekwatność dostępnej oferty wsparcia wobec wyzwań dla sektora 

przedsiębiorstw, które zostały wskazane w Programie; aktywność przedsiębiorców w 

korzystaniu z alternatywnych wobec RPO WSL 2014-2020 instrumentów pomocowych) – 

wskazać należy przede wszystkim na: wsparcie inwestycyjne o charakterze bezzwrotnym 

nieobwarowane wymogami dotyczącymi innowacyjnego charakteru realizowanego 

przedsięwzięcia; wsparcie inwestycyjne o charakterze bezzwrotnym dedykowane działaniom 

dotyczącym efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii; wsparcie dla branży 

turystycznej; wsparcie dotyczące przygotowania terenów inwestycyjnych, które 

umożliwiałoby późniejsze oferowanie przygotowanych terenów inwestycyjnych dużym 

przedsiębiorstwom. 

W ocenie analizy trafności i użyteczności zaprogramowanego wsparcia dokonano także 

oceny ewaluowanej interwencji na tle innych programów i inicjatyw skierowanych do sektora 

przedsiębiorstw, identyfikując ewentualne zjawisko nakładania się form pomocy. Należy tutaj 

wskazać przede wszystkim na: 

▪ Nałożenie się instrumentu poręczeniowego w ramach instrumentów finansowych na 

wsparcie oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach instrumentu 

„Gwarancja de minimis”. Identyfikacja w początkowym okresie wdrażania 

instrumentów finansowych faktu niniejszego nakładania się pomocy sprawiła, że 

ostatecznie w ramach instrumentów finansowych w RPO WSL 2014-2020 wsparcie 

poręczeniowe nie jest dostępne. Trzeba tutaj podkreślić, że ewentualne utrzymanie 

założenia o oferowaniu w RPO WSL 2014-2020 wsparcia poręczeniowego byłoby 

nieuzasadnione ze względu na dużą rozpoznawalność instrumentu ogólnokrajowego 

(potwierdzają to zresztą wyniki badania przedsiębiorstw przeprowadzone w ramach 

niniejszej ewaluacji, gdzie był to jeden z najczęściej wskazywanych instrumentów 

spoza przedstawionego respondentom katalogu instrumentów pomocowych). 

▪ Wsparcie w ramach Osi Priorytetowej 1, które adresowane jest do przedsiębiorców, 

których profil branżowy wpisuje się w Inteligentne Specjalizacje częściowo nakłada 

się na wsparcie na poziomie krajowym oferowane w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój (Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe 

realizowane przez przedsiębiorstwa), gdzie również wsparciem objęte są podmioty z 

określonych branż, przy czym w tym przypadku chodzi o Krajowe Inteligentne 

Specjalizacje. „Przewagą” wsparcia krajowego jest szerszy katalog branż 

kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania (co wynika z większej liczby 

Krajowych Inteligentnych Specjalizacji). Dodatkowo, w ramach tego Poddziałania 
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stosowany jest tryb „szybkiej ścieżki”, co ułatwia proces aplikacyjny od strony 

formalno-administracyjnej.  

▪ W przypadku Działania 4.2, w którym nie uruchomiono procesu dystrybucji wsparcia 

dla ostatecznych odbiorców mówić możemy o potencjalnym nakładaniu się wsparcia 

oferowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

gdzie dostępne jest wsparcie pożyczkowe oraz grantowe na działania dotyczące 

efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Należy jednak pamiętać, iż 

IZ w związku z pandemią COVID-19 podjęła działania mające na celu przesunięcie 

całości alokacji z Działania 4.2 na wsparcie przedsiębiorstw, które najbardziej 

odczują skutki pandemii (aktualnie ustalana jest forma i parametry wsparcia). 

▪ Wsparcie w ramach „Kredytu na innowacje technologiczne” oferowanego przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 

dotyczącego wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych 

prac B+R  lub  wynikiem prac B+R nabywanych przez  przedsiębiorców w ramach 

projektu, jest zbliżone do wsparcia oferowanego w ramach Działania 1.2 RPO WSL 

2014-2020 (w odniesieniu do wprowadzonego w ramach tego Działania komponentu 

wdrożeniowego). Formą pomocy jest w przypadku wspomnianego wsparcia tzw. 

„premia technologiczna”, która stanowi spłatę części kredytu technologicznego, 

udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej. 

Analizując relacje pomiędzy obiema formami pomocy zauważyć należy, że na 

korzyść wsparcia w ramach RPO WSL 2014-2020 przemawia brak określenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania (w przypadku wsparcia oferowanego przez BGK 

jest to 6 mln zł). Z kolei w przypadku instrumentu ogólnopolskiego obowiązuje brak  

minimalnej wartości dofinansowania, w ramach RPO WSL jest to natomiast 100.000 

zł. Może to czynić wsparcie ogólnopolskie bardziej dostępnym. Poziom 

dofinansowania w ramach „Kredytu na innowacje technologiczne” wynosi dla woj. 

śląskiego 45% dla firm mikro i małych oraz 35% dla firm średnich. W przypadku 

Działania 1.2 RPO WSL poziom dofinansowania jest identyczny w przypadku 

regionalnej pomocy inwestycyjnej (z jednoczesnym dopuszczeniem wsparcia dla firm 

dużych, gdzie poziom dofinansowania nie może przekroczyć 25% wydatków 

kwalifikowalnych. Jednak w przypadku RPO WSL możliwe jest otrzymanie wsparcia 

na projekty badawczo-rozwojowe w ramach pomocy publicznej, gdzie dostępne 

poziomy dofinansowania są wyższe (np. w przypadku badań przemysłowych 

prowadzonych przez mikroprzedsiębiorstwa jest to aż 70%). Jeśli natomiast chodzi o 

formalno-administracyjne różnice dotyczące obu form pomocy, to podkreślić należy, 

że w przypadku wsparcia oferowanego przez BGK mamy do czynienia z prostszą 

procedurą oceny (mniejsza liczba kryteriów wyboru projektów poddawanych 

weryfikacji / ocenie), Trudno ocenić natomiast wymagania dokumentacyjne na etapie 

aplikowania do obu instrumentów – liczba wymaganych dokumentów jest zbliżona, 

natomiast wymagane dokumenty mają na tyle odmienny charakter, że trudno w 

sposób jednoznaczny dokonać ich porównania.  

▪ W badaniu jakościowym zwrócono uwagę, że w przypadku nakładania się na siebie 

instrumentów pomocowych, RPO WSL 2014-2020 jest z reguły bardziej dostępny od 

np. instrumentów krajowych, w szczególności zaś – wspólnotowych, ze względu na 

skalę wspieranych projektów. Znaczna część sektora przedsiębiorstw nie dysponuje 

potencjałem wystarczającym do realizacji projektów współfinansowanych z 

programów krajowych i wspólnotowych i nawet jeśli zachodzi zbieżność jeśli chodzi o 

charakter i zakres przedmiotowy pomocy (czy stosowany konkretny instrument 
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pomocowy), to wymagane minimalne wartości wspieranych przedsięwzięć 

najczęściej są dla najmniejszych podmiotów bardziej dostępne w ramach RPO WSL 

2014-2020.  

▪ Dodatkowo, należy zwrócić uwagę na rozpoznawalność i dostępność informacji na 

temat dostępnych instrumentów pomocowych. W przypadku RPO WSL 2014-2020 są 

prowadzone na szczeblu regionalnym różnego rodzaju działania informacyjne, 

jednocześnie w proces wdrażania Programu zaangażowane są różne instytucje 

umożliwiające skuteczne dotarcie do różnych kategorii przedsiębiorstw. Są to 

zarówno Instytucje Pośredniczące, jak i podmioty stanowiące element systemu 

dystrybucji wsparcia w formie instrumentów finansowych lub podmioty współtworzące 

infrastrukturę organizacyjną Podmiotowego Systemu Finansowania. W tym 

kontekście, zwracano uwagę w badaniu jakościowym na wyraźnie mniejszą 

dostępność informacji np. o wsparciu w ramach Programu Horyzont 2020, czy 

pomocy dostępnej w ramach instrumentu COSME, który wprawdzie jest wdrażany za 

pośrednictwem instytucji bankowych, ale uzyskanie w nich informacji na temat tego 

instrumentu wsparcia jest bardzo trudne.  

Podsumowując powyższą analizę dotyczącą relacji wsparcia dla sektora przedsiębiorstw w 

ramach RPO WSL 2014-2020 do wsparcia oferowanego w ramach innych programów, czy 

inicjatyw należy podkreślić jedną bardzo istotną okoliczność związaną bezpośrednio z 

momentem opracowania niniejszego raportu (kwiecień 2020). W chwili obecnej ze względu 

na sytuację epidemiologiczną i związane z nią istotne turbulencje w życiu społecznym i 

gospodarczym, planowane jest podjęcie na szczeblu ogólnokrajowym i unijnym różnego 

rodzaju działań zorientowanych na minimalizację negatywnych skutków pandemii na 

gospodarkę. Chodzi tutaj przede wszystkim o pakiet rozwiązań składających się na tzw. 

„tarczę antykryzysową”. W momencie opracowywania raportu nie był znany ostateczny 

kształt rozwiązań, które zostaną wdrożone w ramach wspomnianego pakietu. Można jednak 

domniemywać, że część z nich może w istotny sposób oddziaływać na atrakcyjność 

wsparcia oferowanego w ramach RPO WSL 2014-2020 (np. poprzez fakt zapewnienia 

przedsiębiorcom form pomocy o zbliżonej funkcji, lecz na bardziej atrakcyjnych warunkach 

niż pomoc w ramach RPO WSL 2014-2020). Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż w 

odpowiedzi na sytuację epidemiologiczną również Zarząd Województwa Śląskiego dokonał 

zmiany zapisów RPO WSL oraz SZOOP dzięki czemu możliwa będzie pomoc dla MŚP 

dotkniętych skutkami pandemii. Wsparcie oferowane będzie w ramach Działania 3.2 oraz 

3.4. Jednocześnie w Działaniu 3.4 możliwe będzie finansowanie kapitału obrotowego 

niezwiązanego z rozwojem. 
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OCENA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH REALIZACJĘ PROJEKTÓW NA 

RZECZ SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW 

W niniejszej części raportu przedstawiono wyniki badania odnoszące się do kwestii barier 

utrudniających realizację projektów na rzecz sektora przedsiębiorstw. Po pierwsze, w 

analizie uwzględniono ograniczenia w zdolności absorpcyjnej wśród beneficjentów / 

pośredników w trakcie realizacji obecnego RPO oraz ograniczenia absorpcyjne  w 

korzystaniu z usług świadczonych na rzecz sektora przedsiębiorstw przez przedsiębiorców 

jako odbiorców tego wsparcia. Po drugie, zidentyfikowano trudności na etapie aplikowania i 

wykorzystywania wsparcia na rzecz sektora przedsiębiorstw  w ramach RPO WSL 2014 - 

2020 na różnych poziomach wdrażania interwencji (z uwzględnieniem zagadnienia 

odnoszącego się do kryteriów wyboru projektów). W ramach niniejszej części przygotowano 

także określone zalecenia odnoszące się do pożądanych zmian i uproszczeń procesu 

aplikowania o wsparcie i późniejszej realizacji projektu. 

Na poniższym wykresie przedstawiono dane z badania przedsiębiorców obrazujące 

występowanie określonych barier absorpcyjnych.   
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Wykres 36. Występowanie barier absorpcyjnych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z beneficjentami z sektora przedsiębiorstw, przedsiębiorcami 

korzystającymi z PSF oraz przedsiębiorcami korzystającymi z IF; dotacje – n=330, IF – n=110, PSF – n=260, wnioskodawcy 

nieskuteczni – n=294 

Z powyższych danych wynika przede wszystkim relatywnie niewielka skala oddziaływania 

poszczególnych barier absorpcyjnych, o czym świadczy fakt dominacji wariantu odpowiedzi 

wskazującego na to, że dany czynnik nie dotyczy sytuacji respondenta. Innymi słowy, w 

przeważającej mierze respondenci nie dostrzegają wśród powyższych czynników takich 

kwestii, które mogłyby zostać potraktowane jako istotna bariera absorpcyjna.  

Zarówno dla beneficjentów wsparcia dotacyjnego, jak i pozostałych uczestników badania, 

czyli odbiorców wsparcia IF, PSF oraz nieskutecznych wnioskodawców, najrzadziej 

wymienianą barierą powodującą problemy w absorpcji środków, były trudności z 

otrzymaniem kredytu na sfinansowanie wkładu własnego. Najczęstszymi barierami 
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wskazywanymi przez respondentów – głównie beneficjentów dotacji oraz nieskutecznych 

wnioskodawców – były natomiast: brak czasu na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej 

(co może być pochodną złożoności i rozbudowania wymaganej dokumentacji aplikacyjnej) 

oraz zbyt mała wiedza kadry firm dotycząca dokumentacji aplikacyjnej (co również może 

pośrednio świadczyć o skomplikowaniu wymagań formalno-dokumentacyjnych na etapie 

aplikowania o wsparcie). Można zatem przypuszczać, że wskazane wyżej częste problemy 

wnioskodawców  mogą być powiązane z dokumentacją aplikacyjną. W sytuacji mniejszej 

złożoności i rozbudowania dokumentacji wnioskodawców z pewnością rzadziej mieliby oni 

przekonanie, iż nie dysponują czasem lub kompetencjami niezbędnymi do przygotowania 

dokumentów. Można również stwierdzić, że kategorią respondentów napotykającą 

najczęściej na bariery powodujące problemy z absorbowaniem środków, są wnioskodawcy 

nieskuteczni, biorąc pod uwagę ich częste wskazywanie na utrudnienia pochodzące z braku 

środków na wkład własny lub niemożność wydzielenia odpowiedniej ilości kadr do 

zajmowania się dokumentacją aplikacyjną. Taka sytuacja nie powinna dziwić biorąc pod 

uwagę, że to właśnie w przypadku tej grupy mamy do czynienia z podmiotami, które nie 

otrzymały pomocy, co – po pierwsze – może zwiększać krytycyzm wyrażanych opinii, a po 

drugie – fakt nieotrzymania wsparcia może faktycznie potwierdzać, że procedura aplikacyjna 

akurat dla tych podmiotów mogła okazała się zbyt wymagająca. 

Warto zauważyć, iż wśród beneficjentów część problemów absorpcyjnych częściej 

wskazywana była w wybranych Działaniach. Problem niewystarczającej liczby pracowników 

możliwych do oddelegowania na potrzeby opracowania dokumentacji aplikacyjnej 

najczęściej dotyczył Działania 3.3. Brak czasu na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej 

istotnie rzadziej był wskazywany w Działaniu 1.2. Z kolei trudności z otrzymaniem kredytu na 

sfinansowanie wkładu własnego wyraźnie rzadziej wskazywane były w Działaniu 3.3. W 

przypadku pozostałych barier nie zidentyfikowano istotnych zróżnicowań. 

Pewna specyfika poszczególnych Działań ujawnia się również w przypadku nieskutecznych 

wnioskodawców. Problem braku wiedzy kadr przedsiębiorstwa wyraźnie rzadziej dotyczył 

Działania 1.2. W Działaniu tym z kolei wyraźnie częściej niż w pozostałych dostrzegano 

problem braku środków na wkład własny. W przypadku pozostałych barier nie 

zidentyfikowano istotnych zróżnicowań. 

Respondenci byli także proszeni o ocenę innych czynników mogących negatywnie 

oddziaływać na proces aplikacyjny.  

  



Ewaluacja dotycząca wsparcia sektora przedsiębiorstw w ramach RPO WSL 2014-2020 

 

 

82 

Wykres 37. Pozostałe problemy na etapie aplikowania o wsparcie 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z beneficjentami z sektora przedsiębiorstw, przedsiębiorcami 

korzystającymi z PSF oraz przedsiębiorcami korzystającymi z IF; dotacje – n=330, IF – n=110, PSF – n=260, wnioskodawcy 

nieskuteczni – n=294 

Spośród powyższych zagadnień, zdecydowana większość respondentów pochodzących ze 

wszystkich czterech kategorii (beneficjenci dotacji, PSF, IF oraz nieskuteczni 

wnioskodawcy), stwierdzała, że na etapie aplikowania o wsparcie mieli problemy z 

nadmierną biurokracją i skomplikowanymi procedurami. Takie problemy mieli zwłaszcza 

beneficjenci dotacyjni oraz nieskuteczni wnioskodawcy (ponad 3/4 wskazań w obu 
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przypadkach). Te dwie kategorie badanych miały zresztą więcej wskazań (wobec wszystkich 

powyższych problemów) niż beneficjenci PSF oraz IF. Relatywnie rzadko wszyscy 

respondenci badania wskazywali na problemy związane z trudnościami we współpracy z 

firmami doradczymi / consultingowymi. Poza tym jednym przypadkiem, beneficjenci dotacyjni 

oraz wnioskodawcy nieskuteczni, zawsze w liczebności większej niż 3/5 stwierdzali 

występowanie problemów w danym aspekcie. 

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż wśród beneficjentów skala występowania problemów 

związanych z niezrozumiałością / nieprecyzyjnością kryteriów jest zróżnicowana ze względu 

na Działanie. Problemy te najczęściej zgłaszano w Działaniu 3.3, a najrzadziej w Działaniu 

1.2. W przypadku pozostałych problemów nie zidentyfikowano istotnych zróżnicowań. 

Inaczej ma się sprawa w przypadku nieskutecznych wnioskodawców, problemy z 

nieprecyzyjnością / niezrozumiałością kryteriów oraz niską zrozumiałością dokumentów 

rzadziej dotyczą tu Działania 3.3 niż pozostałych Działań. Podobnych zróżnicowań nie 

zidentyfikowano w przypadku innych barier.   

Poza powyższymi problemami respondenci byli proszeni o ewentualne wskazanie innych 

problemów dotyczących etapu aplikowania o wsparcie.  

Wykres 38. Występowanie innych niż wcześniej oceniane problemów na etapie aplikowania 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z beneficjentami z sektora przedsiębiorstw, przedsiębiorcami 

korzystającymi z PSF oraz przedsiębiorcami korzystającymi z IF; dotacje – n=330, IF – n=110, PSF – n=260, wnioskodawcy 

nieskuteczni – n=294 

Większość beneficjentów oraz odbiorców wsparcia w formule IF oraz PSF stwierdziła, że 

poza wcześniej podanymi problemami na etapie aplikowania, nie występowały żadne inne 

trudności. Nieskuteczni wnioskodawcy natomiast, najczęściej nie potrafili stwierdzić, czy 

takie problemy występowały. 
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Wykres 39. Wskazywane inne problemy na etapie aplikowania 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z beneficjentami z sektora przedsiębiorstw, przedsiębiorcami 

korzystającymi z PSF i przedsiębiorcami korzystającymi z IF oraz wyników badania CAWI z nieskutecznymi wnioskodawcami; 

n=185; pytanie zadawane osobom, które zadeklarowały występowanie innych problemów  

Najczęściej wskazywanymi „innymi” problemami, przez respondentów badania były te 

dotyczące zbyt obszernej dokumentacji aplikacyjnej (ponad 1/5 wskazań). Pozostałe 

kwestie, stanowiły już zawsze mniej niż 1/10 wskazań. 

Podsumowując analizę dotyczącą problemów na etapie aplikowania o wsparcie można więc 

stwierdzić, że zarysowuje się stosunkowo wyraźna różnica w identyfikowanej przez 

przedsiębiorców skali problemów pomiędzy beneficjentami RPO WSL 2014-2020, a firmami 

korzystającymi z pośredniej formuły wsparcia (IF oraz PSF). Świadczy to o tym, że formuła 

pośrednia jest postrzegana jako mniej skomplikowana formalnie i bardziej przyjazna niż 

formuła wsparcia bezpośredniego.  

Szczegółowy aspekt problemów i barier dotyczących etapu aplikowania o wsparcie odnosi 

się do kryteriów wyboru projektów / warunków udziału we wsparciu. Na poniższym wykresie 

przedstawiono dane dotyczące charakteru ewentualnych problemów związanych z tymi 

kwestiami.  
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Wykres 40. Charakter problemów dot. kryteriów wyboru / warunków udziału we wsparciu 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z beneficjentami z sektora przedsiębiorstw, przedsiębiorcami 

korzystającymi z PSF i przedsiębiorcami korzystającymi z IF oraz wyników badania CAWI z nieskutecznymi wnioskodawcami; 

n=222; pytanie zadawane osobom, które zadeklarowały występowanie problemów związanych z kryteriami / warunkami udziału 

Najczęstsze wskazania na charakter występujących problemów dotyczących kryteriów 

wyboru / warunków udziału we wsparciu odnosiły się do ich nieprecyzyjności (19,4% 

wskazań) i niezrozumiałości (16,2%). Relatywnie duża część respondentów nie wskazała na 

jakikolwiek konkretny problem z kryteriami / warunkami udziału we wsparciu (20,3%), 

pomimo deklaracji występowania tego rodzaju problemów.  

Choć skala występowania problemów dotyczących kryteriów wyboru projektów / warunków 

udziału we wsparciu jest relatywnie niewielka, to jednak warto nadmienić, że kryteria te 

cechuje zmienność. Biorąc pod uwagę ich szczegółowy charakter w kolejnych naborach 

dotyczących danego rodzaju wsparcia kryteria nierzadko były zmieniane / dopracowywane. 

Pomimo tego, że zmienność ta może stanowić pewną trudność dla wnioskodawców, to 

jednak pozytywnie należy ocenić fakt „refleksyjności” systemu wdrażania, która sprawia, że 

kryteria wyboru projektów podlegają modyfikacjom uzasadnionym zmiennością kontekstu 

procesu wdrażania. Warto przy tym podkreślić, że przedstawiciele instytucji 

odpowiedzialnych za wdrażanie Programu pozytywnie ocenili skuteczność kryteriów wyboru 

projektów, szczególnie w aspekcie wspierania dystrybucji wsparcia w taki sposób, by 

wspomagało ono przedsięwzięcia rzeczywiście innowacyjne.  

Pomimo generalnie pozytywnej opinii dotyczącej skuteczności kryteriów wyboru projektów w 

kierunkowaniu interwencji w celu zapewnienia wysokiego poziomu użyteczności wsparcia, a 
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efektów (w tym realizację wskaźników na zakładanym poziomie), co stanowi przejaw 
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Programu. Przedmiotem analizy były kryteria obowiązujące w poszczególnych Działaniach w 

momencie opracowywania raportu końcowego28. 

Kluczowe znaczenie mają w tym przypadku te kryteria, które dotyczą danego obszaru czy 

charakteru  interwencji – to one pozwalają odnosić się w sposób bezpośredni do logiki i 

celów wsparcia. Niemniej jednak również kryteria o charakterze ogólnym mogą stanowić 

narzędzie zapewnienia zgodności projektów z celami Programu. Analizując pod tym kątem 

kryteria dla Działań współfinansowanych ze środków EFRR, za których wdrażanie 

odpowiedzialny jest Wydział Europejskiego Funduszu Regionalnego, wskazać należy przede 

wszystkim na następujące kryteria, które pozwalają na zapewnienie skuteczności kryteriów 

wyboru projektów rozumianej jako zgodność realizowanych projektów z celami Programu 

oraz realizacja zakładanych efektów: realność wskaźników, trwałość rezultatów projektu, 

poprawność oszacowania założeń projektu, wpływ na wskaźniki RPO w zakresie EFRR, 

efektywność projektu, zasięg oddziaływania projektu. Kryteria te pozwalają na identyfikację 

i/lub premiowanie tych przedsięwzięć, w których znacząco ograniczone jest ryzyko 

nieosiągnięcia założonych rezultatów projektów oraz tych, gdzie zaplanowany do osiągnięcia 

efekt jest relatywnie duży (co z kolei oznacza relatywnie duży wkład w osiągnięcie 

określonych celów Programu). Podobną rolę w odniesieniu do interwencji w ramach EFRR 

wdrażanej przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości pełnią takie kryteria wyboru projektów 

jak: zgodność projektu z celami Działania, realność wskaźników (ew. realność wskaźników 

oraz realizacja wskaźników i wskazanych w SZOOP i RPO), efektywność projektu, 

metodologia projektu, wpływ na wskaźniki RPO w zakresie EFRR. Z kolei w odniesieniu do 

wsparcia w ramach EFS (Działanie 8.2) mamy również do czynienia z kryteriami 

merytorycznymi lub horyzontalnymi, które mogą być traktowane jako narzędzie takiej oceny 

projektów, by zapewnić ich zgodność z celami RPO WSL 2014-2020. Są to przede 

wszystkim kryteria dotyczące: adekwatności celu projektu do zdiagnozowanych problemów, 

założenia odpowiedniego poziomu realizacji wskaźników, czy zgodności projektu z RPO 

WSL 2014-2020, SZOOP RPO WSL 2014-2020 i wytycznymi ministra właściwego ds. 

rozwoju regionalnego.  

Jak wspomniano wcześniej, w szczególności za identyfikację i selekcję projektów pod kątem 

zgodności realizowanych projektów z celami Programu i realizacji zakładanych efektów 

odpowiadają te kryteria, które dostosowane są do specyfiki danego obszaru i rodzaju 

interwencji oraz odnoszą się do tych celów, które związane są z danym Działaniem lub 

Priorytetem Inwestycyjnym. Dlatego też przeprowadzono w ramach każdego Działania29 

weryfikację uwzględnienia w katalogu kryteriów wyboru projektów takich kryteriów, które 

mogą być traktowane jako realizujące ww. funkcję procesu wyboru. Wyniki tej weryfikacji 

przedstawiono poniżej (odnosząc ją każdorazowo do celu danego Działania): 

▪ 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza (Cel Działania: Zwiększone 

urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej) – W przypadku niniejszego 

Działania mamy do czynienia z kryteriami, które wskazują na różne aspekty 

urynkowienia działalności gospodarczej. Przede wszystkim chodzi tutaj o kryteria 

dotyczące: wymogu rynkowego wykorzystywania infrastruktury badawczej; osiągania 

                                                
28 Chodzi tu o kryteria wyboru projektów, które zawarte zostały w Załączniku nr 3 do SZOOP z lutego 2020 roku (wersja 19). 
29 Z wyłączeniem: Działania 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości,  Działania 4.2 
Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, które wdrażane są w 
trybie specyficznym dla instrumentów finansowych oraz Działania 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, 
przedsiębiorców i ich pracowników, gdzie zapewnienie realizacji celu Działania w większym stopniu odbywa się na etapie 
selekcji konkretnych odbiorców wsparcia niż na etapie wyboru projektów do dofinansowania, stąd trudno jest powiązać 
obowiązujące kryteria wyboru projektów z celem tego Działania.  
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przychodów ze świadczenia usług dla sektora przedsiębiorstw; zapewnienia 

dostępności infrastruktury badawczej dla podmiotów/osób spoza jednostki 

otrzymującej wsparcie; uwzględnienia zastosowania gospodarczego w 

przygotowanym planie prac B+R; adekwatności infrastruktury do planowanych prac 

badawczo-rozwojowych służących gospodarce; współpracy z przedsiębiorcami.  

▪ 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach (Cel Działania: 

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ulepszone 

otoczenie proinnowacyjne przedsiębiorstw) – W przypadku niniejszego Działania 

mamy do czynienia z kryteriami, które wskazują na różne aspekty zwiększenia 

aktywności B+R przedsiębiorstw i poprawy otoczenia proinnowacyjnego 

przedsiębiorstw. Przede wszystkim chodzi tutaj o kryteria dotyczące: rodzaju 

prowadzonych badań; dysponowania planem w zakresie prac B+R; poziomu 

innowacyjności rezultatów projektu; wzmocnienia sektora MŚP w obszarze B+R; 

rodzaju i jakości usługi proinnowacyjnej. 

▪ 1.3 Profesjonalizacja IOB (Cel Działania: Ulepszone otoczenie proinnowacyjne 

przedsiębiorstw) – W przypadku niniejszego Działania mamy do czynienia z 

kryteriami, które wskazują na różne aspekty poprawy otoczenia proinnowacyjnego 

przedsiębiorstw. Przede wszystkim chodzi tutaj o kryteria dotyczące: potencjału 

wnioskodawcy, który świadczy usługi dla przedsiębiorstw; doświadczenia w realizacji 

wysokospecjalistycznych usług; diagnozy zapotrzebowania na usługi oferowane w 

ramach projektu; standardów świadczenia usług; współpracy z IOB lub podmiotami 

sektora B+R; jakości strategii biznesowej; liczby proinnowacyjnych usług.  

▪ 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji (Cel Działania: Rozwój ekosystemu innowacji 

Województwa Śląskiego) – W przypadku niniejszego Działania mamy do czynienia z 

zastosowaniem trybu pozakonkursowego, co w sposób istotny wpływa na charakter i 

zakres kryteriów wyboru projektów, w szczególności merytorycznych. Niemniej 

jednak kryterium, które pozostaje spójne z celem Działania jest bez wątpienia 

kryterium dotyczące wpływu na rozwój Inteligentnych Specjalizacji. Bez wątpienia 

jednak, w przypadku trybu pozakonkursowego, to nie kryteria wyboru projektów 

stanowią główne narzędzie odpowiedniego kierunkowania wsparcia, ale samo 

opracowanie założeń i celów danego przedsięwzięcia, które podlega wsparciu.  

▪ 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP (Cel Działania: Ulepszone warunki do 

rozwoju MŚP) – W przypadku niniejszego Działania mamy do czynienia z kryteriami, 

które wskazują na różne aspekty ulepszenia warunków do rozwoju MŚP. Przede 

wszystkim chodzi tutaj o kryteria dotyczące: zdiagnozowania zapotrzebowania na 

tworzenie terenów inwestycyjnych; zasadności zaplanowanych działań na rzecz 

pozyskania inwestorów; wpływu realizacji projektu na wzrost przedsiębiorczości w 

regionie.   

▪ 3.2 Innowacje w MŚP (Cel Działania: Zwiększone zastosowanie innowacji w MŚP) – 

W przypadku niniejszego Działania mamy do czynienia z kryteriami, które wskazują 

na różne aspekty zwiększenia zastosowania innowacji w MŚP. Przede wszystkim 

chodzi tutaj o kryteria dotyczące: innowacyjności projektu (wraz z uwzględnieniem 

poziomu innowacyjności); wpływu projektu na rozwój ekonomiczno-społeczny 

regionu; rozwoju inteligentnych specjalizacji. 

▪ 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej (Cel 

Działania: Zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w 

procesach biznesowych MŚP) – W przypadku niniejszego Działania mamy do 

czynienia z kryteriami, które wskazują na różne aspekty zwiększenia wykorzystania 
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technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach biznesowych MŚP. Przede 

wszystkim chodzi tutaj o kryteria dotyczące: innowacyjności projektu; optymalizacji 

dotychczasowego / wprowadzenia nowego procesu biznesowego w 

przedsiębiorstwie; określonych efektów dodatkowych projektu (w tym: digitalizacji 

treści, zastosowania podpisu elektronicznego lub elektronicznej wymiany danych).  

▪ 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu (Cel Działania: Zwiększony poziom 

handlu zagranicznego sektora MŚP) – W przypadku niniejszego Działania mamy do 

czynienia z kryteriami, które wskazują na różne aspekty zwiększenia poziomu handlu 

zagranicznego sektora MŚP. Przede wszystkim chodzi tutaj o kryteria dotyczące: 

promocji regionu; zgodności z polityką rozwoju gospodarczego woj. śląskiego; jakości 

strategii / planu internacjonalizacji przez wnioskodawcę i zgodności projektu z tym 

dokumentem. 

Uwzględniając powyższe zestawienie kryteriów wyboru projektów stwierdzić należy, że w 

objętych analizą Działaniach mamy do czynienia ze stosowaniem określonych narzędzi 

kierunkowania wsparcia tak, by było ono zgodne z celami Programu. Jest to realizowane 

zarówno na poziomie ogólnym (poprzez wpisanie aspektu oceny ogólnej zgodności do 

kryteriów stosowanych w różnych obszarach interwencji) oraz szczegółowym (poprzez 

kryteria dostosowane do specyfiki określonych instrumentów pomocowych). Zestawiając ten 

wniosek z wcześniejszymi konkluzjami dotyczącymi tego, że stosowanie obowiązujących 

kryteriów wyboru projektów nie stanowi problemu, który w sposób istotny zaburzałby 

(zarówno w wymiarze merytorycznym, jak i administracyjnym) proces oceny, stwierdzić 

należy, że kryteria wyboru projektów umożliwiają odpowiednie kierunkowanie interwencji. 

Poza perspektywą samych wnioskodawców i realizatorów projektów, kwestię barier i 

ograniczeń dotyczących procesu aplikowania o wsparcie uwzględniono także w ocenie 

eksperckiej oraz badaniu jakościowym. Najważniejsze wnioski płynące z tej analizy 

przedstawiono poniżej:  

▪ Trudności dotyczące spełnienia wymogów w zakresie wkładu własnego w ramach 

Działania 1.1 wynikające z dużej skali przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 

ramach niniejszego obszaru interwencji.  

▪ Zawężenie możliwego zakresu wsparcia w ramach Działania 1.2 do podmiotów 

reprezentujących Inteligentne Specjalizacje woj. śląskiego wynikające z regulacji 

wspólnotowych mających na celu pobudzenie rozwoju regionów. Taka sytuacja 

prowadzi do niewykorzystywania potencjału innowacyjnego (w tym: badawczo-

rozwojowego) branż spoza katalogu Inteligentnych Specjalizacji woj. śląskiego.  

▪ Niekorzystne warunki wsparcia w ramach Działania 3.1, ze szczególnym 

uwzględnieniem wymogu pełnego wykorzystania terenów wspartych w poprzedniej 

perspektywie finansowej  oraz – przede wszystkim – ograniczeniem dotyczącym 

sprzedaży / wynajmu zagospodarowanych terenów inwestycyjnych dużym 

przedsiębiorstwom.  

▪ Ograniczenie absorpcji środków dostępnych w ramach PSF na skalę wynikającą z 

poziomu zapotrzebowania przedsiębiorstw mające swoją przyczynę w 

niewystarczającej wydolności systemu dystrybucji wsparcia. Aktualnie obowiązujący 

system bazujący na harmonogramach naborów zapewnia sprawną i terminową 

obsługę wnioskodawców, którzy złożyli „fiszki” projektowe, ale jednocześnie 

znacząco ogranicza dostępność wsparcia w ramach poszczególnych naborów 

(ograniczona pula środków finansowych ergo ograniczona ilość podmiotów, które 

mogą uzyskać wsparcie w danym naborze).  
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▪ W przypadku instrumentów finansowych wskazywano na problem konieczności 

przeznaczenia pożyczki obrotowej na cele o charakterze rozwojowym – tego rodzaju 

rozwiązanie sprawia, że dla części przedsiębiorców jest to instrument mniej 

atrakcyjny.  

▪ W przypadku instrumentów finansowych wskazywano także na problem 

wymaganego zabezpieczenia, które stanowi dla części przedsiębiorców wymóg 

trudny do spełnienia na etapie aplikowania o wsparcie. 

Uzupełnieniem – ale w dużym stopniu także potwierdzeniem – powyższej analizy dotyczącej 

barier aplikacyjnych była także weryfikacja problemów i ograniczeń identyfikowanych w 

innych badaniach i analizach. Analizą objęte zostały w tym przypadku badania o charakterze 

przekrojowym, które nie były związane z konkretnymi instrumentami czy kategoriami 

beneficjentów wykraczającymi poza zakres wsparcia na rzecz sektora przedsiębiorstw. 

Większość zidentyfikowanych barier ma charakter uniwersalny i może mieć istotne 

znaczenie dla projektów realizowanych na rzecz sektora przedsiębiorstw. 

W bezpośrednio związanym z zakresem niniejszej ewaluacji badaniu: Ewaluacja bieżąca 

wdrażania działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach RPO 

WSL na lata 2014-2020 stwierdzono, iż wymogi informacyjne określone we wniosku o 

dofinansowanie są niejednokrotnie uznawane przez wnioskodawców jako zbyt wysokie i są 

jednocześnie pogłębiane przez zbyt trudny język dokumentacji projektowej. Ze względu na 

powyższe zarekomendowano w badaniu, że należy dążyć do upraszczania wniosku 

aplikacyjnego i doprecyzowywania niejasnych kwestii definicyjnych. Dostrzeżono również 

sygnalizowany w niniejszym badaniu problem ograniczenia obszaru tematycznego 

realizowanych projektów do branż wpisujących się w Inteligentne Specjalizacje, które 

zdaniem ewaluatorów nie daje możliwości pełnego wykorzystania potencjału 

endogenicznego rozwoju województwa śląskiego.  

Powyższy problem sygnalizowany był również w Ewaluacji mid-term dotyczącej postępu 

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

2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego. W badaniu tym wskazano również, iż istotną 

barierą mającą wpływ na etapie aplikowania o środki w Działaniu 1.2 jest ograniczony popyt 

na wsparcie wynikający z dość niewielkich potrzeb rozwoju infrastruktury B+R w sektorze 

przedsiębiorstw lub braku świadomości istnienia tego rodzaju potrzeb. 

W badaniu: Ewaluacja systemu wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów 

wyboru projektów dostrzeżono problem rozbudowania dokumentacji aplikacyjnej i w jego 

kontekście sformułowano rekomendację rozważenia możliwości przesunięcia części 

wymaganej dokumentacji na etap podpisywania umowy o dofinansowanie. Wskazano 

również na problem długiego czasu oceny wniosków o dofinansowanie, który ma swoje 

negatywne konsekwencje na etapie realizacji projektów – w postaci dezaktualizacji założeń 

przyjętych pierwotnie we wniosku o dofinansowanie.  

Odnosząc się do etapu aplikowania o wsparcie warto wspomnieć, iż według wyników 

przeprowadzonego przez bank Pekao badania: Raport o sytuacji mikro, małych i średnich 

firm w roku 2018 zakres wykorzystania dotacji z funduszy UE na sfinansowanie inwestycji 

jest w województwie śląskim zbliżony do ogólnopolskiego. W Polsce ogółem dotacje z 

funduszy UE są wykorzystywane przez 5% firm sektora MMŚP, a w województwie śląskim 

było to 6%. Wskazuje to, iż na terenie województwa śląskiego nie mamy do czynienia z 

ponadprzeciętnym nasileniem barier w aplikowaniu o wsparcie, które uniemożliwiałoby 

uzyskanie dotacji. Powodem takiego stanu rzeczy jest jednolity charakter regulacji krajowych 
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i unijnych, które mają istotny wpływ na kształt procesu aplikacyjnego we wszystkich 

programach regionalnych i krajowych. 

 

W dalszej części przedstawiono dane dotyczące występowania problemów na etapie 

realizacji projektu / korzystania ze wsparcia.  

Wykres 41. Występowanie problemów na etapie realizacji projektu / korzystania ze wsparcia 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z beneficjentami z sektora przedsiębiorstw, przedsiębiorcami 

korzystającymi z PSF oraz przedsiębiorcami korzystającymi z IF; dotacje – n=330, IF – n=110, PSF – n=260 

Na etapie realizacji projektu / korzystania ze wsparcia, zdecydowana większość odbiorców 

wsparcia w formule IF oraz PSF nie dostrzegła występowania problemów. Inaczej było w 

przypadku beneficjentów wsparcia dotacyjnego, wśród których ponad 2/5 odpowiedziało, że 

na tym etapie problemy dostrzegali. 

Wykres 42. Wskazywane problemy na etapie realizacji projektu / korzystania ze wsparcia 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z beneficjentami z sektora przedsiębiorstw, przedsiębiorcami 

korzystającymi z PSF i przedsiębiorcami korzystającymi z IF; n=178; pytanie zadawane osobom, które zadeklarowały 

występowanie problemów na etapie realizacji / korzystania ze wsparcia 

Najczęściej wskazywanymi problemami przez uczestników badania na etapie realizacji 

projektu oraz korzystania ze wsparcia były: problemy z rozliczeniem projektu (20,8% 
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wskazań), problemy z dostawcami lub wykonawcami (15,7%) oraz zbyt skomplikowane 

procedury (12,4%). Konkretne problemy nie zostały wskazane jedynie przez 3,4% badanych. 

Biorąc pod uwagę, że identyfikacja najważniejszych problemów realizacyjnych poprzez 

badanie opinii prowadzone w ramach niniejszej ewaluacji może być obarczona błędem 

wynikającym z występowania określonego odstępu czasowego od momentu występowania 

ewentualnych problemów do momentu realizacji badania, w celu identyfikacji problemów 

występujących na etapie realizacji projektu przeprowadzona została analiza problemów 

zgłaszanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność. Generalnie rzecz ujmując we 

wszystkich analizowanych Działaniach, w większości złożonych wniosków o płatność nie 

zgłoszono występowania problemów realizacyjnych. Najczęstsze zgłaszane problemy w 

podziale na poszczególne Działania przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 4. Problemy zgłaszane we wnioskach o płatność 

Działania Najczęstsze problemy zgłaszane we wnioskach o płatność 

Działanie 1.1 ▪ Problemy z wyłonieniem wykonawców, 

▪ Problemy ze współpracą z wykonawcami, 

▪ Konieczność zmian w specyfikacji technicznej ze względu na 

nieprzewidziane okoliczności, 

Działanie 1.2 ▪ Problemy z rekrutacją kadr projektu, 

▪ Opóźnienia w realizacji zadań wynikające z przyczyn niezależnych, 

▪ Problemy z wyborem wykonawców, 

▪ Komplikacje natury technicznej, 

Działanie 1.3 ▪ Mniejsze zainteresowanie odbiorców usługami 

▪ Konieczność wprowadzenia zmian w harmonogramie 

Działanie 3.1 ▪ Konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac budowlanych, 

▪ Długotrwałe oczekiwanie na uzyskanie pozwoleń / decyzji 

administracyjnych, 

▪ Nieprawidłowości w wykonywaniu prac budowlanych przez wykonawców, 

Działanie 3.2 ▪ Problemy z wyborem wykonawców / dostawców, 

▪ Dłuższy czas realizacji prac przez wykonawców / realizacji dostaw, 

▪ Konieczność wprowadzenia zmian o charakterze technologicznym / 

specyfikacji technicznej w projekcie, 

▪ Opóźnienie w rozpoczęciu realizacji projektu powodujące konieczność 

aktualizacji projektu (harmonogram / koszt), 

Działanie 3.3 ▪ Problemy z wyborem wykonawców / dostawców, 

▪ Problemy na etapie wdrożenia rozwiązań informatycznych do praktycznej 

działalności firmy, 

▪ Rotacja pracowników, 

▪ Zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa będącego realizatorem 

projektu, 

▪ Opóźnienie w rozpoczęciu realizacji projektu powodujące konieczność 

aktualizacji projektu (harmonogram / koszt), 

Działanie 8.2 ▪ Konieczność zaangażowania większych niż zakładane nakładów pracy na 

potrzeby weryfikacji dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej 
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Działania Najczęstsze problemy zgłaszane we wnioskach o płatność 

przedsiębiorców, 

▪ Problemy z funkcjonowaniem BUR, 

▪ Problem z pozyskaniem odbiorców spełniających warunki (w przypadku 

projektów dotyczących obszarów poddawanych rewitalizacji – problem 

występujący w Subregionie Centralnym i dotyczący obszarów 

wyznaczonych w Lokalnych Programach Rewitalizacji), 

▪ Problemy z płynnością finansową Operatorów wynikające z systemu 

przekazywania transz środków finansowych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych systemu SL2014; analiza nie obejmowała  Działań 3.4 i 4.2, ze względu na 

osobny charakter sprawozdawczości 

Beneficjenci we wnioskach o płatność rzadko skupiali się na wdrażanych działaniach 

zaradczych. W większości działania te miały charakter ad hoc i polegały np. na złożeniu 

wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie (rzeczowych, finansowych, czasowych) czy też 

podejmowaniu nieudanych działań ponownie, np. ponownym kierowaniu zapytań ofertowych 

do potencjalnych oferentów. 

Analiza barier na etapie realizacji projektów / korzystania ze wsparcia została także 

przeprowadzona w ramach analizy eksperckiej oraz w oparciu o wyniki badania 

jakościowego. Należy tutaj wskazać przede wszystkim na następujące kwestie: 

▪ Występowanie problemów o charakterze uniwersalnym (dotyczących generalnie 

całości wsparcia w ramach RPO WSL 2014-2020, niemających charakteru 

specyficznego dla interwencji skierowanej do sektora przedsiębiorstw), takich jak: 

trudności w osiągnięciu wskaźników realizacji projektów, niekwalifikowalność części 

wydatków.  

▪ Występowanie problemu zawyżania cen usług rozwojowych oferowanych w ramach 

PSF i niewystarczających – krajowych lub regionalnych – mechanizmów kontroli 

zakresu cenowego oferty zamieszczanej w Bazie Usług Rozwojowych. 

▪ Niewystarczająca użyteczność Bazy Usług Rozwojowych (błędy w Kartach Usług, 

niezgodność charakteru i standardu zrealizowanej usługi z jej opisem w BUR). 

▪ Ograniczona użyteczność systemu oceny usługodawców w ramach BUR ze względu 

na fakt, że w przypadku niekwalifikowalności usługi ze względu na jej 

niezrealizowanie zgodnie z przyjętymi założeniami firma szkoleniowa staje się 

wierzycielem przedsiębiorcy, który skorzystał z usługi rozwojowej.   

▪ Problematyczność stosowania zasady konkurencyjności w sektorze przedsiębiorstw 

(chodzi tutaj przede wszystkim o ograniczoną możliwość bazowania na 

wypracowanych i posiadanych przez przedsiębiorstwo sieciach współpracy z innymi 

podmiotami lub ekspertami). 

▪ Problematyczność stosowania zasady konkurencyjności w ramach przedsięwzięć 

badawczo-rozwojowych (chodzi tutaj przede wszystkim o brak możliwości bazowania 

na wypracowanych i posiadanych sieciach współpracy z innymi podmiotami lub 

ekspertami, ale jednocześnie ograniczenie możliwości celowego doboru podmiotów / 

osób, tak by współpraca nawiązywana była z podmiotem / osobą, która w 

największym stopniu odpowiada merytorycznym wymaganiom – niekiedy trudnym do 

skwantyfikowania, nawet jeśli realizacja przez nią zadań projektowych pozostaje 

bardziej kosztowna od innych podmiotów / osób oferujących realizację danego 

zadania w niższej cenie).  
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▪ Problemy dotyczące realizacji wsparcia w ramach IF: (a) przyjęty w obecnym okresie 

finansowania na poziomie krajowym model wypłacania transzy środków finansowych 

przez Instytucję Zarządzającą dopiero po wcześniejszym osiągnięciu i zatwierdzeniu 

określonych progów wydatkowania – to oddziałuje negatywnie na sytuację 

płynnościową pośredników finansowych (którzy jednocześnie nie mogą 

prefinansować ze środków własnych wypłat dla ostatecznych odbiorców) oraz może 

obniżać poziom zainteresowania przedsiębiorców (problem ten może być w 

szczególnych sytuacjach zagrożenia płynności finansowej przezwyciężany za 

pomocą prefinansowania należnych transz przez IZ; (b) brak szczegółowych 

wytycznych i konkretnych narzędzi dotyczących wyliczania poziomu pomocy 

publicznej (co generuje ryzyko nieprawidłowości prowadzonych kalkulacji, 

szczególnie przez pośredników finansowych niemających wcześniejszych 

doświadczeń w oferowaniu instrumentów pomocowych współfinansowanych ze 

środków wspólnotowych). 

Specyficzną kategorią analizowanych projektów są przedsięwzięcia, w których wsparcie dla 

przedsiębiorstw realizowane jest w formule pośredniej. Określone sposoby wdrażania tego 

rodzaju interwencji mogą generować szczególne bariery i ograniczenia, np. dotyczące 

funkcjonowania ogniw pośredniczących (pośredników w ramach IF, Operatorów w ramach 

PSF, czy beneficjentów realizujących projekty dla przedsiębiorstw w ramach Działań: 1.1, 1.3 

i 3.1). 

Z perspektywy pośredników finansowych zajmujących się dystrybucją wsparcia w ramach IF 

najpoważniejszym problemem były wspominane wcześniej zaburzenia w płynności 

przekazywania środków na potrzeby udzielania pożyczek. Ponadto wspominano o 

uciążliwości procesu raportowania postępu wdrażania i nieprecyzyjności zapisów 

dotyczących wysokości prowizji udzielanych operatorom. Pośrednicy finansowi wskazywali, 

że dokumentacja aplikacyjna bywa trudna dla odbiorców wsparcia i przedsiębiorcy zgłaszają 

się po pomoc w jej wypełnianiu. W wywiadach z pośrednikami zaakcentowano również 

potrzebę rozszerzenia zakresu wsparcia w obszarze IF o możliwość refinansowania 

zadłużenia odbiorców ostatecznych, która wynika z dużego zainteresowania 

przedsiębiorców, lecz nie dopuszczają tego przepisy unijne. 

W opinii Operatorów (realizatorów projektów z Działania 8.2) istotnym problemem we 

wdrażaniu PSF jest szybkie wyczerpywanie się puli środków, co wynika z bardzo dużego 

zainteresowania przedsiębiorców wsparciem. Powoduje to kumulowanie aplikowania 

bezpośrednio po uruchomieniu puli środków oraz brak możliwości udzielenia wsparcia 

przedsiębiorcom aplikującym po tym momencie, ze względu na brak środków. Wskazywano, 

iż zdarzały się problemy z aplikowaniem wśród przedsiębiorców, lecz generalnie aplikujący 

radzili sobie z tym procesem. Jeśli chodzi o proces składania wniosków o dofinansowanie 

przez Operatorów, to dominowały opinie o generalnym braku problemów. Wspomniano 

jedynie o problemach ze spełnieniem kryterium związanego z doświadczeniem 

wnioskodawcy. 

Realizatorzy projektów z Działań 1.1, 1.3 oraz 3.1 w wywiadach jakościowych wyrażali 

przekonanie, że proces aplikowania i spełnienie kryteriów wyboru projektów nie sprawiało 

problemów. Jeśli chodzi o problemy na etapie realizacji projektu, to beneficjenci z Działań 

1.1 oraz 3.1 wskazywali na wystąpienie nieprzewidzianych wcześniej okoliczności 

związanych z techniczną realizacją projektu, które wymagały wprowadzenia zmian w 

założeniach projektu. Natomiast w wywiadach z realizatorami projektów Działania 3.1 

zgłaszano wskazywany już w podrozdziale „Ocena trafności i użyteczności 

zaprogramowanego wsparcia” problem niskiego poziomu dofinansowania projektów.  
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Uwzględniając zidentyfikowane problemy i bariery sformułowano określone zalecenia 

dotyczące zniwelowania ich oddziaływania jeszcze w bieżącym okresie finansowania. 

Tabela 5. Zalecenia dotyczące zniwelowania barier utrudniających aplikowanie o wsparcie i realizację projektów 

dotyczące bieżącego okresu finansowania (wraz z ich uzasadnieniem) 

Zalecenie Uzasadnienie 

Rozważenie rezygnacji z 

wymagania na etapie 

aplikowania o wsparcie z 

następujących rodzajów 

dokumentów (dotyczy 

dokumentów 

obligatoryjnych w 

naborach dotyczących 

ewaluowanych Działań; 

uwzględniono nabory 

najpóźniejsze) 

W toku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że jednym z głównych 

problemów dotyczących etapu aplikowania o wsparcie jest złożoność 

formalno-administracyjna całego procesu. Na wysoki stopień 

skomplikowania składają się przede wszystkim wymagania związane z 

dokumentacją aplikacyjną (co generuje określone obciążenia zarówno 

po stronie wnioskodawcy – wydłużając czas niezbędny na 

przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z ewentualnymi 

załącznikami, jak i po stronie instytucji odpowiedzialnych za 

przeprowadzenie oceny i wybór projektów do dofinansowania – 

wydłużając czas oceny). Z tego względu najważniejszą metodą 

uproszczenia procesu aplikacyjnego powinno być zmniejszenie 

wymagań dokumentacyjnych. Należy w tym miejscu podkreślić, że w 

toku całego procesu wdrażania Programu zarówno IZ, jak i IP 

wprowadzały określone uproszczenia i modyfikacje, na bieżąco 

monitorując celowość poszczególnych wymagań, a także dostosowując 

wymagania programowe do istniejących regulacji wspólnotowych i 

krajowych. Niemniej jednak w chwili obecnej możliwe jest wskazanie 

takich kategorii dokumentów, w przypadku których celowe byłoby 

rozważenie ewentualnej rezygnacji z nich. Identyfikacja tego rodzaju 

dokumentów została przeprowadzona zarówno w oparciu o wyniki 

badania jakościowego, ocenę ekspercką, jak i analizę odnoszącą się 

do innych programów pomocowych skierowanych do sektora 

przedsiębiorstw: 

- Dokument (lub dokumenty) stanowiący potwierdzenie formy prawnej 

Wnioskodawcy (przy możliwości utrzymania obecnego wymogu w 

przypadku spółek cywilnych – ze względu na brak możliwości 

pozyskania niezbędnych informacji w inny sposób) – Tego rodzaju 

dokumenty mają aktualnie charakter ogólnodostępny i zawarte w 

nich informacje mogą być pozyskane przez IOK z wykorzystaniem 

elektronicznych rejestrów publicznych (KRS i CEIDG). Nie ma w 

związku z tym uzasadnienia dla ich wymagania od wnioskodawców 

na etapie aplikowania o wsparcie, poza szczególnymi przypadkami 

jak spółka cywilna. Warto w tym przypadku zwrócić uwagę, że np. w 

ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w odniesieniu 

do interwencji skierowanej do sektora przedsiębiorstw nie ma 

wymogu przedkładania na etapie składania wniosku o 

dofinansowanie dokumentu potwierdzającego formę prawną 

wnioskodawcy. Zresztą w ramach RPO WSL 2014-2020 taki 

dokument nie jest wymagany w przypadku wsparcia z EFS objętego 

niniejszą ewaluacją (Działanie 8.2). Wydaje się w związku z tym, że 

uzasadniona i możliwa jest rezygnacja z tego dokumentu także w 

przypadku wsparcia z EFRR.  

- Umowa o konsorcjum / partnerstwie na rzecz realizacji projektu (ew. 

w przypadku projektów konsorcjalnych w Działaniu 1.2 rezygnacja z 

załącznika nr 2 do wzoru umowy o konsorcjum na rzecz realizacji 

projektu) – Zgodnie z zapisami „ustawy wdrożeniowej” wybór 
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partnerów w ramach partnerstwa / konsorcjum musi zostać 

dokonany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Nie ma 

jednak wymagań dotyczących etapu, w którym niezbędne jest 

przedłożenie umowy regulującej funkcjonowanie partnerstwa / 

konsorcjum. Z tego względu uprawnione jest zrezygnowanie z 

konieczności przedkładania takiej umowy na etapie składania 

wniosku o dofinansowanie i jej ewentualne wymaganie tylko wobec 

tych wnioskodawców, którzy ostatecznie otrzymają wsparcie. Tego 

rodzaju podejście jest w ramach Działań objętych niniejszą 

ewaluacją stosowane w Działaniu 8.2, natomiast w przypadku 

wsparcia z EFRR dokumentacja tego typu jest nadal wymagana. 

Jednocześnie, w innych programach pomocowych skierowanych do 

sektora przedsiębiorstw również rezygnuje się z konieczności 

przedkładania na etapie aplikowania o wsparcie wspomnianej 

umowy partnerstwa / konsorcjum (Program Operacyjny Inteligentny 

Rozwój), choć trzeba przyznać, że w części instrumentów 

pomocowych wymaganie przedkładania tego rodzaju dokumentu 

obowiązuje. Warto tutaj odwołać się do przykładu Funduszy 

Norweskich, gdzie występuje taki wymóg oraz obowiązuje (podobnie 

jak w RPO WSL) wzór umowy partnerstwa, ale jednocześnie nie 

obejmuje on np., kwestii zarządzania w projekcie, nie jest więc tak 

szczegółowy jak np. wzór umowy o konsorcjum w przypadku 

Działania 1.2 RPO WSL (stąd propozycja możliwego uproszczenia 

załączników do umowy konsorcjum w przypadku tego Działania).  

- Dokumenty dotyczące OOŚ, które składane są jako załączniki do 

Formularza OOŚ (należy utrzymać wymóg składania Formularza 

OOŚ, lecz zrezygnować z konieczności składania dodatkowych 

załączników, ograniczając się do oświadczeń wnioskodawcy) – W 

przypadku projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach 

EFRR w procesie oceny uwzględnione są kwestie środowiskowe. Ich 

uwzględnienie w procesie oceny ma dwojaki charakter. Po pierwsze, 

składany jest formularz, w którym wnioskodawca podaje wymagane 

informacje dotyczącego tego obszaru. Po drugie, w przypadku 

wystąpienia określonych w formularzu warunków, wnioskodawca 

zobowiązany jest do załączenia odpowiednich dokumentów. Tego 

rodzaju podejście nie jest wyjątkowe w kontekście wymagań 

stosowanych także w innych programach pomocowych 

adresowanych do sektora przedsiębiorstw. Podobnie sformułowano 

np. wymagania dotyczące kwestii środowiskowych w Programie 

Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. Ale już w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój weryfikacja kwestii 

środowiskowych odbywa się wyłącznie na podstawie analogicznego 

formularza, bez konieczności składania dokumentów 

potwierdzających informacje zawarte w formularzu.  

- Analiza SWOT dotycząca planowanego przedsięwzięcia – niniejszy 

wymóg dotyczy wyłącznie Działania 1.3 RPO WSL (typ projektu: 

Rozwój usług świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu). 

Należy w tym przypadku podkreślić, że bez wątpienia dodatkowe 

informacje zawarte w analizie SWOT zwiększają zakres danych, 

które mogą być wykorzystane w procesie oceny. Jeśli jednak 

weźmiemy pod uwagę, że część tych informacji i tak musi być 
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zawarta w treści wniosku o dofinansowanie (ale także, że tego 

rodzaju dokument jest wymagany wśród ewaluowanych Działań, 

tylko w Działaniu 1.3; nie stwierdzono również wymogu 

przedkładania takiego dokumentu w innych analizowanych 

programach pomocowych), w celu uproszczenia wymaganego 

zakresu dokumentów postuluje się rezygnację z tego elementu 

dokumentacji aplikacyjnej.  

W odniesieniu do powyższych dokumentów można oczywiście uznać, 

że mogą one zawierać pewnego rodzaje informacje, które IOK uzna za 

istotne w kontekście prowadzonej oceny. W takiej sytuacji, tj. w 

przypadku konieczności pozyskania konkretnej informacji, która do tej 

pory pozyskiwana była w oparciu o ww. dokumenty alternatywą byłoby 

wprowadzenie do wniosku o dofinansowanie możliwości przekazania 

tej informacji, bez konieczności przedkładania całego dokumentu.  

Dalsza weryfikacja 

wymaganej dokumentacji 

aplikacyjnej pod kątem 

jej niezbędności dla 

procesu oceny w dwóch 

aspektach. 

W kontekście dalszych ewentualnych uproszczeń dokumentacji 

aplikacyjnej należy uwzględnić dodatkowo dwa aspekty. Po pierwsze, 

aspekt merytoryczny. W tym przypadku chodzi przede wszystkim o 

uwzględnienie opinii osób zajmujących się oceną wniosków o 

dofinansowanie i ich dotychczasowych doświadczeń w zakresie 

wykorzystywania wszystkich dokumentów / informacji przekazywanych 

przez wnioskodawców. Celowe byłoby w tym przypadku 

przeprowadzenie badania opinii osób zaangażowanych w ocenę 

wniosków o dofinansowanie. Szczególnie ważne jest uwzględnienie w 

takim badaniu ekspertów zewnętrznych ze względu na fakt, że mogą 

oni mieć mniejszą możliwość bieżącego przekazywania ewentualnych 

uwag do procesu oceny w porównaniu z pracownikami poszczególnych 

IOK. Celem badania byłaby identyfikacja takich rodzajów informacji / 

dokumentów, które postrzegane są przez osoby oceniające jako mało 

przydatne dla procesu oceny. 

Po drugie, ewentualne wnioski z takiego badania powinny zostać 

poddane weryfikacji pod kątem formalnym, tj. czy ewentualna 

rezygnacja z danego rodzaju informacji / dokumentów jest możliwa w 

obowiązującym stanie prawnym.  

Uwzględnienie obu wymiarów weryfikacji pozwoliłoby na identyfikację 

takich dokumentów / rodzajów informacji, z których rezygnacja nie 

byłaby uszczerbkiem dla merytorycznego wymiaru oceny, a 

jednocześnie nie generowała ewentualnych problemów formalno-

prawnych.  

Rozważenie realizacji 

paneli eksperckich w 

ocenie przedsięwzięć 

B+R (Działanie 1.1 i 1.2) 

w formule zdalnej.  

Zdalne panele eksperckie stosowane są w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Tego rodzaju rozwiązanie zostało 

także przetestowane w ramach RPO WSL 2014-2020 w odniesieniu do 

Działania 1.2. 

Przyjęcie formuły zdalnej jako „domyślnej” dla prowadzenia paneli 

eksperckich pozwoliłoby na znaczące uproszczenie organizacyjne z 

punktu widzenia IOK, ale byłoby także bardziej dogodne dla osób 

oceniających. Zdalna formuła pozwoliłaby na pozyskanie tych 

ekspertów spoza woj. śląskiego, którzy obecnie mogą nie być 

zainteresowani uczestnictwem w spotkaniach prowadzonych w formule 

tradycyjnej. Brak konieczności przyjazdu na panel ekspercki 

przyczyniłoby się także najprawdopodobniej do skrócenia czasu oceny, 

ze względu na większą łatwość w uzgodnieniu dogodnego terminu dla 
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uczestników panelu (jeśli uczestnictwo w nim nie wiązałoby się z 

koniecznością przyjazdu na miejsce, w którym miałby się odbywać 

„tradycyjny” panel ekspercki).  

Jednocześnie, uwzględniając doświadczenia z testowania formuły 

zdalnych paneli w ramach RPO WSL 2014-2020 niezbędne jest 

uwzględnienie takich aspektów jak: dysponowanie przez wszystkich 

uczestników dostępem do odpowiednich zasobów teleinformatycznych 

(sprzęt, oprogramowanie, łącze internetowe o odpowiedniej 

przepustowości); zapewnienie odpowiedniego poziomu 

bezpieczeństwa, w szczególności na etapie weryfikacji tożsamości 

interesariuszy. 

Dążenie do jak 

najszerszego 

zastosowania metod 

uproszczonych 

rozliczania projektów. 

Uwzględniając projekty regulacji wspólnotowych dotyczących 

przyszłego okresu finansowania rozważane jest istotne zwiększenie 

stosowania metod uproszczonych rozliczania projektów. Taki kierunek 

jest zresztą spójny z wynikami niniejszego badania, gdzie – po 

pierwsze – beneficjenci zwracali uwagę na złożoność i czas trwania 

procesu rozliczania projektów. Po drugie, również przedstawiciele 

instytucji zaangażowanych w proces wdrażania RPO WSL zgłaszali 

celowość wprowadzenia uproszczeń dotyczących procesu rozliczania 

projektów (czego potwierdzeniem jest także sukcesywne 

wprowadzanie podejścia bazującego ba uproszczonych metodach 

rozliczania projektów do RPO WSL 2014-2020).  

Ostateczne rozwiązania w tym zakresie będą możliwe do opracowania 

dopiero w sytuacji, gdy będą znane ostateczne zasady, wymogi i 

ograniczenia sformułowane na szczeblu wspólnotowym. Jednakże, w 

celu lepszego przygotowania do szerszego wdrażania tego rodzaju 

rozwiązań pozostały okres wdrażania RPO WSL w bieżącej 

perspektywie należy traktować jako możliwość przetestowania różnych 

aspektów stosowania uproszczonych metod rozliczania projektów.  

Możliwości wdrożenia niniejszego zalecenia są ograniczone ze 

względu na to, że w przypadku części obszarów wsparcia nie planuje 

się już kolejnych naborów. Jeśli jednak, pojawiłyby się zmiany w 

harmonogramie naborów i tym samym pojawiłyby się nabory w ramach 

Działań, w których możliwe byłoby szersze testowanie stosowania 

metod uproszczonych byłoby to wskazane ze względu na – wskazane 

wcześniej – uwarunkowania dotyczące przyszłego okresu 

finansowania.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania 

W kontekście rekomendowanych zmian dotyczących aplikowania o wsparcie i możliwych 

uproszczeń tego procesu oraz niwelowania barier ewentualnych barier w tym zakresie 

należy także zwrócić uwagę na wprowadzane na poziomie regionalnym, krajowym i 

wspólnotowym rozwiązania, które wynikają z bieżącej sytuacji epidemiologicznej. Wdrażane 

uproszczenia mają charakter doraźny, ale przyjmując obecny stan rzeczy za formę 

„testowania” tych rozwiązań, mogą one stanowić podstawę do ich ewentualnego 

wprowadzenia także w odniesieniu do przyszłego okresu finansowania.  
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ZAPROGRAMOWANIE WSPARCIA W PERSPEKTYWIE 2021-2027 

W niniejszej, podsumowującej, części raportu końcowego przedstawiono najważniejsze 

zalecenia dotyczące zaprogramowania wsparcia w perspektywie 2021-2027. Po pierwsze, 

sformułowano zalecenia ogólne dotyczące tego, jakiego rodzaju wsparcie kierowane do 

sektora przedsiębiorstw powinno zostać zastosowane w perspektywie 2021-2027 

(uwzględniając  potrzeby przedsiębiorstw w województwie śląskim, wyzwania społeczno-

gospodarcze województwa dotyczące sektora przedsiębiorstw, dotychczasowe 

zainteresowanie podmiotów określonym wsparciem w ramach RPO WSL 2014 - 2020, 

zdolność absorpcyjną przedsiębiorców, zapisy Rozporządzeń UE 2021+). Chodzi w tym 

przypadku zarówno o to, jakiego rodzaju wsparcie kierowane do sektora przedsiębiorstw 

powinno być zastosowane w perspektywie 2021-2027, jak i o to, jakiego rodzaju 

instrumenty/narzędzia należy w odniesieniu do tego wsparcia zastosować. Po drugie,  

sformułowano zalecenia dotyczące modelu aplikowania o wsparcie (w tym: w procedurze 

oceny wniosków) oraz wykorzystywania wsparcia na rzecz sektora przedsiębiorstw (w tym: 

rozliczania projektów) określając tym samym model dystrybucji wsparcia dla przedsiębiorstw 

w przyszłym okresie finansowania. 

Rodzaj wsparcia oraz instrumenty/narzędzia jego wdrażania 

Poniżej przedstawiono najważniejsze zalecenia dotyczące rodzaju wsparcia, które powinno 

zostać rozważone w odniesieniu do interwencji skierowanej do sektora przedsiębiorstw w 

ramach przyszłej perspektywy finansowej. Dla poszczególnych zaleceń sformułowano także 

odpowiednie uzasadnienia. Szczegółowy sposób wdrożenia został zawarty w tabeli 

wniosków i rekomendacji (nie prezentowano go tutaj w całości w celu uniknięcie dublowania 

w raporcie tych samych treści). 

Tabela 6. Zalecenia dotyczące rodzaju wsparcia / narzędzi jego wdrażania w przyszłym okresie finansowania 

(wraz z ich uzasadnieniem) 

Zalecenie Uzasadnienie 

Utrzymanie wsparcia 

dotacyjnego w odniesieniu 

do możliwie jak 

najszerszego zakresu 

interwencji  

W toku przeprowadzonych analiz stwierdzić należy, że nadal mamy 

do czynienia z zapotrzebowaniem na wsparcie o charakterze 

dotacyjnym. W bieżącym okresie finansowania tego rodzaju 

wsparcie było w istotny sposób ograniczone i niedostępne dla 

przedsiębiorstw zainteresowanych otrzymaniem wsparcia 

zorientowanego na wzrost konkurencyjności lub wzrost 

innowacyjności, ale o ograniczonej skali. W kontekście perspektywy 

2021-2027 uwzględnić należy dodatkowo potencjalnie istotne 

ograniczenie potencjału absorpcyjnego w zakresie instrumentów 

zwrotnych, jakim jest pogorszenie się sytuacji gospodarczej w 

rezultacie pandemii koronawirusa. Z tego względu należy – w miarę 

możliwości – dążyć do zachowania wsparcia dotacyjnego w formule 

możliwie najszerszej (szczególnie w początkowym okresie 

wdrażania Programu).  

Rezygnacja – w przypadku 

dopuszczenia takiej 

możliwości w regulacjach 

wspólnotowych – w ramach 

wsparcia dotacyjnego 

(zorientowanego na wzrostu 

W okresie wdrażania RPO WSL 2014-2020 występowało istotne 

ograniczenie w kierunkowaniu wsparcia dotacyjnego, jakim były 

wymagania związane z wpisywaniem się w Inteligentne 

Specjalizacje woj. śląskiego. Problem ten nie został zidentyfikowany 

wyłącznie w niniejszym badaniu, ale był także sygnalizowany we 

wcześniejszych badaniach ewaluacyjnych. Z jednej strony, 
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Zalecenie Uzasadnienie 

innowacyjności i/lub 

konkurencyjności) ze 

stosowania wymogów lub 

preferencji dotyczących IS 

obowiązywanie takiego wymogu było rezultatem wymagań 

wspólnotowych i nie było możliwe jego samodzielne wyeliminowanie 

przez IZ. Z drugiej strony, obowiązujące ograniczenie spowodowało 

niedostępność wsparcia dla podmiotów, które cechuje duży 

potencjał innowacyjny, ale ich profil branżowy nie jest zgodny z 

zakresem IS. 

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w przyszłym okresie 

finansowania wymagania dotyczące IS zostaną sformułowane w 

sposób zbliżony do obecnych. Istotne jednak wydaje się w tym 

kontekście sygnalizowanie w procesie konsultacji regulacji 

wspólnotowych problematyczności tak silnego kierunkowania 

wsparcia bezzwrotnego skierowanego do sektora przedsiębiorstw.  

Podjęcie działań w kierunku 

wprowadzenia wsparcia 

inwestycyjnego o 

charakterze bezzwrotnym 

dedykowanego działaniom 

dotyczącym ochrony 

środowiska (gospodarka 

cyrkularna), efektywności 

energetycznej i 

odnawialnych źródeł 

energii, transformacji 

obszarów górniczych 

Specyfika woj. śląskiego sprawia, że występuje duże 

zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie ochrony środowiska 

efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, 

transformacji obszarów górniczych. Jednocześnie, w bieżącym 

okresie finansowania występowały ograniczenia w dostępności tego 

rodzaju wsparcia formule dotacyjnej. Z tego względu istotne jest by 

– w przypadku, gdy tak możliwość będzie wynikać z regulacji 

wspólnotowych – zapewnić dostępność pomocy o charakterze 

bezzwrotnym, która będzie dotyczyć wskazanych obszarów. 

Dodatkowym uzasadnieniem jest w tym przypadku także realizacja 

określonych celów polityki klimatycznej UE dzięki dofinansowaniu 

tego rodzaju przedsięwzięć (nawet uwzględniając, że korzyści 

dotyczą w tym przypadku także podmiotu otrzymującego wsparcie).  

Zapewnienie w przypadku 

wsparcia w obszarze 

badawczo-rozwojowym 

pomocy na działania o 

charakterze wdrożeniowym 

Przebieg procesu wdrażania wsparcia w zakresie B+R w ramach 

RPO WSL wskazuje, że w przypadku, gdy wsparcie to nie obejmuje 

komponentu wdrożeniowego zapotrzebowanie na nie jest 

ograniczone. Celowość zapewnienia wsparcia na działania o 

charakterze wdrożeniowym potwierdzają wprowadzane w trakcie 

wdrażania Programu modyfikacje dotyczące dostępnego zakresu 

pomocy. Z tego względu istotne jest, by w przyszłym okresie 

finansowania zapewnić wsparcie obejmujące komponent 

wdrożeniowy działań o charakterze B+R.  

Zapewnienie instrumentów 

wsparcia działalności 

eksportowej 

przedsiębiorstw 

W ramach badania sygnalizowano utrzymującą się potrzebę 

zapewnienia tego rodzaju pomocy dla sektora przedsiębiorstw. 

Sugestie te formułowano jeszcze przed wystąpieniem trudności 

związanych z pandemią koronawirusa. W obecnej sytuacji (ale 

także w perspektywie krótko- i średniookresowej) zapotrzebowanie 

na tego rodzaju wsparcie może być jeszcze większe ze względu na 

fakt, iż działalność eksportowa może być obwarowana dodatkowymi 

ograniczeniami, koniecznością znajomości i spełnienia określonych 

(i specyficznych dla różnych krajów) wymagań dotyczących 

działalności na danym rynku itd. Te dodatkowe uwarunkowania 

wynikają z faktu, że poszczególne kraje w sposób indywidualny 

prowadzą proces „otwierania” gospodarki, czy też dopuszczania 

transportu międzynarodowego po unormowaniu się sytuacji 

epidemiologicznej. Najczęściej jednak, działaniom znoszącym te 

najbardziej rygorystyczne obostrzenia (np. zamknięcie granic) 

towarzyszy wprowadzanie określonych regulacji, których celem jest 

zapobieżenie wzrostowi liczby zakażeń koronawirusem w efekcie 
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Zalecenie Uzasadnienie 

podejmowanych działań. Dostosowanie się do nich przez śląskie 

firmy prowadzące działalność eksportową generować będzie 

dodatkowe koszty. Jednocześnie, obecna sytuacja może 

generować potrzebę poszukiwania przez konkretne 

przedsiębiorstwo nowych zagranicznych rynków zbytu 

identyfikowanych m.in. w oparciu o kryterium występowania w 

ramach danej gospodarki relatywnie najmniejszych ograniczeń i/lub 

obciążeń.   

Zapewnienie wsparcia 

inwestycyjnego dla sektora 

turystyki 

W ramach prowadzonego badania sygnalizowano swoiste 

„pominięcie” sektora turystyki w ramach wsparcia inwestycyjnego, 

gł. ze względu na fakt promowania przede wszystkim przedsięwzięć 

o charakterze innowacyjnym, co jest trudne do osiągnięcia w 

ramach branży turystycznej. Jednocześnie, zwracano uwagę, że 

sektor turystyczny powinien być traktowany jako istotny komponent 

potencjału endogenicznego województwa.  

Zapewnienie wsparcia dla tego sektora jest tym istotniejsze w 

obecnej sytuacji, jeśli weźmiemy pod uwagę, że branża turystyczna 

może być jedną z najbardziej obciążonych skutkami pandemii 

koronawirusa. Zwiększa to celowość zapewnienia wsparcia dla tego 

sektora, gł. w oparciu o pomoc bezzwrotną.  

Modyfikacja wsparcia 

dotyczącego przygotowania 

terenów inwestycyjnych, w 

taki sposób, by możliwe 

było późniejsze oferowanie 

przygotowanych terenów 

inwestycyjnych dużym 

przedsiębiorstwom  

W badaniu zostały zidentyfikowane określone ograniczenia 

dotyczące skutecznej realizacji przedsięwzięć zorientowanych na 

przygotowanie terenów inwestycyjnych. Jednym z najistotniejszych 

jest ograniczenie w późniejszym oferowaniu przygotowanych 

terenów dużym przedsiębiorstwom. Biorąc pod uwagę specyfikę 

tego rodzaju projektów wyłączenie dużych przedsiębiorstw z 

możliwości korzystania z efektów projektów wydaje się być istotną 

barierą. Jest to tym istotniejsze, że w przypadku projektów 

realizowanych w poprzedniej perspektywie nie zawsze udawało się 

w pełni zagospodarować przygotowane tereny inwestycyjne. 

Utrzymanie obecnego ograniczenia może pogłębiać wskazany 

problem.  

Rozważenie wsparcia 

inwestycyjnego dla start-

up’ów oferowanego w 

formule operatorskiej lub 

systemowej  

W obecnej perspektywie brak było w ramach RPO WSL  

instrumentów pomocowych zorientowanych na wsparcie 

innowacyjnych przedsięwzięć realizowanych przez nowopowstające 

podmioty. Uwzględniając fakt, że niejednokrotnie tego rodzaju 

przedsiębiorstwa cechują się wysokim potencjałem innowacyjnym 

uzasadnione byłoby zapewnienie określonego rodzaju wsparcia dla 

tej kategorii podmiotów. W badaniu jakościowym zwracano uwagę 

na celowość zapewnienia tego rodzaju pomocy. 

Jednocześnie jednak, należy zwrócić uwagę, że wsparcie tego 

rodzaju nie powinno mieć charakteru masowego, a raczej 

ograniczony do niewielkiej liczby wspieranych przedsięwzięć (przy 

jednoczesnym zapewnieniu pogłębionej weryfikacji 

wnioskodawców). Z tego względu optymalną formułą mogłoby tutaj 

być wprowadzenie go w trybie systemowym lub operatorskim 

(podobnie jak ma to miejsce w przypadku Programu Scale Up).   

Rezygnacja ze wsparcia 

kierowanego do instytucji 

otoczenia biznesu (za 

wyłączeniem ewentualnej 

W obecnym okresie finansowania dostępne było w ramach RPO 

WSL wsparcie dla IOB, dotyczyło ono jednak przede wszystkim 

rozwijania oferty usługowej. W ramach przeprowadzonego badania 

zidentyfikowano jednak zapotrzebowanie na zapewnienie 
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realizacji przez te podmioty 

projektów w formule 

operatorskiej 

zorientowanych na 

pośrednie wsparcie 

przedsiębiorstw oraz za 

wyłączeniem IOB 

występujących w roli 

partnera / lidera projektów 

realizowanych wspólnie z 

województwem w ramach 

projektów 

pozakonkursowych)  

dostępności instrumentów pomocowych zorientowanych na 

wsparcie IOB w procesie świadczenia przez nie usług dla 

przedsiębiorców, nie zaś poszerzania oferty usługowej. Tak 

naprawdę to właśnie wsparcie na świadczenie określonych usług 

dla sektora przedsiębiorstw jest kluczowe z punktu widzenia 

zapewnienia dostępności pomocy sektora IOB dla śląskich 

przedsiębiorstw. Oczywiście tego rodzaju wsparcie powinno również 

uwzględniać mechanizmy kierunkowania pomocy w taki sposób, by 

w ramach Programu wspierane było świadczenie usług istotnych z 

punktu widzenia założeń i celów polityki regionalnej.  

Utrzymanie i zapewnienie 

możliwie jak największej 

puli środków finansowych 

na wsparcie w ramach PSF 

Przeprowadzona analiza dotycząca skali wsparcia w ramach PSF 

potwierdza bardzo wysoki poziom zapotrzebowania na tego rodzaju 

pomoc. Dodatkowym uzasadnieniem dla zapewnienia możliwie jak 

największej puli środków finansowych na wsparcie w ramach tego 

systemu jest też fakt, że sposób aplikowania o wsparcie jest w tym 

przypadku znacznie bardziej uproszczony niż w sytuacji korzystania 

bezpośredniego z pomocy w ramach RPO WSL. Jest to więc model 

dystrybucji wsparcia znacznie bardziej dogodny dla odbiorców 

pomocy.  

Utrzymanie i zapewnienie 

możliwie jak największej 

puli środków finansowych 

na wsparcie w ramach IF w 

obszarze wyznaczonym 

przez ewaluację ex-ante (z 

zachowaniem możliwości 

wsparcia na cele 

inwestycyjne i obrotowe)  

Poziom zainteresowania IF ocenić należy jako wysoki, co 

potwierdza celowość zapewnienia tego instrumentu pomocowego w 

możliwie jak najszerszym zakresie także w przyszłym okresie 

finansowania. Pamiętać przy tym należy, że poziom 

zainteresowania IF jest w sposób ścisły uwarunkowany  

dostępnością wsparcia dotacyjnego – zwiększenie skali tego 

ostatniego może osłabiać poziom zainteresowania wsparciem 

zwrotnym, z tego względu uzasadnione jest wprowadzanie 

określonych zachęt dotyczących tego rodzaju wsparcia (zostały one 

wskazane w kolejnym podrozdziale).  

Rozważenie wprowadzenia 

pomocy zwrotnej w formule 

umarzalnej 

W ramach innych programów pomocowych (vide instrumenty 

pomocowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej) stosowane są rozwiązania polegające na 

możliwości umorzenia części otrzymanego wsparcia zwrotnego. 

Uwzględniając ryzyko pogorszenia się ogólnej sytuacji społeczno-

ekonomicznej istotne jest rozważenie wprowadzenia mechanizmów 

umarzalnych także w przypadku wsparcia zwrotnego w ramach 

RPO WSL (np. w sytuacji osiągnięcia określonego efektu – 

ekologicznego, energetycznego, społecznego – dzięki realizacji 

przedsięwzięcia w oparciu o uzyskane dofinansowanie).   

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania 

Model aplikowania o wsparcie i wykorzystywania wsparcia na rzecz sektora 

przedsiębiorstw 

Poniżej przedstawiono najważniejsze zalecenia dotyczące modelu aplikowania o wsparcie 

(w tym: odnoszące się do procedury oceny wniosków) oraz wykorzystywania wsparcia na 

rzecz sektora przedsiębiorstw (w tym: rozliczania projektów) określając tym samym model 

dystrybucji wsparcia dla przedsiębiorstw w przyszłym okresie finansowania. Dla 
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poszczególnych zaleceń sformułowano także odpowiednie uzasadnienia. Szczegółowy 

sposób wdrożenia został zawarty w tabeli wniosków i rekomendacji (nie prezentowano go 

tutaj w całości w celu uniknięcia dublowania w raporcie tych samych treści). 

Tabela 7. Zalecenia dotyczące modelu aplikowania o wsparcie i wykorzystywania wsparcia na rzecz sektora 

przedsiębiorstw (wraz z ich uzasadnieniem) 

Zalecenie Uzasadnienie 

Utrzymanie IP jako 

podmiotu odpowiedzialnego 

za dystrybucję wsparcia 

bezpośredniego 

skierowanego do 

przedsiębiorstw  

W przypadku wsparcia bezpośredniego dla przedsiębiorstw mamy 

do czynienia z dużym potencjałem i doświadczeniem IP RPO WSL 

(ŚCP) w obszarze dystrybucji wsparcia dla przedsiębiorstw. 

Doświadczenia tego powinny zostać zdyskontowane w przyszłym 

okresie finansowania poprzez utrzymanie przez ten podmiot statusu 

IP w odniesieniu do wsparcia bezpośredniego dla sektora 

przedsiębiorstw. 

Niniejsze zalecenie zakłada generalnie dużą zbieżność zakresu i 

form wsparcia oferowanych sektorowi przedsiębiorstw w przyszłym 

okresie finansowania. Niemniej jednak, dotychczasowe 

doświadczenie i kompetencje ŚCP traktować należy jako 

zapewniające możliwość wdrażania szerokiego zakresu interwencji 

skierowanej do sektora przedsiębiorstw, tj. także wykraczającego 

poza zakres wsparcia dostępny w RPO WSL 2014-2020.  

Rozważenie poszerzenia 

formuły realizacji projektów 

operatorskich przez 

podmioty reprezentujące 

sektor IOB 

Wsparcie bezpośrednie cechuje się większą złożonością formalno-

administracyjną, szczególnie na etapie aplikowania o wsparcie. 

Doświadczenia z wdrażania PSF i IF wskazują, że w przypadku 

wsparcia o charakterze pośrednim możliwe jest znaczące 

uproszczenie procedur aplikacyjnych. Z tego względu należałoby 

rozważyć poszerzenie zakresu realizacji projektów operatorskich 

przez podmioty reprezentujące sektor IOB. Chodzi w tym przypadku 

o zastosowanie takiego modelu dystrybucji wsparcia, który 

generować będzie relatywnie najmniejsze obciążenia 

administracyjne dla ostatecznych odbiorców. 

Decyzja co do wyboru konkretnych rodzajów wsparcia, które 

mogłyby być oferowane w takiej formule uwarunkowana jest 

generalnym zakresem pomocy przewidzianym w przyszłym okresie 

finansowania w odniesieniu do sektora przedsiębiorstw. Niemniej 

jednak formuła operatorska mogłaby stanowić użyteczny tryb 

wdrażania interwencji dotyczącej np. internacjonalizacji MŚP, 

korzystania z usług proinnowacyjnych, ew. wdrażania 

nowoczesnych rozwiązań technologii informacyjno-

komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstw. 

Rozważenie poszerzenia 

zakresu stosowania cross-

financingu w celu 

poszerzenia zakresu działań 

możliwych do wsparcia w 

ramach realizowanych 

projektów 

W bieżącym okresie finansowania mieliśmy do czynienia z 

ograniczeniem dostępności wsparcia dotacyjnego w stosunku do 

poprzedniej perspektywy finansowej. Istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że również w przypadku przyszłej 

perspektywy finansowej szeroka dostępność wsparcia będzie 

dotyczyć raczej wsparcia w formule zwrotnej. Uwzględniając 

powyższe, należałoby rozważyć poszerzenie zakresu wsparcia 

dotacyjnego poprzez poszerzenie zakresu stosowania cross-

financingu, co pozwoliłoby beneficjentom na dofinansowanie 

realizacji szerszego katalogu działań w ramach realizowanych przez 

nich projektów opartych o wsparcie dotacyjne.  
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Utrzymanie 

dotychczasowego modelu 

dystrybucji wsparcia w 

ramach PSF, z 

jednoczesnym rozważeniem 

wprowadzenia  

dodatkowego ogniwa 

systemu realizującego 

wsparcie doradcze 

dotyczące wyboru 

szkolenia, z jednoczesnym 

wprowadzeniem preferencji 

dla podmiotów, które 

skorzystały z takiej usługi  

Zarówno w ramach niniejszego badania, jak i wcześniejszych 

ewaluacji (w tym także dotyczących bezpośrednio PSF) 

potwierdzenie znajduje teza o generalnej funkcjonalności przyjętego 

w woj. śląskim modelu finansowania wsparcia w formule popytowej. 

Tego rodzaju konkluzja uzasadnia utrzymanie dotychczasowego 

modelu dystrybucji wsparcia w ramach PSF.  

Jednocześnie jednak, w trakcie badania zidentyfikowano 

szczegółowe problemy, spośród których m.in. zasygnalizowano 

kwestię relatywnie dużego oddziaływania sektora szkoleniowego na 

aktywność przedsiębiorców w podejmowaniu decyzji o skorzystaniu 

z dofinansowania usług rozwojowych oraz – przede wszystkim – 

wyboru określonego rodzaju usługi rozwojowej.  

Taka sytuacja może zniekształcać rzeczywistą „popytowość” 

systemu wsparcia, przy czym wydaje się, że nie jest możliwe pełne 

wyeliminowanie zjawiska intensywnej akwizycji przez sektor 

szkoleniowy swoich usług, które mogą być objęte dofinansowaniem 

w ramach PSF. Jednym z rozwiązań, które mogłoby natomiast 

ograniczyć skalę wskazanego problemu byłoby wprowadzenie 

dodatkowego ogniwa całego systemu, którego rolą byłoby wsparcie 

przedsiębiorców w podjęciu decyzji o skorzystaniu z określonego 

rodzaju wsparcia w ramach PSF (podobny postulat pojawił się 

zresztą w trakcie badania jakościowego).  

Tego rodzaju rozwiązanie również mogłoby w pewnym stopniu 

zniekształcać „popytowość” całego systemu wsparcia (decyzja 

przedsiębiorcy nie byłaby w pełni autonomiczna), dlatego 

uzasadnione jest wprowadzenie określonych „bezpieczników” 

proponowanego rozwiązania. Po pierwsze, uzasadnione jest, by 

tego rodzaju pomoc doradcza była realizowana przez IP, co 

redukowałoby ryzyko np. promowania określonych podmiotów, czy 

oferowanych przez nie usług. Po drugie, mielibyśmy tutaj do 

czynienia zarówno z fakultatywnością skorzystania z takiej pomocy, 

jak i rzeczywistego wykorzystania otrzymanych zaleceń. Niemniej 

jednak, celowe byłoby rozważenie ewentualnych preferencji dla 

podmiotów decydujących się na skorzystanie z takiego doradztwa 

(ze względu na fakt, iż skorzystanie z tego rodzaju pomocy 

obniżałoby ryzyko nietrafionych usług rozwojowych).  

Zaproponowana tutaj formuła dodatkowej pomocy doradczej jest w 

swych założeniach zbliżona do formuły „doradców energetycznych” 

funkcjonującej w ramach wsparcia oferowanego przez Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z 

jednostkami wojewódzkimi. Doradcy energetyczni m.in. wspierają 

zainteresowane podmioty (w tym: przedsiębiorstwa) w zakresie 

planowania inwestycji w obszarze ochrony środowiska oraz 

identyfikacji dostępnych źródeł finansowania inwestycji.  

Rozważanie formalnego 

włączenia firm 

szkoleniowych w system 

dystrybucji wsparcia w 

ramach PSF 

Tak jak wskazano powyżej, mamy do czynienia z dużą funkcjonalną 

istotnością firm szkoleniowych dla funkcjonowania PSF, co 

przejawia się nie tylko w tym, że pełnią one rolę usługodawców, ale 

także, że prowadzona jest przez nie intensywna akwizycja 

oferowanych usług rozwojowych. Jednocześnie, ich formalne 

włączenie w model dystrybucji wsparcia w ramach PSF jest 

relatywnie ograniczone.  
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Z tego względu należałoby rozważyć formalne włączenie firm 

szkoleniowych w system dystrybucji wsparcia, co mogłoby polegać 

np. na określeniu, że to usługodawca odpowiedzialny jest za 

przekazanie Operatorowi faktury za przeprowadzoną usługę 

rozwojową i zaświadczenia ukończenia przez uczestników 

indywidualnych usług rozwojowych. Włączenie firm szkoleniowych 

w sposób formalny w system PSF, które skutkowałoby m.in. 

koniecznością formalnej współpracy z Operatorem, mogłoby 

ograniczyć skłonność do ewentualnych nadużyć po stronie sektora 

szkoleniowego (związanych nie tylko z agresywną akwizycją, ale 

także przeszacowaniem kosztów usług rozwojowych). 

Dodatkowym uzasadnieniem jest w tym przypadku zmniejszenie 

obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw korzystających ze 

wsparcia.   

Wprowadzenie pełnej 

elektronizacji naborów 

dokumentacji w ramach PSF 

na wszystkich etapach 

aplikowania, a nie tylko na 

etapie fiszek projektowych  

W chwili obecnej elektroniczny tryb naboru dokumentacji dotyczy 

wyłącznie etapu fiszek projektowych, zasadnicza dokumentacja 

aplikacyjna (bardziej rozbudowana) składana jest do Operatorów w 

formie papierowej. Uwzględniając występujące w dotychczasowym 

okresie wdrażania PSF okresy zakłócenia „drożności” całego 

systemu wsparcia ze względu na brak możliwości weryfikacji dużej 

ilości dokumentacji od wnioskodawców przez Operatorów, 

elektronizacja procesu naboru mogłaby częściowo zapobiec takim 

sytuacjom w przyszłości. A jest to o tyle istotne, że wcześniejsze 

problemy skutkują m.in. zmianą sposobu prowadzenia naborów, 

która – choć usprawnia funkcjonowanie systemu – to jednak 

ogranicza bieżącą dostępność wsparcia.  

W celu ograniczenia kosztochłonności wprowadzenia niniejszego 

rozwiązania należałoby rozważyć możliwość wykorzystania do 

naboru dokumentacji w ramach PSF systemu informatycznego 

stosowanego w procesie aplikowania o wsparcie bezpośrednie w 

ramach RPO WSL. 

Należy przy tym zauważyć, że w odniesieniu do wsparcia o 

zbliżonym charakterze, tj. pomocy oferowanej w ramach Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego, występuje możliwość aplikowania o 

wsparcie w sposób elektroniczny (choć jednocześnie dopuszczony 

jest także tryb tradycyjny).  

Rozważenie dalszego 

uproszczenia dokumentacji 

aplikacyjnej składanej w 

ramach PSF  

 

Analiza wymagań formalno-administracyjnych dotyczących PSF (ale 

także opinie podmiotów korzystających z tego rodzaju wsparcia) 

wskazuje, że mamy w tym przypadku do czynienia z relatywnie 

dużym poziomem uproszczeń w stosunku do wsparcia 

bezpośredniego oferowanego w ramach RPO WSL 2014-2020. 

Jednocześnie, systematycznie podejmowane są działania na rzecz 

dalszych uproszczeń wymaganej dokumentacji aplikacyjnej 

składanej w ramach PSF (kolejna zmiana wymagań w tym zakresie 

planowana jest na 30.06.2020). Nadal jednak wskazać można na 

takie rodzaje dokumentów, w przypadku których uzasadnione 

byłoby rozważenie rezygnacji z wymagania ich przedkładania. 

Szczegółowy wykaz tych dokumentów przedstawiono w tabeli 

wniosków i rekomendacji. W tym miejscu warto zwrócić uwagę np. 

na wymóg przedkładania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i 

składkach ZUS. Analizując wymagania w ramach Krajowego 
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Funduszu Szkoleniowego (gdzie oferowana jest pomoc o 

przeznaczeniu zbliżonym do PSF) nie ma wymogu przedkładania 

tego rodzaju dokumentów (generalnie w przypadku tego 

instrumentu pomocowego wymagania dokumentacyjne na etapie 

aplikowania o wsparcie są mniejsze niż w przypadku PSF).    

Rozważenie wprowadzenia 

w ramach PSF rozwiązań 

ograniczających 

przeszacowanie kosztów 

szkoleń i doradztwa  

Istotnym problemem zasygnalizowanym w badaniu w odniesieniu 

do PSF jest przeszacowanie kosztów szkoleń i doradztwa w ramach 

Bazy Usług Rozwojowych, która jest kluczowym dla prawidłowego 

funkcjonowania PSF elementem systemu. Częściowo problem ten 

jest powiązany z sygnalizowanym wcześniej zjawiskiem aktywnej 

akwizycji swojej oferty usług rozwojowych przez sektor szkoleniowy.  

Z tego względu uzasadnione jest wprowadzenie rozwiązań, które – 

choć częściowo – będą ograniczać skalę wskazanego problemu. 

Dodatkową okolicznością, która musi być tutaj jednak uwzględniona 

jest fakt, że BUR zarządzany jest przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości, nie zaś przez IZ/IP RPO WSL. Możliwości 

oddziaływania na funkcjonowanie BUR są więc na poziomie 

regionalnym relatywnie ograniczone. Ta kwestia powinna być 

jednak przedmiotem współpracy i konsultacji z PARP, tak by 

zasygnalizować pożądane zmiany dotyczące funkcjonowania BUR. 

Z kolei na poziomie regionalnym skalę występowania niniejszego 

problemu można starać się ograniczyć m.in. poprzez wprowadzenie 

stawek jednostkowych w ramach poszczególnych kategorii usług; 

rozważenie degresywnego poziomu dofinansowania wraz ze 

wzrostem kosztu szkolenia; wykorzystanie danych zawartych w 

BUR do analizy cen świadczonych usług szkoleniowych i 

doradczych. 

Wprowadzenie 

dodatkowych premii w 

ramach PSF za realizację 

usług rozwojowych w 

zakresie efektywności 

energetycznej i ochrony 

środowiska. 

Uwzględniając kierunki polityk wspólnotowych stwierdzić należy, że 

zagadnienia dotyczącej efektywności energetycznej i ochrony 

środowiska są jednymi z priorytetów rozwojowych. Pomimo tego, że 

w przypadku PSF w sposób ograniczony stosowane są narzędzia 

określonego kierunkowania wsparcia, to jednak nie ma 

przeciwwskazań, by wprowadzić takie rozwiązania, które będą 

premiować korzystanie z usług rozwojowych w zakresie 

efektywności energetycznej i ochrony środowiska. 

Możliwym do zastosowania instrumentem mogłoby być stosowanie 

premii dotyczącej uzyskanego poziomu dofinansowania w 

przypadku korzystania z usług rozwojowych w zakresie 

efektywności energetycznej i ochrony środowiska (na wzór obecnie 

stosowanych premii, które mają jednak przede wszystkim charakter 

podmiotowy, a nie przedmiotowy).  

Wprowadzenie rozwiązań w 

ramach PSF dostosowanych 

do pogorszenia się ogólnej 

sytuacji ekonomicznej w 

wyniku pandemii, 

przynajmniej w 

początkowym okresie 

wdrażania RPO WSL 2021-

2027: 

Analiza poziomu zainteresowania wsparciem w ramach PSF w 

bieżącym okresie finansowania wskazuje na bardzo duży popyt na 

tego rodzaju pomoc. Jednocześnie jednak, pogorszenie sytuacji 

ekonomicznej w rezultacie pandemii koronawirusa może w 

przyszłym okresie finansowania (a przynajmniej w jego początkowej 

fazie) ów popyt zaburzyć. Stąd uzasadnienie dla podjęcia działań, 

które przynajmniej częściowo to zaburzenie popytu pozwolą 

ograniczyć. W sposób szczegółowy opisano je w tabeli wniosków i 

rekomendacji, natomiast co do zasady dotyczą one zapewnienia 

możliwie jak największej dostępności wsparcia, ale także 
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zwiększenia jego atrakcyjności.  

Rozważenie wprowadzenia 

dodatkowych zachęt w 

ramach IF związanych z 

generowaniem określonego 

efektu w ramach 

planowanego 

przedsięwzięcia 

W badaniu jakościowym zwrócono uwagę, że w przypadku IF 

występuje większa konkurencyjność innych źródeł finansowania niż 

ma to miejsce w przypadku wsparcia dotacyjnego. Oczywiście, 

dostępna w ramach IF pomoc zakłada określone preferencje dla 

pożyczkobiorców, które zwiększają atrakcyjność dla IF w 

porównaniu np. do komercyjnej oferty kredytowej. Jednocześnie 

jednak, tego rodzaju preferencje mogą być niewystarczające do 

zapewnienia odpowiedniego poziomu zainteresowania wsparciem w 

ramach IF. Z tego względu należałoby rozważyć wprowadzenie 

ewentualnych dodatkowych zachęt, które jednocześnie wiązałyby 

wdrażanie IF z osiąganiem efektów istotnych z punktu widzenia 

celów Programu, czy szerzej – polityki wspólnotowej, np. 

określonego efektu ekologicznego. 

Rozważenie wprowadzenia 

dalszych uproszczeń 

dokumentacyjnych w 

ramach aplikowania o 

wsparcie w ramach IF i 

realizacji dofinansowanych 

przedsięwzięć 

W porównaniu ze wsparciem dotacyjnym wymagania 

dokumentacyjne są w przypadku IF mniejsze, co jest atutem tej 

formy wsparcia, ale jednocześnie wynika z mniejszych zobowiązań, 

jakie nakładane są na realizatorów przedsięwzięć finansowanych w 

oparciu o pomoc zwrotną. Jednocześnie jednak, istnieją dalsze 

możliwości w zakresie uproszczeń. Szczegółowy ich zakres 

wskazano w tabeli wniosków i rekomendacji, natomiast podkreślić 

należy, że przynajmniej w części ich wdrożenie może być 

uwarunkowane dopuszczeniem takich uproszczeń na poziomie 

wspólnotowym (dotyczy to dokumentacji ponoszonych wydatków) 

oraz wymaganiami określonymi przez podmioty udzielające 

wsparcia (dotyczy to dokumentacji aplikacyjnej).  

Wprowadzenie w przyszłym 

okresie finansowania w 

możliwie najszerszym 

zakresie metod 

uproszczonych rozliczania 

projektów.  

Tak jak wskazywano wcześniej, projekty regulacji wspólnotowych 

dotyczących przyszłego okresu finansowania sugerują zwiększenie 

znaczenia metod uproszczonych rozliczania projektów. W związku z 

powyższym należy w możliwie najszerszym zakresie wprowadzić 

tego rodzaju rozwiązania w ramach RPO WSL 2014-2020, 

uwzględniając jednocześnie doświadczenia z bieżącego okresu 

finansowania.  

Nie znając jeszcze ostatecznego kształtu regulacji wspólnotowych 

dotyczących metod uproszczonych nie jest możliwe ostateczne 

sformułowanie zaleceń programowych. Niemniej jednak w tabeli 

wniosków i rekomendacji przedstawiono szczegółowe rozwiązania, 

które zaleca się wprowadzić w przypadku, gdy regulacje 

wspólnotowe nie będą tego uniemożliwiać.  

Warto przy tym podkreślić, że szerokie i elastyczne stosowanie 

metod uproszczonych jest stosowane w obecnym okresie 

finansowania także w innych programach pomocowych 

skierowanych do sektora przedsiębiorstw. Dotyczy to np. wsparcia 

w ramach Programu Horyzont 2020, w którym zakłada się stały 

poziom stawek ryczałtowych na całość zadań, a jednocześnie 

zakłada się dowolność w sposobie rozliczania kosztów pośrednich 

(wybór metody stawki ryczałtowej, kwoty ryczałtowej lub stawek 

jednostkowych).  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania 
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W poniższej tabeli przedstawiono wnioski z badania oraz propozycje odnoszących się do 

nich rekomendacji. Zgodnie z wymaganiami określonymi przez 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). 

W kontekście poniższych rekomendacji podkreślić trzeba, że badanie było realizowane przed 

wystąpieniem pandemii koronawirusa i obrazuje przede wszystkim potrzeby sprzed tego 

okresu. W procesie formułowania rekomendacji starano się, w miarę możliwości, uwzględnić 

nowe okoliczności związane przede wszystkim ze zmianą sytuacji społeczno-gospodarczej i 

jej ewentualnym oddziaływaniem średnio- i długookresowym. Jednocześnie jednak, biorąc 

pod uwagę dynamikę zmian na poziomie wspólnotowym, krajowym i regionalnym w związku 

z dostosowywaniem się do bieżących okoliczności, wnioski i rekomendacje należy traktować 

jako aktualne na moment ich formułowania, tj. kwiecień 2020 roku. W przypadku 

rekomendacji oznacza to, że niezbędna jest dalsza analiza: (a) potrzeb przedsiębiorstw w 

celu próby uchwycenia oddziaływania zmiany obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej 

spowodowanej pandemią (oraz jej następstw) na przedsiębiorstwa, (b) ewentualnych zmian 

dotyczących wspólnotowych i krajowych regulacji, które to zmiany mogą uniemożliwiać lub 

zwiększać celowość wdrożenia proponowanych zaleceń.   
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Tabela 8. Tabela wniosków i 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.  W ramach 

przeprowadzonych 

analiz zidentyfikowano 

określone ograniczenia 

absorpcyjne oraz 

problemy w aplikowaniu 

o wsparcie dotyczące 

przede wszystkim 

złożoności formalnej 

procesu aplikacyjnego. 

(s. 80-97) 

Uproszczenie w 

ramach bieżącego 

okresu 

finansowania 

wymagań 

dotyczących 

dokumentacji 

wymaganej na 

etapie aplikowania 

o wsparcie oraz 

wprowadzenie 

zmian dotyczących 

sposobu 

prowadzenia 

oceny.  

(a. 94-97) 

▪ IZ RPO WSL 

2014-2020 

▪ IP RPO WSL 

2014-2020 

 

(a) Rozważenie rezygnacji z wymagania na 

etapie aplikowania o wsparcie z 

następujących rodzajów dokumentów 

(dotyczy dokumentów obligatoryjnych w 

naborach dotyczących ewaluowanych 

Działań; uwzględniono nabory 

najpóźniejsze): 

- dokument (lub dokumenty) stanowiący 

potwierdzenie formy prawnej Wnioskodawcy  

(przy możliwości utrzymania obecnego 

wymogu w przypadku spółek cywilnych – ze 

względu na brak możliwości pozyskania 

niezbędnych informacji w inny sposób) – 

dotyczy wszystkich rodzajów wsparcia w 

ramach EFRR, 

- umowa o konsorcjum / partnerstwie na rzecz 

realizacji projektu (ew. w przypadku 

projektów konsorcjalnych w obszarze B+R – 

rezygnacja z załącznika nr 2 do wzoru 

umowy o konsorcjum na rzecz realizacji 

projektu) – dotyczy wszystkich rodzajów 

wsparcia w ramach EFRR; z kolei rezygnacja 

dotycząca załącznika nr 2 do wzoru umowy o 

konsorcjum na rzecz realizacji projektu – 

dotyczy Działania 1.2, 

31 grudnia 2021 Programowa 
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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 

- dokumenty dotyczące OOŚ, które składane 

są jako załączniki do Formularza OOŚ 

(należy utrzymać wymóg składania 

Formularza OOŚ, lecz zrezygnować z 

konieczności składania dodatkowych 

załączników, ograniczając się do oświadczeń 

wnioskodawcy) – dotyczy projektów 

infrastrukturalnych realizowanych w ramach 

EFRR,  

- analiza SWOT odnosząca się do 

planowanego przedsięwzięcia – dotyczy 

Działania 1.3 (dokument wymagany od 

wnioskodawców w odniesieniu do typu 

projektu: Rozwój usług świadczonych przez 

Instytucje Otoczenia Biznesu). 

(b) W przypadku konieczności pozyskania 

konkretnej informacji, która do tej pory 

pozyskiwana była w oparciu o ww. 

dokumenty – wprowadzenie do wniosku o 

dofinansowanie możliwości przekazania tej 

informacji.  

(c) Weryfikacja wymaganej dokumentacji 

aplikacyjnej pod kątem jej niezbędności dla 

procesu oceny w dwóch aspektach: 

merytorycznym i formalnym, poprzez 

badanie opinii wśród osób zajmujących się 

oceną wniosków o dofinansowanie pod 

kątem rzeczywistego wykorzystywania 
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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 

poszczególnych rodzajów informacji / 

rodzajów dokumentów – chodzi o 

przeprowadzenie przez IZ RPO WSL 

internetowego badania opinii osób zajmujących 

się oceną wniosków o dofinansowanie (ze 

szczególnym uwzględnieniem ekspertów 

zewnętrznych), którego celem byłoby 

zidentyfikowanie tych rodzajów informacji / 

dokumentów, które nie są wykorzystywane w 

procesie oceny lub są wykorzystywane w 

sposób bardzo ograniczony; zidentyfikowane w 

ten sposób rodzaje informacji / dokumentów 

powinny zostać poddane weryfikacji formalnej 

(pod kątem wymagań prawnych) i ew. 

zmodyfikowane lub – w przypadku braku innych 

przeciwwskazań – wyeliminowane z katalogu 

wymaganych informacji / dokumentów. 

(d) Rozważenie realizacji paneli eksperckich w 

ocenie przedsięwzięć B+R (Działanie 1.1 i 

1.2) w formule zdalnej – chodzi o uproszczenie 

realizacji tego sposobu oceny; w przypadku 

skutecznego przetestowania tej formuły możliwe 

byłoby poszerzanie zakresu stosowania paneli 

eksperckich jako sposobu oceny (obecnie 

ograniczeniem dla stosowania tej metodyki jest 

jej złożoność organizacyjna, dlatego może ona 

być stosowana właściwie wyłącznie w naborach 

o relatywnie małej liczbie złożonych wniosków o 
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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 

dofinansowanie); ewentualne wdrożenie tego 

rozwiązania jako docelowego powinno 

uwzględniać takie aspekty jak: dysponowanie 

przez wszystkich uczestników dostępem do 

odpowiednich zasobów teleinformatycznych 

(sprzęt, oprogramowanie, łącze internetowe o 

odpowiedniej przepustowości); zapewnienie 

odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, w 

szczególności na etapie weryfikacji tożsamości 

interesariuszy. 

(e) Wdrożenie proponowanych rozwiązań – w 

miarę możliwości – w ramach bieżącego 

okresu finansowania i potraktowanie ich 

jako rozwiązań „testujących” usprawnienia, 

które miałyby zostać wprowadzone w 

odniesieniu do Programu na lata 2021-2027 – 

obecny etap wdrażania RPO WSL 2014-2020 

ogranicza możliwości całościowego wdrożenia / 

przetestowania proponowanych rozwiązań; 

jednakże tam, gdzie jeszcze będzie 

występowała taka możliwość należy rozważyć 

wariant testowania proponowanych rozwiązań; 

w przypadku jej braku, zalecenia należy 

traktować jako odnoszące się do przyszłego 

okresu finansowania. 

2.  Jednym z głównych 

problemów na etapie 

realizacji projektów są 

Dążenie do jak 

najszerszego 

zastosowania 

▪ IZ RPO WSL 

2014-2020 

▪ IP RPO WSL 

(a) Rozważenie wprowadzenia mechanizmu 

uproszczonych rozliczeń we wszystkich 

planowanych w bieżącym okresie 

31 grudnia 2021 Programowa 
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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 

trudności związane z 

procesem rozliczania 

dofinansowanych 

przedsięwzięć. 

(s. 97; 106)  

metod 

uproszczonych 

rozliczania 

projektów w 

przyszłym okresie 

finansowania. 

(s. 97; 106) 

2014-2020 finansowania naborach dotyczących 

wsparcia przedsiębiorstw przewidzianych do 

przeprowadzenia w bieżącym okresie 

finansowania, ze szczególnym 

uwzględnieniem wsparcia bezpośredniego – 

chodzi o jak najszersze zastosowanie metod 

uproszczonych dla wszystkich pozostałych do 

uruchomienia naborów, w odniesieniu do 

całości lub części kosztów kwalifikowalnych.  

(b) Wykorzystanie – obok innych danych 

źródłowych o charakterze zastanym lub 

pierwotnym – danych finansowych 

projektów zrealizowanych w bieżącej 

perspektywie finansowej do określenia 

szczegółowych parametrów dotyczących 

stosowania metod uproszczonych 

rozliczania projektów w przyszłym okresie 

finansowania – chodzi tutaj przede wszystkim 

o położenie nacisku na wykorzystanie 

rzeczywistych danych historycznych 

(poddanych indeksacji) dotyczących kosztów 

realizacji określonych zadań. 

(c) Zastosowanie – na bazie doświadczeń z 

bieżącego okresu finansowania – 

określonych rozwiązań w zakresie 

uproszczonych metod rozliczeń w przyszłym 

okresie finansowania ze szczególnym 

uwzględnieniem: 
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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 

- zastosowania stawek jednostkowych w 

przypadku typów interwencji o relatywnie 

wysokim poziomie standaryzacji i/lub których 

zakres jest szczegółowo wskazany co do 

rodzaju działań kwalifikowalnych określonych 

w SZOOP lub regulaminie konkursu, usług 

szkoleniowych i doradczych świadczonych 

na rzecz beneficjenta lub jego pracowników,  

- zastosowania stawek ryczałtowych dla 

całości kosztów pośrednich kwalifikowalnych 

w danym obszarze interwencji, 

- w przypadku dopuszczenia przynajmniej 

jednej z metod uproszczonych rozliczania 

projektów w danym obszarze interwencji – 

wprowadzenie obligatoryjności stosowania 

dopuszczonej metody lub metod rozliczania 

projektów w sposób uproszczony, 

- dopuszczania możliwości łączenia różnych 

metod uproszczonych rozliczania projektu w 

ramach danego obszaru interwencji (z 

zachowaniem zasady odrębności rodzajów 

kosztów, których dotyczą poszczególne 

dopuszczone metody), 

- ograniczania – w miarę możliwości – sytuacji 

łączenia metod uproszczonych z metodą 

faktycznie poniesionych wydatków w celu 

uproszczenia metodyki rozliczania 
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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 

poszczególnych projektów,  

- dostosowania (i określenia w regulaminie 

konkursu) sposobu dokumentowania 

rozliczenia wydatków metodami 

uproszczonymi do specyfiki poszczególnych 

obszarów interwencji, przy jednoczesnym 

wskazywaniu w dokumentacji konkursowej 

przykładowych sposobów dokumentowania 

wydatków i/lub wskazywaniu przykładowych 

sposobów dokumentowania wydatków w 

przypadku kwot ryczałtowych w odniesieniu 

do wskaźników obligatoryjnych dla danego 

obszaru interwencji.  

(d) Uwzględnienie kwestii stosowania metod 

uproszczonych na etapie konstruowania 

katalogu wskaźników dla Programu poprzez 

weryfikację użyteczności planowanych do 

zastosowania wskaźników dla identyfikacji i 

pomiaru realizacji zadań / uzyskania efektów 

w ramach metod uproszczonych rozliczania 

projektów.  

3.  W toku analizy 

zidentyfikowano 

określone potrzeby i 

oczekiwania sektora 

przedsiębiorstw 

dotyczące wsparcia w 

przyszłej perspektywie 

Zaoferowanie w 

przyszłym okresie 

finansowania 

wsparcia w sposób 

uwzględniający 

optymalne 

dopasowanie do 

▪ IZ RPO WSL 

▪ IP RPO WSL 

(a) Utrzymanie wsparcia dotacyjnego w 

odniesieniu do możliwie jak najszerszego 

zakresu interwencji – chodzi w tym przypadku 

o zapewnienie możliwości skorzystania przez 

przedsiębiorstwa ze wsparcia dotacyjnego w 

zakresie szerszym niż w obecnym okresie 

finansowania, tj. przynajmniej poprzez:  

31 grudnia 2021 Programowa 
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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 

finansowej oraz 

uwarunkowania 

dotyczące określenia 

zakresu interwencji, w 

szczególności: 

a. utrzymujące się 

zapotrzebowanie 

na wsparcie 

dotacyjne (i 

antycypowany 

wzrost tego 

zapotrzebowania 

wraz z 

pogorszeniem się 

ogólnej sytuacji 

gospodarczej w 

efekcie pandemii), 

b. występowanie 

ograniczeń w 

kierunkowaniu 

wsparcia 

dotacyjnego 

(wymagania 

związane z 

wpisywaniem się w 

Inteligentne 

Specjalizacje woj. 

śląskiego, 

potrzeb i oczekiwań 

przedsiębiorstw 

oraz niwelujący – w 

miarę możliwości – 

ograniczenia 

zidentyfikowane w 

bieżącym okresie 

finansowania, przy 

jednoczesnym 

uwzględnieniu 

wymagań 

dotyczących 

zakresu i warunków 

wsparcia 

określonych na 

poziomie 

wspólnotowym.  

(s. 98-101) 

- zapewnienie wsparcia dotacyjnego 

wykraczającego poza projekty, których 

celem jest wzrost innowacyjności, a 

obejmującego także przedsięwzięcia 

zorientowane na wzrost konkurencyjności 

(przy ewentualnym premiowaniu w tym 

przypadku tych projektów, które mają 

charakter innowacyjny); dla przedsięwzięć 

dotyczących wzrostu konkurencyjności 

dominujący charakter powinno mieć 

wsparcie zwrotne, niemniej jednak jako 

sposób wdrożenia niniejszego zalecenia  

należałoby rozważyć  np. przeprowadzenie 

tylko jednego naboru w formule dotacyjnej 

(w początkowym okresie wdrażania 

Programu, co pozwoliłoby na jego 

zastosowanie w okresie najsilniejszego 

oddziaływania na sektor przedsiębiorstw 

trudności wynikających z obecnej pandemii 

koronawirusa)   

lub 

- zapewnienie wsparcia dotacyjnego 

wyłącznie dla projektów, których celem jest 

wzrost innowacyjności, przy jednoczesnym 

dopuszczeniu innowacyjności projektu na 

poziomie przedsiębiorstwa. 

(b) Rezygnacja – w przypadku dopuszczenia 

takiej możliwości w regulacjach 
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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 

c. zapotrzebowanie 

na wsparcie w 

zakresie ochrony 

środowiska 

efektywności 

energetycznej i 

odnawialnych 

źródeł energii, 

transformacji 

obszarów 

górniczych przy 

jednoczesnych 

trudnościach 

dotyczących 

oferowania tego 

rodzaju wsparcia w 

formule zwrotnej, 

d. ograniczone 

zapotrzebowanie 

na wsparcie w 

zakresie B+R 

pozbawione  

komponentu 

wdrożeniowego, 

e. zapotrzebowanie 

na wsparcie 

wspomagające 

działalność 

wspólnotowych – w ramach wsparcia 

dotacyjnego (zorientowanego na wzrost 

innowacyjności i/lub konkurencyjności) ze 

stosowania wymogów lub preferencji 

dotyczących IS – chodzi o niestosowanie 

wymogu wpisywania się projektów w IS w 

ramach wsparcia dotacyjnego przy 

ewentualnym (a) stosowaniu preferencji dla 

projektów wpisujących się w IS i/lub (b) 

wyodrębnieniu jednego naboru skierowanego 

wyłącznie dla projektów wpisujących się w IS. 

(c) Podjęcie działań w kierunku wprowadzenia 

wsparcia inwestycyjnego o charakterze 

bezzwrotnym dedykowanego działaniom 

dotyczącym ochrony środowiska 

(gospodarka cyrkularna), efektywności 

energetycznej i odnawialnych źródeł energii, 

transformacji obszarów górniczych – chodzi 

tu o wprowadzenie mechanizmu 

zapewniającego odpowiednią skuteczność w 

dystrybucji wsparcia istotnego z punktu 

widzenia celów wspólnotowych, a których 

celowość z punktu widzenia przedsiębiorstwa 

może być mniejsza niż w przypadku projektów z 

obszaru konkurencyjności i innowacyjności.   

(d) Zapewnienie w przypadku wsparcia w 

obszarze badawczo-rozwojowym pomocy na 

działania o charakterze wdrożeniowym – 
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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 

eksportową 

przedsiębiorstw, 

f. brak wsparcia 

skierowanego do 

sektora turystyki 

przy jednoczesnym 

zapotrzebowaniu 

na tego rodzaju 

pomoc, 

g. występowanie 

istotnych 

ograniczeń 

związanych 

dotyczących 

wsparcia w 

zakresie 

przygotowania 

terenów 

inwestycyjnych, 

h. brak instrumentów 

pomocowych 

zorientowanych na 

wsparcie 

innowacyjnych 

przedsięwzięć 

przez 

nowopowstające 

podmioty, 

chodzi o taką operacjonalizację zakresu 

interwencji w obszarze B+R, by zapewnione 

było wsparcie z uwzględnieniem komponentu 

wdrożeniowego (komponent ten nie miałby 

charakteru obligatoryjnego, ale każdorazowo 

byłby dostępny jako kwalifikowalny element 

działań projektowych). 

(e) Zapewnienie instrumentów wsparcia 

działalności eksportowej przedsiębiorstw – 

chodzi o to, by w zakresie umiędzynarodowienia 

gospodarki regionu jak największy nacisk 

(mierzony wielkością alokacji) położyć na 

działania w zakresie wsparcia dla konkretnych 

przedsiębiorstw realizujących projekty 

dotyczące internacjonalizacji swojej 

działalności.  

(f) Zapewnienie wsparcia inwestycyjnego dla 

sektora turystyki – chodzi o zapewnienie 

wsparcia dla sektora turystyki w formule 

bezzwrotnej przy jednoczesnym niestosowaniu 

wymogów interwencji w zakresie 

innowacyjności przedsięwzięcia; pogorszenie 

sytuacji ekonomicznej w związku z pandemią 

może ograniczać potencjał absorpcyjny tego 

sektora w początkowym okresie wdrażania 

Programu, należałoby w związku z tym 

rozważyć wyodrębnienie w ramach interwencji 

dotyczącej wzrostu konkurencyjności naboru 
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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 

i. brak instrumentów 

pomocowych 

zorientowanych na 

wsparcie IOB w 

procesie 

świadczenia przez 

nie usług dla 

przedsiębiorców 

przy jednoczesnym 

zapotrzebowaniu 

sektora otoczenia 

biznesu na tego 

rodzaju wsparcie, 

j. wysoki poziom 

zapotrzebowania 

na wsparcie 

realizowane w 

formule PSF, 

k. wysoki poziom 

zainteresowania 

wsparciem 

oferowanym w 

formule IF,  

l. ryzyko spadku 

zainteresowania 

zwrotnymi formami 

wsparcia 

pozbawionymi  

dedykowanego sektorowi turystyki i 

przeprowadzenie go w późniejszym okresie. 

(g) Modyfikacja wsparcia dotyczącego 

przygotowania terenów inwestycyjnych, w 

taki sposób, by możliwe było późniejsze 

oferowanie przygotowanych terenów 

inwestycyjnych dużym przedsiębiorstwom – 

chodzi o wyeliminowanie ograniczenia 

występującego w obecnym okresie 

finansowania, które uniemożliwia orientowanie 

projektów z tego zakresu na dotarcie do sektora 

dużych przedsiębiorstw; w przypadku 

niniejszego rodzaju wsparcia – przed 

określeniem szczegółowych warunków jego 

realizacji – należy przeprowadzić ocenę 

wykorzystania terenów inwestycyjnych 

wspartych w bieżącym i poprzednim okresie 

finansowania (pogorszenie sytuacji 

ekonomicznej może utrudnić skuteczne 

wykorzystanie już istniejących terenów 

inwestycyjnych, uniemożliwiając realizację 

przyjętych w projektach założeń).  

(h) Rozważenie wsparcia inwestycyjnego dla 

start-up’ów oferowanego w formule 

operatorskiej lub systemowej – chodzi tu o 

takie przedsięwzięcia, w ramach których 

instytucja będąca beneficjentem odpowiedzialna 

jest za redystrybucję otrzymanych środków do 
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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 

elementu 

umarzalnego (w 

związku z 

pogorszeniem się 

ogólnej sytuacji 

społeczno-

ekonomicznej). 

(s. 98-101) 

ostatecznych odbiorców na określonych 

warunkach; wspierany byłby w tym przypadku 

proces powstania innowacyjnych podmiotów 

gospodarczych; formuła operatorska 

stanowiłaby w tym przypadku narzędzie 

uproszczenia procedur aplikacyjnych dla 

ostatecznych odbiorców przy jednoczesnym 

zapewnieniu prawidłowości merytorycznej 

weryfikacji zgłaszanych pomysłów (co zostałoby 

zapewnione poprzez odpowiednio 

„skalibrowany” wybór operatora); alternatywą 

dla projektu operatorskiego mógłby być także 

projekt systemowy realizowany przez ŚCP 

„skalibrowany” nie na wsparcie o dużej skali 

(duża liczba wspartych podmiotów), ale na 

wsparcie kilku przedsięwzięć w całym okresie 

wdrażania przy jednocześnie pogłębionej 

wstępnej weryfikacji merytorycznej na etapie 

kwalifikowania przedsięwzięć do uzyskania 

przewidzianego wsparcia.  

(i) Rezygnacja ze wsparcia kierowanego do 

instytucji otoczenia biznesu (za wyłączeniem 

ewentualnej realizacji przez te podmioty 

projektów w formule operatorskiej 

zorientowanych na pośrednie wsparcie 

przedsiębiorstw oraz za wyłączeniem IOB 

występujących w roli partnera / lidera 

projektów realizowanych wspólnie z 
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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 

województwem w ramach projektów 

pozakonkursowych) – chodzi o w tym 

przypadku o stworzenie mechanizmu, który 

zapewniłby ciągłość świadczenia usług przez 

IOB w ramach oferowanego już teraz przez nie 

katalogu usług skierowanych do sektora 

przedsiębiorstw (w ramach projektów 

operatorskich), a jednocześnie ograniczył 

zjawisko poszerzania katalogu usług 

wysokospecjalistycznych bez możliwości ich 

świadczenia po zakończeniu realizacji projektu; 

w celu zapewnienia wspierania tylko takiego 

katalogu usług, który byłby uzasadniony z 

punktu widzenia celów rozwojowych regionu 

możliwe byłoby zawężenie wsparcia 

świadczenia określonego rodzaju usług.  

(j) Utrzymanie i zapewnienie możliwie jak 

największej puli środków finansowych na 

wsparcie w ramach PSF – chodzi w tym 

przypadku o zapewnienie odpowiedniej podaży 

wsparcia w kontekście doświadczeń z 

bieżącego okresu finansowania; w przypadku 

alokacji wyższej niż w bieżącym okresie 

finansowania wymagałoby to podjęcia działań 

zorientowanych na utrzymanie „drożności” 

systemu, może być także celowe zwiększenie 

liczby operatorów.  

(k) Utrzymanie i zapewnienie możliwie jak 
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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 

największej puli środków finansowych na 

wsparcie w ramach IF w obszarze 

wyznaczonym przez ewaluację ex-ante (z 

zachowaniem możliwości wsparcia na cele 

inwestycyjne i obrotowe) – chodzi w tym 

przypadku w szczególności o zapewnienie 

dostępności wsparcia obrotowego (w sytuacji 

wdrożenia rekomendacji dotyczącej 

zapewnienia wsparcia dotacyjnego nie tylko w 

obszarze innowacyjności, ale i 

konkurencyjności); niniejsze zalecenie ma 

szczególne uzasadnienie w przypadku 

wdrożenia rozwiązań wskazanych w 

rekomendacji nr 5, które dotyczą zwiększenia 

atrakcyjności wsparcia w ramach IF. 

(l) Rozważenie wprowadzenia pomocy zwrotnej 

w formule umarzalnej – chodzi o 

wprowadzenie instrumentu pomocowego, który 

zawierałby element umarzalny powiązany z 

osiągnięciem określonego efektu (np. 

ekologicznego, energetycznego, społecznego), 

stanowiącego efekt dodatkowy i fakultatywny 

dofinansowanego przedsięwzięcia; umorzenie 

dotyczyłoby określonej części otrzymanej 

pożyczki i realizowane byłoby w przypadku 

udokumentowania osiągnięcia rzeczonego 

efektu.  
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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 

4.  W toku analizy 

zidentyfikowano 

najbardziej pożądane 

aspekty modelu 

dystrybucji wsparcia dla 

sektora przedsiębiorstw 

(z wyłączeniem PSF i 

IF) oraz zidentyfikowano 

istotne uwarunkowania 

oferowania tej formy 

wsparcia, tj. przede 

wszystkim: 

(a) duży potencjał i 

doświadczenie IP 

RPO WSL (ŚCP) w 

obszarze 

dystrybucji 

wsparcia dla 

przedsiębiorstw, 

(b) duża złożoność 

formalno-

administracyjna 

realizacji 

przedsięwzięć w 

formule wsparcia 

bezpośredniego 

dla 

przedsiębiorstw, 

Zaprojektowanie w 

przyszłym okresie 

finansowania 

modelu dystrybucji 

wsparcia dla 

sektora 

przedsiębiorstw (z 

wyłączeniem PSF i 

IF) w sposób 

optymalny z punktu 

widzenia potrzeb 

przedsiębiorstw i 

ograniczenia 

trudności w 

realizacji 

interwencji. 

(s. 102) 

▪ IZ RPO WSL 

▪ IP RPO WSL 

(ŚCP) 

(a) Utrzymanie IP jako podmiotu 

odpowiedzialnego za dystrybucję wsparcia 

bezpośredniego skierowanego do 

przedsiębiorstw – dotychczasowy model 

dystrybucji wsparcia bezpośredniego dla 

przedsiębiorstw zakładający realizację tego 

wsparcia przede wszystkim przez ŚCP powinien 

być kontynuowany; w przypadku zachowania w 

przyszłym okresie finansowania interwencji o 

zbliżonym charakterze do interwencji wdrażanej 

przez ŚCP w bieżącym okresie finansowania 

we wszystkich obszarach powinno zostać 

utrzymanie zadań wdrożeniowych przez ŚCP; w 

przypadku wdrożenia zalecenia o 

wprowadzeniu wsparcia dotacyjnego dla 

przedsiębiorstw w obszarze ochrony 

środowiska, efektywności energetycznej i 

odnawialnych źródeł energii należałoby 

rozważyć pełnienie roli IP dla ŚCP dla tego 

rodzaju wsparcia.  

(b) Rozważenie poszerzenia formuły realizacji 

projektów operatorskich przez podmioty 

reprezentujące sektor IOB – chodzi w tym 

przypadku o zastosowanie takiego modelu 

dystrybucji wsparcia, który generować będzie 

relatywnie najmniejsze obciążenia 

administracyjne dla ostatecznych odbiorców; 

formuła operatorska pozwalałaby odciążyć 
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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 

(c) ograniczona 

dostępność 

wsparcia 

dotacyjnego dla 

przedsiębiorstw.  

(s. 102) 

odbiorców wsparcia z tych wymagań i obciążeń 

administracyjnych, które związane są z 

występowaniem w charakterze beneficjenta; 

dystrybucja wsparcia w formule operatorskiej 

mogłaby zostać poszerzona o wsparcie 

dotyczące np. internacjonalizacji MŚP, 

korzystania z usług proinnowacyjnych, ew. 

wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w procesach 

biznesowych przedsiębiorstw. 

(c) Rozważenie poszerzenia zakresu stosowania 

cross-financingu w celu poszerzenia zakresu 

działań możliwych do wsparcia w ramach 

realizowanych projektów – w bieżącym 

okresie finansowania występowały istotne 

ograniczenia w dostępności bezpośredniego 

wsparcia dotacyjnego (wymogi branżowe; 

wymogi dot. poziomu innowacyjności); 

poszerzenie zakresu stosowania cross-

financingu rozumiane jako: (a) podwyższenie 

jego dopuszczalnego poziomu zarówno w 

ramach EFRR, jak i EFS (w przypadku 

dopuszczenia takiej możliwości w regulacjach 

nadrzędnych) oraz (b) dopuszczenie jego 

stosowania w możliwie jak najszerszym 

katalogu Działań/Poddziałań, umożliwiłoby 

poszerzenie zakresu wspieranych działań 

projektowych, a tym samym częściowe 
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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 

przezwyciężenie wskazanego problemu.  

5.  W toku analizy 

zidentyfikowano 

najbardziej pożądane 

aspekty modelu 

dystrybucji wsparcia dla 

sektora przedsiębiorstw 

w formule PSF i IF oraz 

zidentyfikowano istotne 

uwarunkowania 

oferowania tej formy 

wsparcia, tj. przede 

wszystkim: 

a. generalna 

funkcjonalność 

przyjętego modelu 

dystrybucji 

wsparcia w ramach 

PSF, 

b. duża funkcjonalna 

istotność firm 

szkoleniowych przy 

ograniczonym 

formalnym ich 

włączeniu w model 

dystrybucji 

wsparcia w ramach 

PSF, 

Zaprojektowanie w 

przyszłym okresie 

finansowania 

modelu dystrybucji 

wsparcia dla 

sektora 

przedsiębiorstw w 

formule PSF i IF w 

sposób optymalny z 

punktu widzenia 

potrzeb 

przedsiębiorstw i 

ograniczenia 

trudności w 

realizacji 

interwencji. 

(s. 103-106) 

▪ IZ RPO WSL 

▪ IP RPO WSL 

(WUP) 

(a) Utrzymanie dotychczasowego modelu 

dystrybucji wsparcia w ramach PSF, z 

jednoczesnym rozważeniem wprowadzenia 

dodatkowego ogniwa systemu realizującego 

wsparcie doradcze dotyczące wyboru 

szkolenia, z jednoczesnym wprowadzeniem 

preferencji dla podmiotów, które skorzystały 

z takiej usługi – chodzi tutaj o świadczenie 

usług doradczych dla przedsiębiorców 

zainteresowanych skorzystaniem ze wsparcia w 

ramach PSF; wsparcie doradcze obejmowałoby 

komponent diagnostyczny (dot. sytuacji bieżącej 

i profilu przedsiębiorstwa) oraz rekomendacyjny 

(określenie profilu szkoleń i sformułowanie 

rekomendacji w oparciu o ofertę dostępną w 

BUR); usługa doradcza mogłaby: (a) stanowić 

wyodrębniony i ujęty w Porozumieniu pomiędzy 

IZ i IP element zadań IP, (b) być świadczona 

przez wyłoniony w procedurze konkursowej 

podmiot lub grupę podmiotów; skorzystanie z 

tego rodzaju usługi (oraz uwzględnienie 

otrzymanych zaleceń) miałoby charakter 

fakultatywny.  

(b) Rozważanie włączenia formalnego firm 

szkoleniowych w system dystrybucji 

wsparcia w ramach PSF – proponowane 

włączenie mogłoby dotyczyć etapu rozliczania 
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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 

c. brak pełnej 

elektronizacji 

naboru wniosków 

w ramach PSF, 

d. możliwość 

dalszego 

uproszczenia 

wymagań 

aplikacyjnych w 

ramach PSF, 

e. problem 

przeszacowania 

kosztów realizacji 

usług rozwojowych 

w Bazie Usług 

Rozwojowych i 

zniekształcenia 

popytu na usługi 

rozwojowe w 

ramach PSF w 

rezultacie aktywnej 

akwizycji swoich 

usług przez firmy 

szkoleniowe, 

f. brak narzędzi 

kierunkowania 

wsparcia w ramach 

PSF na istotne cele 

kosztów usługi rozwojowej, w ramach którego to 

firma szkoleniowa byłaby odpowiedzialna za 

przekazanie faktury za przeprowadzoną usługą 

rozwojową operatorowi i zaświadczenie 

ukończenia przez uczestników indywidualnych 

usług rozwojowych. 

(c) Wprowadzenie pełnej elektronizacji naborów 

dokumentacji w ramach PSF na wszystkich 

etapach aplikowania, a nie tylko na etapie 

fiszek projektowych – chodzi w tym przypadku 

o wprowadzenie możliwości składania całości 

wymaganej dokumentacji drogą elektroniczną; 

w celu ograniczenia kosztochłonności 

wprowadzenia niniejszego rozwiązania należy 

rozważyć: (a) zachowanie dla całości 

dokumentacji aplikacyjnej trybu przesyłania 

obowiązującego dla fiszek projektowych, (b) 

możliwość „podpięcia” systemu aplikowania o 

wsparcie w ramach PSF pod system 

dedykowany RPO WSL jako wyodrębniony 

moduł tego systemu. 

(d) Rozważenie dalszego uproszczenia 

dokumentacji aplikacyjnej składanej w 

ramach PSF – chodzi tutaj przede wszystkim o 

rozważenie rezygnacji z następujących 

rodzajów wymaganych dokumentów 

aplikacyjnych: kopia umowy spółki cywilnej lub 

jawnej; zaświadczenie o braku zaległości w 
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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 

wspólnotowe, 

g. ryzyko zaburzenia 

popytu na usługi 

rozwojowe w 

rezultacie 

pogorszenia 

sytuacji 

ekonomicznej w 

wyniku pandemii, 

h. brak zachęt dla 

przedsiębiorstw 

zwiększających 

atrakcyjność IF, 

i. możliwość 

dalszego 

uproszczenia 

dokumentacji 

aplikacyjnej i 

rozliczeniowej w 

ramach IF 

(s. 103-106) 

 

 

 

należnościach wobec ZUS/KRUS (zastąpienie 

niniejszego dokumentu oświadczeniem); 

zaświadczenie o braku zaległości w 

należnościach wobec US (zastąpienie 

niniejszego dokumentu oświadczeniem); w 

przypadku elektronizacji procesu naboru 

dokumentacji w ramach PSF należałoby także 

rozważyć rezygnację z: oświadczenia o braku 

równoległego aplikowania do innych 

Operatorów PSF w województwie śląskim oraz 

oświadczenia o niekorzystaniu z systemu PSF 

w województwie śląskim.  

(e) Rozważenie wprowadzenia w ramach PSF 

rozwiązań ograniczających przeszacowanie 

kosztów szkoleń i doradztwa – chodzi tutaj 

przede wszystkim o rozważenie wprowadzenia 

następujących rozwiązań: wprowadzenie 

stawek jednostkowych w ramach 

poszczególnych kategorii usług; rozważenie 

degresywnego poziomu dofinansowania wraz 

ze wzrostem kosztu szkolenia; wykorzystanie 

danych zawartych w BUR do analizy cen 

świadczonych usług szkoleniowych i 

doradczych; współpraca z PARP w celu 

wprowadzenia w BUR dodatkowych informacji 

pozwalających na rzetelną ocenę ceny 

szkolenia przez przedsiębiorcę – prezentacja 

średnich, minimalnych i maksymalnych stawek 



Ewaluacja dotycząca wsparcia sektora przedsiębiorstw w ramach RPO WSL 2014-2020 

 

 

127 

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 

za godzinę szkolenia w ramach danej kategorii 

usług).  

(f) Wprowadzenie dodatkowych premii w 

ramach PSF za realizację usług rozwojowych 

w zakresie efektywności energetycznej i 

ochrony środowiska – choć w przypadku PSF 

ograniczone są instrumenty kierunkowania 

wsparcia, to jednak są one stosowane, ale mają 

charakter przede wszystkim podmiotowy 

(zarówno jeśli chodzi o podmiot, jak i osobę 

objętą wsparciem); należałoby rozważyć, czy 

nie należałoby wprowadzić zachęt związanych z 

charakterem usługi, tak by w ramach PSF była 

również wspierana realizacja istotnych celów 

wspólnotowych dotyczących efektywności 

energetycznej i ochrony środowiska; chodziłoby 

w tym przypadku o premię w postaci 

zwiększenia poziomu dofinansowania w 

przypadku realizacji usługi rozwojowej 

dotyczącej efektywności energetycznej lub 

ochrony środowiska; należałoby przy tym 

rozważyć sformułowanie – przy współpracy z 

ekspertami z dziedziny ochrony środowiska / 

branży energetycznej – „warunków brzegowych” 

dotyczących tego rodzaju usług. 

(g) Wprowadzenie rozwiązań w ramach PSF 

dostosowanych do pogorszenia się ogólnej 

sytuacji ekonomicznej w wyniku pandemii, 
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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 

przynajmniej w początkowym okresie 

wdrażania RPO WSL 2021-2027: 

- Zniesienie w przypadku PSF podejścia 

bazującego na harmonogramie naborów 

wniosków i ograniczaniu dostępnej puli 

środków finansowych, ew. zwiększenie puli 

środków finansowych w pierwszych 

naborach. 

- Obniżenie poziomu limitów  kwotowych 

przypadających na przedsiębiorstwo w 

zakresie PSF w celu zapewnienia większej 

dostępności wsparcia w początkowym 

okresie wdrażania Programu, przy 

jednoczesnym zwiększeniu maksymalnego 

poziomu dofinansowania do 90%. Istotne jest 

w tym przypadku wdrożenie  wcześniejszych 

zaleceń dotyczących ograniczenia skali 

problemu przeszacowania kosztów usług 

rozwojowych (także tych, których 

wprowadzenie nie zależy od IZ/IP, a od 

PARP). Działania te powinny zostać podjęte 

przed rozpoczęciem wdrażania wsparcia w 

ramach PSF w ramach przyszłego okresu 

finansowania.   

- Wprowadzenie preferencji w ramach PSF dla 

firm szkolących nowozatrudnionych 

pracowników, a przynajmniej rezygnacja z 

mechanizmu obniżenia poziomu 
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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 

dofinansowania usługi rozwojowej o 20 

punktów procentowych, jeśli uczestnikiem 

usługi jest osoba będąca pracownikiem 

danego przedsiębiorcy zatrudniona w okresie 

krótszym niż 3 miesiące przed datą złożenia 

wniosku o dofinansowanie. 

(h) Rozważenie wprowadzenia dodatkowych 

zachęt w ramach IF związanych z 

generowaniem określonego efektu w ramach 

planowanego przedsięwzięcia – chodzi w tym 

przypadku o zwiększenie atrakcyjności wsparcia 

w ramach IF poprzez powiązanie określonych 

parametrów spłaty (poziom oprocentowania, 

kwota do zwroty) z osiągnięciem określonego 

efektu poprzez dofinansowane przedsięwzięcie, 

np. ekologicznego; wspomniane zalecenie 

powinno stanowić przedmiot weryfikacji w 

ramach ewaluacji ex-ante dotyczącej kształtu i 

zakresu IF w przyszłym okresie finansowania.  

(i) Rozważenie wprowadzenia dalszych 

uproszczeń dokumentacyjnych w ramach 

aplikowania o wsparcie w ramach IF i 

realizacji wspartych przedsięwzięć – chodzi 

tutaj przede wszystkim o rezygnację z: (a) 

wymagania na etapie aplikowania o wsparcie 

dokumentów rejestrowych, czy zaświadczeń o 

nadaniu numeru NIP lub REGON, zaświadczeń 

o niezaleganiu w opłacaniu podatków i składek 
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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 

na ubezpieczenie społeczne (w przypadku jeśli 

wewnętrzna polityka / procedura podmiotu 

udzielającego wsparcia  pozwala na rezygnację 

z ww. dokumentów), (b) wymagania 

przedkładania faktur na etapie dokumentowania 

wykorzystania wsparcia zgodnie z celami – w 

przypadku dopuszczenia rezygnacji z takiego 

sposobu dokumentacji na poziomie regulacji 

wspólnotowych (dot. pożyczek na cele 

obrotowe). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania
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Graficzne ujęcie wyników z 

przeprowadzonego badania 
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Aneks 

ŹRÓDŁA INFORMACJI WYKORZYSTYWANE W BADANIU 

Niżej przedstawiony został wykaz materiałów, które wykorzystano w trakcie badania: 

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

2014-2020) wraz z dokumentami wykonawczymi; 

− Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

− 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; 

− Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1081/2006; 

− Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

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; 

− Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 

lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego 

Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 

1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 

i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, 

Euratom) nr 966/2012; 

− Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis; 

− Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu; 

− Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1084 z dnia 14 czerwca 2017r. zmieniające 

rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do pomocy na infrastrukturę portową 

i infrastrukturę portów lotniczych, progów powodujących obowiązek zgłoszenia pomocy 
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na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomocy programów regionalnej 

pomocy operacyjnej skierowanych do regionów najbardziej oddalonych oraz zmieniające 

rozporządzenie (UE) nr 702/2014 w odniesieniu do obliczania kosztów kwalifikowalnych; 

− Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1516 z dnia 10 czerwca 2015 r. 

ustanawiające, na mocy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego 

i Rady, stawki zryczałtowane dla operacji finansowanych z europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych w sektorze badań, rozwoju i innowacji; 

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

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020; 

− Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej; 

− Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

− Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015 r.; 

− Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców;  

− Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

− Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020 - Umowa Partnerstwa; 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego 

Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw;  

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw; 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 

2014-2020 (; 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie 

udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020; 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie udzielania 

pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014–2020; 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne 

prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014–2020; 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i 

organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020; 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015r. w sprawie 

udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi 

doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 

2014-2020; 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych 

programów operacyjnych na lata 2014–2020; 
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− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy 

pomocy regionalnej na lata 2014-2020; 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015r. w sprawie 

udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie 

wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców 

w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020; 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020; 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na 

propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020; 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie 

rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe; 

− Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; 

− Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie zagadnień związanych z 

przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i 

projektów hybrydowych 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 Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania 

w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych 

z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych; 

− Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020; 

− Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; 

− Opis systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych 

− w województwie śląskim 

− Umowa w sprawie realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia polegającego na wsparciu 

badań przemysłowych, prac rozwojowych i prac wdrożeniowych w obszarze technologii 

poprawy jakości powietrza oraz minimalizacji skutków zanieczyszczeń dla zdrowia, 

− Agenda Badawcza Województwa Śląskiego pt. „Technologie poprawy jakości powietrza 

oraz minimalizacja skutków zanieczyszczeń dla zdrowia"; 

− Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 

2014-2020; 

− Pakiet projektów rozporządzeń dot. polityki spójności na okres perspektywy finansowej 

2021-2027 opublikowany przez Komisję Europejską w dniu 29 maja br. wraz ze 

stanowiskiem rządu; 

− dane statystyczne dotyczące przedmiotu badania (dane statystyczne dotyczące 

kluczowych aspektów sytuacji sektora przedsiębiorstw w województwie śląskim dostępne 

w zbiorach i publikacjach GUS od 2014 r. punktem wyjściach do doboru wskaźników 

statystycznych była diagnoza RPO WSL 2014-2020) ; 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-2021-2027
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-2021-2027
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-2021-2027
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− dane dotyczące zainteresowania oraz realizacji projektów w ramach RPO WSL 2014-

2020 (w tym dane z Lokalnego Systemu Informatycznego/SL2014) w tym w 

szczególności wykaz złożonych wniosków z wyróżnieniem najważniejszych cech 

charakteryzujących projekty oraz wyróżnieniem projektów w stosunku do których 

podpisano umowy o dofinansowanie; 

− zapisy programów i inicjatyw skierowanych do sektora przedsiębiorstw, obejmujące co 

najmniej: rodzaje interwencji skierowane do sektora przedsiębiorstw (zakres wsparcia), 

warunki aplikowania o wsparcie, warunki realizacji projektów, ewentualnie warunki 

otrzymania usługi/świadczenia przez przedsiębiorców (analizowane w tym zakresie będą 

kryteria wyboru projektów, dokumenty związane kwalifikowalnością wydatków, zasadami 

pomocy, dokumentacja aplikacyjna, regulaminy naboru, dokumentacja rozliczeniowa 

oraz ich odpowiedniki w innych programach); analiza będzie dotyczyć RPO WSL 2014-

2020 oraz innych programów i inicjatyw: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO 

IR), Program Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko, Program Horyzont 2020, 

Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw 2014-2020 COSME, Program ScaleUp, Wsparcie z Narodowego / 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Granty Norweskie 

(NorwayGrants), Dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego; 

− badania ewaluacyjne, analizy, badania społeczno-gospodarcze dotyczące przedmiotu 

badania; 

− dane kontaktowe na potrzeby realizacji badań pierwotnych. 

 

WZORY KWESTIONARIUSZY UŻYTYCH DO BADANIA 

Kwestionariusz wywiadu CATI z beneficjentami, odbiorcami ostatecznymi i grupą 

docelową 

ROZMOWA WSTĘPNA (wersja dla beneficjentów) 

PIERWSZY KONTAKT Z PRZEDSIĘBIORSTWEM 

Dzień dobry. Nazywam się ………………… Jestem ankieterem Pracowni Badań i Doradztwa „Re-Source”. Czy 

mogę prosić o połączenie z Panem/Panią …………..…… [imię i nazwisko osoby wskazanej przez Beneficjenta do 

kontaktu w sprawie projektu] /  osobą odpowiedzialną za realizację projektu …………… (nazwa projektu) ? 

ROZMOWA WŁAŚCIWA – KONTAKT Z RESPONDENTEM 

KONTYNUACJA: Realizujemy obecnie badanie zlecone przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 

które dotyczy wsparcia przedsiębiorstw w województwie śląskim. Badanie prowadzone jest wśród losowo 

wybranych firm, które otrzymały wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i 

potrwa około 20 minut. Pragnę zapewnić, że wszystkie uzyskane w trakcie badania informacje będą poufne, a 

udzielone odpowiedzi pozostaną anonimowe i zostaną wykorzystane do zbiorczych analiz statystycznych. Dzięki 

Pana / Pani szczerym odpowiedziom możliwe będzie przygotowanie w przyszłości lepszego wsparcia dla 

przedsiębiorstw w ramach RPO województwa śląskiego. Czy moglibyśmy przejść do pierwszego pytania?  

ZMIANA OSOBY: Dzień dobry. Nazywam się ………………… Jestem ankieterem Pracowni Badań i Doradztwa 

„Re-Source”. Realizujemy obecnie badanie zlecone przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, które 

dotyczy wsparcia przedsiębiorstw w województwie śląskim. Badanie prowadzone jest wśród losowo wybranych 

firm, które otrzymały wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i potrwa około 

20 minut. Pragnę zapewnić, że wszystkie uzyskane w trakcie badania informacje będą poufne, a udzielone 

odpowiedzi pozostaną anonimowe i zostaną wykorzystane do zbiorczych analiz statystycznych. Dzięki Pana / 

Pani szczerym odpowiedziom możliwe będzie przygotowanie w przyszłości lepszego wsparcia dla 

przedsiębiorstw w ramach RPO województwa śląskiego. Czy moglibyśmy przejść do pierwszego pytania? 

 

ROZMOWA WSTĘPNA (wersja dla odbiorców ostatecznych) 
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PIERWSZY KONTAKT Z PRZEDSIĘBIORSTWEM 

Dzień dobry. Nazywam się ………………… Jestem ankieterem Pracowni Badań i Doradztwa „Re-Source”. Czy 

mogę prosić o połączenie z Panem/Panią …………..…… [imię i nazwisko osoby wskazanej do kontaktu ] /  osoby 

posiadającej wiedzę o otrzymanym przez firmę wsparciu z RPO województwa śląskiego w zakresie kredytów lub 

pożyczek? 

ROZMOWA WŁAŚCIWA – KONTAKT Z RESPONDENTEM 

KONTYNUACJA: Realizujemy obecnie badanie zlecone przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 

które dotyczy wsparcia przedsiębiorstw w województwie śląskim. Badanie prowadzone jest wśród losowo 

wybranych firm, które otrzymały wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w 

zakresie kredytów lub pożyczek. Badanie potrwa około 20 minut. Pragnę zapewnić, że wszystkie uzyskane w 

trakcie badania informacje będą poufne, a udzielone odpowiedzi pozostaną anonimowe i zostaną wykorzystane 

do zbiorczych analiz statystycznych. Dzięki Pana / Pani szczerym odpowiedziom możliwe będzie przygotowanie 

w przyszłości lepszego wsparcia dla przedsiębiorstw w ramach RPO województwa śląskiego. Czy moglibyśmy 

przejść do pierwszego pytania?  

ZMIANA OSOBY: Realizujemy obecnie badanie zlecone przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 

które dotyczy wsparcia przedsiębiorstw w województwie śląskim. Badanie prowadzone jest wśród losowo 

wybranych firm, które otrzymały wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w 

zakresie kredytów lub pożyczek. Badanie potrwa około 20 minut. Pragnę zapewnić, że wszystkie uzyskane w 

trakcie badania informacje będą poufne, a udzielone odpowiedzi pozostaną anonimowe i zostaną wykorzystane 

do zbiorczych analiz statystycznych. Dzięki Pana / Pani szczerym odpowiedziom możliwe będzie przygotowanie 

w przyszłości lepszego wsparcia dla przedsiębiorstw w ramach RPO województwa śląskiego. Czy moglibyśmy 

przejść do pierwszego pytania? 

 

ROZMOWA WSTĘPNA (wersja dla grupy docelowej) 

PIERWSZY KONTAKT Z PRZEDSIĘBIORSTWEM 

Dzień dobry. Nazywam się ………………… Jestem ankieterem Pracowni Badań i Doradztwa „Re-Source”. Czy 

mogę prosić o połączenie z Panem/Panią …………..…… [imię i nazwisko osoby wskazanej do kontaktu ] /  osoby 

posiadającej wiedzę o otrzymanym przez firmę wsparciu z RPO województwa śląskiego w zakresie 

dofinansowania szkoleń lub innych usług rozwojowych]? 

ROZMOWA WŁAŚCIWA – KONTAKT Z RESPONDENTEM 

KONTYNUACJA: Realizujemy obecnie badanie zlecone przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 

które dotyczy wsparcia przedsiębiorstw w województwie śląskim. Badanie prowadzone jest wśród losowo 

wybranych firm, które otrzymały wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w 

zakresie dofinansowania szkoleń lub innych usług rozwojowych. Badanie potrwa około 20 minut. Pragnę 

zapewnić, że wszystkie uzyskane w trakcie badania informacje będą poufne, a udzielone odpowiedzi pozostaną 

anonimowe i zostaną wykorzystane do zbiorczych analiz statystycznych. Dzięki Pana / Pani szczerym 

odpowiedziom możliwe będzie przygotowanie w przyszłości lepszego wsparcia dla przedsiębiorstw w ramach 

RPO województwa śląskiego. Czy moglibyśmy przejść do pierwszego pytania?  

ZMIANA OSOBY: Realizujemy obecnie badanie zlecone przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 

które dotyczy wsparcia przedsiębiorstw w województwie śląskim. Badanie prowadzone jest wśród losowo 

wybranych firm, które otrzymały wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w 

zakresie dofinansowania szkoleń lub innych usług rozwojowych. Pragnę zapewnić, że wszystkie uzyskane w 

trakcie badania informacje będą poufne, a udzielone odpowiedzi pozostaną anonimowe i zostaną wykorzystane 

do zbiorczych analiz statystycznych. Dzięki Pana / Pani szczerym odpowiedziom możliwe będzie przygotowanie 

w przyszłości lepszego wsparcia dla przedsiębiorstw w ramach RPO województwa śląskiego. Czy moglibyśmy 

przejść do pierwszego pytania? 

 

Zasadniczy kwestionariusz: 

 

P1. Na ile wymienione dalej czynniki utrudniały Państwu aplikowanie o wsparcie w postaci 

[dofinansowania projektu / pomocy z zakresu kredytów lub pożyczek / realizacji usług rozwojowych]? 

Proszę o ustosunkowanie używając stwierdzeń „nie dotyczy”, „w niewielkim stopniu utrudniało” lub „w 

dużym stopniu utrudniało”. 
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nie dotyczy 

w niewielkim 

stopniu 

utrudniało 

w dużym 

stopniu 

utrudniało 

nie wiem / 

trudno 

powiedzieć 

(nie 

odczytywać) 

a) zbyt mała wiedza kadr firmy do 

opracowania dokumentacji aplikacyjnej  
    

b) trudności we współpracy z firmami 

doradczymi / consultingowymi 
    

c) zbyt mała liczba pracowników możliwa do 

oddelegowania do opracowania 

dokumentacji aplikacyjnej 

    

d) brak czasu na przygotowanie 

dokumentacji aplikacyjnej 
    

e) brak środków na wkład własny      

f) trudności z otrzymaniem kredytu na 

sfinansowanie wkładu własnego  
    

g) biurokracja / skomplikowane procedury 

aplikowania 
    

h) niezrozumiałość lub nieprecyzyjność 

kryteriów wyboru projektów / warunków 

przyznania kredytu  lub pożyczki / 

warunków uzyskania dofinansowania 

usługi rozwojowej 

    

i) niska zrozumiałość dokumentów 

związanych z oferowanym wsparciem 
    

j) niewystarczająca pomoc ze strony 

instytucji oferujących wsparcie 
    

k) długi czas oczekiwania na decyzję o 

przyznaniu wsparcia 
    

 

P2. Na czym polegały problemy ze zrozumiałością lub precyzyjnością kryteriów wyboru projektów / 

warunków przyznania kredytu lub pożyczki / warunków uzyskania dofinansowania usługi rozwojowej? 

Uwaga: pytanie zadawane jeśli w P1 wariant „niezrozumiałość lub nieprecyzyjność kryteriów wyboru projektów / 

warunków przyznania kredytu  lub pożyczki / warunków uzyskania dofinansowania usługi rozwojowej” wskazano „w 

dużym stopniu utrudniało”  

........................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

 

P3. A może jakieś inne czynniki w znaczący sposób utrudniały Państwu aplikowanie o wsparcie? 

a) tak, jakie? ...............................................................................................................................................   

b) nie   

c) nie wiem / trudno powiedzieć (nie odczytywać)  

 

P4. Czy na etapie realizacji projektu / korzystania z kredytu lub pożyczki / korzystania z usługi rozwojowej 

napotkali Państwo jakieś problemy lub trudności? 

a) tak  

b) nie   

c) nie wiem / trudno powiedzieć (nie odczytywać)  

 

P5. Jakie problemy lub trudności napotkali Państwo na etapie realizacji projektu / korzystania z kredytu 

lub pożyczki / korzystania z usługi rozwojowej? 
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Uwaga: pytanie zadawane jeśli w pytaniu poprzednim wskazano „tak” 

........................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................... 

 

P6. Jak ocenia Pan / Pani stopień dopasowania otrzymanego wsparcia w postaci [dofinansowania projektu 

/ pomocy z zakresu kredytów lub pożyczek / realizacji usług rozwojowych] do potrzeb Państwa firmy? 

a) bardzo wysoki stopień dopasowania   

b) raczej wysoki stopień dopasowania   

c) średni stopień dopasowania  

d) raczej niski stopień dopasowania  

e) bardzo niski stopień dopasowania  

f) nie wiem / trudno powiedzieć (nie odczytywać)  

 

P7. Co należałoby zmienić we wsparciu aby było ono lepiej dopasowane do potrzeb Państwa firmy? 

Uwaga: pytanie zadawane jeśli P6=c), d) lub e) 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

 

P8. Czy Państwa firma od 2014 roku korzystała również z innego źródła wsparcia przedsiębiorstw niż 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL 2014-2020)?  

a) tak  

b) nie   

c) nie wiem / trudno powiedzieć  

 

P9. Z jakich źródeł wsparcia przedsiębiorstw Państwo korzystali? 

Uwaga: pytanie zadawane jeśli w pytaniu poprzednim wskazano „tak” 

Uwaga: Możliwe jest wskazanie więcej niż jednej odpowiedzi 

a) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)  

b) Program Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko  

c) Program Horyzont 2020  

d) Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw 2014-2020 COSME 
 

e) Program Scale Up  

f) Wsparcie z Narodowego / Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej 
 

g) Granty Norweskie (Norway Grants)  

h) Wsparcie lokalnych organizacji (Izby gospodarcze, inkubatory, fundusze pożyczkowe itp.)  

i) Dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  

j) A może korzystali Państwo ze wsparcia z innych źródeł, jakich? ...........................................................  

 

P10. Jak ocenia Pan / Pani atrakcyjność źródeł wsparcia, z których Państwo korzystali w porównaniu do 

wsparcia RPO WSL 2014-2020 Proszę o ocenę poszczególnych źródeł wsparcia używając stwierdzeń 

„wsparcie RPO WSL 2014-2020 mniej atrakcyjne”, „ wsparcie RPO WSL 2014-2002 w zbliżonym stopniu 

atrakcyjne” lub „wsparcie RPO WSL 2014-2020 bardziej atrakcyjne”. 

Uwaga: oceniane są źródła wsparcia wskazane w P9  

wsparcie RPO 

WSL 2014-

2020 mniej 

atrakcyjne 

wsparcie RPO 

WSL 2014-

2002 w 

zbliżonym 

stopniu 

atrakcyjne 

wsparcie RPO 

WSL 2014-

2020 bardziej 

atrakcyjne  

nie wiem / 

trudno 

powiedzieć 

(nie 

odczytywać) 
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a) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

(PO IR) 
    

b) Program Operacyjnych Infrastruktura i 

Środowisko 
    

c) Program Horyzont 2020     

d) Program ramowy na rzecz 

konkurencyjności przedsiębiorstw oraz 

małych i średnich przedsiębiorstw 2014-

2020 COSME 

    

e) Program Scale Up     

f) Wsparcie z Narodowego / 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

    

g) Granty Norweskie (Norway Grants)     

h) Wsparcie lokalnych organizacji (Izby 

gospodarcze, inkubatory, fundusze 

pożyczkowe itp.) 

    

i) Dofinansowanie szkoleń z Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego 
    

j) Inne źródło wsparcia     

 

P11. Dlaczego uważa Pan / Pani, że wsparcie RPO WSL 2014-2020 jest mniej atrakcyjne niż wsparcie z 

[nazwa źródła wsparcia z P10]? 

Uwaga: pytanie zadawane w stosunku do wszystkich form wsparcia, dla których w P10 wskazano „wsparcie RPO 

WSL 2014-2020 mniej atrakcyjne” 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................... .................................................................................... 

 

P12. Dlaczego uważa Pan / Pani, że wsparcie RPO WSL 2014-2020 jest bardziej atrakcyjne niż wsparcie z 

[nazwa źródła wsparcia z P10]? 

Uwaga: pytanie zadawane w stosunku do wszystkich form wsparcia, dla których w P10 wskazano „wsparcie RPO 

WSL 2014-2020 bardziej atrakcyjne” 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

 

P13. Jak ocenia Pan / Pani skalę efektów uzyskanych przez Państwa firmę dzięki [dofinansowaniu projektu 

/ pomocy z zakresu kredytów lub pożyczek / realizacji usług rozwojowych]? Czy były one ...?  

a) znacznie większe niż spodziewane   

b) nieco większe niż spodziewane   

c) zbliżone do spodziewanych  

d) nieco mniejsze niż spodziewane  

e) znacznie mniejsze niż spodziewane  

f) nie wiem / trudno powiedzieć (nie odczytywać)  

 

P14. Które z wymienionych dalej efektów udało się Państwu uzyskać dzięki [dofinansowaniu projektu / 

pomocy z zakresu kredytów lub pożyczek / realizacji usług rozwojowych]? 

Uwaga: Możliwe jest wskazanie więcej niż jednej odpowiedzi  
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a) wprowadzenie innowacji produktowej, procesowe, organizacyjnej lub marketingowej 

Ankieter: Jeśli respondent będzie miał problem z użyta terminologią należy wyjaśnić zgodnie z 

poniższymi definicjami:  

Innowacja produktowa– oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo 

nowego towaru lub usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów lub 

usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia 

Innowacja procesowa– oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub 

znacząco ulepszonych, metod produkcji lub dostaw 

Innowacja organizacyjna– obejmuje wprowadzenie znaczących zmian w strukturach 

organizacyjnych, wdrożenie zaawansowanych technik zarządzania, wdrożenie nowych lub 

znacząco zmienionych strategii.  

Innowacja marketingowa– jest wprowadzaniem nowej metody marketingu włączając w to 

znaczące zmiany w projektowaniu produktu i opakowania, promocją produktu i strategią 

cenową tak długo, dopóki jest to pierwsze zastosowanie dla przedsiębiorstwa.  Innowacja 

marketingowa nie obejmuje zmian w projektowaniu produktu i opakowania, plasowaniu 

produktu, promocji produktu czy strategii cenowej dokonywanych w oparciu o metody, które 

wcześniej były stosowane przez firmę, stosowania rutynowych instrumentów marketingowych 

w celu zdobycia nowych rynków 

 

b) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych (wliczając prace własne, realizowane we 

współpracy oraz zlecone) 
 

c) zwiększenie rentowności firmy (np. dzięki zwiększeniu przychodów lub zysku)  

d) zwiększenie własnych nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstwa  

e) zwiększenie skali działalności firmy (zwiększenie zasięgu terytorialnego lub liczby klientów)  

f) zwiększenie lub rozpoczęcie eksportu  

g) zwiększenie zatrudnienia  

h) zwiększenia poziomu wiedzy i kompetencji kadry przedsiębiorstwa  

i) A może Państwa firma uzyskała również jakieś inne niż wymienione wcześniej efekt? Jakie? 

............................................................................................................. 
 

j) brak efektów  

 

P15. W jakiej branży prowadzi działalność Państwa firma? Chodzi tu o branżę przeważającej działalności 

gospodarczej Państwa firmy. 

Uwaga: pytanie zadawane wyłącznie respondentom należącym do Działań 3.4 i 8.2 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

 

Dalsze pytania zadawane wyłącznie beneficjentom 

 

Zapytam teraz Pana/Panią o sytuację w firmie w dwóch okresach – w roku [najbliższy pełny rok 

kalendarzowy przed realizacją projektu – na podstawie danych z bazy] oraz [najbliższy pełny rok 

kalendarzowy po realizacji projektu – na podstawie danych z bazy lub rok 2019 jeśli nie upłynął rok od 

realizacji projektu]. 

Ankieter –w przypadku odpowiedzi nie wiem / nie pamiętam w kolejnych pytaniach należy poprosić respondenta o 

sprawdzenie lub uzyskanie pożądanej informacji od innej osoby; w przypadku odmowy odpowiedzi należy 

przypomnieć o poufności i anonimowości badania, można także wskazać stronę www Urzędu Marszałkowskiego z 

informacją o badaniu. 

  

 

P16. Ile osób zatrudniała Państwa firma - chodzi tu osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę – na 

pełny i niepełny etat, oraz umowę - zlecenie … ? 

a) wg stanu na koniec [najbliższy pełny rok kalendarzowy przed realizacją  osób 
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projektu – na podstawie danych z bazy] roku  nie wiem / nie pamiętam 

 odmowa odpowiedzi 

b) wg stanu na koniec [najbliższy pełny rok kalendarzowy po realizacji projektu 

– na podstawie danych z bazy lub rok 2019 jeśli nie upłynął rok od realizacji 

projektu] roku 

 osób 

 nie wiem / nie pamiętam 

 odmowa odpowiedzi 

 

P17. Czy pomiędzy [najbliższy pełny rok kalendarzowy przed realizacją projektu – na podstawie danych z 

bazy] i [najbliższy pełny rok kalendarzowy po realizacji projektu – na podstawie danych z bazy lub rok 2019 

jeśli nie upłynął rok od realizacji projektu] rokiem nastąpił wzrost zatrudnienia w Państwa firmie? 

Uwaga pytanie zadawane jeśli w pytaniu poprzednim przynajmniej 1 raz wskazano „nie wiem / nie pamiętam” lub 

„odmowa odpowiedzi”  

a) tak  

b) nie   

c) nie wiem / trudno powiedzieć  

 

P18. Czy Państwa firma w [drugi najbliższy pełny rok kalendarzowy przed  realizacją projektu – na 

podstawie danych z bazy] lub [najbliższy pełny rok kalendarzowy przed realizacją projektu – na podstawie 

danych z bazy] roku wdrożyła innowację produktową, procesową, organizacyjną lub marketingową? 

Ankieter: Jeśli respondent będzie miał problem z użyta terminologią należy wyjaśnić zgodnie z poniższymi 

definicjami:  

Innowacja produktowa– oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi, lub 

znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów lub usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub 

przeznaczenia 

Innowacja procesowa– oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych, 

metod produkcji lub dostaw 

Innowacja organizacyjna– obejmuje wprowadzenie znaczących zmian w strukturach organizacyjnych, wdrożenie 

zaawansowanych technik zarządzania, wdrożenie nowych lub znacząco zmienionych strategii.  

Innowacja marketingowa– jest wprowadzaniem nowej metody marketingu włączając w to znaczące zmiany w 

projektowaniu produktu i opakowania, promocją produktu i strategią cenową tak długo, dopóki jest to pierwsze 

zastosowanie dla przedsiębiorstwa.  Innowacja marketingowa nie obejmuje zmian w projektowaniu produktu i 

opakowania, plasowaniu produktu, promocji produktu czy strategii cenowej dokonywanych w oparciu o metody, które 

wcześniej były stosowane przez firmę, stosowania rutynowych instrumentów marketingowych w celu zdobycia 

nowych rynków 

a) tak  

b) nie  

c) nie wiem / nie pamiętam (Ankieter: nie czytać)  

d) odmowa odpowiedzi (Ankieter: nie czytać)  
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P19. Czy Państwa firma w [ostatni rok realizacji projektu – na podstawie danych z bazy] lub [najbliższy 

pełny rok kalendarzowy po realizacji projektu – na podstawie danych z bazy] roku wdrożyła innowację 

produktową, procesową, organizacyjną lub marketingową? 

Ankieter: Jeśli respondent będzie miał problem z użyta terminologią należy wyjaśnić zgodnie z poniższymi 

definicjami:  

Innowacja produktowa– oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi, lub 

znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów lub usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub 

przeznaczenia 

Innowacja procesowa– oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych, 

metod produkcji lub dostaw 

Innowacja organizacyjna– obejmuje wprowadzenie znaczących zmian w strukturach organizacyjnych, wdrożenie 

zaawansowanych technik zarządzania, wdrożenie nowych lub znacząco zmienionych strategii.  

Innowacja marketingowa– jest wprowadzaniem nowej metody marketingu włączając w to znaczące zmiany w 

projektowaniu produktu i opakowania, promocją produktu i strategią cenową tak długo, dopóki jest to pierwsze 

zastosowanie dla przedsiębiorstwa.  Innowacja marketingowa nie obejmuje zmian w projektowaniu produktu i 

opakowania, plasowaniu produktu, promocji produktu czy strategii cenowej dokonywanych w oparciu o metody, które 

wcześniej były stosowane przez firmę, stosowania rutynowych instrumentów marketingowych w celu zdobycia 

nowych rynków 

a) tak  

b) nie  

c) nie wiem / nie pamiętam (Ankieter: nie czytać)  

d) odmowa odpowiedzi (Ankieter: nie czytać)  

 

P20. Ilu kontrahentów (zarówno osób fizycznych jak i firm / instytucji) posiadała Państwa firma ?  

Ankieter: w przypadku braku dokładnych danych należy poprosić respondenta o przybliżone oszacowanie. 

a) w [najbliższy pełny rok kalendarzowy przed realizacją projektu – na 

podstawie danych z bazy] roku 

 kontrahentów 

 nie wiem / nie pamiętam 

 odmowa odpowiedzi 

b) w [najbliższy pełny rok kalendarzowy po realizacji projektu – na podstawie 

danych z bazy lub rok 2019 jeśli nie upłynął rok od realizacji projektu]  roku 

 kontrahentów 

 nie wiem / nie pamiętam 

 odmowa odpowiedzi 

 

P21. Czy pomiędzy [najbliższy pełny rok kalendarzowy przed realizacją projektu – na podstawie danych z 

bazy] i [najbliższy pełny rok kalendarzowy po realizacji projektu – na podstawie danych z bazy lub rok 2019 

jeśli nie upłynął rok od realizacji projektu] rokiem nastąpił w Państwa firmie wzrost liczby kontrahentów z 

terenu kraju? 

Uwaga pytanie zadawane jeśli w pytaniu poprzednim przynajmniej 1 raz wskazano „nie wiem / nie pamiętam” lub 

„odmowa odpowiedzi”  

a) tak  

b) nie   

c) nie wiem / trudno powiedzieć  

 

P22. Ile wynosiły w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych łączne nakłady inwestycyjne Państwa firmy … ? 

Ankieter: w przypadku odmowy odpowiedzi oprócz i braku skuteczności ogólnych zaleceń, w ostateczności możliwe 

jest zaproponowanie wskazania wskazanie przedziału przychodów. 

a) za [najbliższy pełny rok kalendarzowy przed realizacją projektu – na 

podstawie danych z bazy] rok 

 tys. zł 

 nie wiem / nie pamiętam 

 odmowa odpowiedzi 

b) za [rok rozpoczęcia realizacji projektu– na podstawie danych z bazy] rok  tys. zł 

 nie wiem / nie pamiętam 
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 odmowa odpowiedzi 

c) za [najbliższy pełny rok kalendarzowy po realizacji projektu – na podstawie 

danych z bazy lub rok 2019 jeśli nie upłynął rok od realizacji projektu] rok 

 tys. zł 

 nie wiem / nie pamiętam 

 odmowa odpowiedzi 

 

P23. W którym z poniższych przedziałów mieszczą się łączne, roczne nakłady inwestycyjne Państwa firmy ? 

Uwaga pytanie zadawane jeśli w P22a lub P22c=odmowa odpowiedzi 

 za [najbliższy 

pełny rok 

kalendarzowy 

przed realizacją 

projektu – na 

podstawie danych 

z bazy] rok 

za [rok 

rozpoczęcia 

realizacji 

projektu– na 

podstawie danych 

z bazy] rok 

za [najbliższy pełny rok 

kalendarzowy po realizacji 

projektu – na podstawie 

danych z bazy lub rok 2019 

jeśli nie upłynął rok od 

realizacji projektu] rok 

a) do 20 tys. zł    

b) od 21 do 40 tys. zł    

c) od 41 do 60 tys. zł    

d) od 61 do 80 tys. zł    

e) od 81 do 100 tys. zł    

f) od 101 do 200 tys. zł    

g) od 201 do 300 tys. zł    

h) od 301 do 400 tys. zł    

i) od 401 do 500 tys. zł    

j) od 501 tys. zł do 1 mln zł    

k) od 1 mln zł i 1 tys. zł do 1,5 mln zł    

l) od 1 mln 501 tys. zł do 2 mln zł    

m) od 2 mln i 1 tys. zł do 4 mln zł    

n) od 4 mln 1 tys. do 10 mln zł    

o) powyżej 10 mln zł    

p) odmowa odpowiedzi    

 

P24. Czy pomiędzy [najbliższy pełny rok kalendarzowy przed realizacją projektu – na podstawie danych z 

bazy] i [najbliższy pełny rok kalendarzowy po realizacji projektu – na podstawie danych z bazy lub rok 2019 

jeśli nie upłynął rok od realizacji projektu] rokiem nastąpił w Państwa firmie wzrost nakładów 

inwestycyjnych? 

Uwaga pytanie zadawane jeśli w pytaniu poprzednim przynajmniej 1 raz wskazano  „odmowa odpowiedzi”  

a) tak  

b) nie   

c) nie wiem / trudno powiedzieć  

 

P25. Ile wynosiły w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek tysięcy złotych łączne, roczne przychody netto 

Państwa firmy … ? 

Ankieter: w przypadku odmowy odpowiedzi oprócz i braku skuteczności ogólnych zaleceń, w ostateczności możliwe 

jest zaproponowanie wskazania wskazanie przedziału przychodów. 

a) za [najbliższy pełny rok kalendarzowy przed realizacją projektu – na 

podstawie danych z bazy] rok 

 tys. zł 

 nie wiem / nie pamiętam 

 odmowa odpowiedzi 

b) za [najbliższy pełny rok kalendarzowy po realizacji projektu – na podstawie 

danych z bazy lub rok 2019 jeśli nie upłynął rok od realizacji projektu] rok 

 tys. zł 

 nie wiem / nie pamiętam 
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 odmowa odpowiedzi 

 

P26. W którym z poniższych przedziałów mieszczą się łączne roczne przychody netto Państwa firmy ? 

Uwaga pytanie zadawane jeśli w P25a lub P25b=odmowa odpowiedzi 

 
za [najbliższy pełny rok 

kalendarzowy przed 

realizacją projektu – na 

podstawie danych z bazy] 

rok 

za [najbliższy pełny rok 

kalendarzowy po realizacji 

projektu – na podstawie 

danych z bazy lub rok 2019 

jeśli nie upłynął rok od 

realizacji projektu] rok 

a) do 50 tys. zł   

b) od 51 do 100 tys. zł   

c) od 101 do 150 tys. zł   

d) od 151 do 200 tys. zł   

e) od 201 do 400 tys. zł   

f) od 401 do 600 tys. zł   

g) od 601 tys. do 1 mln zł   

h) od 1 mln i 1 tys. zł do 1,5 mln zł   

i) od 1 mln i 501 tys. zł  do 2 mln zł   

j) od 2 mln i 1 tys. zł do 3 mln zł   

k) od 3 mln i 1 tys. zł do 4 mln zł   

l) od 4 mln i 1 tys. zł do 5 mln zł    

m) od 5 mln i 1 tys. zł do 10 mln zł   

n) od 10 mln 1 tys. zł do 15 mln zł   

o) od 15 mln i 1 tys. zł do 20 mln zł   

p) od 20 mln i 1 tys. zł do 40 mln zł   

q) od 40 mln i 1 tys. zł do 100 mln zł   

r) powyżej 100 mln zł   

s) odmowa odpowiedzi   

 

P27. Czy pomiędzy [najbliższy pełny rok kalendarzowy przed realizacją projektu – na podstawie danych z 

bazy] i [najbliższy pełny rok kalendarzowy po realizacji projektu – na podstawie danych z bazy lub rok 2019 

jeśli nie upłynął rok od realizacji projektu] rokiem nastąpił w Państwa firmie wzrost przychodów netto? 

Uwaga pytanie zadawane jeśli w pytaniu poprzednim przynajmniej 1 raz wskazano  „odmowa odpowiedzi”  

a) tak  

b) nie   

c) nie wiem / trudno powiedzieć  
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Kwestionariusz ankiety CAWI z nieskutecznymi wnioskodawcami 

Wzór wiadomości e-mail: 

„Szanowny Pan / Szanowna Pani, 

Xxxx 

W związku z badaniem ewaluacyjnym „Ewaluacja dotycząca  wsparcia sektora przedsiębiorstw w ramach RPO 

WSL 2014-2020” realizowanym na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zwracam się z 

uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety internetowej dotyczącej składanego przez Państwa wniosku o 

dofinansowanie projektu pt. [tytuł] w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.  

Badanie jest prowadzone wśród wszystkich podmiotów składających wnioski – niezależnie od tego czy 

otrzymano dofinansowanie. Celem badania jest ocena wsparcia oferowanego przedsiębiorcom oraz poznanie 

sytuacji firm, które składały wnioski o dofinansowanie. Dzięki Pana / Pani szczerym odpowiedziom możliwe będzie 

przygotowanie w przyszłości lepszego wsparcia dla przedsiębiorstw w ramach RPO województwa śląskiego  

W załączeniu posyłam list polecający potwierdzający fakt realizacji badania przez naszą firmę.  

  

Link do ankiety: 

xxx 

 

Po kliknięciu na podany link (lub wklejeniu go w pasek adresu przeglądarki internetowej) zostaną Państwo 

przeniesieni do formularza ankiety. Na ekranie startowym znajdują się wszystkie informacje techniczne dotyczące 

sposobu wypełnienia ankiety – bardzo proszę o zapoznanie się z nimi przed rozpoczęciem jej wypełniania.  

Uprzejmie proszę o wypełnienie całej ankiety do xxx. Tylko rzetelne udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania 

zawarte w ankiecie umożliwi opracowanie lepszego wsparcia w przyszłości. W razie jakichkolwiek wątpliwości, 

pytań lub trudności z wypełnieniem ankiety proszę o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: 

pawel.nieroda@re-source.pl.  

 

Z góry dziękuję i pozdrawiam, 

Paweł Nieroda 

___________________________ 

Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” 

ul. Spławie 53, 61-312 Poznań 

Tel. 61 622 92 06-07, fax 61 622 92 08” 

 

Zasadniczy kwestionariusz: 

 

W1. Na ile wymienione dalej czynniki utrudniały Państwu aplikowanie o wsparcie w postaci 

dofinansowania projektu? Proszę o ustosunkowanie używając stwierdzeń „nie dotyczy”, „w niewielkim 

stopniu utrudniało” lub „w dużym stopniu utrudniało”.  

nie dotyczy 

w niewielkim 

stopniu 

utrudniało 

w dużym 

stopniu 

utrudniało 

nie wiem / 

trudno 

powiedzieć 

(nie 

odczytywać) 

a) zbyt mała wiedza kadr firmy do 

opracowania dokumentacji aplikacyjnej  
    

b) trudności we współpracy z firmami 

doradczymi / consultingowymi 
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c) zbyt mała liczba pracowników możliwa do 

oddelegowania do opracowania 

dokumentacji aplikacyjnej 

    

d) brak czasu na przygotowanie 

dokumentacji aplikacyjnej 
    

e) brak środków na wkład własny      

f) trudności z otrzymaniem kredytu na 

sfinansowanie wkładu własnego  
    

g) biurokracja / skomplikowane procedury 

aplikowania 
    

h) niezrozumiałość lub nieprecyzyjność 

kryteriów wyboru projektów 
    

i) niska zrozumiałość dokumentów 

związanych z oferowanym wsparciem 
    

j) niewystarczająca pomoc ze strony 

instytucji oferujących wsparcie 
    

k) długi czas oczekiwania na decyzję o 

przyznaniu wsparcia 
    

 

W2. Na czym polegały problemy ze zrozumiałością lub precyzyjnością kryteriów wyboru projektów? 

Uwaga: pytanie zadawane jeśli w W1 wariant „niezrozumiałość lub nieprecyzyjność kryteriów wyboru projektów” 

wskazano „w dużym stopniu utrudniało”  

........................................................................................................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................... .................................................................................... 

 

W3. A może jakieś inne czynniki w znaczący sposób utrudniały Państwu aplikowanie o wsparcie? 

a) tak, jakie? ...............................................................................................................................................   

b) nie   

c) nie wiem / trudno powiedzieć   

 

W4. Czy i w jakim stopniu udało się Państwu zrealizować inwestycję zaplanowaną w Państwa wniosku o 

dofinansowanie mimo braku uzyskania dofinansowanie? 

a) tak, w zbliżonym zakresie i w zbliżonym terminie  

b) tak, w zbliżonym zakresie, ale w późniejszym terminie  

c) tak, w zbliżonym terminie, ale w mniejszym zakresie  

d) tak, ale w mniejszym zakresie i w późniejszym terminie  

e) nie, nie udało nam się zrealizować tej inwestycji   

f) nie wiem / trudno powiedzieć  

 

W5. Z jakich źródeł sfinansowali Państwo tę inwestycję? 

Uwaga: pytanie zadawane jeśli w pytaniu poprzednim wskazano odpowiedzi a)-d) 

Możliwe wskazanie więcej niż 1 odpowiedzi 

a) środki własne  

b) kredyt / pożyczka  

c) dotacja z funduszy unijnych innych niż RPO WSL 2014-2020, jakich?............................................  

d) inne źródło finansowania, jakie? ............................................................  

e) nie wiem / trudno powiedzieć  

 

 

Aby określić w jaki sposób rozwijały się firmy, które nie otrzymały dofinansowania z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zostaną teraz zadane pytania o sytuację w firmie w 
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dwóch okresach – w roku [najbliższy pełny rok kalendarzowy przed kontrfaktyczną realizacją projektu – na 

podstawie najczęstszych terminów rozpoczynania projektów w naborze, w którym dany wnioskodawca 

składał wniosek o dofinansowanie] oraz [najbliższy pełny rok kalendarzowy po kontrfaktycznej realizacji 

projektu – na podstawie najczęstszych terminów końcowych realizacji projektów w naborze, w którym 

dany wnioskodawca składał wniosek o dofinansowanie lub rok 2019 jeśli nie upłynął jeszcze rok]. Jeśli nie 

będzie Pan / Pani znała dokładnych informacji, to uprzejmie prosimy o ich sprawdzenie lub wskazanie 

wartości szacunkowych. 

 

W6. Ile osób zatrudniała Państwa firma - chodzi tu osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę – na 

pełny i niepełny etat, oraz umowę - zlecenie … ? 

a) wg stanu na koniec [najbliższy pełny rok kalendarzowy przed kontrfaktyczną 

realizacją projektu] roku 

 osób 

 nie wiem / nie pamiętam 

 odmowa odpowiedzi 

b) wg stanu na koniec [najbliższy pełny rok kalendarzowy po kontrfaktycznej 

realizacji projektu lub rok 2019 jeśli nie upłynął rok] roku 

 osób 

 nie wiem / nie pamiętam 

 odmowa odpowiedzi 

 

W7. Czy pomiędzy [najbliższy pełny rok kalendarzowy przed kontrfaktyczną realizacją projektu] i [najbliższy 

pełny rok kalendarzowy po kontrfaktycznej realizacji projektu lub rok 2019 jeśli nie upłynął rok] rokiem 

nastąpił wzrost zatrudnienia w Państwa firmie? 

Uwaga pytanie zadawane jeśli w pytaniu poprzednim przynajmniej 1 raz wskazano „nie wiem / nie pamiętam” lub 

„odmowa odpowiedzi”  

a) tak  

b) nie   

c) nie wiem / trudno powiedzieć  

 

W8. Czy Państwa firma w [drugi najbliższy pełny rok kalendarzowy przed  kontrfaktyczną realizacją 

projektu] lub [najbliższy pełny rok kalendarzowy przed kontrfaktyczną realizacją projektu] roku wdrożyła 

innowację produktową, procesową, organizacyjną lub marketingową? 

Innowacja produktowa– oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi, lub 

znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów lub usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub 

przeznaczenia 

Innowacja procesowa– oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych, 

metod produkcji lub dostaw 

Innowacja organizacyjna– obejmuje wprowadzenie znaczących zmian w strukturach organizacyjnych, wdrożenie 

zaawansowanych technik zarządzania, wdrożenie nowych lub znacząco zmienionych strategii.  

Innowacja marketingowa– jest wprowadzaniem nowej metody marketingu włączając w to znaczące zmiany w 

projektowaniu produktu i opakowania, promocją produktu i strategią cenową tak długo, dopóki jest to pierwsze 

zastosowanie dla przedsiębiorstwa.  Innowacja marketingowa nie obejmuje zmian w projektowaniu produktu i 

opakowania, plasowaniu produktu, promocji produktu czy strategii cenowej dokonywanych w oparciu o metody, które 

wcześniej były stosowane przez firmę, stosowania rutynowych instrumentów marketingowych w celu zdobycia 

nowych rynków 

a) tak  

b) nie  

c) nie wiem / nie pamiętam (Ankieter: nie czytać)  

d) odmowa odpowiedzi (Ankieter: nie czytać)  
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W9. Czy Państwa firma w [ostatni rok kontrfaktycznej realizacji projektu] lub [najbliższy pełny rok 

kalendarzowy po kontrfaktycznej realizacji projektu] roku wdrożyła innowację produktową, procesową, 

organizacyjną lub marketingową? 

Innowacja produktowa– oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi, lub 

znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów lub usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub 

przeznaczenia 

Innowacja procesowa– oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych, 

metod produkcji lub dostaw 

Innowacja organizacyjna– obejmuje wprowadzenie znaczących zmian w strukturach organizacyjnych, wdrożenie 

zaawansowanych technik zarządzania, wdrożenie nowych lub znacząco zmienionych strategii.  

Innowacja marketingowa– jest wprowadzaniem nowej metody marketingu włączając w to znaczące zmiany w 

projektowaniu produktu i opakowania, promocją produktu i strategią cenową tak długo, dopóki jest to pierwsze 

zastosowanie dla przedsiębiorstwa.  Innowacja marketingowa nie obejmuje zmian w projektowaniu produktu i 

opakowania, plasowaniu produktu, promocji produktu czy strategii cenowej dokonywanych w oparciu o metody, które 

wcześniej były stosowane przez firmę, stosowania rutynowych instrumentów marketingowych w celu zdobycia 

nowych rynków 

a) tak  

b) nie  

c) nie wiem / nie pamiętam (Ankieter: nie czytać)  

d) odmowa odpowiedzi (Ankieter: nie czytać)  

 

W10. Ilu kontrahentów (zarówno osób fizycznych jak i firm / instytucji) posiadała Państwa firma ?  

a) w [najbliższy pełny rok kalendarzowy przed kontrfaktyczną realizacją 

projektu] roku 

 kontrahentów 

 nie wiem / nie pamiętam 

 odmowa odpowiedzi 

b) w [najbliższy pełny rok kalendarzowy po kontrfaktycznej realizacji projektu 

lub rok 2019 jeśli nie upłynął rok]  roku 

 kontrahentów 

 nie wiem / nie pamiętam 

 odmowa odpowiedzi 

 

W11. Czy pomiędzy [najbliższy pełny rok kalendarzowy przed kontrfaktyczną realizacją projektu] i 

[najbliższy pełny rok kalendarzowy po kontrfaktycznej realizacji projektu lub rok 2019 jeśli nie upłynął rok] 

rokiem nastąpił w Państwa firmie wzrost liczby kontrahentów? 

Uwaga pytanie zadawane jeśli w pytaniu poprzednim przynajmniej 1 raz wskazano „nie wiem / nie pamiętam” lub 

„odmowa odpowiedzi”  

a) tak  

b) nie   

c) nie wiem / trudno powiedzieć  

W12. Ile wynosiły w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych łączne nakłady inwestycyjne Państwa firmy … ? 

a) za [najbliższy pełny rok kalendarzowy przed kontrfaktyczną realizacją 

projektu] rok 

 tys. zł 

 nie wiem / nie pamiętam 

 wolę wskazać przedział 

b) za [rok kontrfaktycznego rozpoczęcia realizacji projektu] rok  tys. zł 

 nie wiem / nie pamiętam 

 wolę wskazać przedział 

c) za [najbliższy pełny rok kalendarzowy po kontrfaktycznej realizacji projektu 

lub rok 2019 jeśli nie upłynął rok] rok  

 tys. zł 

 nie wiem / nie pamiętam 

 wolę wskazać przedział 

 

W13. W którym z poniższych przedziałów mieszczą się łączne, roczne nakłady inwestycyjne Państwa firmy ? 

Uwaga pytanie zadawane jeśli w W12a lub W12b=„wolę wskazać przedział” 
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 za [najbliższy 

pełny rok 

kalendarzowy 

przed 

kontrfaktyczną 

realizacją 

projektu] rok 

za [rok 

kontrfaktycznego 

rozpoczęcia 

realizacji projektu] 

rok 

za [najbliższy pełny rok 

kalendarzowy po 

kontrfaktycznej realizacji 

projektu lub rok 2019 jeśli 

nie upłynął rok] rok 

a) do 20 tys. zł    

b) od 21 do 40 tys. zł    

c) od 41 do 60 tys. zł    

d) od 61 do 80 tys. zł    

e) od 81 do 100 tys. zł    

f) od 101 do 200 tys. zł    

g) od 201 do 300 tys. zł    

h) od 301 do 400 tys. zł    

i) od 401 do 500 tys. zł    

j) od 501 tys. zł do 1 mln zł    

k) od 1 mln zł i 1 tys. zł do 1,5 mln zł    

l) od 1 mln 501 tys. zł do 2 mln zł    

m) od 2 mln i 1 tys. zł do 4 mln zł    

n) od 4 mln 1 tys. do 10 mln zł    

o) powyżej 10 mln zł    

p) odmowa odpowiedzi    

 

W14. Czy pomiędzy [najbliższy pełny rok kalendarzowy przed kontrfaktyczną realizacją projektu] i 

[najbliższy pełny rok kalendarzowy po kontrfaktycznej realizacji projektu lub rok 2019 jeśli nie upłynął rok] 

rokiem nastąpił w Państwa firmie wzrost nakładów inwestycyjnych? 

Uwaga pytanie zadawane jeśli w pytaniu poprzednim przynajmniej 1 raz wskazano  „odmowa odpowiedzi”  

a) tak  

b) nie   

c) nie wiem / trudno powiedzieć  

 

W15. Ile wynosiły w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek tysięcy złotych łączne, roczne przychody netto 

Państwa firmy … ? 

a) za [najbliższy pełny rok kalendarzowy przed kontrfaktyczną realizacją 

projektu] rok 

 tys. zł 

 nie wiem / nie pamiętam 

 wolę wskazać przedział 

b) za [najbliższy pełny rok kalendarzowy po kontrfaktycznej realizacji projektu 

lub rok 2019 jeśli nie upłynął rok] rok 

 tys. zł 

 nie wiem / nie pamiętam 

 wolę wskazać przedział 

 

W16. W którym z poniższych przedziałów mieszczą się łączne roczne przychody netto Państwa firmy ? 

Uwaga pytanie zadawane jeśli w W15a lub W15b=„wolę wskazać przedział” 

 
za [najbliższy pełny rok 

kalendarzowy przed 

kontrfaktyczną realizacją 

projektu] rok 

za [najbliższy pełny rok 

kalendarzowy po 

kontrfaktycznej realizacji 

projektu lub rok 2019 jeśli nie 

upłynął rok] rok 

a) do 50 tys. zł   
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b) od 51 do 100 tys. zł   

c) od 101 do 150 tys. zł   

d) od 151 do 200 tys. zł   

e) od 201 do 400 tys. zł   

f) od 401 do 600 tys. zł   

g) od 601 tys. do 1 mln zł   

h) od 1 mln i 1 tys. zł do 1,5 mln zł   

i) od 1 mln i 501 tys. zł  do 2 mln zł   

j) od 2 mln i 1 tys. zł do 3 mln zł   

k) od 3 mln i 1 tys. zł do 4 mln zł   

l) od 4 mln i 1 tys. zł do 5 mln zł    

m) od 5 mln i 1 tys. zł do 10 mln zł   

n) od 10 mln 1 tys. zł do 15 mln zł   

o) od 15 mln i 1 tys. zł do 20 mln zł   

p) od 20 mln i 1 tys. zł do 40 mln zł   

q) od 40 mln i 1 tys. zł do 100 mln zł   

r) powyżej 100 mln zł   

s) odmowa odpowiedzi   

 

W17. Czy pomiędzy [najbliższy pełny rok kalendarzowy przed kontrfaktyczną realizacją projektu] i 

[najbliższy pełny rok kalendarzowy po kontrfaktycznej realizacji projektu lub rok 2019 jeśli nie upłynął rok] 

rokiem nastąpił w Państwa firmie wzrost przychodów netto? 

Uwaga pytanie zadawane jeśli w pytaniu poprzednim przynajmniej 1 raz wskazano  „odmowa odpowiedzi”  

a) tak  

b) nie   

c) nie wiem / trudno powiedzieć  

 


