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STRESZCZENIE

Przedmiotem ewaluacji ex-post była ocena realizacji i wpływu Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL) na stymulowanie
dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu. W ramach badania zastosowano szereg metod badawczych i analitycznych
tj. analiza danych zastanych obejmująca analizę aktów prawnych, dokumentów programowych
RPO WSL 2007-2013, strategicznych, raportów z badań ewaluacyjnych i innych opracowań;
analiza danych statystycznych; standaryzowana analiza danych z dokumentacji projektowej
RPO WSL 2007-2013; pogłębiona analiza wniosków o dofinansowanie projektów wybranych
do dofinansowania; IDI z przedstawicielami IZ i IP2 RPO WSL; CATI oraz CAWI z beneficjentami projektów realizowanych w ramach Priorytetów I-IX RPO WSL 2007-2013; telefoniczne wywiady pogłębione (ITI) z beneficjentami RPO WSL 2007-2013; telefoniczne wywiady
pogłębione (ITI) z potencjalnymi wnioskodawcami RPO WSL 2007-2013; wywiady grupowe
z ekspertami dziedzinowymi oraz FGI z przedstawicielami IZ i IP2 RPO WSL.
Wynikiem badania jest raport końcowy podzielony na rozdziały odnoszące się do poszczególnych obszarów badawczych dotyczących oceny efektów wsparcia na poziomie celów szczegółowych – Priorytetów oraz celu głównego i oceny wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na realizację Programu.

OCENA LOGIKI PROGRAMOWANIA INTERWENCJI RPO WSL 2007-2013
W ramach badania dokonano oceny, czy logika interwencji właściwie ujęła bądź uwzględniła
relacje pomiędzy zdefiniowanymi potrzebami i wyznaczonymi celami, zaplanowanymi zasobami (alokacją), działaniami a oczekiwanymi efektami w ramach poszczególnych priorytetów (I-X)
Programu. Wyniki badania pozwalają na pozytywną ocenę przyjętej logiki interwencji. Logikę
interwencji należy więc uznać za wewnętrznie spójną oraz stanowiącą odpowiedź na zdiagnozowane wyzwania. Również przedstawiciele IZ i IP2 oraz uczestnicy wywiadów grupowych,
którym zaprezentowano odtworzoną logikę, uznali schematy interwencji dla poszczególnych
Priorytetów i Programu za poprawne. Szczegółowy opis wyników badania w tym obszarze zaprezentowany został w Aneksie do raportu końcowego Odtworzenie i ocena logiki interwencji
RPO WSL 2007-2013.

OCENA EFEKTÓW WSPARCIA NA POZIOMIE CELÓW
SZCZEGÓŁOWYCH – PRIORYTETÓW
Efekty wsparcia badań, rozwoju technologicznego, innowacji i przedsiębiorczości
Celem Priorytetu I był wzrost konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy. Cel ten należy
uznać za osiągnięty w wysokim stopniu. Jedynie liczba projektów z zakresu B+R była zdecydowanie niższa od zakładanej. Cele poszczególnych działań zostały osiągnięte w zróżnicowanym
stopniu. Za najbardziej skuteczne należy uznać poddziałanie 1.1.1, które wpłynęło istotnie na
7

wzrost liczby inwestycji w regionie oraz charakteryzowało się wysoką efektywnością kosztową jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy. Działanie 1.2 miało wyraźny wpływ na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Zawdzięczany on był przede wszystkim inwestycjom w środki
trwałe o umiarkowanym poziomie innowacyjności. Bardzo mała liczba firm zdecydowała się
na realizację projektów dotyczących podjęcia lub rozwoju działalności B+R. Dużym powodzeniem cieszyły się typy projektów dotyczące umiędzynarodowienia działalności firm poprzez
dofinansowanie ich udziału w zagranicznych imprezach gospodarczych. Wsparcie tego rodzaju przekładało się na nawiązywanie nowych kontaktów handlowych. Udzielane firmom wsparcie miało małe przełożenie na kondycję śląskiej gospodarki w skali makro, co wynikało z faktu
wsparcia mniej niż 1% populacji śląskich firm. W szczególnie niewielkim stopniu zostały wsparte firmy mikro. W działaniu 1.3 skuteczność poszczególnych typów projektów w stymulowaniu
transferu technologii i innowacyjności była mocno zróżnicowana. Najlepsze efekty w tym zakresie przyniosło wsparcie jednostek naukowych oraz wybranych parków technologicznych,
najmniejsze wsparcie klastrów, co wynikało z charakteru dofinansowanych projektów (dotyczyły raczej podstaw funkcjonowania klastra a nie jego działalności innowacyjnej). Projekty
realizowane w ramach priorytetu I RPO WSL 2007-2013 przyczyniały się do osiągania celów Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020 oraz Regionalnej Strategii
Innowacji (RSI) Województwa Śląskiego na lata 2003-2013. „Nie udało się jedynie utworzyć
regionalnych funduszy kapitałowych, inwestujących w obszarze tak zwanej luki kapitałowej,
przy wykorzystaniu partnerstwa publiczno-prywatnego, w szczególności tam, gdzie występuje
duży poziom ryzyka (na co wskazywano w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego (SRWS).”
Komplementarność występowała przede wszystkim w odniesieniu do projektów dotyczących
uzbrajania terenów inwestycyjnych (komplementarność z innymi projektami o charakterze
infrastrukturalnym) oraz projektów przedsiębiorstw polegających na inwestycjach w środki
trwałe (np. z projektami dofinansowanymi z innych źródeł publicznych).
Wsparcie zostało skoncentrowane na Subregionie Centralnym, ale należy to uznać za zjawisko
naturalne, ponieważ ten subregion jest najsilniejszym ośrodkiem gospodarczo-naukowym województwa (działa w nim największa liczba podmiotów gospodarczych i jednostek naukowych).
Rozkład terytorialny projektów niemal w pełni pokrywał się z liczbą podmiotów prywatnych
w danym subregionie. Z liczbą projektów korespondował bezpośrednio stopień przyczyniania
się danego subregionu do osiągnięcia wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu.
Średnio za około 60% osiągniętej wartości wskaźników odpowiadały projekty realizowane
w Subregionie Centralnym.
W działaniu 1.2 zidentyfikowano występowanie negatywnych efektów takich jak efekt zastąpienia (co trzeci przyszły beneficjent celowo nie podejmował działań o zakresie zbliżonym do
podjętych w ramach projektu z uwagi na możliwość pozyskania na nie dofinansowania, a co
czwarty przyznał, że celowo nie podejmował określonych działań wiedząc, iż podjęcie ich w ramach projektu zwiększy szansę na uzyskanie dofinansowania) oraz jałowej straty (55% zrealizowałoby projekt nawet w sytuacji braku otrzymania dofinansowania choć jego realizacja
zostałaby odłożona w czasie a zakres przedmiotowy projektu niejednokrotnie byłby zmniejszony). Do pozytywnych efektów nieplanowanych należy zaliczyć efekt mnożnikowy (61,2%
beneficjentów twierdzi, że ze zrealizowanego przez nich projektu korzyści odniosły inne podmioty, do których projekt nie był bezpośrednio skierowany) oraz pewien wpływ na rozwój
obecnych inteligentnych specjalizacji regionu.
Jeżeli chodzi o czynniki zewnętrzne wpływające na proces realizacji projektów to występowały one w mniej niż 30% projektów. Beneficjenci wskazywali na takie czynniki jak: trudności

8

w wyborze wykonawców związane przede wszystkim z procedurami PZP, wzrost kosztów pracy/materiałów, opóźnienia w płatnościach ze strony instytucji finansującej projekt czy ogólnoświatowe spowolnienie gospodarcze.
Zainteresowanie uprawnionych typów podmiotów ubieganiem się o wsparcie było co do zasady wysokie. Mniejsze od oczekiwanego było zainteresowanie jednostek naukowych, na co
wpływ miała konieczność wniesienia wkładu własnego. Jeżeli chodzi o typy projektów to niedostateczne było zainteresowanie realizacją przez przedsiębiorstwa projektów B+R co wynikało m.in. ze zbyt niskiej kwoty wsparcia oraz wysokiego ryzyka takich projektów.
Efektywność wsparcia była zróżnicowana między działaniami Priorytetu 1 ale generalnie należy uznać ją za wysoką, do czego przyczynił się z pewnością wymóg wnoszenia wkładu własnego a w przypadku podmiotów publicznych również wymóg stosowania konkurencyjnego trybu
wyboru wykonawców/dostawców. Najwyższą efektywnością jeżeli chodzi o kreowanie nowych miejsc pracy charakteryzowały się projekty dotyczące uzbrajania stref inwestycyjnych.
Wysoka też była efektywność instrumentów finansowych z uwagi na ich zwrotny charakter.
Najniższą efektywnością wynikającą z niskiej trwałości wspartych inicjatyw charakteryzowały
się projekty realizowane przez klastry.
W RPO WSL 2014-2020 należy stymulować przedsiębiorstwa do podejmowania aktywności
badawczo-rozwojowej m.in. zapewnienie finansowania nie tylko komponentu badawczego ale
i komponentu wdrożeniowego projektu (preferencje dla tych wnioskodawców w działaniu 3.2,
którzy wcześniej korzystali ze wsparcia w działaniu 1.2); preferować w działaniu 1.2 te projekty B+R, które charakteryzuje wysoki poziom innowacyjności; zapewnić wsparcie dla projektów
dotyczących umiędzynarodowienia działalności firm, które cieszyły się dużym zainteresowaniem w okresie programowania 2007-2013; stymulować w działaniu 1.3 rozwój usług proinnowacyjnych świadczonych przez śląskie IOB co m.in. wymaga zoperacjonalizowania pojęcia
takiej usługi oraz zapewnić odpowiednie zasoby kadrowe niezbędne z punktu widzenia właściwej oceny projektów z zakresu inteligentnych specjalizacji oraz projektów B+R.
Efekty wsparcia społeczeństwa informacyjnego
Poziom osiągnięcia założonych celów II Priorytetu RPO WSL należy uznać za umiarkowanie
zadowalający. Pomimo wybudowania sieci szerokopasmowej, nie zapewniono w wystarczającym stopniu bezpośredniego dostępu do Internetu mieszkańcom regionu, a utworzone e-usługi nie spowodowały zakładanego – na etapie planowania poszczególnych inwestycji – zainteresowania ze strony potencjalnych użytkowników.
W dalszym ciągu istnieją potrzeby w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie. Znamienny jest tu podział między województwem a jego składowymi (subregionami).
Na poziomie całego regionu wskazuje się na potrzeby związane z rozwojem e-usług, cyfryzacji
danych publicznych oraz wzrostem kompetencji cyfrowych. Mając to na uwadze rekomenduje
się wprowadzenie rozwiązań premiujących ewentualną komplementarność projektów dotyczących przede wszystkim e-usług (II Oś RPO WSL 2014-2020) z projektami edukacyjnymi XI
Osi RPO WSL 2014-2020 (w zakresie umiejętności cyfrowych )1. Rekomenduje się także utrzymanie ścisłej współpracy pomiędzy IZ RPO WSL 2014-2020 a IZ PO PC 2014-2020 w celu
1

Wprowadzane rozwiązania muszą jednak uwzględniać specyfikę Działania 11.4 – planowane projekty dotyczą przede
wszystkim umiejętności i kompetencji cyfrowych, które są promowane w celu poprawy sytuacji beneficjentów na rynku
pracy (kursy ICT itp.). Celem tych działań, co do zasady, nie jest jednak podnoszenie kompetencji cyfrowych niezbędnych
do wykonywania np. działań związanych z e-administracją, lecz ułatwienie znalezienia pracy/utrzymania pracy w wyniku
zdobycia umiejętności ICT.
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lepszej koordynacji działań inwestycyjnych RPO WSL i „miękkich” PO PC, czego efektem może
być osiągnięcie komplementarności tych działań. Z kolei na poziomie trzech subregionów2 nadal widoczne są potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury szerokopasmowej czy punktów
dostępowych – szczególnie w zakresie dostępu zwykłych mieszkańców3 (istniejące nadal białe
i szare plamy w regionie).
W ramach badania zidentyfikowano nierównomierny rozkład wsparcia w podziale na subregiony, co wprost przełożyło się na nierównomierny poziom realizacji celów szczegółowych II
Priorytetu. Największym beneficjentem wsparcia był Subregion Centralny (czyli w roku 2007
– najlepiej rozwinięty subregion województwa). Z kolei najmniejsze efekty zanotowano w przypadku Subregionu Północnego i po części zachodniego (szczególnie w zakresie infrastruktury
szerokopasmowej). Czynnikiem, który się do tego przyczynił było z pewnością uwzględnienie
Subregionu Centralnego w ramach wsparcia PRS – ograniczyło to szansę na pozyskanie faktycznie znaczącego wsparcia przez pozostałe subregiony.
Analiza wykazała wysoki udział RPO WSL 2007-2013 w realizacji zapisów dokumentów strategicznych zarówno na poziomie ogólnym/wojewódzkim jak i sektorowym („Śląskie mocne
informacją” – Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego).
Wszystkie realizowane inwestycje były realizowane w szerszym kontekście – tzn. były uzupełnieniem innych przedsięwzięć zarówno samych beneficjentów jak i innych podmiotów (np.
na poziomie regionalnym). Taki stan rzeczy pozwala twierdzić, że realizacja tych projektów
przyczyniała się do osiągania innych, dodatkowych efektów. W toku analiz stwierdzono komplementarność między różnymi Programami/źródłami finansowania, między typami projektów możliwymi do realizacji w ramach RPO WSL 2007-2013 jak i w ramach tylko Priorytetu
II oraz komplementarność między dwiema ścieżkami dofinansowania (konkursowa oraz PRS).
Co więcej, beneficjenci chętnie korzystali z działań komplementarnych w ramach instrumentu
cross-financing.
Analiza efektów dodatkowych wskazała, że najczęściej występowały nieplanowane, pozytywne efekty zrealizowanych działań, które najczęściej dotyczyły samych beneficjentów i ich
pracowników a nie otoczenia (brak efektu wyciekania). Zmiany pozytywne zanotowano w obszarze funkcjonowania wspartych podmiotów (efekt behavioural additionality). W ramach
Priorytetu II nie wystąpił efekt jałowej straty – badani bez udzielonego wsparcia odłożyliby
realizację projektów w czasie lub w całości z nich zrezygnowali. W toku badania pozytywnie
oceniono trwałość powstałych efektów – ich utrzymanie pozytywnie wpłynie na zachodzące
zmiany społeczno-gospodarcze związane z obszarem społeczeństwa informacyjnego.
Wdrażanie Priorytetu II (szczególnie Działania 2.1) napotykało na trudności. Najbardziej problemowy był obszar prawny – brak lub zmiany zewnętrznych uwarunkowań prawnych w dużej
mierze wpływały na opóźnienia i trudności realizacyjne projektów z zakresu infrastruktury.
Z kolei do czynników pozytywnie wpływających na wdrażanie zaliczono dobre przygotowanie
beneficjentów, odpowiednie zaplanowanie projektów oraz dobrą współpracę z Urzędem Marszałkowskim.
Dodatkową trudnością jaka wystąpiła w trakcie wdrażania II Priorytetu, było niskie zainteresowanie przedsiębiorstw telekomunikacyjnych ostatnim z 3 naborów w Działaniu 2.1. Wśród
możliwych przyczyn wskazano: ogłoszenie konkursu pod koniec okresu programowania oraz
2
3
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Północny, Południowy, Zachodni.
Potrzeby dotyczące sieci dostępowych będą mogły być zaspokojone dzięki wsparciu z poziomu krajowego – w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC 2014-2020).

ogłoszenie naboru na podobne typy projektów w ramach Działania 8.3 PO IG. W celu eliminowania podobnych sytuacji w przyszłości warto przede wszystkim podejmować działania polegające na monitorowaniu terminów naborów o podobnym zakresie wsparcia (podobne typy
projektów) ogłaszanych w ramach innych Programów – np. krajowych (PO PC 2014-2020) –
terminy naborów w ramach różnych Programów (o zbliżonym zakresie wsparcia) nie powinny
na siebie nachodzić.
Ocena porównawcza efektywności kosztowej realizowanych projektów (z wykorzystaniem
analizy porównawczej danych z innych województw) wykazała, że wsparcie w ramach Priorytetu II RPO WSL było efektywne – niemal w przypadku wszystkich wskaźników koszt osiągnięcia
jednostkowych wartości był znacznie niższy niż w innych regionach. Najbardziej efektywnymi
typami projektów okazały się te dotyczące tworzenia e-usług i aplikacji oraz budowy PIAP.
Efekty wsparcia turystyki
W diagnozie RPO WSL 2007-2013 wskazano, że potencjał woj. śląskiego jest bardzo duży,
ale pozostaje niewykorzystany w stopniu odpowiadającym możliwościom. Jako przyczynę
wskazano z jednej strony deficyty infrastrukturalne, z drugiej problemy wizerunkowe. Teorię
zmiany oparto na założeniu, że poprawa stanu infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej
oraz nasycenia tą infrastrukturą obszarów o najwyższym potencjale turystycznym, połączona
z usprawnieniem systemów informacji turystycznej i promocji turystycznej produktów i regionu doprowadzi do wzrostu jego konkurencyjności. Realizacja tej teorii zmiany doprowadziła do
osiągnięcia głównego celu Priorytetu w zakresie wzrostu jakości infrastruktury oraz nasycenia
nią regionu, natomiast działania z zakresu promocji, a zwłaszcza usprawnienia informacji turystycznej w znacznie mniejszym stopniu przyczyniły się do realizacji celu interwencji.
Dalszego wsparcia wymagają więc potrzeby w zakresie promocji i informacji turystycznej,
przy czym w ramach RPO WSL 2014-2020 musi ono odbywać się nie poprzez bezpośrednie
wsparcie konkurencyjności turystycznej regionu, ile wykorzystanie instrumentów programu
dla wsparcia innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach.
Działania finansowane w ramach Priorytetu III były powiązane z działaniami realizowanymi
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki w zakresie Priorytetu VIII, w ramach którego możliwe było szkolenie kadr turystyki, Zrównoważony Rozwój
Sektora Rybołówstwa i Przybrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie Osi III (odnowa wsi) oraz Osi IV Leader, gdzie możliwości wsparcia
turystyki znajdowały się przede wszystkim w obszarze tzw. małych projektów. Szczególnie
istotne dla rozwoju sektora turystyki w regionie miało działanie 6.4 POIG, którego celem było
wsparcie inwestycji tworzących konkurencyjne i innowacyjne produkty turystyczne o charakterze unikatowym i ponadregionalnym. Większość działań zrealizowanych w ramach Priorytetu przyniosła zaplanowane efekty. Nie wystąpiły negatywne efekty niezaplanowane. Zabrakło
również efektów pozytywnych, które zarówno beneficjenci, jak i eksperci oceniali jako uzyskaną wartość dodatkową.
Wystąpiły natomiast dwie zasadnicze bariery w realizacji projektów: proceduralna, związana
z problemami kwalifikowalności kosztów (wewnętrzna) oraz administracyjna (zewnętrzna),
związana z uzyskiwaniem niezbędnych pozwoleń. W realizacji celów Priorytetu nie odegrały
znaczącej roli czynniki o charakterze koniunkturalnym, co należy uznać za zjawisko bardzo korzystne, z uwagi na to, że znaczna część okresu realizacji (co najmniej lata 2008-2010 przypadły na czas spowolnienia gospodarczego).
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Od uruchomienia Programu do końca okresu sprawozdawczego w ramach Priorytetu największe zaangażowanie wykazały JST i MŚP. Realizując ponad 67% projektów, przedsiębiorcy zajmują wyraźną pozycję lidera wśród beneficjentów w ujęciu ilościowym. Biorąc pod uwagę wartość podpisanych umów dostrzec można zdecydowaną dominację projektów realizowanych
przez JST tj. 62%. Bardzo niewielki jest odsetek innych beneficjentów niepublicznych w tych
działaniach, które były skierowane również do podmiotów spoza sektora finansów publicznych.
Wsparcie dla MŚP skutkowało jednak stosunkowo wysokim odsetkiem rozwiązywanych
umów; obciążone było też znacznym ryzykiem jałowej straty, gdyż wiele przedsięwzięć, dla
których rozwiązano umowę, w jakimś zakresie realizowała dane przedsięwzięcie, finansując
je z innych źródeł. W przypadku wsparcia dla MŚP bardziej zasadne byłoby dofinansowanie
działań sprzyjających wzrostowi zastosowania innowacji technologicznych i procesowych
w przedsiębiorstwach. W okresie programowania 2014-2020 możliwość wypełnienia tej luki
stwarza Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP (przede wszystkim Działanie 3.2 Innowacyjność MŚP), Priorytet IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna w zakresie obniżania kosztów świadczenia usług w obiektach turystycznych,
poprzez stosowanie nowoczesnych technologii oszczędzania energii oraz Priorytet XI w zakresie podnoszenia jakości kadr, co również może przekładać sie na wyższą efektywność usług
turystycznych.
Analiza przestrzenna ilościowego i wartościowego rozkładu projektów wskazuje na wyraźną
dominację dwóch Subregionów: Południowego i Centralnego, przy czym w Subregionie Południowym zrealizowano zdecydowanie najwięcej projektów w ramach Działań 3.1 i 3.2. Na
ten region przypadła też najwyższa kwota wykorzystanej alokacji w tych dwóch Działaniach.
W przypadku projektów w ramach Działań 3.3 oraz 3.4 – realizowane były one na poziomie
regionalnym, choć ich lokalizacje też często przypadają na Subregion Południowy. W realizacji
projektów wyłącznie z Działania 3.4 na uwagę zasługuje Częstochowa i powiat częstochowski,
gdzie stwierdzono najwyższą realizację alokacji i ilości projektów, jeśli patrzeć w skali powiatowej. Efektywność kosztowa realizacji Priorytetu III była wysoka na tle województw referencyjnych.
Efekty wsparcia kultury
Celem Priorytetu IV był wzrost znaczenia kultury jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego. Poziom realizacji Priorytetu można uznać za satysfakcjonujący. Zrealizowane zostały
wszystkie założone wskaźniki programowe. Program przyczynił się niewątpliwie do zaspokojenia podstawowej potrzeby, zdiagnozowanej dla Priorytetu, czyli poprawy stanu infrastruktury kultury.
Teorię zmiany oparto na założeniu, że poprawa stanu infrastruktury kultury i wzrost jakości
oraz liczby ofert z zakresu kultury, wspierane poprzez zwiększenie dostępu do informacji o zasobach i wydarzeniach kulturalnych w regionie oraz promocję regionu jako regionu atrakcyjnego kulturowo, wzmocni z jednej strony jego atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną, a z drugiej
doprowadzi do wzmocnienia regionalnego kapitału społecznego oraz kapitału ludzkiego, co
w konsekwencji spowoduje realizację celu głównego Priorytetu. Realizacja tej teorii zmiany
doprowadziła do osiągnięcia głównego celu ale uruchomienie i wykorzystanie potencjału kulturowego regionu nie było w pełni zrównoważone. W zakresie poprawy stanu infrastruktury
kultury realizowano przede wszystkim projekty wspierające niespecyficzne dla regionu elementy dziedzictwa kulturowego, kosztem specyficznych. Osiągnięto założenie wzrostu jakości
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i liczby nowych ofert kultury. Niewystarczająca była jednak realizacja założonej zmiany poprzez działania z zakresu informacji kulturalnej i promocji oferty kulturalnej regionu.
Oddziaływanie na poprawę infrastruktury kultury nie było jednak oddziaływaniem, które
w pełni wykorzystuje potencjał regionu, wynikający z jego specyfiki. Brak znaczących inwestycji w zakresie dziedzictwa przemysłowego i technicznego może wskazywać, że znaczący
obszar potrzeb, które miały być zaspokojone w ramach tego celu szczegółowego wymaga dalszego wsparcia. W ocenie tego oddziaływania należy jednak brać pod uwagę rezultaty rewitalizacji obszarów miejskich i przemysłowych, wspierane w ramach Priorytetu VI, w tym adaptację przestrzeni kopalni Katowice na siedzibę Muzeum Śląskiego. Zwraca się jednak uwagę, że
w ramach Priorytetu IV w większym stopniu wsparcie uzyskały działania służące zachowaniu
tych typów dziedzictwa, które spotykamy na całym obszarze kraju, a w mniejszym stopniu te,
które są dla regionu specyficzne i decydują o jego kulturowym obliczu.
Jeśli chodzi o udział Priorytetu IV w realizacji strategii rozwoju regionu w obszarach dotyczących kultury, w największej mierze wspomaga działania w zakresie digitalizacji zasobów i treści kultury, promowanie kultury regionu, identyfikacji, ochrony i turystycznego zagospodarowania obiektów dziedzictwa kulturowego oraz materialnych fundamentów instytucji kultury.
Stosunkowo (jedynie pośrednio) mógł stanowić wsparcie dla działań z obszaru kształtowania
nawyków uczestnictwa w kulturze i szeroko pojętej edukacji kulturalnej.
Realizacja interwencji w ramach RPO WSL 2007-2013 była komplementarna wobec interwencji w ramach XI Osi Priorytetowej POIiŚ. Komplementarny wobec Priorytetu IV był też Program „Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego”, dofinansowany w ramach EOG
i postrzegany jako ważne w obszarze kultury uzupełnienie zarówno POIiŚ, jak i RPO; podobne znaczenie miały także Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Większość
projektów z obszaru kultury realizowanych było w obszarach zurbanizowanych o wysokiej
gęstości zaludnienia oraz z potencjałem dla rozwoju turystyki. Analiza przestrzenna wskaźników produktu wykazała, że w najwyższym stopniu efekty projektów z zakresu kultury osiągnięte zostały w głównych miastach regionu – Katowicach, Gliwicach, Bytomiu, Chorzowie,
Rybniku oraz powiatach: cieszyńskim, żywieckim oraz bielskim. Z uwagi na to, że w większości
zakładane wartości wskaźników zostały osiągnięte, ocena ta dokonywana jest z uwagi na tempo osiągania wskaźników oraz przekroczenia ich wartości. Świadczy to o tym, że interwencja
przyczyniła się do wsparcia w pierwszej kolejności ośrodków wzrostu, w których istnieje potencjał dla rozwoju konkurencyjnych usług z zakresu kultury. Przy dobrym skomunikowaniu
województwa może wystąpić efekt dyfuzji, dzięki czemu inwestycje na obszarach zurbanizowanych mogą zaspokajać potrzeby wszystkich mieszkańców regionu i stanowić łatwo dostępną ofertę dla odwiedzających.
Obiektywna ocena efektywności kosztowej wsparcia w ramach Programu stanowiła problem,
ponieważ odnotowano zróżnicowane rozumienie tych samych wskaźników w województwach
referencyjnych. Niemniej, w zakresie kosztu osiągnięcia wskaźnika osób odwiedzających objęte wsparciem obiekty i instytucje kultury, nakład na jedną osobę mieścił się w kategorii nakładów niższych i był podobny jak w województwie lubelskim i małopolskim.
W realizacji Priorytetu nie wystąpiły znaczące efekty nieplanowane, zarówno pozytywne,
jak i negatywne. Obserwowana powinna być jednak kwestia trwałości projektów, gdyż część
z nich, jak wynika z opinii zebranych w ramach IDI i FGI, może sprawiać beneficjentom trudności z uwagi na skalę przekraczającą możliwości ich bieżących budżetów.
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Wyodrębniono następujące zewnętrzne czynniki pozytywne, oddziałujące na skuteczność realizacji Priorytetu IV: liczne przedsięwzięcia z obszaru kultury w regionie śląskim, wpływające na
aktywizację kulturalną mieszkańców (przede wszystkim starania o przyznanie Katowicom tytułu
Europejskiej Stolicy Kultury (ESK), uzyskanie miejsca w sieci miast kreatywnych UNESCO przez
Katowice jako Miasto Muzyki); konkurencyjną, ale zarazem synergiczną aktywność kulturalną
Krakowa i Wrocławia. Jako zewnętrzny czynnik negatywny wskazano generalny wpływ spowolnienia gospodarczego z lat 2008-2010 (w tym okresie było ono najsilniej odczuwalne na wszystkie inwestycje realizowane w ramach RPO). Miało ono znaczenie o tyle, że ograniczało możliwości potencjalnych beneficjentów w zakresie gromadzenia wkładu własnego.
Od uruchomienia programu do końca 2014 roku w ramach Priorytetu największe zaangażowanie w realizację projektów wykazywały JST. W rozwój kultury zaangażowane są zazwyczaj
samorządy, którym podlegają liczne instytucje kultury. Stosunkowo nieduży odsetek innego
typu beneficjentów, co wynika zarówno z ilościowej przewagi JST w zakresie zarządzania instytucjami kultury, jak i większymi zasobami ludzkimi, a przede wszystkim kompetencyjnymi
samorządów.
Podstawową potrzebą przyszłego wsparcia w obszarze kultury jest integracja tego wsparcia
w ramach regionalnej strategii rozwoju kultury, w której zostałyby zidentyfikowane główne
obszary problemowe, deficyty infrastrukturalne i w zakresie oferty kulturalnej. Wspierana powinna być też oddolna aktywność obywatelska w zakresie kultury, co wymaga zintegrowania
działań finansowanych z budżetów samorządowych, prywatnego mecenatu, budżetu regionu,
MKiDN oraz środków europejskich. Stosowanie takiego podejścia gwarantuje synergię różnych działań i źródeł finansowania kultury, a w konsekwencji wyższą efektywność. W większym niż dotychczas stopniu powinny zostać wykorzystane atuty poszczególnych aktorów
obiektów kultury w regionie, a także atuty ponadregionalne. Takim atutem ponadregionalnym
może być chociażby fakt, że na południu Polski zlokalizowane są obecnie trzy kluczowe ośrodki
kultury, mające mocną pozycję w obiegu europejskim: Wrocław (ESK), Katowice (Miasto Muzyki UNESCO), Kraków (Miasto Literatury UNESCO).
Efekty wsparcia środowiska
Poziom osiągnięcia założonych celów Priorytetu V należy uznać za wysoki. Osiągnięto założone wysokości większości wskaźników produktu i rezultatu. Wyniki badań ilościowych potwierdzają badania jakościowe. W ocenie beneficjentów uczestniczących w badaniu CATI/CAWI poziom wykorzystania infrastruktury wykonanej w ramach operacji finansowanych ze środków
RPO WSL jest satysfakcjonujący i znacząco wychodzi poza standard.
Analiza dokumentacji wnioskodawców pokazała jednak wysoką komplementarność realizowanych projektów środowiskowych z innymi projektami RPO WSL 2007-2013, przede wszystkim w obszarze ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej, projektów
rewitalizacyjnych, jak również inwencji w infrastrukturę realizowaną w ramach Priorytetu II
RPO WSL 2007-2013. Projekty środowiskowe cechowały się wysokim poziomem komplementarności również w zakresie ścieżek wyboru projektów oraz informowania o naborach,
konkursach i możliwych środkach.
Wsparcie udzielone w ramach Priorytetu V realizowało cele środowiskowe Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015. Analiza informacji ilościowych i jakościowych
wskazała na wysoki udział RPO WSL w realizacji zapisów tych dokumentów. Logika interwencji właściwie określiła relacje między zdiagnozowanymi potrzebami a celami Priorytetu V. Analiza wskaźników, analiza jakościowa oraz ilościowa pokazują, że wsparcie dostępne w ramach
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Priorytetu V istotnie wpłynęło na zaspokojenie potrzeb w obszarze środowiska. Zidentyfikowanym problemem były ograniczone środki w programie regionalnym na inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne oraz unieszkodliwianie odpadów. Gęsta sieć osadnicza będąca specyfiką
regionu powodowała duże zainteresowanie tymi środkami.
Wyniki badań wskazały, że w ramach realizacji projektów środowiskowych nie identyfikowano znaczących problemów mogących wpłynąć na sprawne wdrażanie RPO WSL 2007-2013.
Badania terenowe wykazały, że ryzyka oraz bariery mogące wpływać na sprawne wdrażanie
Programu odnosiły się przede wszystkim do kwestii formalno-prawnych, które były naturalne
dla projektów inwestycyjnych.
Analiza danych z dokumentacji projektowej RPO WSL 2007-2013 oraz LSI wskazała na wysokie zainteresowanie działaniami środowiskowymi szczególnie w obszarze wsparcia przewidzianym w działaniach 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa, 5.2. Gospodarka odpadami i 5.3.
Czyste powietrze i odnawialne źródła energii. Z kolei – niewystarczające zainteresowanie zidentyfikowano w ramach działania 5.4. Zarządzanie środowiskiem i 5.5. Dziedzictwo przyrodnicze. Analiza desk research i pogłębiana analiza wniosków o dofinansowanie WoD pozwoliła
na wskazanie, że pośród działań cieszącym się dużym zainteresowaniem beneficjentów, najbardziej aktywne były JST, ich związki i stowarzyszenia. W ramach działania 5.1. beneficjentami były jedynie gminy, które oprócz powiatów również dominowały pośród beneficjentów
pozostałych działań środowiskowych. Najmniej aktywne w aplikowaniu o środki wsparcia były
podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienia zgodnie z przepisami o partnerstwie
publiczno-prawnym, które dostępne były w ramach działania 5.1, 5.2, 5.3. Pośród działań mających na celu poprawę zarządzania środowiskiem oraz zachowania dziedzictwa przyrodniczego odnotowano mniejsze zainteresowanie. Przyczyną niewystarczającego zainteresowania
środkami skierowanymi na te rodzaje działań była dostępność komplementarnych środków
krajowych PO IŚ, Oś priorytetowa V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.
Analiza wszystkich powstałych produktów i rezultatów pokazuje, że Subregiony Południowy,
zachodni i północny w ograniczonym stopniu skorzystały z udzielonego w ramach Działania
wsparcia, które z znaczącej części zostało zrealizowane na obszarze Subregionu Centralnego.
W wyniku realizacji projektów środowiskowych powstało 60 nowych miejsc pracy związanych
z obsługą zakupionej lub wytworzonej infrastruktury. Wyniki badań pokazały wystąpienie kilka pozytywnych, nieplanowanych zmian w wyniku realizacji operacji środowiskowych. Zmiany
pozytywne zanotowano w obszarze funkcjonowania wspartych podmiotów (efekt behavioural
additionality). W ramach Priorytetu V nie wystąpił efekt jałowej straty, ponieważ projekty inwestycyjne realizowane były w ogromnej większości przez samorządy, które bez pozyskania
wsparcia zewnętrznego w większości przypadków nie zrealizowałyby projektów środowiskowych, w takim zakresie na jaki pozwalały środki wsparcia dostępne w RPO WSL 2007-2013.
Projekty środowiskowe realizowane w ramach Priorytetu V były droższe niż średnia wartość
wskaźników z regionów benchmarkowych. Nie można jednak na tej podstawie wskazać, aby
projekty te były nieefektywne kosztowo. W praktyce tylko w nielicznych obszarach ochrony
środowiska selekcja projektów może być oparta wyłącznie na wskaźniku efektywności kosztowej.
W obszarze środowiska wciąż wysokiego poziomu wskaźników mierzących poziom zanieczyszczenia powietrza w regionie. Jak pokazuje analiza danych statystycznych pomimo redukcji tych
wartości, wciąż poziom wskaźników emisji zanieczyszczeń powietrza pyłowych, dwutlenku
siarki (bez CO2) i tlenków azotu był blisko trzykrotnie wyższy niż średnia dla kraju. W raporcie
WHO z maja 2016 roku, w rankingu najbardziej zanieczyszczonych miast listę otwierają miasta
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województwa śląskiego, na pierwszym miejscu Żywiec, gdzie stężenie pyłów o średnicy 2,5 mikrometra (PM2,5) przekracza 40 mikrogramów na metr sześcienny, czyli przekracza normę ponad czterokrotnie (zalecana przez WHO średnioroczna norma to nie więcej niż 10 mikrogramów
na metr). Druga jest Pszczyna. W raporcie brano pod uwagę poziom pyłu zawieszonego PM10
i PM2,5. Ich natężenie wpływa negatywnie na poziom zdrowia mieszkańców. Wyniki badania
pokazały, że w ograniczonym stopniu skutkiem projektów zrealizowanych w ramach RPO WSL
2007-2013 była poprawa jakości powietrza. Rekomendowane rozwiązania, których celem może
być zapewnienie minimalizacji negatywnego oddziaływania (jeśli istnieje) oraz wsparcie pozytywnego wpływu na środowisko zgłoszonych do realizacji projektów obejmują przede wszystkim oddziaływanie na podmioty odpowiedzialne za „niską emisję”. Problem ten został bowiem
w ograniczonym stopniu zaspokojony w ramach wsparcia środowiska. Proponuje się rozważenie wprowadzenia kryterium trwałości technologicznej, które odnosić się będzie do zagadnienia trwałości zastosowanych rozwiązań i wymagać będzie odpowiedzi na pytanie, czy będą one
trwałe czy jedynie stanowią doraźne rozwiązanie i czy biorąc pod uwagę starzenie się sprzętu
i oprogramowania, zapewnione zostały środki na utrzymanie trwałości projektu.
Efekty wsparcia zrównoważonego rozwoju miast
Efekty wsparcia w ramach Priorytetu VI uwarunkowane były silnie specyfiką regionu, który
obejmuje dużo terenów zdegradowanych (poprzemysłowych, powojskowych, po PGR-owskich i miejskich) zarówno w miastach (a nawet w centrach miast) jak i poza miastami. W ramach Priorytetu VI realizowane były projekty służące wzrostowi konkurencyjności przestrzeni miejskiej województwa, poprzez wzrost konkurencyjności ośrodków metropolitalnych oraz
wielofunkcyjnemu wykorzystaniu obszarów zdegradowanych.
Został z powodzeniem zrealizowany pakiet dużych projektów, które w znaczący sposób zmieniły wizerunek miast i aglomeracji w województwie śląskim oraz stworzyły nowe możliwości
aktywności społecznej, szczególnie w zakresie kultury i edukacji. Z sukcesem realizowano
wsparcie w formie projektów kluczowych i w ramach programów rozwoju subregionów. Została również zrealizowana z dobrym skutkiem duża liczba mniejszych projektów, które miały
na celu rewitalizację i wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych. Przyniosły
one widoczne, pozytywne efekty, ale ich liczba i skala pozwoliły na zaspokojenie tylko niewielkiej części istniejących w tym zakresie potrzeb.
Badanie pokazało, że dobrym przykładem wydatkowania środków w ramach rozwoju miast
była inicjatywa JESSICA, w ramach której realizowano wsparcie w formie instrumentów finansowych. Projekty te realizowane były później niż wsparcie dotacyjne. W wyższym stopniu niż
w zakresie dotacji udało się osiągnąć realizację projektów rewitalizacyjnych komplementarnie
odnoszących się do zidentyfikowanych problemów obszarów zdegradowanych w sferze nie
tylko infrastrukturalnej, lecz również społecznej i gospodarczej.
Działania i projekty w zakresie Priorytetu VI były realizowane niezależnie od innych programów i działań służących celom przyjętej strategii regionu. Były w stosunku do nich komplementarne, choć niekoniecznie synergiczne. W okresie 2014-2020 należy w większym stopniu
położyć nacisk na komplementarność projektów rewitalizacyjnych, przede wszystkim z projektami oddziałującymi na zidentyfikowane problemy społeczne i gospodarcze obszaru zdegradowanego (rekomendacja nr 12 i 13). Działania takie będą spójne z Wytycznymi w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 wydanymi przez Ministra Rozwoju4.
4
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Stopień realizacji celów szczegółowych w poszczególnych subregionach nie był jednakowy.
Pod względem korzystania z dostępnego wsparcia (w przeliczeniu na jednego mieszkańca
i z uwzględnieniem innych wskaźników socjoekonomicznych) wyraźnie dominował Subregion
Centralny. W najmniejszym stopniu uczestniczył Subregion Północny.
W związku z realizacją Priorytetu VI nie wystąpiły istotne negatywne efekty, ani też znaczące nieplanowane efekty pozytywne. Beneficjenci, wśród których przeważały samorządy, byli
przekonani, że realizacja Priorytetu VI niosła ze sobą korzyści dla społeczności lokalnych. Nie
wystąpiły też istotne czynniki zewnętrzne ograniczające możliwość realizacji Priorytetu lub
generujące zagrożenia. Przyczyną nieuczestniczenia w aplikowaniu o środki w projektach konkursowych, a wcześniej również w projektach kluczowych lub w ramach PRS mogły być m.in:
brak potrzeby, brak środków, nadmiar innych składanych wniosków i projektów oraz składnie
wniosku na to samo zadanie przez inny, współpracujący podmiot.
Efektywność Priorytetu VI RPO WSL, w porównaniu do podobnych działań realizowanych
w ramach Programów Operacyjnych w innych województwach, nie mogła być jednoznacznie
oceniona ze względu na występowanie wielu znaczących, czasami nieznanych różnic, co do
okoliczności i sposobu realizacji różnego typu działań. Nie stwierdzono jednak przypadków
dających podstawę do uznania wsparcia udzielanego w ramach RPO WSL za nieefektywne.
Efekty wsparcia transportu
W ramach Priorytetu VII RPO WSL 2007-2013 osiągnięto założone wysokości większości wskaźników produktu i rezultatu. Zwiększenie przepustowości modernizowanych dróg
spowodowało jednak większy niż zakładany wzrost natężenia ruchu i mniejsze niż zakładane zwiększenie drożności modernizowanych ciągów komunikacyjnych. W niepełnym stopniu
zrealizowany został cel poprawy bezpieczeństwa na drodze, przy znaczącym koszcie inwestycji w rozwiązania inżynierii ruchu drogowego. Rekomenduje się więc szersze zastosowanie
narzędzi ITS jako mechanizmu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Główne efekty
wsparcia transportu publicznego dotyczą zwiększenia dostępności i jakości usług komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz zmniejszenia emisji
gazów cieplarnianych do środowiska. Wymiana taboru komunikacji publicznej w niewystarczającym stopniu przełożyła się na rozszerzenie terytorialnego zasięgu komunikacji zbiorowej,
poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży spowodowała jednak wzrost liczby pasażerów.
Realizacja Priorytetu VII przyczyniła się do realizacji celu głównego RPO WSL 2007-2013
szczególnie w płaszczyźnie infratechnicznej poprzez podniesie jakości, rozbudowę i racjonalne
gospodarowanie zasobami infrastruktury drogowej i szynowej. Wpłynęła także na środowisko, zmniejszając poziom emisji spalin, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w transport
zbiorowy. Pośrednio, poprzez podniesienie dostępności transportowej województwa i jego
ośrodków rozwoju, przeprowadzone inwestycje wpłynęły na potencjał rozwoju gospodarczego i mobilność mieszkańców. Interwencje w zakresie transportu publicznego realizowały cele
horyzontalnej zasady zrównoważonego rozwoju, poprzez ograniczenie emisji spalin oraz poprzez dostosowanie zarówno taboru jak i infrastruktury drogowej i przystankowej do potrzeb
osób niepełnosprawnych ruchowo.
Przeprowadzone działania charakteryzują się przeciętną efektywnością kosztową rozbudowy dróg gminnych i powiatowych w skali kraju. W regionie śląskim można zaobserwować
najwyższy koszt jednostkowy przebudowy dróg wojewódzkich. Wynika on przede wszystkim
z lokalizacji budowanych obwodnic, współwystępujących z przebudową dróg wojewódzkich
oraz z wysokiego zurbanizowania obszaru co pociąga za sobą wyższe niż w innych regionach
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benchmarkowych koszty wykupu gruntów. W skali województwa śląskiego, różnice w wysokości kosztu jednostkowego wynikają w pierwszym rzędzie ze skali inwestycji dodatkowych
związanych z koniecznością wykonania takich obiektów inżynierii drogowej jak pobocza, ciągi
piesze i rowerowe, skrzyżowania, wiadukty, itp. Występuje także wariancja kosztu jednostkowego ze względu na terytorializację wsparcia w związku ze zmiennym ukształtowaniem terenu.
Projekty z zakresu transportu publicznego charakteryzują się wysoką efektywnością kosztową
w skali kraju.W trakcie realizacji RPO WSL nie odnotowano wystąpienia negatywnych efektów
przeprowadzonych działań. Odnotowano dodatkowe, niezakładane efekty pozytywne, takie
jak rozwinięcie współpracy międzygminnej dla użytkowania zakupionego taboru.
Przeprowadzone działania prowadzone były równolegle do innych, niezbędnych inwestycji
transportowych. Wsparte przedsięwzięcia wykazują się wysokim stopniem komplementarności z inwestycjami POIiŚ zrealizowanymi na terenie województwa śląskiego.
Analiza przestrzenna ilościowego i wartościowego rozkładu projektów wskazuje na dominację
inwestycji ukierunkowanych na modernizację elementów kluczowej i uzupełniającej sieci drogowej na terenie Subregionu Centralnego. Inwestycje przeprowadzone na tym obszarze przyczyniły się w największym stopniu do większości efektów rzeczowych Programu w obszarze
transportu drogowego. Trafność i adekwatność terytorialnego rozkładu interwencji Priorytetu VII RPO WSL 2007-2013 należy ocenić pozytywnie, ze względu na uwarunkowania demograficzne, osadnicze i gospodarcze. Wątpliwości budzić może relatywnie niski udział Subregionu Zachodniego, w świetle diagnozy słabego skomunikowania obszarów poza Aglomeracją
Rybnicką z resztą regionu.
Trwałość zrealizowanych przedsięwzięć nie jest zagrożona. Ich efekty wymagać jednak będą
dodatkowych inwestycji na innych, komplementarnych odcinkach dróg. Mimo, iż punktowe, lokalizacyjne potrzeby beneficjentów zostały zaspokojone w oczekiwanym stopniu nadal występuje konieczność kontynuacji inwestycji drogowych w zakresie zwiększenia przepustowości
kluczowych dróg, szczególnie w obliczu wzrastającej roli transportu towarowego. Pilną potrzebą jest także modernizacja sieci kolejowej i wymiana zdekapitalizowanego taboru komunikacji
zbiorowej. Konieczne staje się wykorzystanie istniejącej sieci kolejowej do zwiększenia udziału
tej gałęzi transportu w przewozie pasażerów, po uprzedniej rewitalizacji trakcji. Spośród inwestycji zrealizowanych w ramach Priorytetu VII RPO WSL dobrym rozwiązaniem, możliwym do
zastosowania w perspektywie 2014-2020 stają się inwestycje projektu „Szybka Kolej Regionalna Tychy – Dąbrowa Górnicza – etap I Tychy Miasto – Katowice” w zakresie przystosowania
infrastruktury dworcowej do zwiększonego udziału pasażerów.
Ważnym czynnikiem prawnym wpływającym na skalę działań projektowych oraz wpływającym
na modyfikacje podejmowanych działań była wieloletnia procedura ustalania kwalifikowalności podatku VAT w realizowanych interwencjach. Bariera wynikająca z niskiej skali działań
partnerskich, międzygminnych – była głównym czynnikiem niewystarczającej optymalizacji
narzędzi ITS zastosowanych w transporcie międzymiastowym. W przypadku Priorytetu VII nie
wystąpił problem z absorpcją środków i wykorzystaniem alokacji, ze względu na dużą aktywność aplikacyjną wszystkich typów beneficjentów. Inwestycje transportowe stanowiły priorytet inwestycyjny w większości gmin i powiatów województwa śląskiego.
Efekty wsparcia infrastruktury edukacyjnej
W ramach Priorytetu VIII rozwinięto infrastrukturę uczelni wyższych, szkół działających w systemie oświaty oraz instytucji kształcenia ustawicznego w celu stworzenia warunków o wysokich kwalifikacjach zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy. Większość zaplanowanych
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wskaźników osiągnięto. Największy wkład RPO miał miejsce w sektorze kształcenia wyższego
(ponad 1/3 szkół wyższych w województwie korzystała z działań Priorytetu VIII) oraz w sektorze kształcenia ustawicznego (z projektów skorzystało około 28% osób uczestniczących
w kształceniu ustawicznym w województwie). Stosunkowo najmniej były tu jednak popularne
projekty z zakresu informatycznych systemów zarządzania. Z efektów przedsięwzięć skorzystało mniej studentów niż planowano, jednak związane to jest w dużej mierze ze zmianami demograficznymi, które są też jednym z najistotniejszych czynników wpływających na efekty projektów. W przypadku szkół działających w systemie oświaty wsparciem objęty został bardzo
niewielki odsetek instytucji, natomiast działania RPO przyczyniły się do wyrównania dostępu
do szkolnej infrastruktury sportowej, zwłaszcza na terenach wiejskich.
Zaspokojone zostały potrzeby związane z podstawową infrastrukturą, natomiast w kolejnych działaniach należy położyć szczególny nacisk na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy.
Z punktu widzenia realizacji celów Strategii „Śląskie 2020” Priorytet VIII pełnił funkcję tworzenia infrastrukturalnych warunków wstępnych do realizacji tych działań, a w nowym okresie
programowania można wesprzeć konkretne działania odpowiadające realizacji celów Strategii. Komplementarność występująca w programie najczęściej dotyczyła innych inwestycji infrastrukturalnych, a rzadziej – działań merytorycznych wykonywanych dzięki infrastrukturze.
Wsparcie w ramach Priorytetu VIII zasadniczo było proporcjonalne do liczby instytucji edukacyjnych/uczniów w poszczególnych subregionach. Wystąpiła jednak różnica między subregionami pod względem rodzajów inwestycji – w Subregionie Centralnym częściej realizowane
były także inwestycje dodatkowe, uzupełniające, związane np. z informatycznymi systemami
zarządzania lub – przede wszystkim – ze wsparciem dla osób niepełnosprawnych.
Wystąpienie negatywnych efektów działań w Priorytetcie VIII jest mało prawdopodobne, pojawiły się natomiast nieplanowane efekty pozytywne – wykorzystanie przyszkolnej infrastruktury sportowej przez społeczność lokalną oraz zmiany w zarządzaniu uczelniami w wyniku zmian
infrastrukturalnych. Do czynników zewnętrznych wpływających na osiągnięcie produktów
działań należą braki na rynku wykonawców, związane z tym trudności z ich wyłonieniem oraz
zmieniające się na bieżąco warunki prowadzenia prac, natomiast do czynników wpływających
na osiągnięcie rezultatów działań – zmiany trendów społecznych i demograficznych. Najmniej
zainteresowane wnioskowaniem były prywatne podmioty edukacyjne oraz szkoły ponadgimnazjalne. W przyszłości należy przede wszystkim intensyfikować promocję wobec istotnych
dla rynku pracy instytucji kształcenia ustawicznego.
W porównaniu z innymi województwami, projekty związane z infrastrukturą dydaktyczną szkół
wyższych są szczególnie efektywne kosztowo. Stosunkowo mało efektywne są natomiast projekty
związane z infrastrukturą dydaktyczną szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
W przyszłości należy położyć nacisk na wykorzystanie zbudowanej infrastruktury i komplementarność (np. poprzez ogłaszanie powiązanych ze sobą konkursów w obszarze np. edukacji z EFS i EFRR dla poszczególnych poziomów nauczania np. przedszkoli, szkół zawodowych,
szkół wyższych itp.) między działaniami infrastrukturalnymi a miękkimi ukierunkowanymi na
dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy i współpracę z pracodawcami.
Efekty wsparcia zdrowia i rekreacji
W ramach Priorytetu IX przede wszystkim doposażono i zmodernizowano instytucje ochrony
zdrowia – zakłady lecznictwa zamkniętego oraz otwartego. Ponadto zbudowano, wyremontowano i zmodernizowano szereg obiektów lokalnej infrastruktury sportowej (przede wszystkim
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boiska i kompleksy sportowe). Doposażono niemal ¼ instytucji lecznictwa zamkniętego istniejących w województwie. Osiągnięto większość zaplanowanych wskaźników. Nie została
osiągnięta wartość docelowa wskaźnika „Potencjalna liczba badań specjalistycznych przeprowadzonych z wykorzystaniem infrastruktury ochrony zdrowia objętej wsparciem w ramach
programu” w ramach działania 9.1. Wynika to z faktu, że projekty te dotyczą jednostek publicznych finansowanych z kontraktów NFZ, a środki te nie wystarczają na pełne wykorzystanie zakupionej infrastruktury. Jest to też najważniejszy czynnik zewnętrzny negatywnie wpływający
na efekty projektów. Zdecydowanie zwiększyła się dostępność usług w prywatnych zakładach
opieki zdrowotnej (działanie 9.2). Dzięki wsparciu infrastruktury sportowej zwiększyła się aktywność fizyczna mieszkańców. Podjęte działania dotyczące lecznictwa stanowią wsparcie,
jednak zdaniem ekspertów jest ono nadal niewystarczające w stosunku do potrzeb. Natomiast
projekty dotyczące infrastruktury sportowej w dużej mierze wzmocniły dostępność do różnych form aktywności fizycznej i powiększyły już silny potencjał, więc jako uzupełnienie innych
środków pomogły w zaspokojeniu większości potrzeb w tym zakresie. Dzięki dokonanym inwestycjom w obszarze ochrony zdrowia zwiększył się potencjał instytucji, jednak musi on być
intensywnie wykorzystywany, gdyż wskaźniki dotyczące stanu zdrowia nadal są w województwie niekorzystne. Obecnie mniej istotne jest dalsze uzupełnianie infrastruktury, a bardziej
istotne jej dalsze wykorzystywanie i zapewnienie środków na wysoką jakość świadczonych
dzięki niej usług.
Znacząco zmniejszyły się problemy związane z infrastrukturą sportową, a jeśli chodzi o infrastrukturę zdrowotną, pozostaje przede wszystkim kwestia jej niewystarczającej równomierności w subregionach. Zmiany w dokumentach strategicznych wskazują jednak na istotny wpływ
działań podjętych w ramach RPO WSL na sytuację w obszarach objętych Priorytetem IX.
Problemem pozostaje cały czas niewystarczająca dostępność infrastruktury ochrony zdrowia
w Subregionach Północnym, a zwłaszcza Zachodnim (przede wszystkim jeśli chodzi o projekty
dotyczące lecznictwa otwartego). Ponadto poprawa infrastruktury póki co nie przekłada się
na poprawę stanu zdrowia mieszkańców – województwo śląskie nadal pozostaje jednym z regionów o najgorszym stanie zdrowia. Dlatego konieczne jest dalsze wykorzystywanie wspartej
infrastruktury. Jeśli chodzi o działanie dotyczące sportu – niezaspokojoną potrzebą, wskazywaną także w strategii „Śląskie 2020+” jest mała liczba ścieżek rowerowych.
Istnieje bardzo niskie prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych efektów działań w ramach priorytetu IX, natomiast do pozytywnych efektów należy budowa społeczeństwa obywatelskiego, grup i organizacji wokół stworzonych obiektów sportowych oraz wyższa świadomość zdrowotna w społeczności regionu. Działania zrealizowane w zakresie ochrony zdrowia
w woj. śląskim są efektywne kosztowo w porównaniu do innych województw. Relatywnie zły
stan zdrowia mieszkańców województwa mimo silnej infrastruktury z jednej strony wymaga –
jak to już wspomniano – testowania innowacyjnych rozwiązań medycznych, z drugiej zaś – realizacji kompleksowych działań profilaktycznych, które będą łączyć aktywność fizyczną z działaniami medycznymi, co jest szczególnie istotne w świetle dalszego starzenia się społeczeństwa.
W ramach Priorytetu IX jedynym istotnym czynnikiem negatywnie wpływającym na realizację
projektów, jest nieprzystawalność środków z NFZ (zwłaszcza na lecznictwo zamknięte) na pełne korzystanie z zakupionej, wybudowanej lub zmodernizowanej infrastruktury lub sprzętu.
Struktura beneficjentów w ramach działań 9.1 i 9.2 odzwierciedla ogólną strukturę populacji
w tym obszarze. Wśród beneficjentów działania 9.3 stosunkowo rzadko pojawiały się kluby
sportowe lub organizacje pozarządowe. W przyszłości, w przypadku dostępności środków
na podobne cele, w opinii ewaluatora należałoby – zgodnie z zasadą pomocniczości – ułatwić
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niepublicznym i społecznym klubom i organizacjom sportowym ubieganie się o wsparcie w zakresie wykorzystania infrastruktury sportowej.
Analiza kwot przypadających na osiągnięcie poszczególnych wskaźników w województwach
referencyjnych potwierdza tezę o efektywności kosztowej działań związanych z ochroną zdrowia w województwie śląskim – dzięki zakupionemu sprzętowi udało się przy relatywnie niewielkich kosztach zrealizować wiele badań specjalistycznych.
Jak wskazano wcześniej, stan zdrowia mieszkańców nie poprawia się pomimo ogólnie dobrego
stanu infrastruktury ochrony zdrowia (na tle kraju) i bardzo wysokiej efektywności projektów
w ramach RPO WSL. Konieczne jest zatem dalsze wspieranie działań w tym zakresie, w tym
w ramach RPO WSL 2014-2020 (co będzie robione w ramach działań 8.3, 9.2 czy 10.1), które
nie tylko umożliwiają leczenie pacjentów, ale także przeciwdziałają pojawianiu się chorób.
Efekty wsparcia w ramach pomocy technicznej
W ramach Priorytetu X „Pomoc Techniczna” realizowano zadania z zakresu zarządzania Programem. Ogólna ocena efektów wsparcia dokonana przez ewaluatorów jest pozytywna. Do
realizacji zadań zastosowano wystarczające zasoby instytucjonalne, zachowano także pamięć
instytucjonalną dzięki oddolnej ścieżce awansu, a fluktuacja kadr była stosunkowo niewielka.
Współpraca między dwiema instytucjami zaangażowanymi w zarządzanie RPO WSL była dobra i skuteczna. Stworzono szereg wewnętrznych procedur, które ułatwiały zarówno zarządzanie, jak i przepływ informacji. Respondenci wskazują na partycypacyjny charakter zarządzania i możliwość udziału pracowników w podejmowaniu decyzji. Dobrą praktyką w ramach
zarządzania Programem było prowadzenie Rejestru Odstępstw, dzięki któremu możliwe było
uelastycznianie procedur w trakcie realizacji Programu. Respondenci badania z IZ i IP2 wskazują, że środki Pomocy Technicznej były wystarczające i dobrze oszacowane. Najważniejsze
trudności w ramach realizacji Pomocy Technicznej dotyczyły kwestii lokalowych, zwłaszcza
w pierwszym okresie realizacji programu. Także beneficjenci zasadniczo pozytywnie oceniają
zastosowane procedury zarządzania i wdrażania programu. Najwięcej wątpliwości budził zbyt
długi czas oceny wniosków.
W szkoleniach, seminariach, konferencjach i spotkaniach zorganizowanych w ramach Pomocy
Technicznej uczestniczyło łącznie 18 392 osób (osoby te mogą się powtarzać). Działania edukacyjne i informacyjne zostały także ocenione pozytywnie, rekomendowano jednak prowadzenie szkoleń przez osoby oceniające później dokumentację aplikacyjną.
W zakresie działań promocyjno-informacyjnych, najbardziej efektywne okazały się narzędzia
takie jak telewizja, internet oraz bezpośrednia współpraca z dziennikarzami. Najtrudniej z informacją i promocją było dotrzeć do przedsiębiorców. Spośród podmiotów przekazujących informacje o programie najwyżej beneficjenci ocenili Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

OCENA EFEKTÓW WSPARCIA NA POZIOMIE CELU GŁÓWNEGO
ORAZ CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH
NA REALIZACJĘ PROGRAMU
Realizowane przedsięwzięcia stymulowały w różnych płaszczyznach rozwój województwa
śląskiego. Jednak biorąc pod uwagę skalę występujących potrzeb, jak również zasadniczo niewystarczające środki dostępne w ramach RPO WSL, w perspektywie finansowej na lata 20072013 nie było możliwe całkowite zaspokojenie tych potrzeb.
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Stopień osiągnięcia celu głównego RPO WSL 2007-2013 monitorowano za pomocą trzech
wskaźników: (1) wpływ realizacji programu na zmianę PKB (wartość docelowa: 2,66%), (2)
Utworzone miejsca pracy brutto (wartości docelowe: 11 590, w tym mężczyźni: 5 590, kobiety:
6 000), (3) Liczba utworzonych miejsc pracy netto (wartość docelowa 2 318). Oszacowanie wpływu programu na stopień realizacji wskaźników celu głównego metodą bottom – up, poprzez
agregację wskaźników z poziomu projektów i priorytetów prowadzi do wniosku, że w przypadku wskaźnika liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy brutto wartość wskaźnika wyniosła
10 3715osób, co stanowi 90% wartości docelowej. Nie osiągnięto natomiast zakładanej docelowej proporcji miejsc pracy dla kobiet i dla mężczyzn. W ramach Programu założono
niemalże równe wartości docelowe miejsc pracy dla kobiet i mężczyzn – dla 2015 r. odpowiednio: 6 000 (52%) oraz 5 590 (48%). Tymczasem otrzymano proporcję: kobiety – 38%,
mężczyźni 62%. Prawie wszystkie utworzone miejsca pracy (90%) powstały w Priorytetach:
I. „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” (74%) i III. „Turystyka” (16%), w których wspierano inwestycje rozwojowe przedsiębiorstw. Wynika stąd, że
wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw realizowane w ramach obu priorytetów jest najbardziej skutecznym sposobem generowania nowych miejsc pracy. Jednocześnie typ wspieranych inwestycji decyduje o osiąganiu wskaźnika miejsc pracy w podziale na płeć, ze względu
na sfeminizowanie lub zmaskulizowanie branż, czego nie wzięto pod uwagę w prognozowaniu wartości wskaźników w podziale na płeć – w Priorytecie I., w którym utworzono najwięcej
miejsc pracy, osiągnięto proporcję: 31% – miejsc pracy dla kobiet i 69% – miejsc pracy dla
mężczyzn, ale już w Priorytecie III proporcja była odwrotna (64% – kobiety, 36% – mężczyźni). Udział poszczególnych subregionów w tworzeniu wartości docelowej wskaźnika
dotyczącego miejsc pracy brutto jest wprost powiązany z absorpcją wsparcia inwestycyjnego
przez przedsiębiorstwa w poszczególnych subregionach, a ta była największa w Subregionie
Centralnym.
Jako miarę pośrednią wpływu interwencji na zmianę PKB (wskaźnik celu głównego) przyjęto
wielkość nakładów inwestycyjnych w środki trwałe w poszczególnych projektach i priorytetach.
Udział środków inwestycyjnych z RPO WSL w tworzeniu PKB był największy w latach 20102014, w których wydatkowano 80% środków Programu6. Jednak nie daje się zauważyć tego wpływu na wskaźnik dynamiki wzrostu PKB, czy nakładów inwestycyjnych w tych latach ze względu
na niewielką skalę interwencji w porównaniu do nakładów inwestycyjnych w województwie (np.
w przypadku nakładów inwestycyjnych w środki trwałe w sektorze przedsiębiorstw, inwestycje
wygenerowane przez RPO WSL stanowiły 3,0% całkowitych nakładów inwestycyjnych śląskich
przedsiębiorstw w środki trwałe). Największe nakłady inwestycyjne zanotowano w Priorytecie VII. „Transport” – 26% nakładów inwestycyjnych wygenerowanych przez RPO WSL i w Priorytecie I. „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”- 24% nakładów
inwestycyjnych, co w pierwszym przypadku wynika z kosztochłonności inwestycji transportowych, a w drugim wagi, jaką nadali programujący rozwojowi przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa. Słuszność tej ostatniej decyzji potwierdza wkład Priorytetu I. w osiąganie omawianego wcześniej wskaźnika celu głównego dotyczącego nowych miejsc
pracy. Koncentracja wsparcia inwestycyjnego w Subregionie Centralnym jest zauważalna we

5
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Wartość wskaźników zagregowanych z systemu KSI – na podstawie danych aktualnych na dzień 16 sierpnia 2016 r.
J. Zieliński, Z. Mogiła, M. Wysocka, M. Zaleska, M. Lipińska, M. Szwed, Wpływ realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL) na rozwój społeczno-gospodarczy województwa śląskiego
z wykorzystaniem makroekonomicznego 5-sektorowego modelu HERMIN, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice 2015.

wszystkich priorytetach, co odpowiada zdecydowanie wyższemu potencjałowi tego subregionu,
w porównaniu do pozostałych subregionów.
Projekty realizowane w ścieżce PRS charakteryzują się dużą efektywnością kosztową i skutecznością wsparcia w obszarze społeczeństwa informacyjnego, transportu i zrównoważonego rozwoju miast. Ze względu na relatywnie wysoki udział projektów partnerskich oraz uruchomieniu struktur współdziałania w ramach PRS można mówić o efekcie uruchomienia lokalnych
aktorów. Szczegółowa analiza trybu wsparcia w formie PRS dokonana została w rozdziale dotyczącym oceny wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na realizację programu.
Chociaż koncentracja wsparcia w subregionie o najwyższym potencjale z jednej strony pozwala
na efektywne wykorzystanie atutów województwa, to z drugiej strony utrudnia to osiągnięcie
celu głównego Programu w zakresie wzmocnienia spójności regionu. Dlatego w ramach kolejnych inicjatyw warto rozważyć stymulowanie projektów z subregionów o niższym potencjalne, w szczególności w obszarach tematycznych o zdiagnozowanych największych deficytach
rozwojowych. W odniesieniu do wszystkich priorytetów można zidentyfikować zasadniczo
podobne czynniki utrudniające osiągnięcie zakładanych efektów Programu, przy czym nie różnią się one od barier związanych z wdrażaniem innych programów operacyjnych czy to regionalnych, czy krajowych. Wśród tych czynników można wymienić m.in. trudności w rozliczeniu
projektu, w tym kwestie dotyczące kwalifikowalności wydatków, opóźnienia w płatnościach ze
strony instytucji finansującej projekt, wzrost kosztów realizacji w stosunku do założeń przyjętych w projekcie (problem szczególnie zauważalny na początku okresu wdrażania w związku ze
wzrostem cen materiałów i usług budowlanych), spowolnienie gospodarcze (również najbardziej odczuwalne na początku okresu wdrażania), zmieniające się przepisy prawa lub niejednoznaczne interpretacje przepisów prawa, trudności z realizacją zamówień publicznych, trudności w pozyskaniu niezbędnych pozwoleń, takich jak pozwolenie na budowę, niewłaściwe w tym
opóźnione wykonywanie zadań przez podwykonawców.
Wyniki badania pokazują, że na szczególną uwagę zasługuje występowanie efektu mnożnikowego (np. dzięki powstaniu sal gimnastycznych przy szkołach, na obszarach wiejskich aktywizuje się sportowo lokalna społeczność, która z nich korzysta i powstają kluby sportowe) 7, który
można odnosić w zasadzie do wszystkich priorytetów Programu, co wynika ze specyfiki projektów o charakterze infrastrukturalnym. W odniesieniu do wszystkich priorytetów zauważalne
jest występowanie również efektu behavioural additionality (np. dzięki inwestycjom na uczelniach, w tym w systemie zarządzania, zmienił się sposób pracy kadry zarządczej na bardziej
elastyczny, bardziej partycypacyjny i nowoczesny).8
Prawie wszystkie działania zrealizowane w ramach RPO WSL 2007-2013 są trwałe, zarówno jeśli chodzi o wymaganą 3 – lub 5 letnią trwałość efektów poszczególnych projektów, jak
i o trwałość długookresową wykraczającą poza ten okres czasu. Wymagana trwałość zrealizowanych projektów była staranie monitorowana, między innymi przy pomocy opracowanych
7

8

Efekt mnożnikowy (multiplier effect): Ile, jeśli jakieś, dodatkowych korzyści pojawi się w lokalnej/regionalnej gospodarce? Efekty mnożnikowe to rozprzestrzenianie się pozytywnych efektów interwencji (dyfuzja, efekt spillover) w otoczeniu
wspartych podmiotów. Mogą być związane z łańcuchem dostawców i podwykonawców wspartych podmiotów, (supply
linkage multiplier, indirect multiplier) lub ze wzrostem popytu spowodowanego dodatkowymi przychodami konsumentów
(income multiplier), które spowodowała poprawa kondycji bezpośrednich beneficjentów wsparcia oraz przez pośredni
efekt mnożnikowy (supply linkage mutiplier).
Efekt behavioural additionality to efekt tzw. zmiany zachowania wywołanej interwencją. Autorem koncepcji jest Buisseret, który w 1995r. stwierdził w oparciu o wyniki badań empirycznych, iż uzyskanie przez firmy lub instytucje publicznego
wsparcia na realizację projektów zazwyczaj skutkowało zmianą w sferze sposobu funkcjonowania firmy . Zmiana ta polegała na zmianie postaw, sposobów działania, podejmowania decyzji i ma zdaniem autora znaczący wpływ na dalszy rozwój
wspartego przedsiębiorstwa.
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w tym celu ankiet. Wyniki tego monitowania są zadowalające. Również sami beneficjenci pozytywnie oceniają trwałość swoich projektów. Większość z nich spodziewa się że będzie ona
długotrwała. Tylko niewielka grupa beneficjentów dostrzega ewentualne zagrożenia trwałości
swoich projektów. Wysoka jest również użyteczność zrealizowanych projektów, rozumiana
jako suma ich planowanych i nieplanowanych, pozytywnych efektów. Należy podkreślić pozytywny wpływ wsparcia w ramach RPO WSL na rozwój inteligentnych specjalizacji regionu.
W ramach RPO WSL polityki horyzontalne były wdrażane we właściwym zakresie, w odpowiedni sposób i z dobrym skutkiem. Nieodpowiedni był jednak zestaw wskaźników przyjętych w celu monitorowania efektów wdrażania polityk horyzontalnych, gdyż nie uwzględniał
wszystkich wdrażanych polityk. Jeden z nich (liczba osób niepełnosprawnych korzystających
z udogodnień powstałych w ramach wsparcia RPO) nie był jednoznacznie zdefiniowany i nie
mógł być precyzyjnie mierzony, co ograniczało możliwość monitorowania procesu wdrażania polityk. W dalszych podobnych działaniach, szczególnie w obecnej perspektywie finansowej, należy zadbać o prawidłowy dobór wskaźników. Powinny one stanowić szerszy zestaw
– uwzględniający wszystkie wdrażane polityki horyzontalne, być jednoznacznie zdefiniowane
i mierzalne. Trzeba też zadbać o uświadomienie wszystkim beneficjentom obowiązku ich monitorowania.
Na wdrożenie Programu wpływ miały uwarunkowania formalne wdrożenia i zastosowanie projektów kluczowych oraz realizacja konkursów z uwzględnieniem programów subregionalnych.
W ramach RPO WSL zrealizowano 30 Projektów Kluczowych, realizujących 67 operacji absorbujących 26% całej alokacji RPO WSL 2007-2013. Zrealizowane projekty kluczowe charakteryzują się zadowalającą skutecznością, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru transportu
i obszaru wsparcia terenów inwestycyjnych. Projekty Kluczowe realizowane były w większości
w postaci projektów zintegrowanych, co zwiększało oddziaływanie strategiczne interwencji
i pozwalało na uzyskanie zakładanych rezultatów. Zastosowanie formuły projektu kluczowego umożliwiło osiągnięcie szerokiego zakresu działań, który nie byłby możliwy do osiągnięcia
w ramach procedury konkursowej. Projekty Kluczowe stanowiły dla pozostałych wnioskodawców szkielet budowania komplementarności w poszczególnych obszarach operacji Projektów
Kluczowych. Charakteryzują się one niższą efektywnością kosztową niż projekty realizowane
w ścieżce PRS i ścieżce konkursowej, co znajduje jednak swoje uzasadnienie w łączeniu różnych zadań i wielu inwestycji w koszcie wskaźnika, lokalizacji projektów głównie na terenach
miejskich, co pociągało za sobą wyższe koszty pozyskiwanych gruntów, większej skali nowo
wybudowanych ciągów infrastrukturalnych, nowo wybudowanych budynków niż w projektach
konkursowych, gdzie skupiano się na modernizacji, rozbudowie istniejącej infrastruktury.
W ramach badania dokonano oceny jakie czynniki zewnętrzne i wewnętrzne stanowiły główną przyczynę niepowodzeń w realizacji projektów skutkując rozwiązywaniem umów. Analiza
dostępnych danych oraz wywiady indywidualne wskazują, iż nie można dokonać typologii beneficjenta, w przypadku którego zaistnieje prawdopodobieństwo rozwiązania umowy w przyszłości. Nie można też takiej sytuacji zapobiec, ponieważ wynika najczęściej ona z przyczyn
leżących po stronie beneficjenta, jego potencjału i jego postawy. Działaniami niejako „zapobiegawczymi” są wszelkie działania uświadamiające znaczenie realizacji projektu dla beneficjenta
i antycypujące występowanie trudności (stały kontakt, informowanie).
Jeżeli chodzi o kwestię tego czy lepsze efekty realizacji Programu można było osiągnąć przy
wykorzystaniu innych rozwiązań, to należy stwierdzić, iż zdecydowana większość rozwiązań
stosowanych w RPO WSL 2007-2013 była trafna. Obszarami, w których można wprowadzić
ewentualne usprawnienia są: komplementarność (zwracanie na etapie oceny uwagi na to, czy
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wskazywane przez wnioskodawców inne projekty rzeczywiście można uznać za komplementarne względem projektu stanowiącego przedmiot wniosku o dofinansowanie, szersze stosowanie cross-financingu), kryteria i sposób oceny wniosków (właściwy poziom preferencji dla
tych kryteriów, które odnoszą się do istoty danego działania, konieczność zarezerwowania
odpowiednich środków finansowych na wynagrodzenia dla ekspertów, zaangażowanie w ocenę przedstawicieli środowisk gospodarczych, szkolenia dla ekspertów zewnętrznych), katalog
typów projektów (kontynuacja wsparcia dotyczącego internacjonalizacji śląskich firm poprzez
udział w międzynarodowych imprezach gospodarczych), informowanie o naborach (bardziej
intensywne, wykorzystujące różne kanały komunikacji, informowanie o wsparciu przewidzianym w ramach RPO WSL dla przedsiębiorstw).
W ścieżce Programu Rozwoju Subregionów zrealizowano 253 projekty, angażujące 14% całej alokacji RPO WSL 2007-2013. Projekty PRS charakteryzowały się wyższą użytecznością
i skutecznością realizacji celów priorytetów w obszarze społeczeństwa informacyjnego, środowiska, transportu, zrównoważonego rozwoju miast niż projekty konkursowe. Efektywność
kosztowa interwencji wdrażanych w tej ścieżce wyboru projektów jest racjonalna w porównaniu z efektywnością kosztową pozostałych projektów wdrażanych w ramach poszczególnych
działań, zależy od skali inwestycji prowadzących do wygenerowania wskaźnika. Zdiagnozowano wystąpienie efektu redukcji kosztów w obszarze gospodarki kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów partnerskich.
Najwyższą pulę dofinansowania uzyskały Program Rozwoju Subregionu Centralnego (PRSC)
i Program Rozwoju Subregionu Zachodniego (PRSZ). Algorytm zastosowany przy podziale
środków stworzono w oparciu o wskaźniki: liczba mieszkańców, odwrotność PKB per capita
oraz liczba bezrobotnych. Nierównomierność wsparcia w ramach PRS należy uznać za racjonalną, odpowiadającą potrzebom rozwojowym, tendencjom osiedleńczym i aktywności ekonomicznej poszczególnych subregionów.
Najwięcej interwencji wdrożono w Subregionie Centralnym. Tam też uzyskano wysoką użyteczność prowadzonych działań ze względu na zastosowanie mechanizmów partycypacji
w dystrybucji środków. Najmniej projektów zrealizowano w Subregionie Zachodnim. W subregionie tym odnotowano jednak wysoki poziom oddziaływania strategicznego interwencji, ze
względu na koncentrację projektów w subregionalnych ośrodkach rozwoju oraz zastosowaniu mechanizmu instytucjonalnego, lokującego instytucję zarządzająca PRS poza władzami
lokalnymi. W Subregionach Północnym i Południowym interwencje realizowane były w różnych lokalizacjach, były one również rozproszone pod względem tematycznym, stosowanie
do lokalnych potrzeb. Wydaje się jednak, że zabrakło w tych subregionach wystarczających
mechanizmów zwiększających efekt strategiczny i synergię prowadzonych działań. W każdym
z subregionów osiągnięto efekt animacji lokalnych aktorów. Około 13% projektów realizowanych było w formule partnerstwa międzygminnego i międzyinstytucjonalnego. Dzięki zastosowaniu ścieżki PRS możliwe stało się udzielenie wsparcia podnoszącego jakość życia mieszkańców, ukierunkowanego na lokalne potrzeby ze szczególnym uwzględnieniem gmin mniejszych,
o niższym potencjale konkurencyjnym.
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SUMMARY

The subject of ex-post evaluation was to assess the implementation and impact of the Regional Operational Programme of the Śląskie Voivodeship for 2007-2013 (ROP) on stimulation of dynamic development, with strengthening social, economic and spatial cohesion of the region. The study applied a number of research and analytic methods, i.e. desk
research analysis including analysis of legal acts, ROP 2007-2013 programme documents,
strategic documents, reports of evaluation studies and other studies; analysis of statistical
data; standardised data analysis of ROP 2007-2013 project documentation; in-depth analysis
of applications for funding selected for funding; IDI with the representatives of the MA and
IB2 ROP; CATI and CAWI with the beneficiaries of projects implemented under Priorities I-IX
ROP 2007-2013; in-depth telephone interviews (ITI) with the beneficiaries of the ROP 20072013; in-depth telephone interviews (ITI) with potential applicants of ROP 2007-2013; group
interviews with experts and FGI with the representatives of the MA and IB2 ROP.
The result of the study is the final report divided into chapters referring to specific research
areas relating to the assessment of the effects of support at the level of specific objectives –
Priorities and the main objective, and the assessment of the impact of external and internal
factors on the implementation of the programme.

ASSESSMENT OF INTERVENTION PROGRAMMING LOGIC FOR ROP
2007-2013
The study evaluated whether the intervention logic properly considered the relationships between the defined needs and set objectives, planned resources (allocation), measures and their
expected results under each priority (I-X) of the Programme. The study results enable positive
assessment of the adopted intervention logic. Thus, the intervention logic should be considered
as internally coherent and responding to the challenges diagnosed. The representatives of the
MA and IB2 and participants in focus group interviews who were presented the reconstructed
logic also considered the intervention schemes for the individual Priorities and Programme to be
correct. The detailed description of the study results in this area is presented in the Appendix to
the final report Reconstruction and assessment of the intervention logic of ROP 2007-2013.

ASSESSMENT OF THE EFFECTS OF SUPPORT AT THE LEVEL OF
SPECIFIC OBJECTIVES – PRIORITIES
The effects of support for research, technological development, innovation and entrepreneurship
The objective of Priority I was to increase the competitiveness of the knowledge-based economy. This objective should be considered to be achieved to a high degree. Only the number
of R&D projects was significantly lower than expected. The objectives of individual measures
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were achieved to varying degrees. Sub-measure 1.1.1 should be considered as the most effective; it significantly influenced the increase in the number of investments in the region and
presented high cost-effectiveness in terms of job creation. Measure 1.2 had a clear impact on
the increase in competitiveness of enterprises, which was enabled primarily by investments in
tangible assets with a moderate level of innovation. A very small number of companies decided
to carry out projects to undertake or develop R&D activities. The types of projects relating to
the internationalisation of companies’ operations through financing their participation in international economic events were very popular. This support contributed to establishment of
new business contacts. The support provided to companies had little impact on the condition
of the Silesian economy at the macro level which resulted from the fact that less than 1% of
the population of Silesian companies were supported. Micro-enterprises were supported to
a particularly small extent. The effectiveness of the particular types of projects in stimulating
technology and innovation transfer within measure 1.3 significantly varied. The support for
scientific units and selected technology parks brought the best results, whereas the support
for clusters brought the lowest results, which resulted from the nature of the funded projects
(they mainly related to the functioning of the cluster and not to its innovative activities). The
projects implemented under priority I ROP 2007-2013 contributed to achieving the objectives
of the Śląskie Voivodeship Development Strategy for 2000-2020 and the Regional Innovation
Strategy (RIS) of the Śląskie Voivodeship for 2003-2013. Only regional capital funds investing
in the area of equity gap, using public-private partnerships, failed to be created in particular
where there is a high level of risk (which was indicated in the Śląskie Voivodeship Development
Strategy). Complementarity occurred primarily in relation to projects for the development of
infrastructure in the investment areas (complementarity to other infrastructural projects) and
the projects of enterprises involving investments in tangible assets (e.g. to the projects funded
from other public sources).
The support focused on the central subregion, but this should be considered a natural situation since this subregion is the strongest economic and scientific centre of the voivodeship
(the largest number of economic entities and scientific units operate there). The territorial
distribution of projects almost fully coincided with the number of private entities in the given
subregion. The degree of contribution of the given subregion to the achievement of the target
values of output and results’ indicators corresponded directly to the number of projects. The
projects implemented in the Central Subregion accounted on average for about 60% of the
achieved value of indicators.
Within measure 1.2 the occurrence of the following adverse effects was identified: the substitution effect (a third of the future beneficiaries deliberately did not take actions in the scope
similar to the measures taken within the project due to the possibility of obtaining funding
therefor, and a quarter of them admitted that they deliberately did not take specific actions,
knowing that taking them as part of the project would increase the chance of obtaining funding), and the deadweight loss effect (55% would have undertaken the project even in the absence of obtaining financing although its implementation would be postponed and the scope of
the project would sometimes be reduced). The unplanned positive effects include the multiplier effect (61.2% of the beneficiaries claim that the project they implemented benefited other
entities to which the project was not directly addressed) and a certain impact on the development of current smart specialisations of the region.
As for the external factors influencing the process of project implementation – they occurred
in less than 30% of the projects. The beneficiaries pointed to factors such as: difficulties in
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selecting contractors primarily related to the procedures of the Public Procurement Law, the
increase in labour/materials costs, delays in payments from the institution financing the project or global economic downturn.
The interest of the eligible types of entities in applying for support was generally high. The
interest of scientific institutions was lower than expected which was influenced by the need to
make own contribution. Concerning the types of projects, the interest in the implementation
of R&D projects by enterprises was insufficient, which resulted, among others, from the too
low amount of support and the high risk of such projects.
The effectiveness of support varied between the measures of Priority 1, but generally it should
be considered high, partially due to the requirement to make own contribution, and in the case
of public entities also due to the requirement to use a competitive mode of selection of contractors/suppliers. The projects for the development of infrastructure of investment areas
were the most effective in creating new jobs. Similarly, the effectiveness of financial instruments was high due to their returnable nature. The projects implemented by clusters were the
least effective due to the low sustainability of the supported initiatives.
Within ROP 2014-2020 enterprises should be stimulated to undertake research and development activities, among others, by providing funding not only for the research component, but
also for the implementation component of the project (preferences for those applicants within
measure 3.2 who previously benefited from the support within measure 1.2); within measure
1.2 those R&D projects which are characterised by high levels of innovation should be preferred; the support for projects relating to the internationalisation of companies’ operations
which attracted a lot of interest in the programming period 2007-2013 should be provided;
within measure 1.3 the development of pro-innovation services provided by the Silesian IOB
(business support institutions) should be stimulated which, among others, requires making operable the concept of such services and ensuring adequate human resources necessary for the
proper evaluation of projects in the field of smart specialisation and R&D projects.
Effects of support for the information society
The level of achievement of the objectives set within Priority II ROP should be considered as
moderately satisfactory. Despite the development of the broadband network, the inhabitants
of the region have not been provided sufficiently with direct access to the Internet, and the
established e-services have not caused expected – at the planning stage of particular investments – interest from potential users.
There are still needs for the development of information society in the region. The division between the voivodeship and its parts (subregions) is significant. At the level of the entire region,
the needs for the development of e-services, digitisation of public data and increase in digital literacy are indicated. With that in mind, the introduction of solutions promoting possible
complementarity of projects mainly relating to e-services (axis II of ROP 2014-2020) with the
educational projects axis XI of ROP 2014-2020 (in terms of digital skills) is recommended9. It
is also recommended to maintain close cooperation between MA ROP 2014-2020 and the OP
PDP 2014-2020 for better coordination of investment activities of ROP and “soft” activities
9
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The solutions implemented must, however, take into account the specificity of Measure 11.4 – the planned projects relate
primarily to the digital skills and competences, which are promoted in order to improve the situation of the beneficiaries
in the labour market (ICT courses, etc.). The purpose of these actions, as a rule, however, is not to raise digital literacy
necessary to perform for example activities related to e-administration, but to enable to find or maintain a job due to the
acquisition of ICT skills.

within OP DP [Operational Programme Digital Poland], which can result in the achievement
of the complementarity of these activities. On the other hand, at the level of the three subregions10, the needs for the development of broadband infrastructure or access points – especially with regard to access for ordinary inhabitants11 are still visible (there are still existing
white and grey spots in the region).
The study identified an uneven distribution of support in the breakdown by subregions, which
directly resulted in an uneven level of implementation of specific objectives of Priority II. The
largest beneficiary of the support was the Central Subregion (i.e. in 2007 – the most developed
subregion of the voivodeship). On the other hand, the smallest effects were observed in the
case of the Northern Subregion and partially of the Western Subregion (especially in the scope
of broadband infrastructure). A factor that contributed to this was certainly the inclusion of
the Central Subregion in the PRS support – this reduced the chance of obtaining actually substantial support by other subregions.
The analysis showed a high proportion of ROP 2007-2013 in the implementation of the provisions of strategic documents, both at the general/ voivodeship level and the sectoral level
(„Śląskie mocne informacją” – Strategy for the Development of Information Society of the
Śląskie Voivodeship). All the investments were carried out in a broader context – i.e. they were
complementary to other projects, both of the beneficiaries and of other entities (e.g. at the
regional level). This situation enables to say that the implementation of these projects contributed to the achievement of other additional effects. In the course of the analysis the complementarity between various Programmes/sources of funding, between the types of possible
projects to be implemented under the ROP 2007-2013 as well as only under Priority II, and
complementarity between the two paths of funding (competition and PRS) was found. Moreover, the beneficiaries willingly used the complementary measures as part of cross-financing
instrument.
The analysis of additional effects indicated that the unplanned positive effects of the implemented measures, which mostly related to the beneficiaries themselves and their employees
and not to the surrounding (no leakage effect) were the most frequent. Positive changes were
noted in the area of operation of the supported entities (effect of behavioural additionality).
Under Priority II there was no deadweight loss effect – the respondents would have postponed the implementation of the projects or would have resigned from them without the support granted. In the course of the study the sustainability of the effects was assessed positively
– maintaining them will have a positive impact on the ongoing social and economic changes
connected with the area of information society.
The implementation of Priority II (especially Measure 2.1) encountered difficulties. The legal
area was the most problematic – lack of or changes in the external legal conditions had a significant impact on the delays and difficulties in the implementation of infrastructural projects. In
turn, the factors positively affecting implementation included a good preparation of the beneficiaries, appropriate planning of projects and good cooperation with the Marshal’s Office.
An additional difficulty that arose during the implementation of Priority II was the low interest
of telecommunications companies in the last of 3 calls for proposals in Measure 2.1. Among
the possible reasons the following were indicated: announcement of the competition at the
10
11

Northern, Southern, Western.
The needs for access networks will be able to be met thanks to the support from the national level – under the Operational
Programme Digital Poland (OP DP 2014-2020).

29

end of the programming period and the announcement of the call for similar types of projects
under Measure 8.3 IE OP. In order to avoid similar situations in the future, first of all actions
consisting in monitoring the deadlines of calls for a similar range of support (similar types of
projects) announced in the framework of other Programmes – e.g. national programmes (OP
DP 2014-2020) should be taken – the deadlines of calls for proposals in the framework of various Programmes (with a similar range of support) should not overlap.
The comparative evaluation of the cost-effectiveness of the implemented projects (using
a comparative analysis of data from other voivodeships) showed that support under Priority
II ROP was effective – in the case of almost all indicators, the cost of achieving the unit values
was much lower than in other regions. The most effective types of projects proved to be those
relating to the creation of e-services and applications and the development of PIAP (Public
Internet Access Point).
The effects of support for tourism
The diagnosis of ROP 2007-2013 indicated that the potential of the Śląskie Voivodeship is
very large, but it remains untapped to the extent of its capabilities. As the reason for this, on
the one hand infrastructural deficits were indicated, and on the other hand – branding issues.
The theory of change is based on the assumption that improvement of tourism infrastructure
and tourism-related infrastructure and the saturation with this infrastructure of the areas with
the highest tourism potential, combined with the improvement of tourist information systems
and tourist promotion of products and the region will lead to increased competitiveness of
the region. The implementation of this theory of change led to the achievement of the main
objective of the Priority in terms of increased quality of infrastructure and its saturation in the
region, whereas promotional activities, especially related to the improvement of the tourist
information contributed to the achievement of the intervention objective to a much lesser extent.
Therefore, the needs for promotion and tourist information require further support, and in the
framework of ROP 2014-2020 this must be done not through direct support for the tourism
competitiveness of the region, but through the use of instruments of the programme for the
support of innovative solutions in enterprises.
Measures funded under Priority III were associated with the measures carried out under the
Operational Programme Innovative Economy, Human Capital under Priority VIII, within which
it was possible to train tourism staff, the Sustainable Development of Fisheries Sector and
Coastal Fishing Areas and the Rural Development Programme within Axis III (village renewal) and Axis IV Leader, where the possibility of supporting tourism were mainly in the area of
the Small projects. Measure 6.4 OPIE was particularly important for the development of the
tourism sector in the region, the aim of which was to support investments that create competitive and innovative tourist products of a unique and transregional nature. The majority of
measures implemented under Priority brought the planned results. No negative unplanned
effects occurred. Furthermore, there were no positive effects which both the beneficiaries and
experts assessed as an added value.
However, there were two major barriers to the implementation of projects: procedural barrier related to the issue of eligibility of costs (internal) and administrative (external) barrier
connected with obtaining necessary permits. Cyclical factors did not play a significant role in
the achievement of the objectives of the Priority, which should be considered a very beneficial
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situation, due to the fact that a significant part of the implementation period (at least 20082010) coincided with the time of economic downturn.
Since the launch of the Programme by the end of the reporting period under the priority local
government units and SMEs showed the greatest commitment. By implementing over 67%
of the projects, the entrepreneurs take a clear leadership position among the beneficiaries in
terms of volume. Considering the value of contracts signed, the overwhelming dominance of
projects implemented by local government units, i.e. 62%, can be observed. The percentage
of other non-public beneficiaries within these Measures which were directed also to entities
outside the public finance sector is very low.
The support for SMEs resulted in a relatively high percentage of terminated contracts; this
was associated with a significant risk of deadweight loss, since many projects for which the
contracts were terminated to some extent implemented the given project by funding it from
other sources. In the case of support for SMEs it would be more relevant to fund measures
promoting the application of technological and process innovation in the enterprises. Currently, Priority III Competitiveness of SMEs enables to fill this gap (mainly Measure 3.2 Innovation
SME, Priority IV Energy efficiency, renewable energy and low-carbon economy in terms of reducing the cost of providing services in tourist facilities through the use of state-of-the-art
technology to save energy and Priority XI in terms of raising the quality of the human resources, which may also translate into higher efficiency of tourist services.
The spatial analysis of quantitative and valuable distribution of projects indicates a clear dominance of the two Subregions: the Southern and Central, and in the Southern Subregion the
greatest number of projects under measures 3.1 and 3.2 were implemented. This region also
accounted for the highest amount of allocation used within these two measures. In the case of
projects under Measure 3.3 and 3.4 – they were implemented at the regional level, although
often they have been also located in thecSouthern Subregion. As far as the projects implemented only under measure 3.4 are concerned, Częstochowa and the Częstochowa poviat
deserve attention, as the highest implementation of the allocation and the number of projects
in the poviat scale was found there. Cost-effectiveness of the implementation of Priority III
was high as compared to the reference voivodeships.
Effects of support for culture
The objective of Priority IV was to raise the importance of culture as a factor of social and economic development. The level of implementation of the Priority can be considered satisfactory.
All set programme indicators were achieved. The programme has contributed undoubtedly to
satisfy the basic need diagnosed for the Priority i.e. the improvement of cultural infrastructure.
The theory of change is based on the assumption that the improvement of cultural infrastructure and increase in the quality and number of cultural offers, backed by increasing of access
to information on cultural resources and events in the region and promotion of the region as
being culturally attractive will strengthen, on the one hand, the region’s investment and tourism attractiveness, and on the other hand, it will lead to the strengthening of regional social
capital and human capital, which in turn will result in the achievement of the main objective of
the Priority. The implementation of this theory of change led to the achievement of the main
objective, but the activation and utilisation of cultural potential of the region was not fully balanced. In terms of improvement of cultural infrastructure, the implemented projects primarily
supported the non-specific elements of the region’s cultural heritage at the expense of specific
elements. The assumption of raising the quality and the number of new cultural offers was
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achieved. However, the implementation of the assumed change through actions in the field of
cultural information and promotion of the cultural offer of the region was insufficient.
However, the impact on the improvement of cultural infrastructure was not an impact which
would fully exploit the potential of the region resulting from its specifics. A lack of significant
investments in the field of industrial and technical heritage may indicate that a significant area
of needs that were to be met within this specific objective requires further support. However,
in the assessment of this impact the results of the revitalisation of urban and industrial areas,
supported under Priority VI, including the adaptation of the Katowice mine to the seat of the
Silesian Museum should be taken into account. Nevertheless, it is underlined that under Priority IV the measures to preserve these types of heritage that we find throughout the country
obtained greater support, whereas those that are specific to the region and determine its cultural picture were supported to a lesser extent.
As for the role of Priority IV in the development strategy of the region, in the areas of culture it supports to a greatest extent the actions aimed at the digitisation of cultural resources
and contents, promotion of the region’s culture, identification, protection and tourism development of cultural heritage objects and material foundations of cultural institutions. It could
also relatively (only indirectly) provide support for actions in the area of shaping the habits of
participation in culture and of a wider cultural education.
The implementation of intervention under ROP 2007-2013 was complementary to the intervention under Priority Axis XI OPIE (Operational Programme Infrastructure and Environment).
The “Maintenance and Revitalisation of Cultural Heritage” Programme was also complementary to Priority IV; it was financed as part of the EEA and seen as important complement in the
field of culture to both OPIE and ROP; the Operational Programmes of the Ministry of Culture
and National Heritage had a similar importance.
Most of the projects in the field of culture were implemented in the urban areas with high population density and the potential for tourism development. The spatial analysis of output indicators showed that to the highest degree the effects of cultural projects were achieved in the
main cities of the region – Katowice, Gliwice, Bytom, Chorzów, Rybnik and poviats of Cieszyn,
Żywiec and Bielsko. Due to the fact that the expected values of the indicators were achieved in
most cases, this assessment is made due to the pace of achieving the indicators and exceeding
their values. This shows that the intervention helped to support the centres of growth in the
first place, where there is potential for the development of competitive services in the field of
culture. With good transport connections, the voivodeship may experience the effect of diffusion, thanks to which the investments in urban areas can satisfy the needs of all inhabitants of
the region and provide easily accessible offer for visitors.
An objective assessment of the cost-effectiveness of support under the Programme was
a problem, since the same indicators were understood differently in the reference voivodeships. However, in terms of the cost of achieving the indicator of visitors to the supported cultural objects and institutions, the expenditure per one person fitted into the category of lower
expenditure and was similar to the Lubelskie Voivodeship and Małopolskie Voivodeship.
There were no significant unplanned positive or negative effects within the implementation of
Priority. However, the issue of sustainability of the projects should be observed, since some of
them, according to the opinions gathered as part of the IDI and FGI can cause difficulties to the
beneficiaries, as the scale exceeds the capabilities of their current budgets.
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The following external positive factors affecting the effective implementation of Priority IV
were separated: numerous projects in the area of culture in the Silesia region, influencing the
cultural activation of inhabitants (mainly efforts to grant to Katowice the title of the European Capital of Culture (ECC), to obtain place in the network of creative cities of the UNESCO
by Katowice as the City of Music); competitive, but also synergic cultural activities of Kraków
and Wrocław. The general impact of the economic slowdown of 2008-2010 (at that time it
affected strongly all investments within the ROP) was indicated as an external negative factor.
It was significant, because it limited the possibilities of potential beneficiaries to collect their
own contribution.
Since launching of the programme until the end of 2014 within the priority the local government units were most involved in the implementation of the projects. Local governments are
usually involved in the development of culture, as a number of cultural institutions are subordinated to them. A relatively low percentage of other types of beneficiaries are involved in the
development of culture, which results from both the quantitative advantage of local government units in the management of cultural institutions, and larger human resources, and above
all the competency resources of local governments.
The basic need for future support in the area of culture is the integration of this support within
the regional strategy for the development of culture, in which the main problem areas, deficiencies in infrastructure and in terms of cultural offer would be identified. Furthermore, the grassroots civic activity in the field of culture should be supported, which requires the integration
of activities funded from the budgets of local governments, private patronage, the budget of
the region, the Ministry of Culture and National Heritage and the European funds. The use of
such an approach ensures synergy of different activities and sources of financing culture, and
consequently greater efficiency. To a greater extent than before strengths of individual actors
in cultural objects in the region, as well as the trans-regional advantages should be used. Such
trans-regional advantage can be for example the fact that in southern Poland currently three
key cultural centres are located, having a strong position in the European circuit: Wrocław
(ECC), Katowice (UNESCO City of Music), Kraków (UNESCO City of Literature).
Effects of support for the environment
The level of achievement of the objectives of Priority V should be considered high. The majority of output and result indicators were achieved. The results of quantitative research are confirmed by qualitative research. In the assessment of the beneficiaries participating in the CATI/
CAWI survey, the level of utilisation of the infrastructure made in the framework of operations
funded by ROP is satisfactory and significantly goes beyond the standard.
However, the analysis of the documentation of applicants showed high complementarity of
environmental projects implemented to other projects within ROP 2007-2013, primarily in
the area of generally available tourism and tourism-related infrastructure and revitalisation
projects, as well as investments in infrastructure implemented under Priority II ROP 20072013. The environmental projects presented a high level of complementarity also in the paths
of project selection and informing about calls for proposals, competitions and possible funds.
The support provided under Priority V implemented the environmental objectives of the Regional Development Strategy of the Śląskie Voivodeship for 2000-2015. The analysis of qualitative and quantitative information indicated a high share of ROP in the implementation of
the provisions of these documents. Intervention logic correctly identified the relationships between the diagnosed needs and objectives of Priority V. The analysis of indicators, qualitative
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and quantitative analysis show that the support available under Priority V had a significant
impact on satisfying the needs in the area of the environment. The limited resources in the
regional programme for investment in water supply and sewage and waste disposal were the
identified problem. Dense settlement, which is characteristic of the region, caused great interest in these funds.
The research results indicated that as part of the implementation of environmental projects no
major problems that could affect the smooth implementation of ROP 2007-2013 were identified. Field studies showed that the risks and barriers that may affect the smooth implementation of the Programme related primarily to the formal and legal issues which were natural for
investment projects.
The analysis of the data from the project documentation ROP 2007-2013 and LSI indicated a high interest in environmental activities especially in the area of support provided for
in measures 5.1. Water and sewage management, 5.2. Waste management and 5.3. Clean air
and renewable energy sources. On the other hand – insufficient interest was identified in the
framework of measure 5.4. Environmental management and 5.5. Natural heritage. The desk
research analysis and in-depth analysis of grant applications WoD enabled to indicate that
among the activities that are popular among the beneficiaries, the local government units, their
unions and associations were the most active. Under measure 5.1. only municipalities were
beneficiaries, which in addition to the poviats also prevailed among the beneficiaries of other
environmental measures. The entities acting on the basis of the contract/agreement in accordance with the regulations on public-private partnership, which were available under measures
5.1, 5.2, 5.3, were the least active in applying for funds. Among the measures aimed to improve
the environmental management and preserve the natural heritage less interest was observed.
The cause of insufficient interest in funds directed to these types of measures was the availability of complementary national measures OPIE, Priority axis V. Environment protection and
promotion of ecological habits.
The analysis of all outputs and results show that the southern, western and Northern Subregions to a limited extent benefited from the support granted under Measure, which in a substantial part was implemented in the area of the Central Subregion.
As a result of environmental projects 60 new jobs associated with the service of purchased
or made infrastructure were created. The study results showed the occurrence of unplanned
positive changes as a result of the environmental operations. Positive changes were observed
in the operations of the supported entities (behavioral additionality effect). Under Priority V
there was no deadweight loss effect, because the investment projects were implemented in
the vast majority by the local governments, which without obtaining external support in most
cases would have not implemented environmental projects to the extent enabled by the support measures available in the ROP 2007-2013. The environmental projects implemented under Priority V were more expensive than the average value of the indicators of the benchmark
regions. However, on this basis it cannot be indicated that these projects were cost-ineffective.
In practice, only in a few areas of environmental protection the project selection may be based
exclusively on the indicator of cost effectiveness.
In the area of environment there is still a high level of indicators measuring the level of air pollution in the region. As shown in the analysis of statistical data, despite the reduction of these
values, the level of emission indicators of air pollution with particulate matter, sulphur dioxide
(without CO2) and nitrogen oxides was almost three times higher than the national average. The
WHO report of May 2016 contained the ranking of the most polluted cities, and the cities of the
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Śląskie Voivodeship open the list, with Żywiec in the first place, where the concentration of particulate matter with a diameter of 2.5 micrometres (PM2.5) exceed 40 micrograms per cubic metre,
which exceeds the norm more than four times (the annual average standard recommended by
the WHO is no more than 10 micrograms per metre). Pszczyna is in the second place. The report
took into account the level of PM10 and PM2.5. Their concentration has a negative impact on
the health of inhabitants. The study results showed that to a limited extent, the effect of projects
implemented under ROP 2007-2013 was the improvement of the air quality. Recommended
solutions which aim may be to minimise the negative impact (if any) and to support a positive impact on the environment of the projects submitted for implementation mainly include the impact
on the entities responsible for “low emission”. This problem has been to a limited extent satisfied
as part of the support for the environment. It is proposed to consider the introduction of the
criterion of technological sustainability, which will refer to the issue of the sustainability of the
solutions and will need to answer the question whether they are permanent or constitute only
a short-term solution and whether, taking into account the aging of the hardware and software,
means have been provided to maintain the sustainability of the project.
Effects of support for the sustainable urban development
The effects of support within Priority VI were strongly dependent on the region’s specifics,
which covers a lot of degraded areas (former industrial, military areas, former state-owned
farms and urban areas) in the cities (even in city centres) as well as outside the cities. Under
Priority VI the projects aimed at increasing the competitiveness of urban space of the voivodeship through the increased competitiveness of metropolitan centres and multi-functional use
of degraded areas were implemented.
The package of large projects which have significantly changed the image of towns and agglomerations in the Śląskie Voivodeship and have created new opportunities for social activity,
especially in the field of culture and education, was successfully implemented. The support in
the form of key projects and as part of programmes for subregions development was successfully implemented. A large number of smaller projects, which were aimed at the revitalisation
and multifunctional use of degraded areas, were also successfully implemented. They brought
visible positive effects, but their number and scale allowed to meet only a small part of the existing needs in this field.
The study showed that a good example of expenditure as part of urban development was the
JESSICA initiative, under which the support was carried out in the form of financial instruments. These projects were implemented later than grant support. To a higher degree than
in the scope of grants the revitalisation projects complementarily relating to the identified
problems of degraded areas not only in the infrastructure, but also in the social and economic
spheres, were implemented.
The measures and projects as part of Priority VI were carried out independently of the other
programmes and measures serving for the purposes of the region strategy. They were complementary to them, though not necessarily synergic. In the 2014-2020 period there should be
greater emphasis placed on the complementarity of revitalisation projects, especially with projects interacting with the identified social and economic problems of the degraded area (Recommendation No 12 and 13). Such measures will be consistent with the Guidelines on the revitalisation in the operational programmes for 2014-2020 issued by the Minister of Development12.
12

MR/H 2014-2020/20(2)08/2016, Minister of Development, Warsaw, 2 August 2016.
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The degree of achievement of the specific objectives in the particular subregions was not uniform. In terms of use of the support available (in per capita terms, and taking into account other
socio-economic indicators) the Central Subregion clearly dominated. The Northern Subregion
was the least involved.
In connection with the implementation of Priority VI, there were no significant adverse effects
or significant unplanned positive effects. The beneficiaries, among whom dominated local governments, were convinced that the implementation of Priority VI brought benefits for local
communities. There were also no significant external factors limiting the possibility of implementation of the Priority or generating threats. The reason not to participate in applying for
funds in the competition projects, and previously also in the key projects or as part of the PRS
could be, among others, no need, lack of resources, excess of other applications and projects
submitted and the submission of the application for the same task by another, cooperating
party.
Efficiency of Priority VI ROP, compared to similar measures under the Operational Programmes
in other voivodeships, could not be clearly evaluated due to the presence of many significant,
sometimes unknown differences relating to the circumstances and manner of implementation
of various types of measures. However, no cases giving basis to consider the support under the
ROP as ineffective were found.
Effects of the support for transport
Under Priority VII ROP 2007-2013 the values of most target output and result indicators
were achieved. However, increasing the capacity of modernised roads resulted in larger than
expected traffic growth and lower than expected increase in passability of the modernised
traffic routes. To a partial extent the objective of improving road safety was implemented, with
a significant cost of investment in solutions of traffic engineering. Therefore, a wider use of
ITS as a mechanism to improve road safety is recommended. The main effects of the support
for public transport relate to increasing the availability and quality of communication services, with particular emphasis on the disabled persons and the reduction of greenhouse gas
emissions into the environment. Replacing the rolling stock of public transport insufficiently
translated into the expansion of the territorial range of public transport, however, the improvement of the comfort and safety of travel resulted in the increased number of passengers. The
implementation of Priority VII contributed to the achievement of the main objective of ROP
2007-2013 especially in the area of technical infrastructure by raising the quality, expansion
and rational management of road and rail infrastructure. It also affected the environment by
reducing exhaust emissions, with particular emphasis on investment in public transport. Indirectly, by increasing the transport availability of the voivodeship and its development centres,
the investments carried out affected the potential for economic development and the mobility
of inhabitants. Interventions in the field of public transport implemented the objectives of the
horizontal principle of sustainable development through the reduction of exhaust emissions,
and by adjusting both the rolling stock and road infrastructure and infrastructure of bus/tram
stops to the needs of the physically disabled.
The activities carried out are characterised by average cost-effectiveness of the expansion of
municipal and poviat roads on the country scale. In the Silesia region the highest unit cost of
reconstruction of regional roads can be observed. It arises primarily from the location of built
bypasses, co-occurring with the reconstruction of voivodeship roads and the high urbanisation
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of the area which entails higher than in other benchmark regions costs of land purchase. In the
scale of the Śląskie Voivodeship, differences in the amount of unit cost result primarily from
the scale of additional investments associated with the need to perform such road engineering
facilities as roadsides, pedestrian and bicycle routes, viaducts, etc. There is also a variance in
the unit cost due to the territorialisation of support in connection with the variable lie of the
land. Projects in the field of public transport present high cost-effectiveness on the country
scale. During the implementation of ROP no negative effects of the conducted activities were
reported. There has been additional unplanned positive effects such as the development of
inter-municipal cooperation for the use of rolling stock purchased.
The activities were conducted in parallel to the other, necessary transport investments. The
supported projects show a high degree of complementarity to the OPIE investments implemented in the Śląskie Voivodeship.
The spatial analysis of quantitative and valuable distribution of projects shows the dominance
of investments aimed at modernising key elements and complementary road network in the
Central Subregion. The investments carried out in this area contributed to a highest extent to
the majority of tangible effects of the Programme in the field of road transport. Relevance and
adequacy of the territorial distribution of intervention of Priority VII ROP 2007-2013 should
be viewed positively, due to the demographic, settlement and economic conditions. A relatively low share of the Western Subregion may arise doubts, in the light of the diagnosis of weak
connection of the areas outside the Rybnik Agglomeration with the rest of the region.
The sustainability of the completed projects is not compromised. Their effects, however, will
require additional investment in other, complementary sections of roads. Although the point,
localisation needs of the beneficiaries were satisfied to the expected extent, there is still a need
to continue the road investments to increase the capacity of key roads, especially in the face
of the increasing role of freight transport. The modernisation of the railway network and replacement of depreciated rolling stock of public transport are also urgent needs. It becomes
necessary to use the existing railway network to increase the share of this mode of transport in
the carriage of passengers, after prior revitalisation of traction. Among the investments made
under Priority VII ROP, a good solution, possible for use in the 2014-2020 perspective become
the investments of the project ”Regional Fast Train Tychy – Dąbrowa Górnicza – stage I Tychy
City – Katowice” to adapt railway station infrastructure to the increased share of passengers.
An important legal factor influencing the scale of project activities, and influencing the modification of measures taken was multiannual procedure for determining the eligibility of VAT in
the implemented interventions. The barrier resulting from the low-scale of partnership activities, inter-municipal activities, was the main factor of insufficient optimisation of ITS used in
intercity transport. In the case of Priority VII the problem with the absorption of funds and utilisation of the allocation did not occur, due to the high activity in applying for funds of all types
of beneficiaries. Transport investments were an investment priority in most municipalities and
poviats of the Śląskie Voivodeship.
Effects of support for educational infrastructure
Under Priority VIII the infrastructure of universities, schools operating in the education system and institutions of lifelong learning was developed in order to create conditions for high
professional qualifications sought on the labour market. Most of the planned indicators were
achieved. The largest contribution to ROP occurred in the sector of higher education (more
than 1/3 of the universities in the voivodeship benefited from the measures of Priority VIII)
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and in the sector of lifelong learning (about 28% of people participating in lifelong learning in
the voivodeship benefited from the projects). However, relatively the least popular were projects in the field of management information systems. Fewer students than planned benefited
from the effects of the projects, but it is associated largely with demographic changes, which
are also one of the most important factors influencing the effects of the projects. In the case
of schools operating in the education system, a very small percentage of the institutions were
covered by the support, while the ROP activities contributed to make better access to school
sports infrastructure, especially in rural areas.
The needs related to the core infrastructure were met, while in the subsequent measures special emphasis should be placed on adapting education to the needs of the labour market.
From the point of view of achieving the objectives of the Strategy “Śląskie 2020” Priority VIII
performed the function of the creation of infrastructural preconditions for the implementation
of these measures, and in the new programming period specific actions corresponding to the
objectives of the Strategy can be supported. Complementarity occurring in the programme
most frequently concerned other infrastructure investments, and less frequently – substantive activities performed thanks to the infrastructure. The support under Priority VIII was essentially proportional to the number of educational institutions/students in the particular subregions. However, the difference between the subregions in terms of the types of investments
occurred – in the Central Subregion additional, complementary investments related to e.g. the
information management systems or – most of all – to the support for the disabled were implemented more frequently.
Possible negative effects of measures in Priority VIII are highly unlikely, while the unplanned
positive effects occurred – the use of sports facilities in schools by the local community as well
as changes in the management of universities as a result of infrastructure changes. The external factors affecting the achievement of output of measures include a shortage of contractors and the related difficulties with selecting them and on-going changes in the conditions for
work, while the factors affecting the achievement of results of the measures were the changes
in social and demographic trends. Private education providers and upper secondary schools
were the least interested in submitting applications. In the future, it is essential to intensify the
promotion towards lifelong learning institutions important for the labour market.
Compared with other voivodeships, the projects associated with the infrastructure for learning purposes of universities are particularly cost-effective. However, the projects associated
with the infrastructure for learning purposes of primary, lower secondary and upper secondary schools are relatively low effective.
In the future, emphasis should be placed on the use of the built infrastructure and complementarity (e.g. through the publication of related competitions in the area, e.g. education from
the ESF and ERDF for the various levels of education e.g. kindergartens, vocational schools,
universities, etc.) between the infrastructural measures and soft measures aimed at adapting
education to the labour market needs and cooperation with employers.
Effects of support for health and recreation
Under Priority IX primarily healthcare institutions – inpatient and outpatient facilities – were
equipped and modernised. In addition, a number of local sports infrastructure facilities (mainly
fields and sports complexes) were built, renovated and modernised. Almost a quarter of inpatient institutions existing in the voivodeship were equipped. Most of the planned indicators
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were achieved. The target value of the indicator “Potential number of specialist tests carried
out using the healthcare infrastructure covered by support under the programme” under
measure 9.1 was not achieved. This is due to the fact that these projects relate to public entities funded from the NHF contracts and these funds are not sufficient to make full use of the
purchased infrastructure. It is also the most important external factor adversely affecting the
effects of the projects. The availability of services in private healthcare establishments definitely increased (measure 9.2). Thanks to the support for sports infrastructure the physical
activity of inhabitants increased. Measures taken regarding healthcare constitute the support,
but experts say it is still insufficient in relation to the needs. Whereas the projects relating
to the sports infrastructure largely strengthened the availability of various forms of physical
activity and increased the already strong potential, so as a complement to other funds they
helped to meet most needs in this area. Thanks to the investments made in the area of healthcare the potential of the institutions increased, but it must be intensively used, as indicators of
the state of health in the voivodeship are still unfavourable. Currently further completion of
infrastructure is less important, while its further exploitation and ensuring funds for the high
quality of services provided with it is more important.
The problems associated with the sports infrastructure significantly reduced, and in terms
of healthcare infrastructure, the question of the insufficient uniformity in the subregions remains. Changes in strategic documents indicate, however, a significant effect of measures taken within the framework of ROP on the situation in the areas covered by Priority IX.
The insufficient availability of healthcare infrastructure in the Northern Subregion, and especially in the Western Subregion (especially when it comes to the projects relating to outpatient healthcare) is still a problem. Moreover, the improvement of infrastructure so far does
not translate into improved health condition of inhabitants – the Śląskie Voivodeship remains
one of the regions with the worst health condition. Therefore, it is necessary to further use the
supported infrastructure. As for the effect relating to sport, need which has not been met, as
indicated in the strategy “Śląskie 2020+”, is a small number of cycle paths.
There is a very low probability of occurrence of negative effects of measures under Priority
IX, while the positive effects include the development of civil society, groups and organisations
around the developed sports facilities and greater health awareness in the community of the
region. The activities carried out in the field of healthcare in the Śląskie Voivodeship are cost
effective compared to other voivodeships. The relatively poor health of inhabitants of the region, despite strong infrastructure, on the one hand requires, as already mentioned, testing of
innovative medical solutions, on the other hand, the implementation of comprehensive prevention activities, which will combine physical activity with medical activities, which is particularly important in the light of further aging of society. Under Priority IX, the only important
factor negatively affecting the implementation of projects is the incapacity of the NHF funds
(especially on the inpatient healthcare) to fully use the purchased, constructed or modernised
infrastructure or equipment.
The structure of the beneficiaries under measures 9.1 and 9.2 reflects the overall structure
of the population in this area. Among the beneficiaries of measure 9.3 sports clubs or NGOs
rarely appeared. In the future, in case of availability of funds for similar purposes, in the opinion of the evaluator, in line with the subsidiarity principle, private and social clubs and sports
organisations should be enabled to apply for support for the use of sports infrastructure.
The analysis of the amounts attributable to the achievement of the particular indicators in the
reference voivodeships confirms the thesis about the cost-effectiveness of activities relating
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to the healthcare in the Śląskie Voivodeship – the purchased the equipment enabled carrying
out a number of specialist tests at a relatively low cost.
As indicated earlier, the state of health of the inhabitants is not improving despite the generally
good state of healthcare infrastructure (against the country) and a very high efficiency of projects within the ROP. It is therefore necessary to further support measures in this field, including in the framework of the ROP WSL2014-2020 (which will be done within the framework of
measures 8.3, 9.2 or 10.1), which not only allow the treatment of patients, but also prevent the
occurrence of diseases.
Under Priority X “Technical Assistance” tasks in the field of management of the Programme
were implemented. The overall assessment of the effects of support made by the evaluators
is positive. To carry out tasks, sufficient institutional resources were applied, the institutional
memory was also maintained through a bottom-up track promotion, and staff turnover was
relatively small. Cooperation between the two institutions involved in the management of ROP
was good and efficient. A number of internal procedures that facilitate both the management
and flow of information were developed. The respondents point to the participatory nature
of the management and the opportunity for the employees to participate in decision-making.
Good practice in the management of the Programme was keeping the Register of Derogations,
whereby a greater flexibility in procedures in the course of implementation of the Programme
was possible. The study respondents from MA and IB2 indicate that the funds of Technical Assistance were sufficient and well estimated. The main difficulty in the implementation of Technical Assistance related to the issue of offices, especially in the first period of the Programme.
The beneficiaries also generally positively assess the procedures used to manage and implement the programme. Too long time of evaluation of applications arose most doubts.
A total of 18 392 people participated in training courses, seminars, conferences and meetings organised within the framework of Technical Assistance (these persons can be repeated).
Education and information activities were also assessed positively, but providing training by
persons who later evaluate application documents was recommended.
In terms of promotion and information activities, tools such as television, Internet and direct
cooperation with journalists proved to be most effective. The hardest part was to reach entrepreneurs with the information and promotion. Among the entities providing information about
the programme most beneficiaries assessed the Silesian Centre for Entrepreneurship as the
best.

ASSESSMENT OF THE EFFECTS OF SUPPORT AT THE LEVEL
OF MAIN OBJECTIVE AND EXTERNAL AND INTERNAL FACTORS
ON IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME
The projects stimulated the development of the Śląskie Voivodeship at different levels. However, given the scale of existing needs, as well as generally insufficient funds available under the
ROP, in the financial perspective for 2007-2013 it was not possible to fully satisfy these needs.
The degree of achievement of the main objective of ROP 2007-2013 was monitored by three
indicators: (1) the impact of the programme implementation on GDP (target value: 2.66%), (2)
Gross jobs created (target values: 11,590, including men: 5,590, women: 6,000), (3) Number of
net jobs created (target value 2,318). Estimating the impact of the programme on the degree of
implementation of indicators of the main objective by the bottom-up method, by aggregating
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the indicators of the level of projects and priorities leads to the conclusion that in the case of
indicator number of gross jobs directly created, the value of the indicator was 10,371 13people,
which is 90% of target value. However, the assumed target proportion of jobs for women
and men was not achieved. The Programme established almost equal target values of jobs
for women and men for 2015., respectively: 6,000 (52%) and 5,590 (48%). Meanwhile, the
proportion was: women – 38%, men 62%. Almost all of the jobs (90%) were created in the
Priorities: I. “Research and technological development (R&D), innovation and entrepreneurship” (74%) and III. “Tourism” (16%), which supported development investments of enterprises.
Therefore, investment support for entrepreneurs carried out under two priorities is the most
effective way to generate new jobs. At the same time the type of supported investments determines the achievement of indicator of jobs by gender, due to the feminised or masculinised
industries, which was not taken into account in predicting the value of indicators by gender –
in Priority I, in which the most jobs were created, the following proportion was achieved: 31%
– jobs for women and 69% – jobs for men, but in Priority III this proportion was reversed
(64% – women, 36% – men). The share of individual subregions in the creation of the target
value of the indicator for gross jobs is directly related to the absorption of investment support
by enterprises in particular subregions, and it was the largest in the Central Subregion.
As the indirect measure of the impact of the intervention on GDP (indicator of the main objective) the size of investment in tangible assets in particular projects and priorities was adopted. The share of investment funds from the ROP in crating GDP was the largest in 2010-2014
in which 80% of the funds from the Programme were spent14. However, the impact on the rate
of GDP growth or the investment expenditure in these years was not been observed due to
the small scale of intervention compared to investment expenditure in the voivodeship (e.g.
in the case of investment expenditure in tangible assets in the enterprise sector, the investments generated by the ROP accounted for 3.0% of total investment expenditure of Silesian
enterprises in tangible assets). The largest investment expenditure were recorded in Priority VII. “Transport” – 26% of the investment expenditure generated by the ROP and in the
Priority I. “Research and technological development (R&D), innovation and entrepreneurship”
– 24% of the investment expenditure, which in the first case results from the high costs of
transport investments and in the second case – from the weight, which was given by the programming team to the development of entrepreneurship in socio-economic development of
the region. The correctness of that last decision is confirmed by the contribution of Priority I to
the achievement of the discussed earlier indicator of the main objective relating to new jobs.
The concentration of investment support in the Central Subregion is visible in all priorities,
which corresponds to the significantly higher potential of this subregion as compared to other
subregions.
Projects implemented in the PRS path are characterised by high cost efficiency and effectiveness of support in the area of information society, transport and sustainable urban development. Due to the relatively high share of partnership projects and activating the cooperation
structures in the framework of the PRS, the effect of activating local actors can be observed.

13
14

The value of aggregate indicators of KSI system – on the basis of current data as of 16 August 2016.
J. Zieliński, Z. Mogiła, M. Wysocka, M. Zaleska, M. Lipińska, M. Szwed, Wpływ realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL) na rozwój społeczno-gospodarczy województwa śląskiego
z wykorzystaniem makroekonomicznego 5-sektorowego modelu HERMIN [Impact of the Regional Operational Programme of the Śląskie Voivodeship for 2007-2013 (ROP) on socio-economic development of the Śląskie Voivodeship, with the
use of macroeconomic 5-sector model HERMIN], Marshal’s Office of Silesia, Katowice 2015.
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Detailed analysis of the mode of support in the form of PRS has been made in the chapter on
assessing the impact of external and internal factors on the implementation of the programme.
Although the concentration of support in the subregion with the highest potential on the one
hand allows for efficient use of the strengths of the voivodeship, on the other hand it makes
it difficult to achieve the main objective of the Programme in terms of strengthening the cohesion of the region. Therefore, in the context of further initiatives the stimulation of projects
from the subregions with lower potential in particular in the thematic areas of biggest diagnosed developmental deficits should be considered. For all priorities, substantially similar factors hindering the achievement of the assumed effects of the Programme can be identified,
where they do not differ from the barriers associated with the implementation of other operational programmes, whether regional or national. Among those factors, the following can be
mentioned, among others: difficulties in the settlement of the project, including issues relating
to the eligibility of expenditure, delays in payments from the institution financing the project,
increase in the costs of implementation in relation to the assumptions adopted in the project
(the problem particularly noticeable at the beginning of the implementation period due to the
increased prices of construction materials and services), economic slowdown (also had the
greatest impact at the beginning of the implementation period), changes in law or ambiguous
interpretations of the provisions of law, the difficulties with the execution of public procurement, the difficulties in obtaining necessary permits, such as building permit, improper including delayed execution of tasks by subcontractors.
The study results show that the presence of the multiplier effect deserves special attention
(e.g. through the establishment of gyms at schools in rural areas the local community that uses
them is activated physically and sports clubs are established) 15, which can be related, in principle, to all Programme priorities, which results from the specifics of infrastructural projects. For
all priorities, the presence of the effect of behavioral additionality can be observed (e.g. due
to investments at universities, including in the management system, the way the management
works has changed to be more flexible, more participatory and modern).16
Almost all of the activities carried out within the framework of ROP 2007-2013 are sustainable, both in terms of the required 3 – or 5-year sustainability of individual projects, as well as
the long-term sustainability beyond this period of time. The required sustainability of the completed projects was carefully monitored, including with the surveys designed for that purpose.
The results of this monitoring are satisfactory. Also, the beneficiaries themselves positively
assess the sustainability of their projects. Most of them expect that it will be long-lasting. Only
a small group of beneficiaries see possible risks to the sustainability of their projects. The utility of the completed projects is also high, understood as the sum of planned and unplanned
positive effects. The positive impact of support under the ROP for the development of smart
specialisations in the region should be stressed.

15

16
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Multiplier effect: How much, if any, additional advantages will appear in the local/regional economy? Multiplier effects
mean spreading of the positive effects of the intervention (diffusion, spillover effect ) in the environment of the supported
entities. They may be associated with a chain of suppliers and subcontractors of the supported entities (supply linkage
multiplier, indirect multiplier) or with the increase in demand caused by the additional income of consumers (income multiplier), which resulted from the improvement in the condition of direct beneficiaries of the support and by the indirect
multiplier effect (supply linkage multiplier).
The effect of behavioral additionality is the effect of the behavioral changes induced by the intervention. The author of
the concept is Buisseret who in 1995 claimed on the basis of the results of empirical research that the acquisition by
companies or institutions of public support for the implementation of projects usually resulted in a change in the sphere of
the functioning of the company. This change consisted in changing attitudes, modes of action, decision-making, and in the
author’s opinion it has a significant impact on the further development of the supported enterprise.

As part of the ROP, horizontal policies have been implemented to the relevant extent, in the
proper manner, and to good effect. However, the set of indicators adopted to monitor the effects of the implementation of horizontal policies was inadequate, as it did not include all of the
implemented policies. One of them (the number of disabled people using the facilities created
under the support of the ROP) was not clearly defined and could not be precisely measured,
which limited the ability to monitor the implementation process of policies. In further similar activities, especially in the current financial perspective, the correct selection of indicators
shall be ensured. They should constitute a broader set – including all implemented horizontal
policies, be clearly defined and measurable. Furthermore, the beneficiaries should be aware of
an obligation to monitor them.
Formal conditions of implementation and use of key projects and carrying out of competitions, taking into account subregional programmes influenced the implementation of the
Programme. As part of the ROP, 30 Key Projects were completed, performing 67 operations
absorbing 26% of the total allocation of ROP 2007-2013. The completed key projects are
characterised by a satisfactory efficiency with particular emphasis on the area of transport and
the support for the investment areas. The Key Projects were carried out mostly in the form
of integrated projects, which increased the strategic impact of intervention and enabled to
achieve the expected results. The use of the formula of a key project allowed for a wide range
of activities which would not be possible to be achieved within the competition procedure. The
key projects constituted for the remaining applicants the framework for building complementarity in the specific areas of operation of the Key Projects. They are characterised by a lower
cost-effectiveness than the projects implemented in the PRS path and the competition path,
which is however justified by the combination of different tasks and many investments in the
cost of the indicator, location of projects mainly in urban areas, which entailed higher costs of
acquired land, the larger scale of newly built infrastructure routes, newly constructed buildings, than in the competition projects, which focused on modernisation, expansion of existing
infrastructure.
The study evaluated what external and internal factors were the main causes of failures in
the implementation of projects resulting in terminating contracts. The analysis of the available
data and individual interviews indicate that the typology of the beneficiary whom is likely to
terminate the contract in the future cannot be made. Such a situation cannot be prevented,
because it is often due to reasons attributable to the beneficiary, their potential and their attitude. Actions somehow “preventive” are any actions raising the awareness of the importance
of the project for the beneficiary and anticipating the occurrence of difficulties (constant contact, providing information).
Regarding the question of whether the better effects of the Programme can be achieved using other solutions, it should be stated that the vast majority of the solutions used in the ROP
2007-2013 was accurate. The areas where any improvements could be made are the following: complementarity (paying attention at the assessment stage to whether other projects indicated by the applicants can actually be regarded as complementary to the project which is
the subject of the grant application, wider use of cross-financing), the criteria and method for
assessing applications (appropriate level of preference for those criteria which relate to the
substance of the given measure, the need to reserve sufficient financial resources for experts’
remuneration, involvement in the assessment of representatives of business circles, training
for external experts), the list of types of projects (continuation of support for the internationalisation of Silesian companies by participation in international economic events), information
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about open calls (more intense, using different communication channels informing about the
support provided for under the ROP for enterprises).
Within the path of the Development Programme for Subregions 253 projects were completed,
involving 14% of the total allocation of ROP 2007-2013. The Projects within the Development
Programme for Subregions (PRS) presented higher utility and effectiveness of the achievement of objectives of the priorities in the area of information society, environment, transport,
sustainable urban development than the competition projects. The cost-effectiveness of interventions implemented in this path of the project selection is reasonable in comparison to the
cost-effectiveness of other projects implemented within the particular measures, depends on
the scale of investment leading to generate the indicator. The occurrence of the effect of cost
reduction in the area of water and sewage management as a result of partnership projects was
diagnosed.
The highest amount of funding was received by the Development Programme of the Central
Subregion (PRSC) and the Development Programme of the Western Subregion (PRSZ). The
algorithm used in the distribution of funds was created on the basis of the following indicators:
population, inverse of GDP per capita and the number of unemployed. The non-uniformity of
support in the framework of the PRS should be considered as reasonable, meeting the development needs, settlement trends and economic activity of the individual subregions.
Most interventions were implemented in the Central Subregion. Also, a high usability of actions was obtained there due to the use of the mechanisms of participation in the distribution of resources. The lower number of projects were implemented in the Western Subregion.
However, in this subregion, a high level of strategic impact of interventions was observed due
to the concentration of projects in the subregional development centres and the use of institutional mechanism locating the institution managing PRS outside the local authorities. In the
Northern and Southern Subregions the interventions were carried out in different locations,
they were also dispersed in terms of subjects, according to the local needs. It seems, however, that there were no sufficient mechanisms to increase the strategic effect and synergy of
actions in these subregions. In each of the subregions the effect of engaging local actors was
achieved. About 13% of projects were implemented in the formula of inter-municipal and inter-institutional partnerships. Thanks to the PRS path it became possible to provide support to
raise the quality of life of inhabitants, oriented at local needs with particular focus on smaller
municipalities, with a lower competitive potential.
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1. WPROWADZENIE

Głównym celem badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja ex post Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 była ocena realizacji i wpływu
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (zwanego
dalej Programem) na stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu. Cel badania został osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:
1. Ocena spójności Programu,
2. Ocena skuteczności wsparcia, tzn. określenie w jakim stopniu osiągnięto cel główny oraz
cele szczegółowe Programu17,
3. Ocena użyteczności, efektywności i trwałości interwencji w poszczególnych obszarach
w ramach Programu.
Celem ewaluacji ex-post była krytyczna, bazująca na dowodach ocena czy interwencja publiczna odpowiedziała na zidentyfikowane potrzeby i osiągnęła planowane efekty18. Ocena zawsze
dokonywana być musi w oparciu o przyjęte kryteria oceny. W przypadku niniejszego badania
Zamawiający jako kryteria oceny przyjął: skuteczność, efektywność, spójność, użyteczność
i trwałość. W badaniu zastosowano podejście znane jako ewaluacja oparta na teorii (TBE).
W tym podejściu proces badawczy wychodzi od jasnego przedstawienia lub rekonstrukcji
teorii zmiany, czyli leżących u źródeł interwencji (np. programu) założeń co do mechanizmów
przyczynowo- skutkowych, które sprawią, że zaplanowana interwencja przyniesie pożądane
efekty. Następnie w ramach ewaluacji dokonana została weryfikacja, czy podczas realizacji
interwencji założenia te okazały się prawdziwe, a jeśli nie, to jakie są przyczyny rozbieżności
między nimi a rzeczywistością. Zgodnie z SOPZ przedmiot badania został podzielony na trzy
obszary badawcze, dla których przypisano poszczególne pytania badawcze.

Ocena efektów realizacji RPO WSL
2007-2013 oraz wpływu
interwencji w ramach
poszczególnych priorytetów
programu na rozwój
województwa śląskiego

Ocena efektów wsparcia
na poziomie celu głównego
oraz czynników zewnętrznych
i wewnętrznych na
realizację programu

Ocena logiki interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 22007-2013

17
18

Cele szczegółowe Programu są równocześnie celami głównymi Priorytetów.
Public consultation on Commission Guidelines for Evaluation, European Commission, Secretariat General, 2013 p. 7.
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Ostatecznym efektem badania jest zestaw wniosków dotyczących podsumowania realizacji
i efektów RPO WSL 2007-2013 oraz rekomendacji odnoszących się do poszczególnych obszarów interwencji Programu, które można wykorzystać w celu poprawy zarządzania i wdrażania działań realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020.
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2. OPIS ZASTOSOWANEJ
METODOLOGII ORAZ
ŹRÓDEŁ INFORMACJI
WYKORZYSTYWANYCH
W BADANIU

W ramach badania zastosowano następujące metody badawcze i analityczne:


Analiza danych zastanych desk research – analiza obejmująca analizę aktów prawnych,
dokumentów programowych RPO WSL 2007-2013, strategicznych, raportów z badań
ewaluacyjnych i innych opracowań,



Analiza danych statystycznych – analiza obejmująca wartości wskaźników dostępnych baz
referencyjnych i bazy danych statystycznych odnoszących się w szczególności do wskaźników kontekstowych RPO WSL (BDL GUS), analiza danych z LSI i KSI SIMIK 2007-2013,
data pobrania: 30.09.2016r.,



Standaryzowana analiza danych z dokumentacji projektowej RPO WSL 2007-2013 –
analiza obejmująca dane zawarte z dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej wnioskodawców i beneficjentów RPO WSL,



Pogłębiona analiza wniosków o dofinansowanie projektów wybranych do dofinansowania – analizie poddanych zostało 900 wniosków wybranych do dofinansowania, dla których podpisano umowy,



IDI z przedstawicielami IZ i IP2 RPO WSL – Indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej II stopnia RPO WSL 20072013 (15 wywiadów, w tym po 2 wywiady z zakresu wsparcia priorytetu I, III i X (IZ i IP2
RPO WSL) oraz po 1 wywiadzie z zakresu wsparcia pozostałych priorytetów wdrażanych
przez IZ RPO WSL,



CATI z beneficjentami projektów realizowanych w ramach Priorytetów I-IX RPO WSL
2007-2013 – badanie CATI z beneficjentami projektów realizowanych w ramach Priorytetów I-IX RPO WSL 2007-2013. W pierwszej kolejności do beneficjentów została wysłana
ankieta CAWI. W sytuacji nieosiągnięcia zakładanego stopnia zwrotu z ankiet i struktury
próby uruchomiona była ankietyzacja telefoniczna,



Telefoniczne wywiady pogłębione (ITI) z beneficjentami RPO WSL 2007-2013 – Telefonicznymi wywiadami częściowo strukturyzowanymi zostali objęci beneficjenci zakończonych projektów działań: 1.1.1, 1.3, 3.1.2, 3.3, 3.4, 4.2, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2.3, 7.2, 8.1, oraz 8.3.
Dobór próby miał charakter warstwowo – celowy. Łącznie przeprowadzonych zostało 63
wywiadów telefonicznych. W ramach wywiadów z liderami subregionów zrealizowano wywiady z przedstawicielami wszystkich czterech subregionów,



Telefonicznie wywiady pogłębione (ITI) z beneficjentami RPO WSL 2007-2013, którzy
rozwiązali umowy. W ramach tego narzędzia badawczego zrealizowanych zostało 20 wywiadów z przedsiębiorcami beneficjentami Priorytetu I i Priorytetu III,
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Telefoniczne wywiady pogłębione (ITI) z potencjalnymi wnioskodawcami RPO WSL
2007-2013 – przeprowadzonych zostało 24 telefonicznych wywiadów pogłębionych dla
każdego z 4 wskazanych Działań, w ramach których wskazano na niskie zainteresowanie
potencjalnych beneficjentów: wsparcie dla MŚP dotyczące innowacji (Poddziałanie 1.2.),
projekty z zakresu zarządzania środowiskiem (Działanie 5.4), projekty z zakresu zachowania dziedzictwa przyrodniczego (Działanie 5.5), projekty z zakresu wzmacniania regionalnych ośrodków wzrostu (Działanie 6.1),



Wywiady grupowe z ekspertami dziedzinowymi – 9 wywiadów grupowych FGI z ekspertami dziedzinowymi z obszarów przedsiębiorczości, społeczeństwa informacyjnego, turystyki, kultury, środowiska, polityki miejskiej, transportu, edukacji, zdrowia; w każdym ze
spotkań udział wzięło co najmniej trzech ekspertów dziedzinowych ,



FGI z przedstawicielami IZ i IP2 RPO WSL – stanowiące wypracowanie wniosków, opinii
i rozwiązań najbardziej adekwatnych do potrzeb Zamawiającego i instytucji zaangażowanych w realizację Programu.

3. OCENA LOGIKI
PROGRAMOWANIA
RPO WSL 2007-2013

Celem głównym RPO WSL 2007-2013 było stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy
wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu. Na podstawie diagnozy sytuacji w województwie śląskim zidentyfikowano najważniejsze problemy i wyzwania,
którym przyporządkowano określone działania mające doprowadzić do pożądanych efektów.
Do najważniejszych problemów województwa należało:


niewystarczający poziom konkurencyjności i innowacyjności śląskich MŚP, zbyt słaby sektor
B+R, niedostosowane usług IOB oraz zbyt niska aktywność w przyciąganiu inwestorów,



zbyt niski poziom dostępu do Internetu i niewystarczający zakres e-usług,



słabość infrastruktury społecznej, w tym edukacyjnej (obejmującej również szkolnictwo
wyższe), turystycznej, kulturalnej, ochrony zdrowia oraz sportu i rekreacji,



zły stan zdrowia mieszkańców,



zły stan dróg i słaby transport publiczny,



zły stan środowiska wynikający z zanieczyszczenia powietrza, słabości gospodarki wodnościekowej i gospodarowania odpadami,



duży obszar zdegradowanych obszarów miejskich i niska atrakacyjność śląskich miast i aglomeracji,



niska atrakcyjność turystyczna i kulturalna regionu pomimo dużego potencjału

Na problemy te odpowiedziano działaniami, do których alokowano środki finansowe pochodzące z EFRR i środków krajowych. Działania te polegały na:


wspieraniu inwestycyjnym śląskich MŚP oraz wspierających je IOB oraz promocji atrakcyjności inwestycyjnej regionu, co miało doprowadzić do wzrostu konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy (innowacyjność, B+R) oraz do większej spójności gospodarczej regionu,



poszerzaniu dostępu do Internetu oraz zakresu e-usług, co miało doprowadzić do wzrostu
konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy oraz do większej spójności gospodarczej i społecznej regionu,



poprawy jakości infrastruktury społecznej obejmującej infrastrukturę edukacyjną, ochrony
zdrowia, kulturalną, turystyczną, co miało doprowadzić do wzrostu konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy oraz do większej spójności gospodarczej i społecznej
regionu,



promocji atrakcyjności kulturalnej i turystycznej regionu, co miało doprowadzić do wzrostu
konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy oraz do większej spójności gospodarczej i społecznej regionu,
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poprawie stanu środowiska naturalnego, poprzez rozbudowę kanalizacji, lepsze zarządzanie odpadami i zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, co miało doprowadzić do wzrostu
konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy oraz do większej spójności gospodarczej regionu,



rewitalizacji obszarów zdegradowanych oraz poprawie atrakcyjności śląskich ośrodków
miejskich, w tym aglomeracji, co miało doprowadzić do większej spójności gospodarczej
i społecznej regionu,



inwestycjach drogowych i dotyczących poprawy jakości i zakresu transportu publicznego,
co miało doprowadzić do większej spójności gospodarczej i przestrzennej regionu.

Podsumowując, Wyniki badania pozwalają na pozytywną ocenę przyjętej logiki interwencji.
Logikę interwencji należy więc uznać za wewnętrznie spójną oraz stanowiącą odpowiedź na
zdiagnozowane wyzwania. Również przedstawiciele IZ i IP2 oraz uczestnicy wywiadów grupowych, którym zaprezentowano odtworzoną logikę, uznali schematy interwencji dla poszczególnych Priorytetów i Programu za poprawne. Szczegółowy opis wyników badania w tym
obszarze zaprezentowany został w Aneksie do raportu końcowego Odtworzenie i ocena logiki
interwencji RPO WSL 2007-2013.
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4. OCENA EFEKTÓW WSPARCIA
NA POZIOMIE CELÓW
SZCZEGÓŁOWYCH –
PRIORYTETÓW

4.1. Efekty wsparcia badań i rozwoju
technologicznego (B+R), innowacji
i przedsiębiorczości

Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: W jakim stopniu zrealizowane inwestycje przyczyniły się do osiągnięcia poszczególnych dziesięciu celów szczegółowych Programu?
Celem głównym Priorytetu I jest wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na
wiedzy. Cel ten miał zostać osiągnięty w drodze realizacji trzech działań: Wzmacnianie atrakcyjności inwestycyjnej regionu (Działanie 1.1), Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP (Działanie 1.2)
oraz Transfer technologii i innowacji (Działanie 1.3). Tabela pokazuje wartości docelowe i wartości osiągnięte wskaźników produktu i rezultatu dla Priorytetu I.
Tabela 1. Wykonanie wskaźników Priorytetu I. RPO WSL 2007-2013 19 20
Zakładana wartość wskaźnika
w roku docelowym 2015

Osiągnięta
wartość
wskaźnika19

Wykonanie %

Liczba projektów z zakresu bezpośredniego
wsparcia inwestycyjnego dla MSP, w tym

2000

3121

156%

Liczba wspartych przedsiębiorstw, w tym:

1738

200820

116%

mikro

354

952

269%

małe

1000

745

75%

średnie

384

311

81%

100

95

95%

250

622

248%

11000

8817,43

80%

Wskaźnik
Wskaźniki produktu

przez 2 pierwsze lata po rozpoczęciu działalności
Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych
Powierzchnia inkubatorów/ parków technologicznych

19

20

Wartości mogą ulec zwiększeniu z uwagi, iż dla części beneficjentów czas na osiągnięcie wartości wskaźnika jeszcze nie
upłynął.
Policzono przedsiębiorstwa unikatowe.
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Wskaźnik

Zakładana wartość wskaźnika
w roku docelowym 2015

Osiągnięta
wartość
wskaźnika

Wykonanie %

Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie innowacji

558

486

87%

Liczba projektów z zakresu B+R

200

41

21%

Liczba instytucji B+R wspartych w ramach RPO

45

4621

102%

30

65

216%

8

10

125%

Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi
Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
Wskaźniki rezultatu

332
Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki
wsparciu (wkład prywatny)

170

(1 387 986 362 zł
po kursie
4,3065 zł/EUR

195%

50

67

134%

8055

780222

97%

Kobiety

4050

196923

48%

Mężczyźni

4005

4312

107%

1530

1360

89%

Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych we
wspartych inkubatorach, parkach biznesowych,
technologicznych
Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc
pracy (EPC) w tym:

Wieś

Źródło: RPO WSL 2007-2013 oraz dane z LSI I KSI

21 22 23

Z powyższej tabeli widać wyraźnie, iż zdecydowana większość celów Priorytetu I wyrażonych
pod postacią wskaźników produktu i rezultatu została osiągnięta. Jedynym wskaźnikiem, którego wartość osiągnięta znacząco odbiega od docelowej jest wskaźnik dotyczący liczby projektów z zakresu B+R. Wyjaśnienie przyczyn takiej sytuacji przedstawione zostało w dalszej części
raportu końcowego.

Skuteczność realizacji celu: wzmacnianie atrakcyjności
inwestycyjnej regionu
Celem działania 1.1 było wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Wskazywaną
w diagnozie przesłanką interwencji była niewystarczająca pozycja województwa w rankingu
aktywności województw wobec inwestorów (7 miejsce) w relacji do jego potencjału. Warto
natomiast zauważyć, iż już w roku 2007 województwo poprawiło swoją lokatę o 2 pozycje,
a pod względem atrakcyjności inwestycyjnej uplasowało się na pierwszym miejscu w kraju24.
W ramach działania oferowano wsparcie na inwestycje z zakresu infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu (przede wszystkim wsparcie dot. stref inwestycyjnych) oraz działania

21
22
23
24
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Niepowtarzające się instytucje realizujące 1, 3 i 6 typ projektu w działaniu 1.3.
Dane z KSI, data pobrania danych: 16.08.2016.
Dane z LSI, data pobrania danych: 16.08.2016.
Instytut Badań nad gospodarką rynkową, atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2007.

o charakterze promocyjnym. Dofinansowano realizację 101 projektów, których łączna wartość przekroczyła pół miliarda złotych, a kwota dofinansowania wyniosła 378 mln zł. Spośród
wskazanej kwoty 0,5 mld zł ponad 91% przeznaczono na wsparcie działań inwestycyjnych
(uzbrajanie stref inwestycyjnych oraz zasilenie kapitałowe funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, które później dystrybuowały wsparcie wśród firm z terenu województwa).
Oceniając skuteczność realizacji projektów przez pryzmat stopnia osiągnięcia wskaźników
produktu i rezultatu należy uznać, iż cele te zostały w pełni zrealizowane. Dzięki zrealizowanym w poddziałaniu 1.1.1 projektom powstało 622 hektarów terenów inwestycyjnych względem 250 zakładanych. Znaczące przekroczenie wartości wskaźnika wynika zapewne z faktu, iż
(zgodnie z informacjami uzyskanymi od przedstawiciela IZ) pierwotnie w ramach poddziałania
w odniesieniu do projektów dotyczących terenów inwestycyjnych planowano realizację jedynie pozakonkursowego projektu „Gospodarcza Brama Śląska”. Minimalna wielkość przygotowanego terenu wyniosła 2 ha a maksymalna 75 ha. Drugi ze wskaźników produktu dotyczył
powierzchni inkubatorów/ parków technologicznych. Jego wartość docelową na rok 2015
określono na poziomie 11 000 m225. Zgodnie z danymi z systemu monitoringu powierzchnia
inkubatorów/parków wspartych w ramach działania 1.1 wyniosła 8817,43 m2 – powierzchnia
ta dotyczy Sosnowieckiego Parku Naukowo Technologicznego wspartego w ramach projektów Gospodarczej Bramy Śląska (łączna wartość wskaźnika wynosi 13 871,96 i uwzględnia
powierzchnię wspartego w ramach działania 1.3 parku przemysłowo-technologicznego „Revita Park” w Katowicach). Jeżeli chodzi o wskaźniki rezultatu to do poddziałania 1.1 przypisany
został wskaźnik: liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych we wspartych inkubatorach, parkach
biznesowych, technologicznych. Nazwa wskaźnika jest nieco myląca, ponieważ w ramach niego zliczane są również inwestycje dokonane na przygotowanych terenach inwestycyjnych.
Wartość docelowa wskaźnika na rok 2015 została ustalona na poziomie 50 przedsiębiorstw.
Na chwilę obecną wartość wskaźnika, który został zadeklarowany w 20 projektach wynosi
67 przedsiębiorstw26. Przyjmując, iż każda inwestycja wiąże się z określonym poziomem nakładów finansowych należy uznać, iż poddziałanie 1.1.1 przyczyniło się do wzrostu wartości
bezpośrednich inwestycji w regionie. Niestety, system monitoringu nie gromadzi informacji nt.
wartości dokonanych inwestycji. Beneficjenci poddziałania 1.1.2 posługiwali się dwoma wskaźnikami. Pierwszy dotyczył liczby wypromowanych ofert inwestycyjnych, którego wartość wyniosła 234 008 (deklarowany w 7 projektach). Wskaźnik ten jednak był różnie interpretowany
przez beneficjentów, stąd jego wartość informacyjna jest niewielka. Drugim wskaźnikiem była
liczba gości targowych, która wyniosła 743. Wskaźniki te nie należały do wskaźników programowych. Żaden ze wskaźników programowych nie odnosił się do produktów lub rezultatów
siódmego typu projektu realizowanego w ramach poddziałania 1.1.1, jakim było dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości. Wsparcie w ramach tego typu
projektu otrzymało 4 beneficjentów dokapitalizowanych kwotą 8 097 485 zł. Z pożyczek i poręczeń skorzystało 410 niepowtarzających się firm. Jeżeli chodzi o efekty projektów inne niż
wyrażone pod postacią wskaźników programowych, to zostały one zidentyfikowane w oparciu o analizę wartości wskaźników z załącznika nr 9 do URPO WSL, analizę danych zastanych,
a także badania ilościowe i jakościowe prowadzone wśród beneficjentów. W poddziałaniu
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Na wskaźnik ten składały się 4 wskaźniki: powierzchnia budynków poddanych przebudowie/remontowi, powierzchnia
przebudowanych/ wyremontowanych parków przemysłowych i parków technologicznych, wskaźnik: powierzchnia budynków poddanych remontowi/przebudowie, wskaźniki: powierzchnia budynków poddanych przebudowie/remontowi na
inkubatory przedsiębiorczości.
W kilku projektach jeszcze nie upłynął termin na osiągnięcie wartości wskaźnika stąd wartość wskaźnika może wzrosnąć
(w analizowanych projektach zakładano przyciągnięcie łącznie 90 inwestorów).
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1.1.1 identyfikowalny jest przede wszystkim efekt w postaci wzrostu zatrudnienia. Jakkolwiek
z danych z systemu monitoringu wynika, że w ramach działania utworzono tylko 2 miejsca pracy, tak należy uznać, iż wskaźnik ten w żaden sposób nie oddaje rzeczywistego wpływu realizowanych projektów na tworzenie miejsc pracy. Celem realizowanych projektów było uzbrojenie
terenów inwestycyjnych, co miało przyczynić się do przyciągnięcia nowych inwestorów. Jak
wskazano już 67 firm zlokalizowało swoją działalność na przygotowanych terenach. Nie ulega
wątpliwości, iż każda dokonana przez przedsiębiorstwo inwestycja generuje nowe miejsca pracy. Praktycznie wszyscy beneficjenci we wnioskach o dofinansowanie wskazywali, iż realizacja
projektu będzie miała pozytywny wpływ na wzrost zatrudnienia. Niektórzy beneficjenci podejmowali nawet próbę skwantyfikowania skali tego wpływu:
Szacuje się, iż w ciągu 5 lat po realizacji projektu na terenie inwestycji: – powierzchnia zagospodarowanych terenów wyniesie 15 ha – stworzone zostaną 472 miejsca pracy27
Spadek stopy bezrobocia rejestrowanego na terenie Gminy Zawiercie – 5 % w roku 201928
Każdy podmiot rozpoczynający działalność w obszarze „Nowe Gliwice”, a więc również inwestor lokalizujący działalność na terenie, którego dotyczy Projekt, jest zobowiązany do
osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia 75 osób/ha29.
Również w wywiadach indywidualnych respondenci wskazywali, iż na chwilę obecną inwestycje dokonane na wspartych z RPO WSL terenach przyczyniły się do wygenerowania od kilkunastu do nawet kilkuset miejsc pracy (w zależności od powierzchni terenu i rodzaju inwestycji). Można podjąć próbę oszacowania łącznej liczby miejsc pracy, które powstaną na terenach
inwestycyjnych uzbrojonych dzięki dofinansowaniu z RPO WSL. Proponujemy posłużenie się
w tym celu wskaźnikiem dotyczącym liczby miejsc pracy w przeliczeniu na hektar. Z wywiadów i wniosków o dofinansowanie wynika, iż beneficjenci przyjmowali różne założenia dotyczące wartości tego wskaźnika – najbardziej optymistyczne dotyczyło 75 osób na ha, najmniej
22 osób. Z uwagi na dużą rozbieżność wskazań proponujemy oparcie się na twardych danych
dotyczących zatrudnienia w specjalnych strefach ekonomicznych. Zgodnie z danymi zawartymi w przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju w roku 2016 Informacji o realizacji ustawy
o specjalnych strefach ekonomicznych na 19 836 ha zatrudnionych jest 312 tys. osób co daje
średnio 15 zatrudnionych na ha. Przyjmując tę wartość (którą należy traktować jako ostrożną,
jest bowiem niższa od zakładanej przez beneficjentów poddziałania 1.1.1) można oczekiwać, iż
udzielone wsparcie przyczyni się do stworzenia 9330 miejsc pracy (15 * 622 ha).
Jeżeli chodzi o wpływ poddziałania 1.1.1 na wzrost zatrudnienia to nie można zapominać
o wsparciu udzielanym przedsiębiorstwom w formie instrumentów finansowych. Zgodnie
z wynikami badania Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wsparcie zwrotne przyczynia się do
generowania nowych miejsc pracy, jednakże wzrost ten jest stosunkowo niewielki30. Wyniki
te korespondują z wynikami przeprowadzonego na poziomie ogólnopolskim badania Ocena
realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 20072013 zgodnie, z którym instrumenty finansowe takie jak pożyczki i poręczenie generują średnio mniej niż jedno miejsce
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pracy na wspartą firmę31. Potwierdzają to również wyniki badań prowadzonych na poziomie
regionalnym. Przykładowo w województwie podkarpackim w przeliczeniu na jedną wspartą
firmę powstało 0,98 miejsca pracy, w województwie mazowieckim 0,93 a w województwie lubelskim 0,9732. Przyjmując dla uproszczenia, iż na jedną wsparta firmę przypada jedno miejsce
pracy należy uznać, iż wsparcie w postaci instrumentów finansowych przyczyniło się do powstania 410 miejsc pracy.
Jeżeli chodzi o poddziałanie 1.1.2 to powinno ono przyczyniać się do wzrostu wartości inwestycji w regionie poprzez przyciągnięcie nowych inwestorów w drodze podejmowania działań
informacyjno – promocyjnych. Z danych wskaźnikowych z poziomu projektów wynika, iż zrealizowano 70 krajowych kampanii promocyjnych oraz 54 kampanie zagraniczne. Efekty na tym polu
ustalono w drodze badania ankietowego beneficjentów. Wszyscy beneficjenci zadeklarowali, iż
realizowane przez nich projekty dotyczyły konkretnych terenów inwestycyjnych. 90% badanych
zadeklarowało, iż projekty przyczyniły się do wzrostu rozpoznawalności gminy/miasta/powiatu/
województwa jako miejsca lokalizacji inwestycji wśród inwestorów, z kolei 60% uznało, iż efektem realizowanego projektu był wzrost liczby inwestycji. Z drugiej strony badani nie byli w stanie podać dokładnej liczby inwestycji, które ich zdaniem doszły do skutku dzięki podejmowanym
działaniom promocyjnym. Skuteczność podejmowanych działań została przez beneficjentów
oceniona dość wysoko. 60% w pięciostopniowej skali wystawiła ocenę 4 lub 5, 30% wskazała na
średnią skuteczność (ocena 3), a 10% na niską (ocena 2) argumentując m.in., iż:
Kampania promocyjna nie zawsze jest decydująca o przyciągnięciu inwestorów, nieraz ważniejsze są takie czynniki jak: rynek zbytu, położenie geograficzne, sieć transportowa, uzbrojenie terenu, kadra.33
Podsumowując powyższe informacje należy stwierdzić, iż bez wątpienia w działaniu 1.1 zrealizowany został cel jaki został przed nim postawiony, czyli wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie, do czego przyczyniły się przede wszystkim projekty dotyczące uzbrojenia
terenów inwestycyjnych. Realizowane w ramach działania projekty zaspokoiły występujące
w momencie składania wniosku potrzeby beneficjentów, którzy wskazywali, iż bez publicznego
wsparcia projekty raczej nie zostałyby zrealizowane lub ich zakres byłby znacząco ograniczony. Jeżeli chodzi natomiast o wpływ realizowanych inwestycji na osiągnięcie celu szczegółowego jakim był Wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy, rozumiany zgodnie
z zapisami Programu jako rozwój gospodarki zdywersyfikowanej i zrównoważonej, gdzie obok
unowocześniania tradycyjnych sektorów kreowane będą przyszłościowe sektory wykorzystujące wiedzę i informację jako podstawę swojej działalności to należy uznać, iż wpływ ten był
ograniczony. Główny wpływ na taki stan rzeczy miał niewielki nacisk położony na etapie wdrażania działania na takie kwestie wskazane w uzasadnieniu działania jak: zwiększenie nowoczesności gospodarki, transferu technologii i rozwoju kooperujących przedsiębiorstw.
W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na brak realizacji typów projektów odnoszących
się do jakże istotnego aktora regionalnych systemów innowacji jakim są instytucje otoczenia
biznesu. W działaniu przewidziano dofinansowanie m.in. takich typów projektów jak: budowa
(w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont centrów wsparcia przedsiębiorczości, budowa, przebudowa, remont i modernizacja infrastruktury instytucji otoczenia
biznesu o znaczeniu lokalnym i regionalnym, rozwój oferty sieci instytucji otoczenia biznesu
31
32
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Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007 2013, s. 9.
Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych przez firmę WYG PSDB wśród ostatecznych odbiorców wsparcia zwrotnego w województwach mazowieckim, podkarpackim i lubelskim.
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o znaczeniu lokalnym i regionalnym czy usługi doradcze dla instytucji zarządzających parkami
przemysłowymi, technologicznymi oraz inkubatorami przedsiębiorczości. Nie ogłoszono żadnego naboru wniosków o dofinansowanie dotyczącego tych typów projektów. Jedynie w ramach projektu kluczowego wsparto Sosnowiecki Park Przemysłowo Technologiczny. Drugim
powodem ograniczonego wpływu projektów realizowanych w działaniu 1.1 na rozwój regionalnej gospodarki opartej na wiedzy był brak uwzględnienia w kryteriach wyboru projektów
takich, które premiowałyby projekty ukierunkowane na zwiększenie nowoczesności gospodarki czy transfer technologii. Przykładowo w poddziałaniu 1.1.1 można było przyznawać specjalne preferencje tym podmiotom, które zobowiązałyby się do przyciągnięcia do uzbrojonych
stref inwestycyjnych firm o innowacyjnym profilu działalności. Brak takich kryteriów spowodował, iż poza projektem kluczowym w opisie tylko jednego z dofinansowanych projektów widać wyraźne ukierunkowanie na firmy, które stwarzają szansę na zwiększenie nowoczesności
regionalnej gospodarki:
Dla Zabrza szczególnie istotne będzie pozyskanie inwestorów związanych z: – sektorem
medycznym (nowe technologie medyczne, pionierskie wdrożenia, duża ilość ośrodków naukowych i badawczych) – sektorem przemysłu i górnictwa (produkcja maszyn i urządzeń
związanych z przemysłem i górnictwem) – sektorem turystyki (znane produkty turystyczne:
Kopalnia Guido, Skansen Królowa Luiza oraz Sztolnia Dziedziczna) – sektorem B+R (współpraca istniejących na terenie miasta instytutów badawczych m.in. Polskiej Akademii Nauk
z sektorem biznesu, dostępność kadry naukowej, bliskość Politechniki Śląskiej). Obecność
firm z w/w sektorów na terenie miasta stanowić będzie zachętę inwestycyjną dla firm z branż
powiązanych z tymi sektorami świadczącymi usługi jako podwykonawcy, firm zainteresowanych tworzeniem powiązań kooperacyjnych oraz dla firm korzystających z bliskości zaplecza
naukowo-badawczego34
Z wywiadów wynika, iż u niektórych beneficjentów kwestia rodzaju inwestycji (innowacyjne vs
nieinnowacyjne) jakie zostaną poczynione w strefach ma drugorzędne znaczenie. Do wzrostu
gospodarki opartej na wiedzy nie przyczyniały się również oferowane w ramach poddziałania
1.1.1 instrumenty finansowe. Wsparcie otrzymały przede wszystkim firmy z branż tradycyjnych o niskim poziomie innowacyjności. Należy jednak podkreślić, iż głównym celem oferowania wsparcia w postaci pożyczek i poręczeń było zapewnienie dostępu do zewnętrznego
finansowania firmom, które nie mogłyby otrzymać takiego wsparcia na zasadach komercyjnych a nie stymulowanie innowacyjności. Trudno zresztą oczekiwać by za pożyczkę, której
średnia wartość wynosiła 180 000 zł przedsiębiorcy realizowali wysoce innowacyjne projekty.
Wszystkie prowadzone na poziomie regionalnym badania dotyczące instrumentów finansowych pokazują, iż środki z pożyczek były przeznaczane na proste inwestycje w środki trwałe
(najczęściej zakup maszyn/urządzeń i środków transportu) niezwiązane raczej z budową gospodarki opartej na wiedzy.

Skuteczność realizacji celu: wzrost konkurencyjności
przedsiębiorstw (Działanie 1.2.)
Celem Działania 1.2. był wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Cele poddziałań Działania 1.2. obejmują: osiągnięcie przez beneficjentów z sektora przedsiębiorstw przewagi konkurencyjnej oraz wzrostu zatrudnienia, wzmocnienie innowacyjności śląskich przedsiębiorstw,
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przyspieszenie procesów restrukturyzacji tradycyjnych działów gospodarki. Zgodnie z zapisami Programu, wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw odpowiadać miało na następujące
wyzwania rozwojowe regionu śląskiego:


spadek nakładów inwestycyjnych w sektorze MŚP,



niski udział eksportu w ogólnej sprzedaży MŚP,



niski potencjał rozwojowy mikroprzedsiębiorstw, stanowiących zdecydowaną większość
w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych,



malejący poziom wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w MŚP.

Stopień osiągnięcia celów Programu mierzony wykonaniem wskaźników produktu jest wysoki. Większość wskaźników produktu dla Działania 1.2 została znacząco przekroczona. W ramach Działania 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP wsparto 3121 projektów realizowanych
przez 2009 firm w tym 952 mikro, 745 małych i 311 średnich. Porównując liczbę wspartych
przedsiębiorstw z populacją przedsiębiorstw województwa śląskiego otrzymamy obraz skali
interwencji – 2009 wspartych przedsiębiorstw stanowi ok. 0,95% populacji przedsiębiorstw
śląskich35, przy czym wsparte mikroprzedsiębiorstwa to ledwie 0,5% populacji śląskich mikroprzedsiębiorstw, ale już wsparte małe przedsiębiorstwa stanowią 9,2%, a w przypadku
przedsiębiorstw średnich wsparcie otrzymało 15,7% z nich36. Całkowita wartość projektów
zrealizowanych przez przedsiębiorców w ramach Działania 1.2 wynosi 2 230 997 003 zł,
w tym mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zrealizowały projekty na odpowiednio: 21%,
47% i 32% tej kwoty. Udział środków publicznych z RPO w projektach przedsiębiorstw mikro
i małych był podobny i wynosił średnio ok. 40% kwoty projektu (przy limicie do 60%). W przypadku firm średnich osiągnięto większą efektywność wykorzystania środków publicznych –
udział środków publicznych w całkowitym budżecie projektu średnio wyniósł 32% (przy limicie
50%). Niższy niż zakładany udział środków publicznych w budżetach realizowanych projektów
był jednym z czynników pozwalających na sfinansowanie większej liczby przedsięwzięć niż założono (wskaźnik liczby wspartych przedsiębiorstw).
Wsparcie inwestycyjne w Działaniu 1.2. otrzymało 1806 przedsiębiorstw z sektora MŚP,
w tym 880 mikro, 654 małe i 272 średnie37. Należy podkreślić, iż wielu przedsiębiorców korzystało zarówno ze wsparcia na inwestycje jak również na udział w imprezach targowych. Spośród tych 1806 firm 431 otrzymało dofinansowanie z poddziałania 1.2.338 – biorąc pod uwagę
kryteria wyboru projektów w tym poddziałaniu można uznać, iż każda z tych firm realizowała
projekt o charakterze innowacyjnym. Populację wspartych przedsiębiorstw realizujących innowacyjne inwestycje w RPO odniesiono do populacji śląskich przedsiębiorstw, które poniosły nakłady na działalność innowacyjną. Na podstawie danych GUS, zgodnie z którymi średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw wyniósł 13,1%39
można oszacować, że z RPO WSL wsparto zaledwie 1,2% wszystkich śląskich przedsiębiorstw,
które poniosły nakłady na działalność innowacyjną. Wśród tych 431 firm tylko 7 realizowało
projekty z zakresu B+R (drugi typ projektu z poddziałania 1.2.3). Jak podkreślano wskaźnik
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liczba projektów z zakresu B+R został osiągnięty w niewielkim stopniu. Wpływ na taką sytuację
miały przede wszystkim 3 czynniki:


niska maksymalna kwota wsparcia w drugim typie projektu działania 1.2.3– 240 000 zł wynikająca z linii demarkacyjnej między programami regionalnymi a programami krajowymi.
Przykładowo w działaniu 1.4 PO IG średnie dofinansowanie projektu B+R wyniosło 2 mln
349 tys. zł. Ze wsparcia skorzystało 108 firm z terenu województwa śląskiego,



brak wsparcia na wdrożenie przyznawanego automatycznie w sytuacji pomyślnego zakończenia fazy badawczej (na wzór wsparcia udzielanego w ramach działania 1.4 – 4.1 PO IG),



brak mechanizmów uwzględniających specyfikę projektów B+R, które są projektami ryzykownymi i mogą zakończyć się niepowodzeniem (w poddziałaniu 1.2.3 dla projektów B+R
obowiązywał ten sam wzór umowy co dla projektów wdrożeniowych).

Również uczestnicy wywiadu grupowego wskazywali, iż zasady udzielania wsparcia w ramach
drugiego typu projektu w poddziałaniu 1.2.3 stanowiły barierę, która skutkowała tym, iż beneficjenci zdecydowanie bardziej preferowali ubieganie się o dofinansowanie nie na realizację
prac B+R lecz na działalność wdrożeniową. Pewnym problemem był też umiarkowany poziom
wiedzy potencjalnych beneficjentów o możliwości pozyskania wsparcia na co wskazywały informacje uzyskane podczas wywiadów telefonicznych z firmami, które nie ubiegały się o dofinansowanie w ramach działania 1.2. Obserwacja ta koresponduje z wynikami badania „Ocena
działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 20072013” gdzie wskazuje się, iż aż 81% śląskich firm nie znało nawet nazwy RPO WSL40.
Z drugiej strony warto zauważyć, iż w badaniu ankietowym realizację prac B+R w ramach projektu zadeklarowało 10% beneficjentów, w tym podmioty z poddziałań 1.2.1, 1.2.2 i 1.2.4 co
oznacza, iż nie tylko w drugim typie projektu poddziałania 1.2.3 komponent badawczy mógł
się pojawić. Należy jednak podkreślić, iż były to raczej drobne prace badawcze – ¾ badanych
przeznaczyło na nie nie więcej niż 10% wartości projektu. Na wsparcie inwestycyjne w ramach Działania 1.2 przeznaczono 833 326 798 zł z RPO WSL (w tym 231 856 754 zł (27,8%)
z Poddziałania 1.2.3. na wspieranie działalności B+R w przedsiębiorstwach prowadzących
działalność innowacyjną). Wkład prywatny wspartych przedsiębiorstw wyniósł łącznie 1 253
774 512 zł ( w tym 322 299 108 (25%) na działania B+R). Łączne41 nakłady inwestycyjne na
środki trwałe, przedsiębiorstw wspartych z RPO WSL wyniosły 2 172 953 929 zł. Stanowi to
1,54% nakładów inwestycyjnych poniesionych przez przedsiębiorstwa MŚP w województwie
śląskim w okresie wdrażania programu (w latach 2009-2015 – 7 lat)42.
Przeciętna wartość wkładu własnego do projektu inwestycyjnego wynosiła dla mikrofirm (mediana43)- 170 tys. zł, małych – 584 tys. zł i średnich – 892 tys. zł. Porównując te wartości ze
średnią wartością nakładów inwestycyjnych w środki trwałe firm śląskich (mikro – 12 tys. zł,
małe – 303 tys. zł, średnie – 2 119 tys. zł)44 można zauważyć, że firmy mikro – beneficjenci
RPO WSL- zdecydowanie nie należą do przeciętnych inwestorów w swojej grupie wielko-

40
41
42

43

44
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Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013, Katowice 2014r.
Pod uwagę wzięto całkowitą wartość projektu.
Przyjmujemy do porównania 7-letni okres wdrażania ponieważ kontraktowanie zaczęło się w II połowie 2009 roku a skończyło w 2015 r., wartość nakładów inwestycyjnych ustalona na podstawie danych GUS. Dla roku 2015 dokonano oszacowania zakładając stały trend wzrostowy.
Średnia wartość inwestycji współfinansowanej z RPO wynosiła dla mikrofirm 349 tys. zł, małych – 1 166 tys. zł i średnich
– 1 564 tys. zł. Rozkład wielkości inwestycji współfinansowanych przez RPO jest jednak asymetryczny, dlatego przeciętną
wartość realizowanego w ramach RPO projektu lepiej obrazuje mediana.
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 r, GUS, 2015.

ści, a raczej zbliżają się potencjałem inwestycyjnym do firm małych45. Można więc twierdzić, że
założenie Programu adresujące potrzebę wsparcia potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw zostało spełnione w ograniczonym zakresie. Jednocześnie wsparcie firm mikro o największym potencjale rozwojowym jest bardziej efektywne i zwiększa trwałość uzyskanych
efektów. Z kolei średnia wartość inwestycji firm średnich współfinansowanych z Programu
jest prawie o 1 mln zł mniejsza niż średnia wartość inwestycji śląskich firm średnich, co może
świadczyć o mniejszej skali inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa biorące udział
w Programie, wynikającej z ich niższego potencjału inwestycyjnego.
W przypadku inwestycji związanych z prowadzeniem prac B+R (Poddziałanie 1.2.3) przeciętna wartość inwestycji (mediana) była większa niż w pozostałych poddziałaniach i wynosiła
1 146 800 zł (całkowita wartość projektu) – mediana dla pozostałych poddziałań wyniosła 481
tys. zł. W ramach zrealizowanych projektów inwestycyjnych zakupiono ponad 37 tys. sztuk (na
podstawie 2290 sprawozdań)46 różnego rodzaju środków trwałych oraz prawie 5 tys. sztuk
(731 sprawozdań) towarzyszących im wartości niematerialnych i prawnych, co skutkowało
wdrożeniem ponad 8,7 tys. sztuk nowych produktów lub/i usług (1838 sprawozdań) i 5,3 tys.
szt. ulepszonych produktów/usług (1164 sprawozdania). Projekty dotyczące dostosowywania technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska (typ 4) stanowiły niewielki odsetek
wszystkich projektów (212 – 6,7%) i problematyka ta była przedmiotem projektów łącznie
z innymi działaniami inwestycyjnymi– tylko 7 takich projektów dotyczyło wyłącznie tej tematyki. Przy realizacji szerszych działań inwestycyjnych w 66 projektach wprowadzano jednocześnie rozwiązania e-biznesowe, a wdrożenie rozwiązań technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania przedsiębiorstwem zrealizowano w inwestycjach
98 przedsiębiorstw-beneficjentów RPO. Tylko 9 projektów dotyczyło wyłącznie inwestycji
w ICT47. Tego typu projekty były rzadkością, ponieważ, jak wyjaśnia przedstawiciel IP2, rezultatem projektu miało być stworzenie nowej lub ulepszonej usługi lub produktu a trudno było
osiągnąć taki cel w projektach inwestujących wyłącznie ICT. Problematyczne jest, więc tworzenie takiego samodzielnego typu projektu w Programie wsparcia. Zagregowane z poziomu projektowego wskaźniki produktu i rezultatu mówią o wdrożeniu w wyniku realizacji wspartych
projektów 44 systemach CRM (Customer Relationship System) i ERP (Enterprise Resource
Planning). W ramach Działania 1.2 finansowano także udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za
granicą. Zrealizowano 745 takich projektów na łączną kwotę 54 865 382 zł. Zidentyfikowano
duże zainteresowanie projektami dotyczącymi uczestnictwa w targach oraz wysoką skuteczność takich projektów. Łączna wielkość wynajętej powierzchni targowo-wystawienniczej wyniosła 17 365 m248. Ten typ wsparcia okazał się sukcesem zwiększając ekspansję beneficjentów na rynki zagraniczne. Rozważenia wymaga możliwość rozszerzenia wsparcia udzielanego
w ramach RPO WSL 2014-2020 o instrument wspierający promocję międzynarodową firm.
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Beneficjenci musieli dysponować dużym potencjałem inwestycyjnym ze względu na znaczący udział własny sięgający
w przypadku firm mikro 60% wartości inwestycji. Przeciętna wartość (mediana) zaangażowanych środków własnych
w przypadku firm mikro wyniosła 99 tys. zł, przy 12 tys. średniej wartości inwestycji na środki trwałe firm mikro w województwie śląskim.
Wskaźniki projektowe nie były obligatoryjne stąd nie we wszystkich projektach były raportowane.
Wskaźniki pochodzą z poziomu projektów.
Wskaźnik z poziomu projektów.
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Wskaźniki projektowe mówią o ponad 50 tys. spotkań biznesowych (432 sprawozdania) podczas imprez targowo-wystawienniczych, które zaowocowały podpisaniem ponad 2 tys. umów
handlowych49. Potwierdzają to wywiady z przedstawicielami IP2, zdaniem których wielu
przedsiębiorców dzięki wsparciu z Programu ulokowało znaczącą część swojej sprzedaży zagranicą. Projekty targowe cieszyły się dużym zainteresowaniem beneficjentów. Wydaje się, iż
ten typ projektów powinien być dofinansowywany również w obecnej perspektywie finansowej. Niewielka grupa przedsiębiorców skorzystała z dofinansowania do usług doradczych (25
projektów na kwotę 3 177 692 zł). Najczęściej (17/25) były to usługi w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia: nowego produktu lub usługi, planów marketingowych, strategii
rozwoju firmy, systemów zarządzania jakością i innych wspomagających zarządzanie, zarządzania środowiskiem, BHP oraz w zakresie certyfikacji wyrobów, usług, surowców, maszyn
i urządzeń, aparatury kontrolno – pomiarowej. Małe zainteresowanie usługami doradczymi
wynika przede wszystkim z faktu, iż dla przedsiębiorców zdecydowanie bardziej atrakcyjne
było wsparcie na inwestycje w środki trwałe.
Cel Działania 1.2 mówiący o wzroście konkurencyjności przedsiębiorstw został zdecydowanie
osiągnięty w odniesieniu do firm biorących udział w Programie. Firmy-beneficjenci RPO biorący udział w badaniu ankietowym potwierdzają wzrost konkurencyjności firmy. Projekt przyczynił się w opinii beneficjentów do: wzrostu przychodów firmy; wzrostu zysku firmy; wzrostu
zdolności firmy do konkurowania z innymi firmami– 40,6% twierdzi, że ich pozycja względem
konkurentów istotnie się polepszyła, a 30,3% zanotowało wzrostu udziału w rynku, kosztem
głównych konkurentów) wzrostu wydajności pracy (wartość netto wytworzonych towarów
lub usług na jednostkę pracy – pracownika) oraz zmniejszenia negatywnego oddziaływania firmy na środowisko (52,5%). Szczegółowe dane prezentuje poniższy wykres.
Rysunek 1. Wpływ projektu na poszczególne wskaźniki potencjału konkurencyjnego firmy
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań CAWI/CATI z beneficjentami działania
1.2, N=261
Wyniki badania ankietowego beneficjentów pokazują, także że: 82,2% wprowadziło do oferty całkowicie nowe wyroby lub usługi, z czego, według deklaracji respondentów, 12,0% było
nieznanych na rynku światowym, a (73,7% wprowadziło lub istotnie zmodyfikowało procesy w firmie (na poziomie światowym – 8,4%); 69,9% przedsiębiorców oferuje na rynkach
zagranicznych produkty/usługi, których wdrożenie rynkowe zostało wsparte z Programu; co
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Dane z 308 wniosków o płatność końcową.

dziesiąty przedsiębiorca (10,2%) realizował prace B+R w ramach projektu współfinansowanego z Programu, 4,2% przedsiębiorstw po raz pierwszy zaczęło działalność B+R przy okazji
prac nad projektem, a 12,3% kontynuuje prace B+R realizowane w ramach projektu. Warto
podkreślić, że istotny odsetek beneficjentów bo aż 70% oferuje produkty/usługi wprowadzone do oferty firmy w wyniku realizacji projektu na rynku międzynarodowym. Zindetyfikowano
duże zainteresowanie projektami dotyczącymi uczestnictwa w targach oraz wysoką skuteczność takich projektów, dlatego warte rozważenia będzie rozszerzenie wsparcia udzielanego
w ramach RPO WSL 2014-2020 o instrument wspierający promocję międzynarodową firm.
Podobnie pozytywnie oceniane są przez beneficjentów perspektywy rozwoju ich firm – blisko połowa wspartych przedsiębiorstw spodziewa się w najbliższych 2 latach wzrostu: przychodów (57,9%), zysków (51,0%), nakładów na inwestycje (46,4%) i nakładów na innowacje
(41,4%). Dodatkowym wskaźnikiem sukcesu beneficjentów Programu jest, wskazywana w wywiadach przez przedstawicieli IP2, duża liczba przypadków zmiany kategorii wielkości firmy
(przejście z kategorii „mikrofirma” do kategorii „mała firma”) oraz zainteresowanie inwestorów nabyciem udziałów lub przejęciem firm – beneficjentów Programu50. Na poziomie województwa śląskiego możemy również zaobserwować wzrost wskaźników konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP. Jak wskazano wcześniej środki z działania 1.2 RPO WSL
2007-2013 trafiły do znaczącej części populacji małych (9,2%) i średnich (15,7%) przedsiębiorstw w województwie śląskim. Analiza wskaźników dla tych dwóch grup wielkości MŚP, które były w największym stopniu beneficjentem Programu, pokazuje pozytywne trendy. Liczba
małych przedsiębiorstw rosła systematycznie w okresie 2009-2014, podczas gdy liczba średnich przedsiębiorstw pozostawała w przybliżeniu stała. Nakłady inwestycyjne w obu grupach
wielkości przedsiębiorstw wskazują na stały trend wzrostowy od 2011 roku. Trendy te można uznać za skorelowane z interwencją, bowiem spadki nakładów w latach 2009-2010 można
wiązać ze skutkami kryzysu gospodarczego z 2008 roku, a pozytywny trend wzrostowy współgra ze wzrostem liczby wspartych przedsiębiorstw (w II połowie 2011 roku środki trafiły już do
ok. 1/3 wszystkich wspartych przedsiębiorstw). Oddziaływanie RPO WSL wzmacnia odziaływanie komplementarnych instrumentów wsparcia z PO IG, których województwo śląskie było
3, pod względem kwoty pozyskanych środków publicznych, beneficjentem (zob. także odp. na
pytanie: w jakim stopniu działania i projekty podejmowane w ramach RPO WSL były kompatybilne
i synergiczne z innymi programami i działaniami i wzajemnie się z nimi uzupełniały?).

50

Zainteresowanie takimi przypadkami ze strony IP2 zachodzi wtedy, gdy mikrofirma była finansowana z poddziałania 1.2.2
przeznaczonego wyłącznie dla mikrofirm i w trakcie realizacji projektu staje się firma mała, która nie kwalifikuje się do
poddziałania 1.2.1.
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Rysunek 2. Liczba przedsiębiorstw i nakłady na środki trwałe (w mln zł) dla
przedsiębiorstw małych i średnich województwa śląskiego w latach 2009-2014
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, bank danych lokalnych
Nieco gorzej wygląda obraz innowacyjności śląskich małych i średnich przedsiębiorstw. Mimo
ogólnego wzrostu wskaźników przedsiębiorczości w województwie śląskim w rozpatrywanym
okresie (przyrost wskaźnika podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców w latach 2009-2014 wyniósł prawie 10%; przyrost liczby podmiotów przemysłowych –
13% (prawie 5,5 tys. podmiotów)), wskaźniki charakteryzujące gospodarkę opartą na wiedzy
nie wskazują wyraźnych tendencji wzrostowych. Udział przemysłowych innowacyjnych firm
małych i średnich w populacji firm tej wielkości w zasadzie zanotował tendencję spadkową
(w przypadku firm średnich) lub silnie fluktuował wokół wartości przeciętnej utrzymującej się
na poziomie 10% w przypadku firm małych. Nakłady inwestycyjne na działalność B+R, które
początkowo wzrastały w województwie śląskim zanotowały znaczący spadek w latach 20132014.
Rysunek 3. Udział przemysłowych firm innowacyjnych(%) w ogólnej liczbie
przedsiębiorstw województwa śląskiego i nakłady inwestycyjne na działalność B+R w województwie śląskim
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Potwierdza to wcześniejsze obserwacje51, że RPO WSL (podobnie jak inne programy perspektywy finansowej 2007-2013) miały tendencję do wykorzystywania instrumentu dotacyjnego do absorpcji technologii przez beneficjentów (model naśladowczy innowacyjności) niż do
wspierania innowacyjności wiążącej się z większym ryzkiem wdrożenia (np. przez wsparcie
prac B+R) do czego są bardziej odpowiednie. Sprzyjały temu przyjmowane rozwiązania na poziomie operacyjnym (kryteria wyboru projektów), które promowały strategię „sukcesu” (nacisk na rynkowe powodzenie dotowanego przedsięwzięcia)52.
Podobnie jak w przypadku wskaźników produktu, także większość wskaźników rezultatu
Priorytetu I osiągnęło poziom przewyższający zakładane w RPO WSL 2007-2013 wartości
docelowe. Większy niż zakładano udział środków prywatnych w projektach przedsiębiorstw
w Działaniu 1.2 (średnio 37,8% przy limicie dla mikro i małych – 60% i średnich – 50%) wpłynął pozytywnie na wskaźnik rezultatu Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu), który
osiągnął wartość 332 mln EUR (1 387 986 362 zł po kursie 4,3065 zł/EUR53) przekraczając
prawie dwukrotnie planowany poziom 170 mln EUR (190%). Jeżeli chodzi o wskaźnik rezultatu mierzący liczbę utworzonych miejsc pracy brutto, to z ankiet dotyczących trwałości
wynika, że osiągnięta wartość była nieco niższa od zakładanej. Beneficjenci tworzyli średnio 3,654 miejsca pracy na firmę. Wyniki uzyskane w badaniu ankietowym telefonicznym na
próbie beneficjentów (261 ankietowanych firm) dały bardzo podobny wynik – 3,7 etatów na
firmę stworzonych w wyniku realizacji projektu. Najczęściej tworzono 1 (21,3%) lub 2 etaty
(24,2%). Większość beneficjentów tworzyła maksymalnie od 1 do 6 miejsc pracy (81,7%) przy
czym tylko 5,8% beneficjentów nie utworzyło żadnego miejsca pracy. Dane zagregowane na
podstawie wskaźników projektowych z systemu monitoringu wskazują, że średnio najmniej
miejsc pracy na firmę powstawało w mikroprzedsiębiorstwach w ramach poddziałania 1.2.1
(2,3 miejsca pracy na firmę – na podstawie 286 sprawozdań) a najwięcej bo około 5,7 miejsc
pracy na firmę (272 sprawozdania) powstawało w poddziałaniu 1.2.2, do którego aplikowały wyłącznie firmy małe i średnie. Około 3,8 miejsc pracy na firmę powstało w przedsiębiorstwach realizujących projekty innowacyjne i B+R finansowane z poddziałania 1.2.3. Biorąc pod
uwagę średnią wartość projektów, z których pochodzą zaraportowane dane o zatrudnieniu,
można obliczyć, że bardziej efektywne jest utworzenie 1 miejsca pracy w mikroprzedsiębiorstwach w poddziałaniu 1.2.1 (148 tys. zł inwestycji na 1 miejsce pracy) niż w małych i średnich przedsiębiorstwach (analogiczny koszt – 244 tys. zł). Koszt utworzenia 1 miejsca pracy
w poddziałaniu 1.2.3 (projekty innowacyjne i B+R) był największy i wyniósł 283 tys. zł. Tak
więc nominalna liczba utworzonych miejsc pracy zależy od wielkości inwestycji, a koszt utworzenia miejsca pracy jest najniższy w mikroprzedsiębiorstwach, zwiększa się w przypadku projektów inwestycyjnych firm małych i średnich i jest największy w przypadku firm realizujących
działania innowacyjne i prace badawczo-rozwojowe. Należy dodać, że choć utworzenie miejsc
pracy było premiowane w trakcie oceny projektów inwestycyjnych, to doświadczenia innych
województw pokazują, że miejsca pracy „towarzyszą” realizowanym inwestycjom i ich liczba
jest skorelowana pozytywnie z wielkością inwestycji55, choć oczywiście zależy także od branży,
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POLAND ENTERPRISE INNOVATION SUPPORT REVIEW, The World Bank, Warsaw, 2012, P. 19.
Blanes, J.V. i I. Busom (2004), Who Participates in R&D Subsidy Programs? The Case of Spanish Manufacturing Firms,
Research Policy, vol. 33.
Kurs z przedostatniego dnia roboczego października 2016.
Na podstawie niepełnych danych – dla 1807 beneficjentów działania 1.2.
PSDB, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 oraz potrzeby regionu, jako źródła rekomendacji
na rzecz inteligentnego rozwoju w zakresie innowacji przedsiębiorstw dla perspektywy finansowej 2014-2020, UM WW,
2012.
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w której działa przedsiębiorstwo56. W przypadku, gdy tworzenie miejsc pracy jest głównym
celem interwencji, znacznie efektywniejsze są instrumenty finansowe57. Należy też pamiętać,
że preferowanie tworzenia miejsc pracy przy wyborze projektów inwestycyjnych, których
efekt zatrudnieniowy nie jest głównym celem (jak właśnie w przypadku Działania 1.2) daje
lepszy efekt brutto58, choć efekt netto jest mniejszy z powodu efektu zastąpienia. W badaniu
ankietowym beneficjentów Działania 1.2 co czwarty beneficjent (24,5%) przyznał, że celowo
nie podejmował określonych działań (np. nie zwiększał zatrudnienia) wiedząc, że będzie to
dodatkowo punktowane na etapie oceny wniosków. Poza miejscami pracy zadeklarowanymi
w projekcie, dodatkowo beneficjenci deklarują stworzenie miejsc pracy, które nie były związane bezpośrednio ze zrealizowaną inwestycją, lecz ze wzrostem potencjału firmy – średnio 2,54
miejsca pracy na wspartą firmę. Ekstrapolując wyniki badania ankietowego na całą populację
wspartych firm (2008 unikatowych przedsiębiorstw) otrzymamy oszacowanie liczby trwałych
miejsc pracy stworzonych bezpośrednio w wyniku realizacji projektu – 2008*3,7 etatu na projekt = 7429 oraz liczbę miejsc pracy wygenerowaną, pośrednio związaną ze wzrostem potencjału wspartych przedsiębiorstw – 5 100.

Skuteczność realizacji celu: transfer technologii i innowacji
(Działanie 1.3)
Celem Działania 1.3 był transfer technologii i innowacyjności, poprzez wzmocnienie potencjału parków technologicznych, jednostek naukowych świadczących usługi w zakresie transferu
innowacji i technologii, stymulowanie i rozwój powiązań sieciowych59 i kooperacyjnych pomiędzy instytucjami badawczo – rozwojowymi i przedsiębiorcami oraz rozwój lokalnych i regionalnych klastrów. Takie ukierunkowanie wsparcia wynikało z problemów i potrzeb, które manifestowały się słabym potencjałem sektora badawczo rozwojowego (niższe niż średnia krajowa:
nakłady na B+R, o małym udziale nakładów na inwestycje, oraz poziom zatrudnienia w sektorze B+R) oraz niskim poziomem współpracy pomiędzy sektorem nauki a przedsiębiorstwami
(brak wiedzy o zasobach oraz brak sformalizowanych kontaktów potencjalnych uczestników
procesu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy) W całym Działaniu 1.3 zrealizowano
65 projektów na łączną kwotę 373,1 mln zł przy dofinansowaniu z RPO WSL na kwotę 157,1
mln zł. Nie zrealizowano żadnego projektu dotyczącego zakupu usług doradczych (typ 3) i tworzenia sieci IOB (4). Potencjał sektora badawczo-rozwojowego był budowany poprzez inwestycje infrastrukturalne dotyczące budowy, przebudowy i remontu infrastruktury i/lub doposażenia w aparaturę specjalistyczną. Beneficjentami były parki technologiczne oraz jednostki
naukowe i uczelnie wyższe. Parki przemysłowo-technologiczne, technologiczne oraz centra
transferu technologii zrealizowały 20 projektów tego typu na łączną kwotę 310,4 mln zł przy
dofinansowaniu z RPO na kwotę 119,2 mln zł. 3/4 zrealizowanych projektów (14/20) dotyczyła inwestycji infrastrukturalnych związanych z utworzeniem nowego parku naukowo-technologicznego lub przemysłowo-technologicznego, 3 projekty związane były z budową Centrum
Transferu Technologii w ramach istniejących parków technologicznych, a 3 dotyczyły zakupu
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Lubelskie.
Zachodniopomorskie.
W zachodniopomorskim mikroprzedsiębiorstwa wsparte z instrumentu JEREMIE tworzyły mniej pracy niż mikroprzedsiębiorstwa wspierane dotacją (odpowiednio 1,3 i 3,2 na projekt) ale w przypadku dotacji tworzenie miejsc pracy było
premiowane w trakcie wyboru projektów.
Sieci współpracy rozumiane są w tym przypadku jako platformy stymulujące kontakt i wymianę informacji – umożliwiające
transfer technologii z uczelni do przedsiębiorstwa oraz wprowadzenie innowacji do firm.

specjalistycznej aparatury niezbędnej do świadczenia wysoce zaawansowanych usług specjalistycznych60.
Z kolei jednostki naukowe zrealizowały 15 projektów na łączną kwotę 44,2 mln zł przy dofinansowaniu z RPO WSL na kwotę 22,6 mln zł. Projekty w większości dotyczyły łącznie prac
budowlanych (lub adaptacyjnych) oraz zakupu specjalistycznej aparatury w celu utworzenia
nowego laboratorium, które ma świadczyć nowe specjalistyczne usługi nie będące do tej pory
w ofercie beneficjenta. Tylko jeden projekt dotyczył wyłącznie doposażenia istniejącego laboratorium w aparaturę specjalistyczna i jeden projekt dotyczył dostosowania do wymagań
unijnych w zakresie BHP. Rozwiązania sieciowe znajdują swoją skuteczną formę instytucjonalną w rozwiązaniach klastrowych. Bariery transferu i komercjalizacji technologii występują
zarówno w obszarze instytucji sektora B+R, sektora otoczenia biznesu, jak i samych przedsiębiorców61. Rozwiązaniem w ramach tych barier są inicjatywy klastrowe budujące trwałe struktury wymiany wiedzy oraz współpracy na styku tych 3 sektorów. Działania na rzecz rozwoju
klastrów były realizowane w ramach 30 projektów na łączna kwotę 24,6 mln zł przy dofinansowaniu z RPO WSL na kwotę 19,3 mln zł. We wspieranych działaniach sieciowych zaangażowały się jednostki badawczo-rozwojowe i szkoły wyższe (43), IOB (43) oraz przedsiębiorcy
(738)62. W wyniku realizacji projektów do klastrów przystąpiło 366 nowych członków (wzrost
liczby członków był punktowany na etapie oceny). Klastry dzięki powiązaniom kooperacyjnym
stworzonym w ramach realizowanych projektów wdrożyły 65 nowych lub udoskonalonych
produktów/usług, nabyły/wdrożyły 18 nowych technologii oraz udoskonaliły 5 technologii.
Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez IOB wyniosła 285 i wykonały 700
usług na rzecz przedsiębiorców. Powstało też 10 nowych przedsiębiorstw przy wsparciu IOB.
Zaplanowane wskaźniki wykonania produktu i rezultatu zostały osiągnięte lub nieznacznie
przekroczone przez beneficjentów. Jeżeli chodzi o liczbę instytucji B+R wspartych w ramach
RPO to wartość wskaźnika wyniosła 46 podmiotów (podmioty, które otrzymały wsparcie z 1,
3 lub 6 typu projektu z działania 1.3) co stanowiło 102% zakładanej wartości docelowej. Z drugiej strony można mieć zastrzeżenia dotyczące uwzględniania w wartości wskaźnika również
klastrów, które mogły lecz nie musiały być instytucjami B+R sensu stricte (i w praktyce większość z nich nimi nie była).
Jeżeli chodzi o liczbę projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi to pierwotnie do wartości wskaźnika miały być wliczane projekty z działania 1.3 dotyczące usług doradczych w zakresie usprawnienia innowacji i/lub transferu technologii, w tym
związanych z tworzeniem i rozwojem sieci współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a przedsiębiorcami (żaden tego rodzaju projekt nie został dofinansowany) oraz wartość
wskaźnika rezultatu: liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi. Obliczono, iż zrealizowanych zostało 65 tego rodzaju projektów. Niestety, nie
są gromadzone dane nt. ich charakteru – słowo „projekt” mogło być różnie rozumiane przez
beneficjentów. Ponadto zgodnie z danymi nt. wskaźników z poziomu projektów w ramach
Działania 1.3 wybudowano lub przebudowano 24 budynki i obiekty infrastrukturalne o łącznej
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Usługi specjalistyczne są rozumiane tutaj jako usługi w zakresie innowacji i transferu technologii zidentyfikowane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013, jako kluczowe dla rozwoju regionu, tj. usługi
w zakresie: oprogramowania, multimediów, marketingu, audytu i usług księgowych, doradztwa prawnego, usług technicznych, wspólnych działań z MŚP na rzecz innowacji, tworzenia systemów wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk służących jako inspiracja dla innych, rozwiązywania wspólnych problemów badawczych, tworzenia sieci podwykonawców.
Uszczegółowienie RPO WSL na lata 2007-2013.
Świt innowacyjnego społeczeństwa, trendy na najbliższe lata, PARP 2013, Innowacje i transfer technologii, red. K. Matusiak 2011.
Dane pochodzą z systemu monitoringu i dotyczą wskaźników z poziomu projektów.
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powierzchni 56 927 m2 oraz zakupiono 154 szt. aparatury naukowo-badawczej; udostępniono 452 oferty usług w zakresie innowacji i/lub transferu technologii. Żaden z programowych
wskaźników rezultatu nie został niestety dedykowany wyłącznie wsparciu udzielanemu z działania 1.3 stąd rezultaty wsparcia będą analizowane przede wszystkim w oparciu o wyniki badań własnych koncentrujących się na ustaleniu czy wsparcie adresowało potrzeby beneficjentów oraz jakie przyniosło efekty. W przypadku jednostek naukowych należy wskazać przede
wszystkim na potrzebę jaką jest wysoki poziom zużycia aparatury naukowo – badawczej wynoszący zgodnie z danymi GUS kilkadziesiąt procent. Przekłada się on na niski poziom współpracy
sektora nauki z sektorem gospodarki. Innym problemem jest słabe wyposażenie jednostek naukowych w sprzęt, który pozwoliłby realizować usługi dla podmiotów gospodarczych. Niemal
wszyscy beneficjenci w ramach projektów przewidywali inwestycje, które wzmocnią ich potencjał naukowo – badawczy w tym dotyczący kooperacji z przedsiębiorstwami. Warunku tego nie
spełniał tylko jeden projekt, który trudno uznać za realizujący cel działania (projekt dotyczył
remontu pomieszczeń, które miały zostać przeznaczone na cele nowego archiwum dokumentacji i kolekcji geologicznych). Respondenci, z którymi przeprowadzono wywiady w większości potwierdzali pozytywny wpływ projektów na jakość posiadanego zaplecza badawczego
oraz wzrost potencjału w zakresie transferu technologii. Zakupiona aparatura w większości
„zarabia na siebie” co oznacza, iż wnioskodawcy właściwie dokonali diagnozy zapotrzebowania ze strony rynku. Z wywiadów wynika ponadto, iż wsparcie trafiło do podmiotów, które już
wcześniej miały doświadczenia we współpracy z sektorem gospodarki. Warto zauważyć, iż na
etapie oceny punktowano doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów wspierających
innowacje lub transfer technologii. Słusznym posunięciem było wymaganie od beneficjentów
wniesienia wkładu własnego do projektów co umożliwiło im wykorzystywanie zakupionej aparatury w celach komercyjnych.
Jeżeli chodzi o pierwszy typ projektu czyli infrastrukturę parków przemysłowo-technologicznych, technologicznych oraz centrów transferu technologii to potrzeby te były dwojakiego
rodzaju – z jednej strony dotyczyły modernizacji i ulepszenia zaplecza aparaturowego obiektów już istniejących, z drugiej stworzenia nowych obiektów. Z wywiadów przeprowadzonych
z przedstawicielami wspartych parków wynika, iż potrzeby te zostały zaspokojone. Z drugiej
strony szczegółowa analiza aktualnej oferty wspartych instytucji uzupełniona analizą treści
wniosków o dofinansowanie każde się zastanowić czy w każdym z dofinansowanych projektów
zaspokojenie potrzeb beneficjentów szło w parze z realizacją celu działania jakim był transfer
technologii i innowacyjności. Z informacji ze stron internetowych 18 wspartych instytucji wynika, iż część z nich ogranicza swoją działalność przede wszystkim do wynajmu powierzchni
(najczęściej biurowej choć zidentyfikowano, iż w jednej instytucji znacząca część powierzchni
ma charakter handlowy i jest obecnie wynajmowana przez supermarket spożywczy), a zakres
oferowanych usług jest bardzo ograniczony (np. wynajem sal, ogranizacja eventów) i raczej nie
może być uznany za związany z transferem technologii. Z kolei jeden z projektów w ogóle trudno uznać za wpisujący się w zakres przedmiotowy projektów dofinansowywanych w ramach
działania 1.3, ponieważ dotyczył nie inwestycji w infrastrukturę czy aparaturę lecz inwestycji w system informatyczny będący de facto systemem bibliotecznym i bazodanowym. Zidentyfikowano też 2 parki, które nawet nie posiadają własnych stron internetowych (lub są one
bardzo słabo pozycjonowane w wyszukiwarce). Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, iż
część z dofinansowanych projektów w bardzo niewielkim stopniu przyczyni się do realizacji
celu działania. Pewien wpływ na taką sytuację miał fakt bardzo szerokiego zdefiniowania terminu „usługa o charakterze specjalistycznym w zakresie innowacji i/lub transferu technologii”. Zgodnie z przypisem zawartym w URPO WSL usługi specjalistyczne rozumiane były jako
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usługi w zakresie innowacji i transferu technologii zidentyfikowane w Regionalnej Strategii
Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013, jako kluczowe dla rozwoju regionu, tj.
usługi w zakresie: oprogramowania, multimediów, marketingu, audytu i usług księgowych, doradztwa prawnego, usług technicznych, wspólnych działań z MSP na rzecz innowacji, tworzenia systemów wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk służących jako inspiracja dla innych,
rozwiązywania wspólnych problemów badawczych, tworzenia sieci podwykonawców. Trudno
się zgodzić z tym, iż usługi prawne, księgowe czy marketingowe były usługami dotyczącymi
innowacji i transferu technologii (poza pewnymi wyjątkami, które jednak nie zostały sprecyzowane w RSI jak np. doradztwo prawne w zakresie ochrony własności intelektualnej). Wydaje się też, iż zbyt słabo na etapie oceny merytorycznej punktowany był wpływ projektu na
wdrożenie usługi w zakresie innowacji i/lub transferu technologii – tylko 2 punkty na 10 możliwych do zdobycia w ramach kryteriów zasadniczych specyficznych, które dla pierwszego typu
projektu stanowiły połowę możliwych do zdobycia punktów. Z drugiej strony wsparcie trafiło
też do podmiotów, które bez wątpienia prowadzą rzeczywistą i aktywną działalność na polu
wspierania innowacyjności – można tu wspomnieć przede wszystkim o Śląskim Parku Technologii Medycznych KARDIO-MED SILESIA, który we wrześniu 2016r. otrzymał nagrodę „Pomocna Dłoń” – Lider Śląskiej Medycyny 2016 w kategorii „Innowacyjna Placówka Medyczna”
czy Technoparku Gliwice ściśle współpracującym z Politechniką Śląską. Jeżeli chodzi o szósty
typ projektu czyli tworzenie i rozwój klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym to skuteczność wsparcia mierzoną przez pryzmat osiągnięcia celu działania jakim jest transfer technologii i innowacyjności należy ocenić jako bardzo umiarkowaną. Trudno sprowadzić cel działania
do wydarzeń o charakterze integracyjnym a tak niestety transfer technologii był rozumiany
przez większość wnioskodawców:
Przewiduje się, iż w trakcie spotkania roboczego wypracowane zostaną przynajmniej 2 możliwe transfery wiedzy oraz technologii63
Transfer wiedzy i innowacji poprzez kontakt z innymi klastrami krajowymi i zagranicznymi
o podobnym profilu działania64
W ramach zdecydowanej większości projektów podejmowano działania, które miały niewielkie szanse na zaowocowanie rzeczywistym transferem technologii polegającym np. na komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań czy współpracą badawczą sektorów nauki i biznesu. Wynikało to przede wszystkim z zakresu udzielanego wsparcia. Zgodnie z przypisem do URPO WSL
w ramach projektów możliwe do wsparcia były m.in. następujące zadania: spotkania informacyjne wewnątrz klastra, doradztwo z zakresu opracowania planów rozwoju klastra, działania
promocyjne, m.in. poprzez udział w targach, wystawach, spotkaniach branżowych, wdrażanie
i komercjalizacja technologii i produktów/usług innowacyjnych.
Analiza treści wniosków o dofinansowanie pokazała, iż wsparcie dotyczyło przede wszystkim trzech pierwszych typów zadań. Klastry przeznaczały dofinansowanie przede wszystkim
na sprzęt biurowy, działania informacyjno – promocyjne (ulotki, stronę internetową, udział
w targach, konferencje), opracowanie strategii działania klastra, najem pomieszczeń czy zatrudnienie pracowników. Tylko w czterech spośród 30 projektów zaplanowano inwestycje
w infrastrukturę pozwalająca klastrowi na świadczenie usług innowacyjnych (np. laboratorium
nowoczesnych systemów transportowych, laboratorium kreatywności, Centrum Przetwarzania Danych Pomiarowych). Analiza treści stron internetowych klastrów każe zastanowić się też
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Cytat z wniosku o dofinansowanie.
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nad trwałością wspartych inicjatyw. Spośród 30 klastrów 9 w ogóle nie posiada stron internetowych (lub są one bardzo słabo pozycjonowane). Strona jednego z klastrów jest zaatakowana
przez hakerów (na co wskazuje komunikat z wyszukiwarki google). Jeżeli chodzi o pozostałe
klastry to większość z nich na swoich stronach ogranicza się do podania podstawowych informacji o realizowanym projekcie i wskazania członków klastra nie przedstawiając natomiast jakże ważnego elementu działalności klastrowej jakim jest oferta skierowana do członków. Kilka
stron nie było aktualizowanych od paru miesięcy do trzech lat w skrajnym wypadku. Pewnym
potwierdzeniem ograniczonej aktywności wspartych klastrów są dane z „Raportu z inwentaryzacji klastrów w Polsce 2015” przygotowanego przez PARP, który zidentyfikował w skali
kraju 134 klastry spełniające przyjęte kryteria definicyjne65. Spośród wspartych w RPO WSL
2007-2013 klastrów kryteria te spełniło zaledwie 9. Żaden z klastrów nie uzyskał statusu krajowego klastra kluczowego nadawanego przez Ministerstwo Gospodarki. Trudno nie oprzeć
się wrażeniu, iż powstanie części inicjatyw było stymulowane odgórnie poprzez możliwość
pozyskania dofinansowania na funkcjonowanie klastra. Wywiady z częścią klastrów potwierdzają, iż w sytuacji braku wsparcia z zewnętrznego obserwowane jest zjawisko ograniczenia
aktywnej działalności klastra. Również przedstawiciele IZ monitorujący trwałość projektów
a także uczestnicy wywiadu grupowego wskazywali, iż część klastrów po zrealizowaniu projektu przestała aktywnie funkcjonować. Wpływ na ograniczoną skuteczność wsparcia udzielanego klastrom mogły mieć kryteria wyboru projektów, które utrudniały wybór najlepszych
projektów. Kryteria zasadnicze podstawowe stanowiły aż 60% możliwej do uzyskania liczby
punktów. Jeżeli chodzi o kryteria zasadnicze specyficzne to 6,5 na 10 możliwych do zdobycia
punktów można było uzyskać deklarując wyłącznie określoną liczbę członków klastra. Tylko
jeden punkt przyznawano za doświadczenie wnioskodawcy przy czym nie musiało ono dotyczyć zarządzania klastrem. Podsumowując, celem głównym priorytetu pierwszego był wzrost
konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy. Cel ten miał zostać zrealizowany
z wykorzystaniem szeregu zróżnicowanych instrumentów. Ich skuteczność mierzona poziomem osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu była stosunkowo wysoka. Niemal wszystkie
wskaźniki programowe zostały osiągnięte. Wsparcie, przede wszystkim udzielane w ramach
działania 1.2 przyczyniało się do wzrostu konkurencyjności aczkolwiek wzrost ten dotyczył
raczej podmiotów, które otrzymały wsparcie aniżeli gospodarki w skali makro. Wpływ na taki
stan rzeczy miał ograniczony zakres przedmiotowy interwencji. Jeżeli chodzi o przejście do
gospodarki opartej na wiedzy to największe szanse na takowe przejście stwarzają inwestycje
poczynione w ramach działania 1.3 – głównie te realizowane przez jednostki naukowe oraz
wybrane parki technologiczne. Bardzo małe zainteresowanie realizacją projektów B+R wynikające przede wszystkim z niskiej kwoty wsparcia, braku wsparcia na wdrożenie wyników prac
B+R w sytuacji ich pomyślnego zakończenia oraz wysokiego poziomu ryzyka projektów. Przechodzenie do gospodarki opartej na wiedzy jest jednak procesem długotrwałym wymagającym
również określonych rozwiązań natury systemowej, które nie leżą w gestii władz szczebla wojewódzkiego. Za najmniej skuteczne należy uznać wsparcie klastrów oraz wsparcie aktywności
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1. klaster posiada co najmniej jeden aktualny dokument świadczący o jego istnieniu, taki jak: umowa, porozumienie, statut
lub inny równoważny dokument, który wskazuje co najmniej: nazwę klastra, datę jego formalnego zawiązania / powołania,
nazwę koordynatora, cele i obszar działania klastra; 2. klaster ma określoną, jednoznaczną specjalizację gospodarczą –
w przypadku kilku, jedna jest wiodąca. Wiodącą specjalizację klastra wskazują dokumenty klastra (dokumenty strategiczne
i operacyjne klastra) i/lub struktura członków, czy realizowane przez klaster projekty i przedsięwzięcia; 3. struktura podmiotowa klastra jest zróżnicowana, tj. uczestnikami klastra muszą być co najmniej: przedsiębiorcy i jednostki naukowe.
Założono, że weryfikacja struktury odbędzie się na podstawie umowy/ porozumienia klastra oraz innych dokumentów,
którymi dysponuje koordynator klastra; 4. koordynator klastra pełni aktywną rolę w klastrze, tj. świadczy usługi ciągłe
oraz okresowe na rzecz członków klastra (przynajmniej raz na kwartał); 5. komunikacja i wymiana informacji w klastrze jest
regularna i odbywa się: za pośrednictwem platformy komunikacyjnej (np. intranet, newsletter), poprzez spotkania biznesowe i/lub integracyjne lub inne formy przepływu informacji.

badawczo – rozwojowej przedsiębiorstw. Na ten drugi typ wsparcia należy położyć szczególny nacisk w obecnym okresie programowania z czym zgodzili się uczestnicy wywiadu grupowego. W poprzednim RPO pojęcie usług proinnowacyjnych było rozumiane szeroko. Za takie
uznawano również usługi, które dotyczą raczej zwykłej działalności firmy i ich związek z innowacyjnością jest odległy (usługi prawne, marketingowe, finansowe). Zgodnie z SZOOP RPO
WSL 2014- 2020 w działaniu 1.3 o dofinansowanie mogą ubiegać się IOB, które w okresie 3
ostatnich lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie wyświadczyły min. 9 wysokospecjalistycznych, proinnowacyjnych usług doradczych dla przedsiębiorstw. Należy w regulaminie
konkursu doprecyzować pojęcie usługi proinnowacyjnej, przede wszystkim poprzez wskazanie katalogu usług, które za takie nie będą uważane oraz przykładowych usług proinnowacyjnych. Proponuje się za takie uznać np., audyty innowacyjności, obsługę procesu komercjalizacji
technologii, wsparcie prawne dotyczące ochrony własności intelektualnej, usługi badawcze
z wykorzystaniem aparatury laboratoryjnej. Warto zastanowić się też nad wprowadzeniem
kryterium dotyczącego minimalnej wartości usługi tak by wykluczyć z możliwości ubiegania
się o wsparcie podmioty świadczące wyłącznie usługi bardzo proste i nisko wyceniane.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Które potrzeby zidentyfikowane
w ramach poszczególnych priorytetów Programu zostały zaspokojone, a które wymagają
dalszego wsparcia oraz w jakim zakresie wsparcie Programu wpisało się w potrzeby beneficjentów?
Zgodnie z danymi z wniosków o dofinansowanie w działaniu 1.1 potrzeby beneficjentów dotyczyły przede wszystkim chęci przyciągnięcia nowych inwestorów, co miało przyczynić się
do wzrostu zatrudnienia oraz wzrostu przychodów JST z tytułu podatków i opłat lokalnych.
W poddziałaniu 1.1.1 część wnioskodawców wskazywała również na potrzebę związaną z rewitalizacją terenów zdegradowanych, które mogłyby zostać przekształcone w tereny inwestycyjne. Większość beneficjentów pomimo zrealizowania projektów deklarowała posiadanie
dalszych potrzeb dotyczących podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej. Beneficjenci poddziałania 1.1.1 deklarowali, iż w przyszłości zamierzają podejmować kolejne inwestycje z zakresu
uzbrajania terenów inwestycyjnych wskazując jako jedno ze źródeł ich finansowania środki publiczne (m.in z programów rozwoju subregionów). Skłonność do dalszego inwestowania w tereny inwestycyjne wynika przede wszystkim z dostrzegania istotnych korzyści jakie przyniosły
dotychczas zrealizowane inwestycje. Z kolei 85% beneficjentów poddziałania 1.1.2 wskazało
na posiadanie wolnych terenów inwestycyjnych, z czym wiąże się dalsze zapotrzebowanie na
realizację projektów o charakterze informacyjno – promocyjnym. Wypowiedzi respondentów
znajdują potwierdzenie w regionalnych i subregionalnych dokumentach strategicznych wskazujących na dalsze istotne potrzeby województwa związane z uzbrajaniem terenów inwestycyjnych oraz ich promocją. W Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „ŚLĄSKIE 2020+”
w celu operacyjnym A.3 podkreśla się konieczność wsparcia rozwoju infrastruktury ułatwiającej lokowanie i prowadzenia działalności gospodarczej (strefy aktywności gospodarczej i ekonomicznej, w tym specjalne strefy ekonomiczne, parki technologiczne, produkcyjne, lokalne
inkubatory przedsiębiorczości). W każdej z czterech Strategii subregionalnych dostrzeżono
konieczność przygotowywania kolejnych terenów inwestycyjnych oraz ich promocji. Warto
podkreślić, iż tereny te zgodnie z założeniami miałyby powstawać na terenach zdegradowanych. Przykładowo w RIT Subregionu Zachodniego ich powierzchnię oszacowano na 2 337,21
ha natomiast w Subregionie Centralnym, wielkość przewidywanego obszaru objętego projektami przyczyniającymi się do ponownego wykorzystania na cele gospodarcze terenów typu
brownfield wynosi ok. 680 ha.

69

Podobnie za nadal niezaspokojone należy uznać potrzeby województwa w zakresie oferowania przedsiębiorstwom wsparcia w postaci instrumentów finansowych, które w swych założeniach mają niwelować skalę zjawiska luki finansowej. Zgodnie z wynikami badania „Ocena
ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020” wartość luki finansowej w latach 2014-2020 w województwie
śląskim wyniesie między 1,68 mld a 2,097 mld zł. Warto zauważyć, iż w poprzednim okresie
programowania wartość pożyczek/poręczeń udzielonych przedsiębiorcom wyniosła niecałe
103 mln zł. Analiza wniosków o dofinansowanie składanych przez beneficjentów działania 1.2
wykazała, iż ich główne potrzeby inwestycyjne dotyczyły modernizacji posiadanego zaplecza
technicznego, które było mało wydajne i energochłonne. Beneficjenci wskazywali też na to, iż
posiadane wyposażenie uniemożliwia im rozwijanie oferty produktowej lub usługowej przez co
tracą dystans do konkurencji. W przypadku wspartych przedsiębiorstw, na poziomie indywidualnych projektów, beneficjenci w zdecydowanej większości (81,2% ankietowanych) deklarują,
że zrealizowany projekt rozwiązał wszystkie problemy/wyzwania stanowiące przesłankę jego
realizacji (przeciwnego zdania jest 8,5%). Indywidualne projekty zakończyły się w większości
sukcesem, którego najważniejszym warunkiem było, w opinii ankietowanych beneficjentów,
dobre zaplanowanie działań (64,2%) i zapewnienie środków na sfinansowanie wkładu własnego (50,0%). Największą potrzebą wyartykułowaną przez beneficjentów jest dostęp do kolejnych środków inwestycyjnych. Dwie trzecie ankietowanych (64,0%), którzy odpowiedzieli na pytanie o najważniejsze potrzeby w perspektywie najbliższych 2 lat66, wskazuje dalsze
inwestycje ( w tym co drugi – inwestycje w maszyny i urządzenia a co czwarty – inwestycje
w budynki i powierzchnię produkcyjną). Przedsiębiorcy deklarujący potrzebę inwestowania
w maszyny i urządzenia w większości (62,5%) planują inwestycję w innowacyjne przedsięwzięcia. Tylko 4,8% respondentów planuje w przyszłości wejście na rynki zagraniczne lub poprawę swojej pozycji na rynkach zagranicznych. Większość beneficjentów RPO WSL 2007-2013
(54,5%) myśląc o inwestowaniu w rozwój firmy planuje skorzystanie ze środków publicznych,
które są dostępne w związku z nowym RPO WSL 2014-2020. Deklaracje te składają beneficjenci, którzy planują kontynuację (dalsze etapy lub uzupełnienie inwestycji) działań inwestycyjnych podjętych w ramach środków uzyskanych z programu RPO WSL 2007-2013. Część
beneficjentów (19,2%) już złożyła wnioski do nowego RPO WSL 2014-2020 a 43,7% zamierza złożyć wniosek w przyszłości. Z punktu widzenia gospodarki jako całości i jej transformacji
w kierunku gospodarki opartej na wiedzy kluczowe jest stymulowanie podejmowania przez
firmy działalności badawczo-rozwojowej, która w poprzednim RPO została wsparta w bardzo
ograniczonym zakresie. Wskazują na to również zapisy Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020.
W działaniu 1.3 potrzeby jednostek naukowych na co wskazała analiza wniosków o dofinansowanie wynikały przede wszystkim z faktu posiadania przestarzałej aparatury co sprawiało, iż
jednostki były nieatrakcyjnym partnerem do współpracy dla podmiotów gospodarczych. Jeżeli
chodzi o jednostki naukowe to wszyscy badani deklarowali dalsze potrzeby związane z modernizacją posiadanego zaplecza naukowo – badawczego wyrażając zainteresowanie korzystaniem z publicznych źródeł wsparcia. Należy zauważyć, iż zgodnie z danymi GUS nadal poziom
zużycia aparatury jest bardzo wysoki. Warto też podkreślić, iż z uwagi na zasady udzielania
wsparcia (konieczność wniesienia wkładu własnego) gros jednostek naukowych z terenu województwa w ogóle nie skorzystało ze wsparcia. Artykułowane we wnioskach o dofinansowanie
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Pytanie zadano 574 respondentom z czego odpowiedzi uzyskano od 125 respondentów (137 – nie wiem/trudno powiedzieć, 312 – brak odpowiedzi).

potrzeby parków technologicznych były dwojakiego rodzaju i zależały od tego czy projekt polegał na wsparciu instytucji już istniejącej czy na stworzeniu od podstaw nowej instytucji. Jeżeli chodzi o pierwszy przypadek to wskazywano przede wszystkim na potrzeby lokalowe oraz
potrzeby natury sprzętowej. Z przeprowadzonych wywiadów wynika, iż potrzeby te udało się
zaspokoić choć nadal część parków zgłasza potrzeby dotyczące tzw. „doposażenia”. Jeżeli chodzi o drugi przypadek to wnioskodawcy argumentowali, iż parki technologiczne są niezbędne
do sprawnego funkcjonowania tzw. trójkąta innowacji (triple helix), w skład którego wchodzą
firmy, jednostki naukowe oraz instytucje otoczenia biznesu w tym parki właśnie. Należy stwierdzić, iż zaspokojone zostały potrzeby województwa jeżeli chodzi o liczbę tego rodzaju placówek w regionie. Zgodnie z raportem „Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce – raport
2014” w województwach śląskim i wielkopolskim zlokalizowana jest największa liczba parków
technologicznych. Teraz kluczowym jest rozwój oferty usługowej tychże instytucji (w szczególności usług proinnowacyjnych) na co również wskazuje się w RSI Województwa Śląskiego na
lata 2013-2020. Jeżeli chodzi o klastry to z wniosków o dofinansowanie wynikało, iż potrzebą
było samo utworzenie powiązania kooperacyjnego, które w założeniu miało sprzyjać wymianie
wiedzy między jego członkami (przede wszystkim transferowi technologii między firmami a jednostkami naukowymi). Jak wskazywano wcześniej większość projektów nie przyczyniła się do
zaadresowania potrzeb związanych z rzeczywistym transferem technologii. Jeżeli natomiast
chodzi o potrzeby województwa to zgodnie z raportem z inwentaryzacji klastrów największa
ich liczba działa właśnie w województwie śląskim. Biorąc pod uwagę wątpliwą trwałość niektórych inicjatyw nie dostrzega się potrzeby dalszego wspierania projektów stymulujących powstawanie nowych inicjatyw klastrowych. Ewentualne wsparcie powinno być skoncentrowane
na podmiotach najsilniejszych i powinno dotyczyć nie dofinansowania klastra jako takiego lecz
projektów przez niego realizowanych (przede wszystkim projektów badawczych). Takie podejście byłoby zgodne z zapisami opracowanego przez PARP dokumentu strategicznego: Kierunki
i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku. Podsumowując, każda z badanych grup
posiada dalsze potrzeby dotyczące wsparcia. Za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa należy uznać potrzeby dotyczące przekształcania terenów zdegradowanych
na tereny inwestycyjne, wsparcie aktywności badawczej firm, wzmocnienie potencjału jednostek naukowych w zakresie kooperacji z sektorem gospodarki oraz rozwój proinnowacyjnych
usług instytucji otoczenia biznesu. Nie dostrzega się potrzeb związanych z dalszym wzrostem
liczby IOB czy klastrów.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: W jakim stopniu RPO WSL był
spójny z innymi programami i działaniami mającymi na celu rozwój społeczno-gospodarczy
województwa śląskiego? Jaki udział w realizacji przyjętej strategii rozwoju miał RPO WSL
(w obszarach, których dotyczyły jego poszczególne priorytety)? W jakim stopniu działania
i projekty podejmowane w ramach RPO WSLL były kompatybilne i synergiczne z innymi programami i działaniami i wzajemnie się z nimi uzupełniały?
Priorytet I zgodnie z zapisami Programu miał służyć realizacji trzeciego celu strategicznego
Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020, a konkretnie dwóch jej kierunków:


III.1: tworzenie warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,



III.2: wspieranie sektora B+R i wdrożeń nowych technologii.

Na podstawie Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego powstała m.in. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013. Jeżeli chodzi o działanie 1.1 to
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w pierwszej kolejności należy zauważyć, iż działanie to realizowało przede wszystkim kierunek
III.3 Strategii Podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu stąd powinien on być wymieniony
w RPO w tabeli nr 7 Odniesienie priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013 do SWW, NSRO, Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata
2000-2020, Krajowego Programu Reform na lata 2005-2008 oraz Strategii UE dla Regionu Morza
Bałtyckiego67 (Analizując treść zapisów kierunku III.3 należy stwierdzić, iż nie wszystkie z założeń udało się zrealizować w ramach działania 1.1. Mowa tu przede wszystkim o rozwinięciu
sieci instytucji otoczenia biznesu oraz tworzeniu regionalnych funduszy kapitałowych, inwestujących w obszarze tak zwanej luki kapitałowej, przy wykorzystaniu partnerstwa publiczno
-prywatnego, w szczególności tam, gdzie występuje duży poziom ryzyka. Jak już wskazywano
działanie 1.1 nie przyczyniło się do rozwinięcia sieci IOB (poza powstaniem parku w Sosnowcu). Jeżeli chodzi o instrumenty finansowe to wsparcie nie było adresowane do projektów
o dużym poziomie ryzyka (na pewno za takie nie można uznać inwestycji w środki trwałe).
Jeżeli chodzi o udział działania 1.1 w przyjętej strategii rozwoju to w pierwszej kolejności należy stwierdzić, iż ocena ta jest utrudniona z uwagi na fakt, iż w Strategii Rozwoju Województwa
Śląskiego (aktualizacja z 2005r.) nie określono wartości docelowych wskaźników, jak również
nie określono nakładów finansowych potrzebnych do osiągnięcia założonych celów. Patrząc
jednak na inne źródła finansowania typów projektów wspartych w działaniu 1.1. należy stwierdzić, iż udział RPO WSL w osiągnięciu celów określonych w dokumencie strategicznym był
bardzo duży. Jeżeli chodzi o podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu to należy stwierdzić, iż nie istniały alternatywne źródła publicznego wsparcia realizacji projektów z zakresu
uzbrajania stref inwestycyjnych czy promocji gospodarczej. Badane JST zgodnie twierdziły, iż
bez wsparcia, albo zrezygnowałyby z projektów, albo ograniczyłyby ich zakres i odłożyły ich
realizację w czasie. Jeżeli chodzi o instrumenty finansowe to w województwie nie funkcjonowały inne fundusze pożyczkowe/poręczeniowe, których działalność mogłaby przyczyniać się
do zmniejszenia skali zjawiska luki finansowej. Warto natomiast zauważyć, iż sześć instytucji
mających siedzibę na terenie województwa śląskiego otrzymało wsparcie z działania 3.1 PO IG
dzięki czemu mogły oferować ostatecznym odbiorcom wsparcie w postaci wejść kapitałowych,
które adresowało inny obszar luki finansowej aniżeli adresowany przez instrumenty pożyczkowe/poręczeniowe. Analiza komplementarności projektów dofinansowanych w ramach działania 1.1 przeprowadzona w oparciu o analizę wniosków o dofinansowanie pozwala stwierdzić,
iż projekty dotyczące stref inwestycyjnych były komplementarne przede wszystkim z:


innymi projektami o charakterze inwestycyjnym – najczęściej projekty dotyczące innych
stref inwestycyjnych z terenu miasta/gminy lub dotyczące strefy będącej przedmiotem
wniosku o dofinansowania (dofinansowanie z RPO WSL miało służyć kontynuacji działań
inwestycyjnych rozpoczętych w przeszłości),



projektami o charakterze promocyjnym.

W części przypadków zidentyfikowano komplementarność z projektami dofinansowanymi
z RPO WSL przede wszystkim z następujących źródeł:


Poddziałanie 1.1.1 – ta komplementarność dotyczyła sytuacji otrzymania przez daną JST
wsparcia na realizację więcej niż jednego projektu inwestycyjnego (np. Miasto Zabrze, miasto Świętochłowice),



Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych (Budowa Systemu Informacji o Terenie dla Miasta Zabrze),
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, wersja z 5 grudnia 2011r, s. 74.



Działanie 7.1 – Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez budowę
drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej.

Pewnym mankamentem interwencji był brak komplementarności między projektami o charakterze promocyjnym dofinansowywanymi z poddziałania 1.1.2 z projektami inwestycyjnymi
z poddziałania 1.1.1. Nie zidentyfikowano żadnego projektu promocyjnego, który dotyczyłby
terenów inwestycyjnych uzbrojonych dzięki wsparciu z poddziałania 1.1.1. Zapewne wpływ
na taką sytuację miał harmonogram ogłaszania naborów wniosków. RPO WSL 2007-2013 był
podstawowym instrumentem wdrażania „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata
2000-2020”. W Poddziałaniu 1.2.3. Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP wspierana była
działalność B+R w przedsiębiorstwach prowadzących działalność innowacyjną w ramach obszarów specjalizacji technologicznych, zgodnych z listą kierunków rozwoju technologicznego
województwa śląskiego do roku 2020, zdefiniowanych w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013”. Dodatkowe środki wpisujące się w Strategię w perspektywie finansowej 2007-2013 pochodziły z PO IG. Wartość projektów realizowanych
przez beneficjentów z województwa śląskiego z PO IG przedstawia się następująco:


projekty wsparcia inwestycyjnego dla przedsiębiorstw na wdrożenie wyników prac B+R
i wdrożenie rynkowe innowacji – łączna liczba wspartych przedsiębiorstw – 228; łączna wartość zrealizowanych projektów – 5 157, 4 mln zł, w tym wkład prywatny – 3 765,3 mln zł,



projekty dotyczące prac studyjno – koncepcyjnych w ramach przygotowania dużych terenów inwestycyjnych – łączna liczba wspartych projektów – 62; łączna wartość zrealizowanych projektów – 32, 3 mln zł, w tym wkład beneficjentów – 13,6 mln zł,



projekty wsparcia działalności eksportowej – łączna liczba wspartych przedsiębiorstw – 339;
łączna wartość zrealizowanych projektów – 90, 6 mln zł, w tym wkład prywatny – 32,8 mln zł,



wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej – łączna liczba
wspartych przedsiębiorstw – 526; łączna wartość zrealizowanych projektów – 362,3 mln
zł, w tym wkład prywatny – 118,4 mln zł,



transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP, między MŚP a innymi
przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa
pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami itd.) – łączna
liczba wspartych przedsiębiorstw – 39; łączna wartość zrealizowanych projektów – 278,0
mln zł, w tym wkład prywatny – 76,3 mln zł.

Łącznie beneficjenci PO IG z województwa śląskiego zrealizowali w ramach PO IG 1210
komplementarnych do RPO WSL projektów na kwotę 5 998,0 mln zł, w tym projekty inwestycyjne przedsiębiorstw o łącznym budżecie 5 157,4 mln zł. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw na innowacje wygenerowane z PO IG są ponad dwukrotnie wyższe niż nakłady
inwestycyjne wygenerowane przez Priorytet I RPO WSL (łączne nakłady inwestycyjne na
środki trwałe, przedsiębiorstw wspartych z RPO WSL wyniosły 2 171 mln zł). Przedsiębiorcy z województwa śląskiego wykazali się dużą skutecznością w pozyskiwaniu środków z PO
IG – w rankingu województw pod względem kwoty pozyskanych środków publicznych z PO
IG w projektach komplementarnych do typów operacji z Priorytetu I RPO WSL województwo
śląskie zajmuje trzecie miejsce (po mazowieckim i małopolskim). Efekt komplementarności zachodzi również w wymiarze terytorialnym – projekty duże, innowacyjne wdrażane na terenie
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regionu w ramach POIG realizowane były na tych samych lokalizacjach jak Działanie 1.268. Ponadto beneficjenci RPO WSL realizowali szereg projektów powiązanych z projektami współfinansowanymi z RPO. Według deklaracji beneficjentów we wnioskach do RPO WSL operacje
współfinansowane z Programu były powiązane z innymi przedsięwzięciami beneficjentów finansowanymi z różnych źródeł. Powiązania te dotyczyły najczęściej uzupełnienia lub kontynuacji inwestycji lub działań finansowanych z RPO WSL, miały więc charakter komplementarny. Łącznie zidentyfikowano 995 (31,9% wszystkich zrealizowanych) projektów powiązanych,
w tym 389 (37,8%) zadeklarowanych przez firmy mikro, 362 (41,5%) firmy małe i 244 (54,6%)
przez średnie. Proporcje te są zrozumiałe w kontekście większego potencjału inwestycyjnego
firm średnich w stosunku do małych i małych w stosunku do mikro – w przypadku firm większych wnioskowana inwestycja jest zwykle fragmentem większej całości podejmowanych działań rozwojowych. Rzuca to także dodatkowe światło na efekt jałowej straty, bowiem mimo
możliwości pozyskania środków na dotowaną inwestycję na rynku (jałowa strata) firma nie zastępuje dotacją tych środków, lecz dalej je inwestuje w rozwój zwiększając w ten sposób efekt
dźwigni środków publicznych69. Ta sytuacja dotyczy 76,3% beneficjentów, którzy deklarowali
finansowanie działań komplementarnych z współfinansowanymi z RPO WSL, ze źródeł innych
niż dotacja (środki własne, kredyt, leasing). Szacunkowa całkowita kwota inwestycji planowanych lub zrealizowanych w ramach deklarowanych przez beneficjentów projektów powiązanych wynosi 250 mln zł. Wsparcie struktur instytucjonalnego otoczenia biznesu (parki technologiczne, CTT, IOB, laboratoria badawcze, klastry) koncentrowało się w ośrodkach rozwoju
Subregionu Centralnego, Północnego i Południowego oraz w miastach Aglomeracji Górnośląskiej. Taka lokalizacja wsparcia w ramach Działania 1.3 wzmacniała komplementarność i synergię wsparcia w ramach Priorytetu I. bowiem koncentracja dotyczyła ośrodków wzrostu,
potencjału endogennego regionu. Interwencje koncentrowały się na obszarach generujących
najwyższy wzrost PKB regionu, ale zapewniając dostęp do wspieranych usług w skali subregionów. Wsparte jednostki naukowe we wnioskach aplikacyjnych wskazywały na komplementarność z dwoma typami projektów – projektami infrastrukturalnymi lub projektami o charakterze badawczym. Jeżeli chodzi o projekty dotyczące infrastruktury parków technologicznych
to komplementarność dotyczyła najczęściej: projektów polegających na utworzeniu klastra
(inicjatorem projektu „parkowego” był podmiot zarządzający klastrem, jeden z klastrów powstał dzięki wsparciu z RPO WSL), wcześniejszych projektów infrastrukturalnych polegających na utworzeniu parku lub inwestycji w jego wyposażenie (dotyczy parków, które istniały
w momencie składania wniosku o dofinansowanie) , projektów badawczych (np. Program Wieloletni na lata 2007-2012 pn.: „Polskie Sztuczne Serce” będący komplementarny względem
projektu „Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych KARDIO-MED SILESIA w Zabrzu”). W jednym projekcie komplementarność dotyczyła działań informacyjno-promocyjnych
realizowanych dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z poddziałania 1.1.2 RPO WSL. Warto też
zauważyć, iż jeden ze wspartych parków technologicznych (Euro – Centrum) był równocześnie
beneficjentem działania 5.3 PO IG. W przypadku klastrów kwestia ewentualnej komplementarności wygląda najsłabiej, na co również zwracali uwagę uczestnicy wywiadu grupowego. Część
klastrów we wniosku o dofinansowanie w ogóle jej nie wykazała. Część wskazywała na wcześniejsze inicjatywy podejmowane wspólnie przez członków klastra – głównie projekty „miękkie”. Dwóch beneficjentów wskazało na stworzenie platform B2B dofinansowanych z działania
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Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Agrotec, 2014.
Ocena bezpośredniego i pośredniego wsparcia sektora MŚP w ramach RPO WZ oraz uzyskanie rekomendacji z zakresu
wsparcia MŚP na przyszłą perspektywę finansową na lata 2014-2020, PSDB, 2013.

8.2 PO IG, które mają ułatwiać współpracę między członkami klastra. Jeden podmiot uzyskał
dofinansowanie z działania 5.3 PO IG – Wspieranie ośrodków innowacyjności.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Czy stopień realizacji celów szczegółowych jest równomierny w każdym z subregionów? W jakich obszarach wsparcie w subregionach było za małe lub niewystarczająco skuteczne?
Odnośnie działania 1.1. wsparcie zostało skoncentrowane na Subregionie Centralnym. Spośród wspartych stref inwestycyjnych aż 24 były ulokowane w tym subregionie. 4 strefy znajdowały się w Subregionie Północnym, dwie w Południowym a 3 w Zachodnim. W Subregionie
Centralnym uzbrojona została też największa powierzchnia terenów wynosząca 485,69 ha
(spośród 622 ha uzbrojonych ogółem) jak również tylko ten subregion miał wpływ na wartość wskaźnika produktu: powierzchnia inkubatorów/ parków technologicznych, która wyniosła
8817,43 m2 i składały się na nią 2 wybrane w trybie pozakonkursowym projekty dotyczące Sosnowieckiego Parku Naukowo – Technologicznego. To oczywiście przekładało się na rozkład
geograficzny wskaźnika: liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie objętym wsparciem /
liczba nowych inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach. Spośród 67 firm 61 jest
zlokalizowanych w Subregionie Centralnym. Należy też zauważyć, iż w ramach działania 1.1 8
projektów zostało wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym. Projekty te dotyczyły tzw. Gospodarczej Bramy Śląska i wszystkie zlokalizowane były w Subregionie Centralnym. W ramach projektów uzbrojono 139 ha terenów. Z informacji uzyskanych od przedstawiciela IZ w trakcie wywiadu indywidualnego wynika, iż pierwotnie w działaniu nie planowano
dofinansowania innych projektów z zakresu uzbrojenia stref inwestycyjnych poza projektami
pozakonkursowymi. Komentując koncentrację wsparcia w Subregionie Centralnym należy
uznać, iż tworzenie stref inwestycyjnych powinno w pierwszej kolejności stanowić odpowiedź
na problem bezrobocia. Z danych GUS za rok 2006 wynika, iż najwięcej osób bezrobotnych
było właśnie w Subregionie Centralnym – ponad 146 tysięcy, a najmniej w Subregionie Południowym bo 25 tysięcy. Widać więc, iż liczba stref pokrywała się z poziomem bezrobocia więc
rozkład subregionalny wsparcia można uznać za wynikający z rzeczywistych potrzeb. Trzeba
też pamiętać, iż Subregion Centralny jest najlepiej rozwinięty gospodarczo, najlepiej skomunikowany i daje dostęp do największych zasobów siły roboczej (w tym wykwalifikowanej) stąd
trudno się dziwić, iż projekty dot. uzbrojenia stref były realizowane przede wszystkim w tym
subregionie. Nie można więc stwierdzić by w pozostałych subregionach wsparcie było za małe
(zwłaszcza, że liczba złożonych wniosków tylko nieznacznie przekraczała liczbę wniosków wybranych do dofinansowania).
Programy rozwoju subregionów wskazują, iż każdy z nich posiada dalsze potrzeby związane
z uzbrajaniem terenów inwestycyjnych (potwierdzały to również wywiady prowadzone z beneficjentami działania 1.1). Z uwagi na inne sposoby prezentacji danych nt. tych potrzeb nie ma
możliwości dokonania porównań między subregionami natomiast przeprowadzone z beneficjentami wywiady potwierdzają, iż JST mają dalsze plany związane z przygotowywaniem terenów inwestycyjnych. Analiza przestrzenna wartościowego rozkładu projektów inwestycyjnych
wskazuje na silne zróżnicowanie rozkładu przestrzennego interwencji w ramach Priorytetu
I i dominację Subregionu Centralnego, do którego trafiło 58% środków z Programu (Subregion
Północny-11%, Subregion Południowy 21%, Subregion Zachodni – 10%). Porównując koncentrację wsparcia z koncentracją potencjału gospodarczego regionu można zauważyć, że rozkład
terytorialny projektów niemal w pełni pokrywa się z liczbą podmiotów prywatnych w danym
subregionie. Zgodnie z danymi GUS w Subregionie Centralnym zarejestrowanych jest 61%
ogółu podmiotów prywatnych funkcjonujących w rejestrze REGON. Na Subregion Północny
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przypada 11%, Południowy 16% a Zachodni 11%. Wskaźniki rezultatu dotyczące tworzonych
miejsc pracy w przedsiębiorstwach rozkładają się prawie identycznie w subregionach jak wartość zrealizowanych inwestycji, potwierdzając sformułowaną wcześniej tezę o korelacji liczby
stworzonych miejsc pracy z wielkością inwestycji (miejsca pracy: Subregion Centralny – 58%;
Subregion Północny – 11%, Subregion Południowy 20%, Subregion Zachodni – 11%). Wskaźniki rezultatu dotyczące liczby nowych i ulepszonych usług/produktów wprowadzonych na rynek dzięki wsparciu Programu rozkłada się nieco inaczej pomiędzy regionami niż zrealizowane
inwestycje – znacząco mniej takich efektów, niż by to wynikało z wartości zrealizowanych projektów, obserwujemy w Subregionie Południowym (12,7% produktów i usług przy zaangażowaniu 20,4% środków) i Subregionie Zachodnim (7,0% vs. 10,4%). Subregion Północny wykazał się
dużą efektywnością zaangażowanych środków w wytworzenie nowych produktów/usług w wyniku zrealizowanej inwestycji (17,6% wszystkich nowych produktów i usług przy 10,6% udziale inwestycji), a w regionie centralnym nieproporcjonalnie więcej do zaangażowanych środków
wytworzono ulepszonych produktów/usług niż w pozostałych subregionach. Wynikać to może
z faktu, że w strukturze beneficjentów najwięcej firm mikro jest w subregionie, które z racji na
niższy potencjał realizują ulepszenia produktów/usług niż wprowadzają nowe. Natomiast jeżeli
spojrzeć na poziom samych projektów to z badań ankietowych wynika, iż firmy, niezależnie od
tego, w którym subregionie posiadały siedziebę osiągały zbliżone efekty w zakresie wzrostu konkurencyjności lub poziomu innowacyjności na skutek realizacji projektu.
Tabela 2. Wybrane wskaźniki nakładu i rezultatu w podziale na subregiony
(odsetek całkowitej wartości wskaźnika osiągniętego dla Programu)
Subregion
Północny

Subregion
Centralny

Subregion
Południowy

Subregion
Zachodni

Wartość zrealizowanych projektów (Działanie 1.2)
Liczba wspartych przedsiębiorstw

10,6%

57,6%

21,3%

10,4%

11,5%

60,9%

17,2%

10,4%

Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw

9,8%

65,0%

14,2%

11,0%

11,7%

60%

17,9%

10,5%

0%

57%

43%

0%

11,6%

61,3%

16%

10,2%

11,1%

57,7%

20,4%

10,7%

17,6%

62,1%

11,9%

8,4%

11,9%

67,0%

14,1%

7,0%

15,4%

63,9%

12,7%

7,9%

Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie innowacji
Liczba projektów z zakresu B+R70
Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki
wsparciu
Liczba stworzonych miejsc pracy
Liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie
Liczba ulepszonych produktów/usług
wprowadzonych w przedsiębiorstwie
Liczba nowych i ulepszonych produktów/
usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych monitoringowych70
Zdaniem uczestników wywiadu grupowego taki rozkład terytorialny interwencji w działaniu
1.2 należy uznać za naturalny i odzwierciedlający rozmieszczenie terytorialne firm w skali województwa. Jeszcze bardziej skoncentrowane terytorialnie pod względem wartości są inwestycje
70
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Uwzględniono tylko projekty z działania 1.2.

w ramach Działania 1.3., w którym Subregion Centralny zaabsorbował 79% wartości zrealizowanych inwestycji. Potwierdzają to główne wskaźniki produktu dotyczące najbardziej kosztochłonnych elementów wsparcia, czyli inwestycji infrastrukturalnych – liczba wybudowanych
i przebudowanych budynków i obiektów infrastrukturalnych w Subregionie Centralnym stanowi 76% wszystkich tego typu obiektów finansowanych przez Program, a ich powierzchnia
stanowi 93,4% wybudowanej/przebudowanej powierzchni. W przypadku liczby sztuk zakupionej aparatury badawczej rozkład jest bardziej równomierny – Subregion Centralny -43,5%,
Subregion Południowy- 43,5% i Subregion Północny- 13,0%. Analiza przestrzenna lokalizacji
typów realizowanych w Działaniu 1.3 potwierdza wnioski sformułowane w poprzedniej analizie ex-post wskazujące na koncentracje projektów wspierających infrastrukturę i doposażenie parków przemysłowo-technologicznych oraz centrów transferu technologii w miastach
Subregionu Centralnego. Zaledwie 2 projekty zostały zrealizowane w Subregionie Północnym
i 2 w Subregionie Południowym. Jeżeli chodzi o wskaźnik liczby objętych wsparciem ośrodków
badawczych to 9 zlokalizowanych było w Subregionie Centralnym, 5 w Południowym i 1 w Północnym. Także projekty wspierające klastry o znaczeniu lokalnym i regionalnym realizowane
były głównie w Subregionie Centralnym. Taki rozkład terytorialny wsparcia wynika przede
wszystkim ze wskazywanego już faktu znaczącej koncentracji podmiotów gospodarczych
w Subregionie Centralnym. Wspomnieć tez należy o tym, iż zdecydowana większość jednostek
naukowych ma swoją siedzibę właśnie w tym subregionie. Jeżeli natomiast chodzi o wskaźnik
rezultatu z działania 1.3 jakim była liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami
a jednostkami badawczymi to w 52% wskaźnik ten jest realizowany w Subregionie Centralnym. Respondenci, z którymi prowadzono wywiady (jednostki naukowe, parki technologiczne,
klastry) a także uczestnicy wywiadu grupowego dostrzegali już nasycenie województwa i jego
poszczególnych subregionów tego rodzaju instytucjami. Podkreślali jednocześnie, iż naturalnym jest, że tego rodzaju instutucje działają przede wszystkim w Subregionie Centralnym,
ponieważ to ten subregion charakteryzuje się największym potencjałem innowacyjnym wynikającym z liczby działających w nim przedsiębiorstw a także jest centrum naukowym i akademickim regionu. Podsumowując, analiza przestrzenna wskazuje więc na skuteczną realizację
celu Priorytetu wykorzystująca mocne strony regionu (analiza SWOT RPO WSL), czyli koncentrację wsparcia w obszarze generującym największy udział w PKB regionu.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Czy i jakie zidentyfikowano negatywne efekty realizowanego wsparcia w ramach poszczególnych priorytetów? Czy i jakie
pojawiły się pozytywne efekty nieplanowane w wyniku realizacji Programu? Jakich priorytetów, działań/poddziałań/typu projektów dotyczyły i jaki miały wpływ na realizację celu celów szczegółowych Programu?
W działaniu 1.1 nie zidentyfikowano żadnych negatywnych efektów realizowanego
wsparcia. W szczególności nie wystąpił efekt deadweight – z badań wynika, iż beneficjenci
w sytuacji braku otrzymania wsparcia w ogóle nie zrealizowaliby projektów (efekt szczególnie
obserwowalny w poddziałaniu 1.1.2) lub ich zakres byłby znacząco ograniczony a realizacja
odłożona w czasie. Beneficjenci dostrzegali wyłącznie korzyści płynące z realizacji inwestycji,
które co do zasady były korzyściami jakich wystąpienia spodziewali się w momencie składania
wniosku aplikacyjnego. Niemal wszyscy badani zgodzili się, iż dzięki realizacji projektów wzrosły ich umiejętności jeżeli chodzi o planowanie określonych zadań (m.in konstruowanie budżetów, harmonogramów, wskaźników), wzrosły ich umiejętności w zakresie projektowego trybu
pracy oraz wzrosła ich skłonność do korzystania z publicznych źródeł finansowania. Nie zidentyfikowano by wsparcie udzielane w ramach działania 1.1 przyniosło silnie obserwowalny,
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pozytywny, nieplanowany efekt dotyczący rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu, aczkolwiek należy podkreślić, iż część Sosnowieckiego Parku Naukowo Technologicznego zajęta jest
przez podmiot z branży farmaceutycznej (firma Nutrico) – już we wniosku o dofinansowanie
zakładano sprofilowanie inwestycji pod kątem firmy z tej branży. Budynek produkcyjno-badawczy jest wyspecjalizowanym centrum produkcji mieszanin do żywienia pozajelitowego oraz
kliniką jednego dnia. W oparciu o analizę treści wniosków o dofinansowanie zidentyfikowano,
iż jeszcze w Zabrzu planuje się pozyskanie do uzbrojonej strefy inwestycyjnej firmy z branży
medycznej – aktualnie są prowadzone rozmowy z potencjalnymi inwestorami. Należy podkreślić, iż zdecydowana większość poddziałania 1.1.1 nie planowała szczególnego ukierunkowania realizacji projektów pod kątem przedsiębiorców z konkretnych branż (co np. mogłoby mieć
wpływ na rodzaj dokonywanych inwestycji).
Badanie ankietowe beneficjentów71 działania 1.2 RPO WSL wskazało na występowanie efektu zastąpienia. Według deklaracji beneficjentów perspektywa aplikowania o środki RPO
WSL spowodowała, że co trzeci przyszły beneficjent (32,6%) „celowo nie podejmował działań o zakresie zbliżonym do podjętych w ramach projektu z uwagi na możliwość pozyskania
na nie dofinansowania” oraz „celowo ograniczał kosztowne działania inwestycyjne z uwagi na
konieczność zarezerwowania środków niezbędnych na pokrycie wkładu własnego” inwestycji
współfinansowanej z RPO WSL. Dodatkowo, co czwarty beneficjent (24,5%) przyznał, że celowo nie podejmował określonych działań (np. nie zwiększał zatrudnienia) wiedząc, iż podjęcie
ich w ramach projektu zwiększy szansę na uzyskanie dofinansowania (będzie dodatkowo punktowane na etapie oceny wniosków). Jeden na pięciu beneficjentów RPO WSL (20,4%) deklaruje realizację zbędnych z punktu widzenia jego potrzeb działań w projekcie, które jednak zostały
zadeklarowane we wniosku i wykonane, ponieważ zwiększały szansę na uzyskanie dofinansowania z Programu. Efekt ten trudno całkowicie wyeliminować ponieważ firmy zawsze będą
podejmowały działania zmierzające do maksymalizacji szans na pozyskanie dofinansowania.
Trudno też spodziewać się by firmy wiedząc o możliwości pozyskania publicznego wsparcia
decydowały się na sfinansowanie inwestycji wyłącznie ze środków własnych.
Efekt jałowej straty zauważalny jest w odniesieniu do działania 1.2. Przedsiębiorcy zapytani, czy gdyby nie otrzymali dotacji z Programu to zrealizowaliby projekt w większości (54,8%)
odpowiadają twierdząco72. Tylko 10,3% beneficjentów twierdzi zdecydowanie, że w sytuacji
braku dofinansowania z RPO WSL całkowicie zrezygnowaliby z projektu. Dla dużej części beneficjentów (58,9%) skutkowałoby to odłożeniem projektu w czasie lub ograniczeniem jego
zakresu (55,3%) lub zmniejszeniem wymagań jakościowych (np. dotyczących nowoczesności
rozwiązań) (45,8%). Można uznać, że rzeczywistą skalę jałowej straty wyznaczają odsetki odpowiedzi „Zdecydowanie nie” na postawione pytania zilustrowane na poniższym Rysunku, czyli
ci beneficjenci, którzy przy braku dofinansowania z Programu zdecydowanie nie zrezygnowaliby z projektu, nie odłożyliby realizacji w czasie, nie ograniczyliby jego zakresu i nie obniżyli
wymagań finansowych. Zatem efekt jałowej straty można oszacować na 11,3% – najmniejszy
odsetek odpowiedzi „Zdecydowanie nie” na rysunku poniżej.
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N=261.
Na wykresie jest to suma odpowiedzi „Zdecydowanie nie” i „Raczej nie” na pytanie: Czy gdyby nie udało się Państwu pozyskać dofinansowania to czy skutkowałoby to całkowitą rezygnacją z projektu?

Rysunek 4. Odpowiedzi na pytanie: Czy gdyby nie udało się Państwu pozyskać
dofinansowania, czy skutkowałoby to...?
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Źródło: Badanie CAWI/CATI wśród beneficjentów Priorytetu I. RPO WSL 2007-2013 (n=261)
Nawet jednak w przypadku tych beneficjentów, którzy według własnej deklaracji mogliby zrealizować identyczny projekt nie korzystając z dofinansowania z Programu nie można mówić
o braku pozytywnych efektów w kontekście celów Priorytetu I., szczególnie w przypadku firm
większych wnioskowana inwestycja jest zwykle fragmentem większej całości podejmowanych
działań rozwojowych. Firma nie zastępuje dotacją innych możliwych do pozyskania środków,
lecz w ten sposób „zaoszczędzone” środki inwestycyjne, dalej inwestuje w rozwój zwiększając
w ten sposób efektywność wykorzystania środków publicznych i zwiększając potencjał rozwojowy własny i regionu. Należy stwierdzić, że wysokie wymagania (strategia sukcesu) w konkursowych schematach dotacyjnych wpływają pozytywnie na odsiewanie z konkursów firm o niskim potencjale rozwojowym już na etapie składania wniosków. Konsekwencją tego było to, że
wsparcie inwestycyjne o większej skali było absorbowane przez przedsiębiorstwa o wyższym
„wyjściowym” potencjale innowacyjnym (widać to szczególnie w przypadku mikrofirm wspieranych z RPO WSL), co skutkowało lepszymi efektami końcowymi.
Interpretując pozytywnie stosunkowo wysoki odsetek przedsiębiorców, którzy deklarują, że
zrealizowaliby projekt bez dotacji, ale w mniejszym zakresie, można to odczytać jako przyczynienie się środków dotacyjnych do podjęcia przez beneficjentów decyzji o realizacji bardziej
„ambitnych” projektów innowacyjnych. Może to być z jednej strony efektem wysokich wymagań konkursowych i dużej konkurencji w ubieganiu się o dotacje, które zmuszają inwestorów
do poszukiwania bardziej innowacyjnych rozwiązań, a z drugiej strony może wynikać, z braku
możliwości finansowania środkami zwrotnymi projektów o wysokim ryzyku, które zwykle charakteryzuje projekty innowacyjne. Dotacja dla tych przedsiębiorców jest więc swojego rodzaju
zachętą do realizacji innowacji, na którą nie mieliby szans w oparciu wyłącznie o finansowanie
zwrotne i środki własne.73. Dodatkowo część firm znajduje się w luce finansowej. Na pytanie
czy przedsiębiorstwo miałoby szansę na pozyskanie kredytu/pożyczki na kwotę równą całkowitej wartości dofinansowania ze środków publicznych 13,5% uważa, że „zdecydowanie nie”,
a dalsze 25,7% uważa, że „raczej nie” miałaby takiej szansy. Jednym ze sposobów minimalizacji skali zjawiska efektu deadweight w okresie programowania 2014-2020 jest szersze niż
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Ocena bezpośredniego i pośredniego wsparcia sektora MŚP w ramach RPO WZ oraz uzyskanie rekomendacji z zakresu
wsparcia MŚP na przyszłą perspektywę finansową na lata 2014-2020, PSDB, 2013, p. 236.
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dotychczas stosowanie instrumentów finansowych i kierowanie wsparcia dotacyjnego tylko
do tych projektów, które z uwagi np. na poziom innowacyjności (a co za tym idzie poziom ryzyka) miałyby niewielkie szanse na bycie zrealizowanymi bez publicznego wsparcia. Z zastosowaniem takiego rozwiązania zgodzili się również uczestnicy wywiadu grupowego.
Efekt wyciekania można oszacować posługując się wskaźnikiem jednostek lokalnych używanym w statystyce publicznej74. Liczba jednostek lokalnych tworzonych przez przedsiębiorstwa
poza województwem, w którym przedsiębiorstwo ma siedzibę zależy od wielkości przedsiębiorstwa. Wartości uśrednione na poziomie kraju pokazują, że zjawisko to jest pomijalnie małe
w przypadku przedsiębiorstw mikro, natomiast jest istotne w przypadku przedsiębiorstw małych (59 166 przedsiębiorstw i 71 667 jednostek lokalnych) i bardzo znaczące w przypadku
przedsiębiorstw średnich (15 470 przedsiębiorstw i 39751 jednostek lokalnych). Pomimo że
inwestycja realizowana jest przez przedsiębiorstwo mające siedzibę na terenie województwa
i musi być zlokalizowana na jego terenie to fakt posiadania filii w innych województwach sprzyja efektowi wyciekania. Teoretyczny bilans tego zjawiska (na terenie województwa śląskiego też znajdują się filie firm zarejestrowanych w innych województwach) jest negatywny dla
województwa śląskiego, bowiem dane za 2014 roku wskazują, że średnia „nadwyżka” filii nad
przedsiębiorstwami mającymi siedzibę w województwie wynosi: w przypadku firm średnich:
dla kraju – 157% a dla województwa śląskiego – 140%. Podobnie dla firm małych, odpowiednio: 21% i 14%. Oznacza to, że firmy małe i średnie mające siedzibę w województwie śląskim
mają więcej filii poza tym województwem (większe „wyciekanie”) niż firmy spoza województwa
śląskiego mają fili w województwie śląskim. Trudno przeciwdziałać temu efektowi, ponieważ
oznaczałoby to konieczność preferowania na etapie wyboru projektów tych firm, które nie posiadają filii w innym województwie.
Z badania ankietowego beneficjentów wynika, że można mówić o występowaniu efektu mnożnikowego – 61,2% beneficjentów twierdzi, że ze zrealizowanego przez nich projektu korzyści
odniosły inne podmioty, do których projekt nie był bezpośrednio skierowany. Część beneficjentów (14,7%) wskazuje na korzyści społeczności lokalnych (głównie z powodu stworzonych nowych miejsc pracy) ale większość (60,6%) wskazuje podwykonawców, kooperantów
i partnerów biznesowych, jako pośrednich beneficjentów realizowanego projektu, uzasadniając to zwiększeniem ilości zamówień i większymi obrotami wynikającymi z poprawy wyników
gospodarczych beneficjenta. Dodatkowo 21,1% beneficjentów twierdzi, że dzięki zwiększeniu
zamówień u kooperantów także u nich powstały nowe miejsca pracy. Co siódmy przedsiębiorca (13,8%) uważa, że projekt przyniósł efekty, których nie spodziewali się na etapie ubiegania
się o wsparcie. Wśród szczegółowych wskazań najczęściej powtarzała się opinia, ze projekt
realizowany z RPO WSL przyniósł firmie prestiż, poprawę wizerunku i rozpoznawalność na
rynku. Można też mówić o pozytywnych rezultatach RPO WSL w obszarze efektów „miękkich”
(behavioural additionality). Znakomita większość 82,2% przedsiębiorców – beneficjentów
Programu deklaruje, że dzięki Programowi zaczęli przywiązywać większą wagę do wdrażania
innowacyjnych rozwiązań w firmie. Konieczność przedstawienia biznes planu zaowocowała
bardziej przemyślanymi projektami inwestycyjnymi i zmusiły potencjalnych beneficjentów do
przygotowania się do inwestycji – 20,7% beneficjentów deklaruje, że przeprowadzili działania
74
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Jednostka lokalna to przedsiębiorstwo lub jego część (np. warsztat, fabryka, magazyn, biuro, kopalnia lub skład) znajdujący się w miejscu geograficznie określonym. W tym lub z tego miejsca prowadzona jest działalność gospodarcza, na
rzecz której – poza określonymi wyjątkami – pracuje jedna lub więcej osób (nawet w niepełnym wymiarze czasu pracy) dla
jednego i tego samego przedsiębiorstwa. W tego typu formach zorganizowania przedsiębiorstwa może być prowadzona
działalność gospodarcza związana z wytwarzaniem wyrobów i świadczeniem usług sprzedawanych na zewnątrz przedsiębiorstwa, a także działalność pomocnicza na rzecz przedsiębiorstwa. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych, GUS.
2015.

przygotowawcze zwiększające stopień gotowości realizacyjnej projektu, wzrosły umiejętności
kadry w zakresie planowania określonych zadań (m.in konstruowanie budżetów, harmonogramów, wskaźników) (57,9%), projektowego trybu pracy (61,7%).
Do pozytywnych efektów można zaliczyć fakt udostępnienia środków inwestycyjnych na
przedsięwzięcia innowacyjne znaczącej liczbie przedsiębiorstw znajdujących się w luce finansowej (39,2%), o czym wspominano już wcześniej. Program wspierając rozwój przedsiębiorstw
z określonych branż wpisywał się także w rozwój inteligentnych specjalizacji regionu. Szczegółowy wpływ operacji na RSI opisany została w Rozdziale Ocena efektów wsparcia na poziomie celu
głównego i czynników zewnętrznych i wewnętrznych na realizację Programu. Jeżeli chodzi o negatywne efekty otrzymanego wsparcia w ramach działania 1.3 to w przypadku jednostek naukowych nie zidentyfikowano takowych. Pozytywne efekty nieplanowane dotyczyły najczęściej
wpływu projektów na możliwość prowadzenia bardziej zaawansowanych prac badawczych
co skutkowało publikacjami w bardziej prestiżowych czasopismach. Niektórzy badani wskazywali również na wykorzystywanie zakupionej aparatury w działalności dydaktycznej. Zidentyfikowano też pozytywny efekt w postaci wpływu części projektów na rozwój inteligentnych
specjalizacji. 4 projekty dotyczyły obszaru górnictwa, który niewątpliwie koresponduje ze
specjalizacją jaką jest energetyka. 1 projekt dotyczył medycyny stomatologicznej. W przypadku parków technologicznych nie zidentyfikowano negatywnych efektów po stronie samych
wspartych podmiotów. Przedstawiciele beneficjentów wskazywali, iż projekty spełniły ich
oczekiwania. Nie generowały też pozytywnych efektów niezaplanowanych. Z punktu widzenia
województwa jako takiego za efekt negatywny można uznać fakt, iż wsparcie trafiło również
do tych podmiotów, których aktywność na polu innowacji i transferu technologii jest bardzo
ograniczona. Z kolei jeżeli chodzi o efekty pozytywne to dostrzegalny jest wpływ niektórych
z realizowanych projektów na rozwój inteligentnych specjalizacji regionu. Należałoby tutaj
w pierwszej kolejności wspomnieć o Śląskim Parku Technologii Medycznych KARDIO-MED
SILESIA, w którym istnieje możliwość realizacji badań przedklinicznych i klinicznych w obszarach: kardiologii, kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii, genetyki, onkologii, diabetologii,
geriatrii oraz obszarze chorób środowiskowych i cywilizacyjnych. Jeżeli chodzi o inne specjalizacje to należy zauważyć, iż 2 projekty dotyczyły specjalizacji „energetyka:


utworzenie Parku Technologicznego EkoEnergia – Woda – Bezpieczeństwo z siedzibą
w Katowicach i Terenowym Centrum Badawczym w Goczałkowicach-Zdroju,



utworzenie Parku Przemysłowo – Technologicznego EkoEnergia – Efektywność w Katowicach,

a cztery specjalizacji informatycznej:


Technopark Gliwice Poszerzenie oferty Wnioskodawcy, w tym utworzenie obserwatorium
technologicznego w zakresie ICT,



rozbudowa Euro-Centrum w kierunku utworzenia Żywego Laboratorium Technologii Informacyjnych w Katowicach,



utworzenie parku nowoczesnych technologii w dziedzinie IT i projektowania graficznego na
terenie zabytkowego Browaru Obywatelskiego w Tychach,



utworzenie Chorzowskiego Parku Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych.

Jeżeli chodzi o klastry to po stronie samych beneficjentów nie wystąpiły efekty negatywne.
Projekty w większości nie zostałyby zrealizowane bez wsparcia publicznego lub ich zakres byłby mocno ograniczony. Trudno też wskazać efekty pozytywne nieplanowane, szczególnie jeżeli
weźmie się pod uwagę fakt, iż nawet efekty planowane dotyczące transferu technologii czy
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innowacyjności są słabo obserwowalne. Z tego powodu trudno też uznać by wsparcie dla klastrów sprzyjało rozwojowi inteligentnych specjalizacji regionu mimo, iż dofinansowanie otrzymało kilka klastrów informatycznych.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Jaki był wpływ (pozytywny i negatywny) czynników zewnętrznych na wdrażane interwencje w ramach Programu, a także na
poszczególne priorytety Programu? Jakie zidentyfikowano obszary ryzyka i bariery uniemożliwiające sprawne wdrażanie Programu?
Jeżeli chodzi o beneficjentów poddziałania 1.1.1 to nie wskazywali oni na żadne czynniki zewnętrzne, które mogłyby mieć pozytywny lub negatywny wpływ na wdrażane interwencje.
Prowadząc wywiady z beneficjentami75 można było odnieść wrażenie, iż projekty dot. uzbrajania stref inwestycyjnych nie stanowiły dla nich żadnego novum – JST posiadały doświadczenia
w realizacji takich przedsięwzięć (co ustalono m.in. w oparciu o informacje zawarte we wnioskach o dofinansowanie), co niewątpliwie ułatwiało sprawną realizację projektów dofinansowywanych z RPO WSL. Wśród beneficjentów poddziałania 1.1.2 30% wskazało na czynniki
mające wpływ negatywny wymieniając wśród nich różnorakie np. zbyt ambitne założenia projektu, które było trudno zrealizować w praktyce, trudności w rozliczeniu projektu czy trudności w wyborze wykonawców wynikające z prawa zamówień publicznych. Prawie co piąty
beneficjent działania 1.2 (18,8%) twierdzi, że w trakcie realizacji projektu wystąpiły czynniki,
które utrudniały jego realizację lub osłabiały zakładane efekty. Trzy pierwsze miejsca (zobacz
poniższy rysunek) pod względem częstości wskazań zajmują czynniki związane z kwestiami finansowymi: trudności w rozliczeniu projektu (40,8%), opóźnienia w płatnościach ze strony instytucji finansującej projekt (24,5%) oraz wzrost kosztów realizacji w stosunku do zakładanych
w projekcie (24,5%). Dalsze miejsca zajmują czynniki zewnętrzne takie jak ogólnoświatowe
spowolnienie gospodarcze oraz realizacyjne takie jak: niewłaściwe i opóźnione wykonywanie
zadań przez podwykonawców, zmiany w harmonogramie itp. Z wywiadów z przedstawicielami IP2 wynika, że za trudności w rozliczaniu projektów często odpowiadali sami beneficjenci,
którzy nie przywiązywali wagi do zapisów umów, które podpisywali. Również w Sprawozdaniu
z realizacji RPO WSL za pierwsze półrocze 2015r. za istotny problem we wdrażaniu uznano
nieprawidłowości w projektach będących w trakcie realizacji, skutkujące niewypłaceniem pełnej kwoty dofinansowania z umowy.
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5 wywiadów z przedstawicielami JST realizujących projekty dot. uzbrojenia stref inwestycyjnych.

Rysunek 5. Czynniki, które utrudniały realizację projektu lub osłabiały jego
efekty
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Źródło: Badanie CAWI/CATI wśród beneficjentów Priorytetu I. RPO WSL 2007-2013, n=261
W działaniu 1.3 rozmówcy reprezentujący jednostki naukowe i parki technologiczne wskazywali najczęściej na takie czynniki zewnętrzne utrudniające realizację projektów jak problemy
w wyborze wykonawców (związane z p.z.p) oraz problemy we współpracy z wykonawcami.
Jedna jednostka naukowa wskazała na brak akceptacji przez Instytucję Zarządzającą zakupu
jednego urządzenia (nie było ono urządzeniem najtańszym lecz jednostka naukowa zdecydowała się na jego zakup, ponieważ uznała, że w najpełniejszym stopniu odpowiada jej potrzebom). W przypadku części klastrów problemem było niższe od zakładanego zaangażowanie
członków klastra w podejmowane przez klaster przedsięwzięcia. Wskazywano, iż firmy przedkładały rywalizację nad kooperację. Czynnikiem ograniczającym działalność klastrów był też
wymóg wchodzenia w skład klastra wyłącznie podmiotów z terenu województwa śląskiego.
Uczestnicy wywiadu grupowego wskazali, iż czynnikiem negatywnym osłabiającym efekty
wsparcia klastrów był fakt, iż część tego rodzaju powiązań powstała nie oddolnie (bottom – up)
lecz wyłącznie z uwagi na możliwość pozyskania publicznego wsparcia (podejście top –down).
Podsumowując, w przyszłości za czynnik stwarzający zagrożenie dla dalszego funkcjonowania klastrów należy uznać nieposiadanie przez część z nich formy prawnej, która umożliwiałaby
ubieganie się o zewnętrzne wsparcie oraz niespełnianie kryteriów uprawniających do ubiegania się o wsparcie z programów szczebla krajowego. W poprzednim okresie programowania
nie przewidziano mechanizmów akceptujących sytuację niepowodzenia realizacji projektu badawczego. W RPO WSL 2014-2020 takie mechanizmy zostały już uwzględnione m.in. w zapisach umów zawieranych z beneficjentami, niemniej jednak istotnym będzie to w jaki sposób
zapisy te będą stosowane w praktyce.
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Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: W przypadku jakich typów beneficjentów zidentyfikowano brak bądź niewystarczające zainteresowanie aplikowaniem
o środki w ramach RPO WSLL (w podziale na priorytety)? Jakie można wskazać przyczyny
takiej sytuacji? Czy i w jaki sposób można to doświadczenie wykorzystać przy realizacji RPO
WSL 2014-2020?
W działaniu 1.1 nie zidentyfikowano niewystarczające zainteresowania aplikowaniem o środki. W każdym z naborów zostało złożonych przynajmniej kilka wniosków o dofinansowanie.
Wartość wsparcia o jaką aplikowali wnioskodawcy przekroczyła alokację na działanie, która
wynosiła 317 795 296,9 zł (kurs euro 4,3 zł). Przekroczenie nie jest może bardzo znaczące, ale
należy pamiętać, iż w odniesieniu do kilku z planowanych w ramach działania typów projektów
w ogóle nie ogłoszono naborów wniosków o dofinansowanie. Jeżeli chodzi o typy beneficjentów uprawnione do ubiegania się o wsparcie to ich katalog określony w URPO WSL był mocno
zróżnicowany co wynikało ze zróżnicowanego zakresu przedmiotowego wsparcia udzielanego
w ramach Priorytetu. W poddziałaniu 1.1.1 głównym beneficjentem wsparcia były jednostki
samorządu terytorialnego realizujące projekty dotyczące stref inwestycyjnych. Zainteresowanie ubieganiem się o wsparcie wśród przedstawicieli JST należy ocenić jako wysokie – wartość złożonych przez nich projektów przekraczała wartość dostępnej alokacji. Tylko czterech
beneficjentów reprezentowało inny typ podmiotu mianowicie tzw. Fundusz. Były to podmioty, które otrzymały dofinansowanie na wdrażanie siódmego typu projektu: Dokapitalizowanie
zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości. O wsparcie ubiegało się 2 razy więcej
funduszy aniżeli otrzymało dofinansowanie, zainteresowanie należy więc uznać za wysokie.
O wsparcie nie ubiegała się żadna IOB, instytucja wspierająca rozwój przedsiębiorczości czy
też podmiot zarządzający parkiem przemysłowym lub technologicznym. Wynikało to z faktu,
iż w ramach poddziałania nie uruchomiono naborów dotyczyących typów projektów, których
beneficjentami mogłyby być wskazane rodzaje beneficjentów (mamy tu na myśli typy projektów 3, 4, 5 oraz 6).
Jeżeli chodzi o poddziałanie 1.1.2 to głównym beneficjentem były jednostki samorządu terytorialnego – realizowały one 89% projektów. Nie powinno to dziwić, ponieważ działanie dotyczyło promocji terenów inwestycyjnych, które pozostają przede wszystkim we władaniu JST.
Oprócz tego wśród beneficjentów znalazły się: instytucja otoczenia biznesu, podmiot, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego, podmiot działający na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrany zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych oraz porozumienie JST. Należy więc stwierdzić, iż katalog beneficjentów
był szeroki, a zainteresowanie aplikowaniem poszczególnych typów optymalne i wynikające
z zakresu wsparcia udzielanego w ramach poddziałania.
W działaniu 1.2 o wsparcie mogły ubiegać się podmioty gospodarcze z sektora MŚP. Dane
z systemu monitoringu pokazały, iż o 16% została przekroczona wartość docelowa wskaźnika dotyczącego liczby wspartych przedsiębiorstw. Wskazuje to na wyższe od oczekiwanego
zainteresowanie ubieganiem się o wsparcie. Abstrahując od typów beneficjentów należy podkreślić niewielkie zainteresowanie ubieganiem się o wsparcie niektórych typów projektów.
Dotyczy to głównie projektów wsparcia w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności B+R
w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach i usług doradczych. W pierwszym przypadku
wysokość wsparcia oferowana przez Program (będąca zresztą wynikiem demarkacji pomiędzy
PO IG a programami regionalnymi) była za niska (max 240 tys. zł) na finansowanie inwestycji w działania B+R. Przedsiębiorcy woleli więc wnioskować do programu szczebla krajowego,
gdzie można było uzyskać znacznie wyższe dofinansowanie. Problem został już rozwiązany
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w obecnym RPO WSL – podniesiono kwotę wsparcia projektów B+R, jak również wprowadzono mechanizmy pozwalające na akceptację ryzyka niepowodzenia tego rodzaju projektów.
Badania wśród potencjalnych beneficjentów wskazały również na problem jakim był brak
świadomości o możliwości pozyskania wsparcia z Programu. W drugim przypadku granty na
usługi doradcze musiały de facto konkurować z dotacjami na inwestycje. Wynikało to z wewnętrznej regulacji RPO WSL, która mówiła (wg. rozmówców obowiązywała ona od X konkursu), że w jednym konkursie przedsiębiorca może złożyć tylko 1 wniosek. W efekcie przedsiębiorcy wnioskowali o inwestycje, a nie o doradztwo, bowiem przez długi czas obowiązywała
także zasada, że nie można łączyć różnych kategorii interwencji w ramach jednego projektu.
W obecnym RPO WSL ten problem nie występuje, ponieważ korzystanie z usług doradczych
wspierane jest w ramach odrębnego poddziałania. Wywiady przeprowadzone z potencjalnymi beneficjentami wskazały ponadto, iż firmy zainteresowane są przede wszystkim realizacją
działań o charakterze inwestycyjnym. W początkowym okresie wdrażania istotnych trudności
doświadczały przedsiębiorstwa, które się intensywnie rozwijały w okresie i dzięki realizacji dotowanego projektu, przechodząc do wyższej kategorii wielkości przedsiębiorstwa (z mikro stawały się małymi przedsiębiorstwami). Ponieważ istniało rygorystyczne rozróżnienie pomiędzy
beneficjentami 1.2.1 (mikroprzedsiębiorstwa) i 1.2.2 (MŚP) sytuacja taka zmuszała IP2 do analizowania sytuacji i w skrajnych przypadkach do odbierania dotacji. Aby tego uniknąć stworzono poddziałanie 1.2.4., które oferowało identyczne instrumenty wsparcia dla mikro i małych
oraz średnich przedsiębiorstw. Negatywnym skutkiem ubocznym (według relacji rozmówców
z IP2) była bardzo duża liczba wniosków zgłaszanych na konkursy, która sprawiała trudności
organizacyjne przy ich ocenie. Innym skutkiem likwidacji instrumentu skierowanego wyłącznie
do mikroprzedsiębiorstw była konieczność konkurowania tej grupy przedsiębiorstw z przedsiębiorstwami o znacznie większym potencjale, co zmniejszało ich szanse na uzyskanie dotacji.
Działanie 1.3 uruchomiono stosunkowo późno. Pierwszy konkurs ogłoszono w roku 2010.
Łącznie ogłoszono 6 konkursów, w których złożono 122 wnioski na łączną kwotę ponad 456
mln zł. Kwota ta stanowiła 121% pierwotnej alokacji na działanie (do przeliczeń zastosowano
kurs 4,3 zł). Wartość podpisanych umów była natomiast istotnie mniejsza od alokacji na działanie, stąd podjęto decyzję o przesunięciach środków finansowych na łączną kwotę ponad 50 mln
euro. W kontekście zaprezentowanych danych należy uznać, iż zainteresowanie ubieganiem
się o wsparcie było stosunkowo wysokie, aczkolwiek dotyczyło wybranych typów projektów
(przede wszystkim typ 1 i typ 6). Jeżeli chodzi o typy podmiotów ubiegających się o wsparcie
to ich katalog był bardzo zróżnicowany i obejmował JST, organizacje pozarządowe, instytucje
otoczenia biznesu oraz jednostki naukowe. Przedstawiciele IZ oceniali zainteresowanie ubieganiem się o wsparcie jako niewystarczające jedynie w odniesieniu do jednostek naukowych.
Wpływ na taką sytuację miały zasady przyznawania wsparcia, które wymagały od jednostek
wniesienia wkładu własnego. Nie należy natomiast zmieniać tej zasady, ponieważ skutkowała
ona swego rodzaju pożądaną „autoselekcją” – o wsparcie ubiegały się tylko te jednostki, które zamierzały zrealizować projekt mający potencjał do tego by generować przychody z tytułu
transferu technologii, co było zbieżne z założeniami działania.
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Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Jaka jest efektywność udzielonego
wsparcia, rozumiana jako stosunek poniesionych nakładów finansowych do osiągniętych
rezultatów, z uwzględnieniem jednostkowych kosztów inwestycji? Które typy projektów
okazały się najbardziej efektywne w ramach poszczególnych priorytetów? Jakie są tego
przyczyny? Jakie działania w okresie 2014-2020 należy podjąć, aby zwiększyć efektywność
udzielanego wsparcia?
W działaniu 1.1 analiza efektywności wsparcia jest możliwa tylko w odniesieniu do projektów polegających na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych na co wpływ ma fakt, iż w każdym
z województw wybranych do porównań beneficjenci sprawozdawali się ze wskaźnika dotyczącego powierzchni terenów objętych wsparciem. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, iż
średni koszt przygotowania 1 ha terenu inwestycyjnego był istotnie wyższy aniżeli w porównywanych województwach – w województwie śląskim wyniósł niemal 468 tysięcy zł, podczas
gdy drugi najwyższy koszt wynosił 202 tysiące (województwo lubuskie), a najniższy wystąpił
w przypadku województwa zachodniopomorskiego (nieco ponad 97 tysięcy). Tak duże różnice
trudno wytłumaczyć ewentualnymi różnicami w zakresie przedmiotowym projektów, kosztach materiałów budowlanych czy kosztach pracy między województwami. Należałoby więc
powtórzyć zalecenie sformułowane w ewaluacji ex-post RPO WSL76 przeprowadzonej w roku
2014 mówiące o większej ostrożności przy ocenie projektów uzbrajania terenów inwestycyjnych. Z drugiej strony trudno posądzać wnioskodawców o nieracjonalne planowane budżetów
projektów jeżeli weźmie się pod uwagę fakt, iż byli oni zobowiązani do wniesienia 15% wkładu
własnego (liczonego od wartości kosztów kwalifikowalnych).
Na efektywność wsparcia udzielanego w działaniu 1.1 można też spojrzeć przez pryzmat osiągniętych rezultatów. W poddziałaniu 1.1.1 na chwile obecną do stref inwestycyjnych udało się
przyciągnąć 67 inwestorów co daje średnio 3,97 mln zł na firmę. Należy oczekiwać, iż wartość
ta ulegnie zmniejszeniu, ponieważ zgodnie z informacjami przekazywanymi przez beneficjentów strefy nie są jeszcze zapełnione w 100%. Każda jednostka samorządu terytorialnego będzie musiała samodzielnie ustalić czy w dłuższej perspektywie czasowej zrealizowana przez nią
inwestycja była efektywna (np. biorąc pod uwagę takie jej efekty jak wzrost przychodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, zmniejszenie bezrobocia a tym samym np. wysokości świadczeń z pomocy społecznej, zwiększenie atrakcyjności miasta/gminy jako miejsca zamieszkania,
rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwój firm kooperujących z podmiotami zlokalizowanymi
w strefie). Jeżeli chodzi o dokonane w raporcie szacunki dotyczące liczby miejsc pracy utworzonych we wspartych terenach, to wynika z nich, że jedno miejsce pracy będzie kosztowało
średnio 28,5 tys. zł czyli będzie wielokrotnie tańsze aniżeli w przypadku wsparcia dotacyjnego
dla firm (patrz kolejny akapit).
Nakłady na projekty inwestycyjne w działaniu 1.2 były zróżnicowane w zależności od wielkości
przedsiębiorstwa: przeciętnie przedsiębiorstwa mikro inwestowały w przedsięwzięcia o wartości 200 tys. zł, małe – 400 tys. zł a duże 1400 tys. zł Udział środków publicznych z RPO w projektach przedsiębiorstw mikro i małych był podobny i wynosił średnio ok. 40% kwoty projektu
(przy limicie do 60%). W przypadku firm średnich osiągnięto większą efektywność wykorzystania środków publicznych – udział środków publicznych w całkowitym budżecie projektu
średnio wyniósł 32% (przy limicie 50%). Inwestycje w innowacje i B+R (Działanie 1.2.3) były na
podobnym poziomie w przypadku małych firm, ale prawie dwukrotnie mniejsze w przypadku
76
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przedsiębiorstw mikro (135 tys. vs. 200 tys zł). Takie budżety projektów badawczo-rozwojowych budzą wątpliwości co do uzyskanych efektów. W przypadku firm średnich średni budżet
projektu z Działania 1.2.3 był znacząco większy od „zwykłego” projektu inwestycyjnego (1850
tys. vs. 1400 tys. zł), co jest zgodne z oczekiwaniami co do inwestycji w B+R. Średni wkład własny beneficjentów w projekty B+R był mniejszy niż w przypadku pozostałych typów inwestycji
(59,6% vs. 62,4%), co można tłumaczyć ostrożnością w inwestowaniu środków własnych związaną z wyższym poziomem ryzyka w tego typu projektach. W tabeli poniżej pokazano dane
porównawcze dotyczące podobnych schematów realizowanych w kilku województwach. Wybrano do porównania dwa województwa o podobnym potencjale (mazowieckie i małopolskie)
i dwa o niższym potencjale ze wschodniej (lubelskie) i zachodniej (zachodniopomorskie) części
Polski. Średnia wartość projektów inwestycyjnych w wybranych województwach jest zróżnicowana (podobnie jak dofinansowanie ze środków publicznych) i najniższa w województwie
śląskim. Trudno jednak na tej podstawie wnioskować o efektywności projektów. Skala realizowanych projektów zależy od potencjału inwestycyjnego beneficjenta, a ten jest skorelowany
z jego wielkością. Tak więc patrząc na średnie kwoty projektów można sądzić, że w województwie śląskim realizowane były przeciętnie projekty o mniejszej skali w porównaniu z analizowanymi województwami. Porównanie odsetka środków publicznych współfinansujących
inwestycje prowadzi do wniosku, że przedsiębiorstwa z województw o większym potencjale
gospodarczym są gotowe inwestować więcej środków własnych w współfinansowane przedsięwzięcie (różnica pomiędzy województwem małopolskim a zachodniopomorskim i lubelskim
sięga nawet 10 pp).
Tabela 3. Nakłady na projekty inwestycyjne w podobnych działaniach w wybranych województwach

Program

RPO Województwa Lubelskiego
RPO Województwa Zachodnipomorskiego
RPO Województwa Małopolskiego
RPO Województwa Mazowieckiego
RPO Województwa Śląskiego

Działanie

Średnia
Średnia
Średnia
wartość
wartość
Liczba
wartość % dofinanprojektów
utworzenia
projektów inwesty- dofinanso- sowania
1 miejsca
wania (zł)
cyjnych (zł)
pracy zł

Działania 1.2
i 1.3

1 237

1 447 600

636 997

44,0%

673 701

Działanie 1.1

745

1 664 207

727 513

43,7%

696 106

Działanie 2.1,
schemat A

1 619

1 258 726

370 371

29,4%

572 669

Działanie 1.7

970

2 263 284

843 892

37,3%

bd

Działanie 1.2

2 376

915 880

347 343

37,9%

235 664

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KSI SIMIK, data pobrania: 30.09.2016r.
W przypadku miejsc pracy tworzonych w ramach projektów można by wnioskować, biorąc
pod uwagę średnią wartość projektów, że bardziej efektywne jest utworzenie 1 miejsca pracy
w mikroprzedsiębiorstwach w poddziałaniu 1.2.1 (148 tys. zł inwestycji na 1 miejsce pracy) niż
w małych i średnich przedsiębiorstwach (analogiczny koszt – 244 tys. zł). Koszt utworzenia 1
miejsca pracy w poddziałaniu 1.2.3 (projekty innowacyjne i B+R) był największy i wyniósł 283
tys. zł. Ponieważ celem Działania 1.2 nie było tworzenie miejsc pracy, trudno tu mówić o efektywności. Ta uwaga ma charakter bardziej generalny. Na podstawie takich miar, przez analogie
do przytoczonego wyżej przykładu porównania, kosztów jednostkowych stworzenia 1 miejsca
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pracy, trudno ocenić efektywność danego typu projektu. Obliczone w ten sposób koszty jednostkowe produktów lub rezultatów mogłyby być ewentualnie porównywane z podobnymi
interwencjami w innych województwach. Takie dane z innych województw nie są jednak szeroko dostępne. W Tabeli powyżej pokazano koszt utworzenia 1 miejsca pracy w wybranych
województwach. Z przytoczonych danych można wysnuć wniosek, że każda zainwestowana
złotówka przyniosła więcej miejsc pracy w województwie śląskim niż w wybranych do porównania województwach. Dotyczy to jednak efektu brutto, a niekoniecznie efektu netto ze
względu na omawiane wcześniej efekty zastąpienia. Biorąc pod uwagę zróżnicowanie terytorialne województwa śląskiego, zanotowano większą efektywność Subregionu Północnego
w tworzeniu nowych produktów i usług w wyniku realizacji projektu, w którym 17,6% wszystkich wprowadzonych w wyniku wsparcia Programu nowych produktów i usług sfinansowano z 10,6% zaangażowanych środków. Najniższą efektywność pod tym względem zaobserwowano w Subregionie Południowym (11,9% produktów i usług za 21,3% zaangażowanych
środków). W przypadku jednostek naukowych w ramach działania 1.3 nie ma możliwości dokonania porównań międzywojewódzkich z uwagi na brak unifikacji wskaźników służących do
pomiaru efektów. Nie można też posłużyć się prostą miarą średniej wartości projektu z uwagi
na ich bardzo zróżnicowany zakres przedmiotowy (jakkolwiek wszystkie dotyczyły modernizacji zaplecza naukowego to zakres tej modernizacji i jej koszt znacząco różnił się między
wnioskodawcami). Ponadto jak wskazywali badani zakupiona aparatura generuje przychody
pokrywające koszty jej funkcjonowania – trudno zresztą było spodziewać się, iż beneficjenci zainwestują w sprzęt, który będzie generował dodatkowe koszty. Pozytywnie należy więc
oceniać nałożenie na wnioskodawców wymogu zapewnienia wkładu własnego do projektów.
W przypadku wsparcia dla parków technologicznych, porównania międzywojewódzkie są
również utrudnione z uwagi na zróżnicowany zakres projektów – część dotyczyła stworzenia
parku od postaw, część ograniczała się do zakupu aparatury do jednej pracowni. Fakt ten znajduje potwierdzenie w dużym zróżnicowaniu wartości projektów dofinansowanych w ramach
działania (1 typ projektu) – wartość najtańszego projektu nieznacznie przekroczyła 200 tys. zł
(Stworzenie Laboratorium Geodezyjnego w Śląskim Parku Przemysłowo – Technologicznym
w Rudzie Śląskiej), a wartość najdroższego wyniosła ponad 46 mln zł (Stworzenie Parku Technologicznego EkoEnergia – Woda – Bezpieczeństwo). Trudno też porównywać efektywność
projektów polegających na utworzeniu parków z efektywnością projektów dotyczących parków już istniejących w momencie aplikowania o środki. Niewątpliwie z finalną oceną efektywności pierwszego rodzaju projektów należy się wstrzymać, ponieważ większość z nich zakończyła się w latach 2014-2015. Osiągnięcie pełnej zdolności operacyjnej może zająć parkom
nawet kilka lat i może wymagać dalszych nakładów inwestycyjnych np. w zaplecze badawcze.
Na chwile obecną należałoby stwierdzić, iż w przypadku parków, które koncentrują się na wynajmie powierzchni efektywność wsparcia jest znikoma. Z drugiej strony pozytywnie należy
ocenić wymóg wnoszenia przez beneficjentów wkładu własnego (w zdecydowanej większości
projektów dofinansowanie nie przekroczyło 60%). Jeżeli chodzi o wsparcie klastrów to jego
efektywność ocenianą przez pryzmat obecnego funkcjonowania wspartych inicjatyw należy
uznać za niską. Część klastrów w praktyce zawiesiło swoją działalność. Podsumowując, biorąc pod uwagę powyższe informacje należy uznać, iż jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy
to najwyższą efektywnością charakteryzowało się wsparcie polegające na uzbrojeniu stref inwestycyjnych. Wsparcie w postaci instrumentów finansowych było co do zasady najbardziej
efektywne z uwagi na ich zwrotny charakter. Uwzględniając kwestię trwałości projektów to
najmniej efektywnym jest wsparcie klastrów. W okresie 2014-2020 należy kontynuować
dotychczas stosowane rozwiązania sprzyjające efektywności projektów, takie jak wymóg
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wnoszenia wkładu własnego, uwzględnianie kwestii efektywności ekonomicznej projektu na
etapie oceny projektów oraz stosowanie przez beneficjentów konkurencyjnych trybów wyboru podwykonawców/dostawców etc. (prawo zamówień publicznych lub konkurs ofert). Należy
też kontynuować wykorzystywanie instrumentów finansowych.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Jakie działania należało podjąć, aby
w większym stopniu przyczynić się do wyboru projektów realizujących poszczególne cele
szczegółowe Programu? Które ze wskazanych rozwiązań, zdaniem Wykonawcy powinny zostać zastosowane przy realizacji RPO WSL 2014-2020? Jakie należy podjąć działania, aby
zminimalizować występowanie podobnych efektów niepożądanych przy realizacji inwestycji
w ramach RPO WSL 2014-2020?
Celem szczegółowym Priorytetu I był wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy. Cel ten został doprecyzowany w Uzasadnieniu: Konkurencyjność gospodarki
może być osiągana przede wszystkim poprzez wzmocnienie jej innowacyjności, to jest rozwój
produktów, przedsiębiorstw i nowych działalności. Dla utrzymania zdolności konkurencyjnych w długim okresie, promowany będzie rozwój gospodarki zdywersyfikowanej i zrównoważonej, gdzie obok unowocześniania tradycyjnych sektorów kreowane będą przyszłościowe
sektory wykorzystujące wiedzę i informację jako podstawę swojej działalności. Przedstawione wyżej analizy wskazują, iż cel ten jeżeli mierzyć go stopniem osiągnięcia przypisanych do
celu wskaźników produktu i rezultatu został niemal w pełni osiągnięty. Jedynie w przypadku
wskaźnika dotyczącego liczby projektów B+R wartość osiągnięta jest zdecydowanie niższa od
docelowej. Priorytet I skutecznie oddziaływał na małe i średnie przedsiębiorstwa, które stały
się głównym beneficjentem w zakresie wzrostu konkurencyjności. Należy uznać, iż w niedostatecznym stopniu wsparcie otrzymały firmy mikro – Program objął wsparciem tylko 0,5%
populacji śląskich mikroprzedsiębiorstw. Można więc uznać, że program nie odpowiedział na
zdiagnozowane w RPO WSL (SWOT) wyzwanie rozwojowe województwa – „niski potencjał
rozwojowy mikroprzedsiębiorstw”. Warto zauważyć, że już założenia Programu nie wskazywały na priorytetowe podejście do tego wyzwania, bowiem zaplanowany docelowy wskaźnik
liczby mikroprzedsiębiorstw objętych wsparciem (który został zresztą przekroczony) wynosił
354 przy liczbie ok. 200 tys. podmiotów mikro działających na terenie województwa śląskiego. Nieco lepiej wygląda skala interwencji w kategoriach wielkości wsparcia inwestycyjnego na
innowacje w przypadku przedsiębiorstw mikro – co dziesiąta złotówka zainwestowana w innowacje w województwie śląskim przez przedsiębiorstwa mikro była wygenerowana (łącznie
dofinansowanie z Programu i wkład własny) przez RPO WSL. Należy przy tym zauważyć, że
beneficjentem Programu w tej kategorii wielkości firmy były raczej firmy mikro o dużym potencjale inwestycyjnym, o czym świadczy wielkość zrealizowanych inwestycji (mediana wartości
zrealizowanych projektów w ramach RPO WSL – 200 tys. zł, przy średniej wartości inwestycji
firm mikro w całej populacji – ok. 16 tys. zł).
Największym beneficjentem Programu pod tym względem wartości zaangażowanych środków prywatnych i publicznych były jednak przedsiębiorstwa małe, których inwestycje w innowacje stanowiły 25% nakładów inwestycyjnych na innowacje ponoszonych przez śląskie
innowacyjne małe przedsiębiorstwa. Badanie ankietowe beneficjentów77 potwierdziło wzrost
wszystkich wskaźników charakteryzujących pozycję konkurencyjną i potencjał konkurencyjny beneficjentów Programu. O ile wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – bezpośrednich
odbiorców wsparcia – jest bezsporny, a także można zaobserwować wzrost konkurencyjności
77

Badania CAWI/CATI beneficjentów działania 1.2, N=261.
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całego sektora przedsiębiorstw w województwie śląskim w rozpatrywanym okresie (wzrost
liczby przedsiębiorstw, wzrost nakładów inwestycyjnych, wzrost przychodów ze sprzedaży) to
analogiczne wskaźniki innowacyjności osiągane zarówno na poziomie pojedynczych projektów
wspartych z Programu jak i na poziomie całego województwa nie pokazują trendu wzrostowego. Co prawda 82% wspartych przedsiębiorców w wyniku zrealizowanych projektów deklaruje
wprowadzenie do oferty firmy całkowicie nowych wyrobów/usług, ale tylko w przypadku 29%
z nich skala innowacyjności była określana jako „ponadlokalna”. Można to odczytywać, zgodnie
z tendencją obserwowaną w całej Polsce w przypadku dotacji na inwestycje, że realizowane
„innowacje” polegały na absorpcji technologii a nie miały charakteru prac badawczych i rozwojowych.
Znane są trudności z wyborem projektów innowacyjnych do finansowania w ramach programów publicznych. Kłopot polega na trudności w zaakceptowaniu przez Program ryzyka
projektowego, które jest tym większe im większa innowacyjność projektu. Nie sprzyja temu
stosowana powszechnie strategia „sukcesu” polegająca na wyborze do finansowania operacji,
które gwarantują (czyli charakteryzujących się niskim ryzykiem) osiągnięcie zadeklarowanych
wskaźników (mierzących sukces Programu). Do tego dochodzi trudność w ocenie poziomu
nowatorstwa i szans na wdrożenie rynkowe wspieranego przedsięwzięcia innowacyjnego.
Problemem jest zarówno sama materia oceny jak i możliwość znalezienia ekspertów, którzy
potrafią ocenić oba aspekty innowacyjnego przedsięwzięcia (nowatorstwo i szanse rynkowe).
Problem ten pojawił się również w RPO WSL – trudno było zrekrutować ekspertów o pożądanych kwalifikacjach szczególnie, iż stawka oferowana za ocenę wniosku była bardzo niska.
W obecnej perspektywie finansowej kładzie się silny akcent na niedopuszczenie do finansowania z dotacji przedsięwzięć o niskiej innowacyjności. W województwie śląskim już kryteria
dopuszczające stawiają „wysoką poprzeczkę” aplikującym przedsiębiorcom – o dotacje ubiegać
się może wyłącznie przedsięwzięcie mające charakter innowacji produktowej lub procesowej
znane na poziomie regionu nie dłużej niż 3 lata. Niemniej jednak w ocenie merytorycznej za
„innowacyjność” przedsięwzięcia można dostać max. 40% wszystkich punktów, podczas gdy
za pozostałe aspekty zgłaszanego projektu – 60%. Te proporcje mogłyby wyglądać odwrotnie
w schemacie dotacyjnym finansującym wysoce innowacyjne projekty.
Należy zauważyć, że w odniesieniu do RPO również można sformułować uwagi względem
skoncentrowania się w kryteriach wyboru projektów na celu Priorytetu. Przykładowo za wpisywanie się projektu w obszary technologiczne wskazane w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego przyznawano w poddziałaniu 1.2.3 maksymalnie 2 punkty na 40
możliwych do zdobycia w ramach kryteriów merytorycznych specyficznych, w poddziałaniach
1.2.1 i 1.2.2 nie oceniano w ogóle poziomu innowacyjności projektów (opierano się na wersji
kryteriów z marca 2016r.). W działaniu 1.2 obecnego RPO za ponadregionalną innowacyjność
projektu można otrzymać wyłącznie 3 punkty na 35 możliwych do zdobycia. Osiągnięcie innowacyjności na poziomie regionalnym raczej nie wymaga prowadzenia prac badawczych lecz
może polegać na zaadaptowaniu rozwiązań stosowanych w innych regionach. Rekomenduje
się zwiększenie w działaniu 1.2 liczby punktów przyznawanej za poziom innowacyjności projektu. Należy rozważyć rezygnację w działaniu 1.2 z przyznawania punktów za innowacyjność
w skali regionu. Ostateczne rozstrzygnięcia w tym zakresie powinny zapaść po zrealizowaniu
zleconej przez IZ RPO WSL ekspertyzy dotyczącej stricte działania 1.2. W działaniach 1.1 i 1.3
istotne znaczenie w końcowej ocenie miały kryteria zasadnicze, podstawowe, wspólne dla
wszystkich typów projektów. W poddziałaniu 1.1.1 stanowiły aż 80% możliwej do zdobycia
na etapie oceny merytorycznej liczby punktów, a w działaniu 1.3 40%. W działaniu 1.3 względem którego można mieć największe zastrzeżenia dotyczące skuteczności, zbyt mały nacisk
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w kryteriach wyboru projektów został położony na dotychczasowe doświadczenie wnioskodawcy w zakresie zbieżnym z przedmiotem projektu (w każdym typie projektu przyznawano
tylko 1 punkt). Dobrze należy ocenić kryteria stosowane w odniesieniu do typów projektów 2,
3 i 5 – słusznie położono nacisk na ocenę zapotrzebowania sektora gospodarki na wyniki projektu. Najwięcej zastrzeżeń można sfomułować pod adresem kryteriów dotyczących wyboru
projektów klastrowych gdzie aż 6,5 na 10 punktów można było zdobyć deklarując odpowiednią strukturę klastra i liczbę członków. Doświadczenie RPO WSL 2007-2013 pokazało także,
ze większy wkład własny beneficjentów niż założony w Programie jest korzystny ze względu na większą efektywność zaangażowanych środków publicznych, które przyciągają więcej
środków prywatnych. Jest też korzystny ze względu na zasięg programu – przy ograniczonym
budżecie wsparcia, mniejsze wydatkowanie środków publicznych na 1 projekt pozwala wygenerować i wesprzeć większą liczbę projektów. Można stymulować ten proces wprowadzając
do kryteriów oceny kryterium efektywności, które premiuje projekty deklarujące większy niż
minimalny wymagany wkład własny beneficjenta. Takie kryterium jest obecne w systemie wyboru projektów w nowym RPO WSL 2014-2020. Warto też odnieść się do przedyskutowanej wcześniej kwestii premiowania projektów, które deklarują tworzenie nowych miejsc pracy.
Z analiz wynika, że nowe miejsca pracy „towarzyszą” realizowanym przez przedsiębiorców inwestycjom. Nic w tym zaskakującego, przecież są to inwestycje rozwojowe, a więc rozwijające
się przedsiębiorstwo zwykle zwiększa zatrudnienie. Wprowadzenie do kryteriów oceny premii
za zatrudnienie zwiększa, co prawda, efekt brutto w postaci utworzonych miejsc pracy, ale efekt
netto może być w rzeczywistości znacznie niższy z powodu występowania niekorzystnego
efektu zastąpienia (w badaniu ankietowym 25% beneficjentów przyznało, że celowo nie podejmowali określonych działań (np. nie zwiększali zatrudnienia) wiedząc, że będzie to dodatkowo
punktowane na etapie oceny wniosków). Dodatkowo nie wydaje się by w przypadku projektów
B+R dobrym rozwiązaniem było punktowanie lokalizacji projektu na terenie o zwiększonym
bezrobociu. Projekty B+R wymagają przede wszystkim dostępu do wykwalifikowanych pracowników o wyższym wykształceniu, stąd aktywność badawcza koncentruje się raczej w pobliżu dużych ośrodków miejskich i akademickich. Oprócz kryteriów oceny niezwykle istotne jest
to kto będzie zaangażowany w proces oceny. Doświadczenia poprzedniego okresu programowania pokazały, iż wystąpił problem z rekrutacją ekspertów wynikający z faktu, iż oferowana
im stawka za ocenę wniosku była stosunkowo niska. Ponadto w ocenę projektów byli zaangażowani przede wszystkim przedstawiciele środowisk naukowych, co nie jest do końca optymalnym rozwiązaniem. Należy przywiązywać szczególną wagę do procesu naboru ekspertów
i oceny wniosków. Biorąc pod uwagę fakt, iż w działaniu 1.2 wspierane są projekty z zakresu
inteligentnych specjalizacji regionu, wnioski powinny być oceniane wyłącznie przez ekspertów
branżowych. Należy dążyć do tego, by w ocenę byli włączeni przedstawiciele środowisk gospodarczych, ponieważ to oni mają największą wiedze pozwalającą na określenie potencjału
wdrożeniowego rozwiązania. W miarę możliwości należy zwiększyć poziom wynagrodzenia
oferowanego ekspertom. Podsumowując, innowacyjność projektów wspieranych w ramach
działania 1.2 RPO WSL 2007-2013 była umiarkowana. Wynikało to m.in. z zastosowanych
kryteriów wyboru projektów. Należy też pamiętać, że w otwartych schematach konkursowych
dotacje otrzymują zawsze przedsiębiorstwa o większym potencjale, czyli przedsiębiorstwa
mikro mają małe szanse na konkurowanie o dotacje z przedsiębiorstwami małymi i średnimi.
Dlatego tworzy się oddzielne schematy wsparcia dla mikroprzedsiębiorstw, jeśli celem programu ma być wsparcie właśnie tej grupy przedsiębiorstw. Jeśli natomiast celem programu jest
maksymalizowanie korzyści, czyli adresowanie wsparcia do przedsiębiorstw o najwyższym
potencjale rozwojowym, wtedy otwarty schemat konkursowy jest najlepszym rozwiązaniem.
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Wadą tego rozwiązania jest duże prawdopodobieństwo, że wsparcie trafi do tych przedsiębiorstw, które wsparcia w dostępie do środków inwestycyjnych nie potrzebują (jałowa strata).
Dlatego nacisk w trakcie procesu wyboru projektów powinien być położony na ocenę i „dzielenie ryzyka” z przedsiębiorcą, a nie wspomnianą już wyżej strategię „sukcesu”. Wyniki badania
pokazały tez silną koncentrację terytorialną wsparcia w Subregionie Centralnym. Wynika to
z silnej koncentracji podmiotów gospodarczych w tym subregionie, w porównaniu z pozostałymi subregionami województwa śląskiego. Można częściowo stymulować rozkład terytorialny
wsparcia premiując projekty zlokalizowane w słabszych gospodarczo subregionach. Takie kryterium uwzględniono w nowym RPO WSL 2014-2020. Postulować też należy szersze stosowanie w RPO WSL 2014-2020 instrumentów inżynierii finansowej, które sprzyjają redukcji
skali negatywnego efektu jakim jest efekt deadweight.

4.2. Efekty wsparcia społeczeństwa
informacyjnego

Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: W jakim stopniu zrealizowane inwestycje przyczyniły się do osiągnięcia poszczególnych dziesięciu celów szczegółowych Programu?
W ramach II Priorytetu zrealizowano łącznie 227 projektów o łącznej wartości 807 727 417,6
zł (w tym wartość dofinansowania UE wyniosła 582 257 736,8 zł)78. Poziom osiągnięcia założonych celów Priorytetu II RPO WSL 2007-2013 należy uznać za umiarkowanie zadowalający.
Osiągnięto założone przez beneficjentów wysokości większości wskaźników produktu i rezultatu. Mimo jednak wybudowania sieci szerokopasmowej, nie zapewniono w wystarczającym
stopniu bezpośredniego dostępu do Internetu osobom dotychczas wykluczonym – świadczy
o tym poziom realizacji wskaźników celów Priorytetu II. Na poziomie ogólnym warto wskazać
na zdecydowanie większą liczbę projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego (182%
wartości zakładanej w Programie). Z drugiej jednak strony wystąpił dość niski poziom realizacji zamierzeń dotyczących wpływu Priorytetu na zatrudnienie (poziom realizacji wskaźnika –
41%). Niski poziom realizacji w tym przypadku wynika przede wszystkim ze specyfiki wsparcia,
które było przede wszystkim skierowane do podmiotów i instytucji publicznych, a jego zakres
nie jest związany wprost z powstawaniem nowych miejsc pracy. Zgodnie z informacjami beneficjentów, powstające miejsca pracy dotyczą przede wszystkim informatyków lub osób odpowiedzialnych za zarządzanie powstałą infrastrukturą.
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Dane wygenerowane z bazy KSI SIMIK wg stanu z 30.09.2016.

Tabela 4. Wykonanie wskaźników Priorytetu II. RPO WSL 2007-2013
Wartość
docelowa
w roku
2015

Wartość
osiągnięta

% realizacji

Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego – szt.

125

227

182%

W tym: liczba projektów dotyczących e-usług – szt.

62

135

218%

Liczba PIAP objętych wsparciem w ramach Programu – szt.

250

904

362%

Długość sieci Internetu szerokopasmowego – km

900

1234,567

137%

Liczba uruchomionych usług online dzięki wsparciu programu
- tys. szt.

60

88,1

147%

7

202,8

2897%

0,7

5,5

786%

210

2,5

1%80

1200

4548

379

216

88

41%

Kobiety – szt.

108

34,5

32%

Mężczyźni – szt.

108

51

47%

Wskaźniki realizacji celów Priorytetu II79

wskaźniki produktu

wskaźniki rezultatu
Liczba przedsiębiorstw, które uzyskały możliwość dostępu do internetu – tys. szt.
Liczba instytucji, które uzyskały możliwość dostępu do internetutys. szt.
Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do internetu – tys.
osób
Liczba użytkowników korzystających z usług online uruchomionych dzięki wsparciu programu – tys. osób
Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)
w tym: – szt.

Źródło: RPO WSL 2007-2013, dane LSI oraz KSI SIMIK 2007-201379 80

Skuteczność realizacji celu dot. zapewnienia powszechnego,
szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu
W wyniku realizowanych projektów wybudowano 1234,6 km sieci szkieletowej (co stanowi
137% wartości zakładanej w Programie oraz 95% wartości zakładanej przez beneficjentów81)
oraz 217,8 km sieci dostępowej – w tym sieci LAN (co stanowi 100% wartości zakładanej przez
beneficjentów). W ramach inwestycji wydzierżawiono też 217 km sieci szerokopasmowej i 1,7
km kanalizacji teletechnicznej. Inwestycje w sieć pociągnęły za sobą także powstawanie nowych
węzłów sieci (532), centrów zarządzania siecią (33), stacji bazowych sieci bezprzewodowych
(60) czy systemów bezpieczeństwa sieci (213). Korzystanie z sieci jest możliwe dzięki np. uru79
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Wskaźniki oraz wartości docelowe pochodzą z ostatniej wersji RPO WSL Katowice, 5 grudnia 2011 – wynika to z faktu, że
nastąpiła zmiana nazw samych wskaźników i zakresu, jakie mierzyły (względem pierwszej wersji RPO WSL).
W związku z tym, że zapisy nie dopuszczały podłączania użytkowników ostatecznych, wskaźnik nie był wybierany przez
beneficjentów. W związku z powyższym problem z jego monitorowaniem został rozwiązany poprzez wysyłanie ankiet
wskaźnikowych do wszystkich beneficjentów, którzy w ramach projektu mogą monitorować ten wskaźnik. W 2014 roku
wpłynęła pierwsza ankieta w tym zakresie i wartość wskaźnika wzrosła o prawie 11 tys. osób (SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20072013, Katowice 2015).
Największym projektem w tym zakresie był projekt pn. „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa”. Na etapie jego realizacji okazało się jednak, że rzeczywista długość wybudowanej sieci zmierzona podczas pomiarów geodezyjnych wykazała mniejszą
długość niż to wynikało z wczesnej fazy przygotowania projektu do realizacji – stąd też nie udało się zrealizować pełnej
wartości wskaźnika.
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chomionym PIAP (904 sztuki – co stanowi 362% wartości założonej w Programie oraz 99,7%
wartości założonych przez projektodawców) czy urządzeniom dostępowym (1005). Duża liczba
powstających PIAP jest zgodna z tendencjami w całym kraju – zgodnie z wynikami badań – 2 na 3
urzędy administracji samorządowej wspierają działanie publicznych punktów dostępu do Internetu. Najczęściej wsparcie dla takich punktów oferują urzędy z województw: lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, a także na południu Polski (województwa małopolskie, śląskie i opolskie)82.
Brak większych problemów w realizacji wartości wskaźników produktu (przypisanych do tego
celu szczegółowego) przełożył się w dużej mierze na skuteczne osiąganie rezultatów. W wyniku realizacji projektów udało się kilkukrotnie zwiększyć ilość użytkowników sieci obsługiwanych przez centra zarządzania siecią (31 991 użytkowników, wskaźnik osiągnięty na poziomie
709%) czy liczbę osób korzystających z PIAP (250480 osób, wskaźnik osiągnięty na poziomie
253%). Z punktu widzenia celów projektów istotna jest liczba instytucji publicznych oraz MŚP,
które albo zostały podłączone do szerokopasmowego Internetu albo uzyskały możliwość dostępu do niego. Większość wskaźników w tym zakresie została osiągnięta lub przekroczona
(zarówno na poziomie wartości zakładanych w Programie83 jak i przez samych beneficjentów84). Wysoki poziom realizacji wartości wskaźników określonych w ramach Programu to
przede wszystkim zasługa istotnego przekroczenia wartości wskaźników produktu (zarówno
w zakresie liczby projektów jak i liczby km wybudowanej sieci szerokopasmowej). Innym powodem może być fakt ostrożnego szacowania przez autorów Programu wartości zakładanych.
W przypadku wartości wskaźników założonych w Programie, nie udało się zrealizować wskaźnika. Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu (zgodnie z deklaracjami samych beneficjentów wskaźnik został osiągnięty na poziomie 100%, jednak na poziomie Programu – realizacja wskaźnika jest na poziomie zaledwie 1%). Wartości docelowe na poziomie
projektów nie zostały jeszcze osiągnięte w przypadku takich rezultatów jak: Liczba szkół podłączonych do szerokopasmowego Internetu (88%85) ; Liczba instytucji publicznych podłączonych do szerokopasmowego Internetu (za wyjątkiem szkół) (wskaźnik osiągnięty na poziomie
86%86) ; Liczba instytucji publicznych, które uzyskały możliwość dostępu do szerokopasmowego Internetu (za wyjątkiem szkół) (95%87). Problemowym jest też wskaźnik „Przepustowość
utworzonej sieci szerokopasmowej”, którego poziom realizacji (według danych przekazanych
na potrzeby ewaluacji88) wynosi zaledwie 8%. Tak niski poziom wynika z tego, że największa
wartość docelowa została ustalona w ramach 1 projektu89 (Budowa sieci szerokopasmowej
na terenie Starówki w Gliwicach wraz z punktami PIAP), którego rzeczowa realizacja zakończyła się 31.08.2015. Zgodnie z informacjami beneficjenta, wskaźnik powinien zostać jednak
osiągnięty w okresie 1 roku od tej daty. Analiza tego wskaźnika bez tego 1 projektu wskazuje
82
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Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2012 r, Raport PBS, 2012.
Wskaźnik „Liczba przedsiębiorstw, które uzyskały możliwość dostępu do internetu” został osiągnięty na poziomie 2897%,
wskaźnik „Liczba instytucji, które uzyskały możliwość dostępu do internetu” osiągnięty na poziomie 786%.
Wskaźnik „Liczba MŚP, które uzyskały możliwość dostępu do szerokopasmowego internetu” osiągnięty na poziomie 101%,
wskaźnik dotyczący liczby instytucji mających możliwość dostępu do szerokopasmowego internetu został osiągnięty na
średnim poziomie 100%.
Największy problem w realizacji wartości zakładanej dotyczy projektu pn. „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Gmina Sosnowiec”. Zgodnie jednak z informacją beneficjenta, wartość docelowa powinna zostać
osiągnięta w ciągu roku od rzeczowego zakończenia projektu, tj. 30.08.2016 r.
Ibidem.
Z informacji przedstawionych przez beneficjenta wynika, że wartość została przeszacowana na etapie planowania – wartość osiągnięta została obliczona na podstawie danych GUS.
Dane zostały wygenerowane w dniu 16.08.2016 – jest to istotna informacja w świetle tego, że wartości wskaźników rezultatów z części projektów mogły być osiągnięte już po tej dacie.
W sumie wskaźnik został wykazany w 4 projektach.

jednak, że wartość zostałaby w pełni osiągnięta (100%). Analizując zmiany wskaźników trzeba
mieć też na uwadze wskaźniki kontekstowe oraz te wykazane na etapie diagnozy RPO. W ramach diagnozy zwracano uwagę na niezadowalający stan infrastruktury teleinformatycznej
w regionie: niewystarczająca ilość i jakość sieci szkieletowych i dystrybucyjnych (w tym sieci
opartych o technologie przewodowe i bezprzewodowe), publicznych punktów dostępu do Internetu oraz centrów zarządzania sieciami. Powyższe stanowiło podstawę do podjęcia działań
w tym zakresie. Innym czynnikiem uzasadniającym realizację działań w tym zakresie był wciąż
wysoki poziom wykluczenia cyfrowego wśród ludności województwa śląskiego. Przesłanką
realizacji działania było też to, że w 2005 roku z istniejących w województwie gospodarstw
domowych zaledwie 41,7% wyposażonych było w komputery osobiste, w tym z dostępem do
Internetu 27,3 % (4. Miejsce w kraju), podczas gdy średnia krajowa wynosiła 38,6%, (z dostępem do Internetu w Polsce – 22,5%). W roku 2015 komputer posiadało już 75,9%, a komputer z dostępem do Internetu – 75,1% (w Internet szerokopasmowy wyposażone było 51,9%
gospodarstw domowych)90. Dane te pokazują bardzo dużą zmianę, jaka zaszła w ciągu 10 lat
w regionie w zakresie dostępu do komputerów oraz Internetu. Zdaniem samych beneficjentów
realizowane w ramach Działania 2.1 projekty przyczyniły się do zwiększenia dostępu do Internetu, zapewnienia dostępu do elektronicznej informacji publicznej czy też wzrostu liczby osób
korzystających z Internetu. W najmniejszym stopniu projekty wpłynęły zaś na ograniczenie
zjawiska wykluczenia cyfrowego na obszarach wiejskich (wynikało to z tego, że znaczna część
projektów była realizowana na obszarach miejskich).
Rysunek 6. Opinie beneficjentów dotyczące uzyskanych efektów Działania 2.1.
RPO WSL 2007-2013
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Udzielone w ramach Działania wsparcie zostało ocenione jako odpowiadające na potrzeby
beneficjentów. Oceniając realizację celu szczegółowego, należy zaznaczyć, że projekty w zdecydowanej większości nie były nastawione na tworzenie sieci otwartych dla mieszkańców.
Zgodnie z logiką interwencji, zdiagnozowanym problemem był ograniczony dostęp zarówno
mieszkańców jak i instytucji/podmiotów publicznych do Internetu, a wsparcie zostało w dużej
mierze zaprojektowane tak, by zapewnić dostęp do sieci przede wszystkim podmiotom publicznym (wyjątkiem były projekty dotyczące budowy PIAP, z których korzystać mogą wszyscy
mieszkańcy). Inwestowanie w sieci zamknięte było bardziej opłacalne i bezpieczne dla beneficjentów w tamtych latach (kwota dofinansowania w przypadku takich projektów była zdecydowanie wyższa niż dla projektów nastawionych na sieci otwarte). Problemem w pełnym zrealizowaniu omawianego celu szczegółowego jest też okres przejściowy, w którym nie można
do powstałej sieci podłączać zwykłych odbiorców fizycznych – zgodnie z nowymi przepisami
okres przejściowy jest tożsamy z okresem amortyzacji majątku (czyli przykładowo 7-9 lat).91
W tym okresie sieci będą wykorzystywane głównie na potrzeby obecnych odbiorców (instytucjonalnych) – jednakże ocena tego stanu rzeczy nie powinna być negatywna. Z jednej strony
projekty odpowiedziały na potrzeby instytucji i podmiotów w zakresie dostępu do wysokiej
jakości sieci. Z drugiej strony mieszkańcy regionu (jak wskazują przytoczone wyżej wskaźniki GUS oraz wypowiedzi ekspertów dziedzinowych – uczestników wywiadu grupowego) posiadają dostęp do Internetu – w latach 2007-2015 nastąpiła w tym zakresie istotna zmiana
– w pewnej mierze to też wynik rozwoju technologicznego (Internet mobilny, smartfony, itp.).
W chwili obecnej można stwierdzić, że cel polegający na zapewnieniu powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu nie został zrealizowany w całości. Z opinią tą
nie do końca zgadzali się jednak uczestnicy wywiadu grupowego 92, którzy zwrócili uwagę na
to, że kształt wsparcia został opracowany dokładnie na podstawie analizy rynku i planów inwestycyjnych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych w celu realizacji inwestycji sieci w tych miejscach, gdzie przedsiębiorstwa nie planowały swoich własnych inwestycji. Wniosek ten jednak
nie znalazł potwierdzenia w analizie desk research – sami autorzy Programu zakładali bowiem
zdecydowanie większy poziom oddziaływania interwencji na zapewnienie mieszkańcom/osobom fizycznym dostępu do Internetu. Rezultaty nie objęły zaś bezpośrednio mieszkańców regionu (o czym świadczy bardzo niski poziom realizacji wskaźnika programowego – Liczba osób,
które uzyskały możliwość dostępu do Internetu)93.

Skuteczność realizacji celu dot. wzrostu liczby usług
publicznych świadczonych drogą elektroniczną
W ramach Działania 2.2 realizowano inwestycje dotyczące tworzenia rozwiązań zarówno
front oraz back office –sprawne funkcjonowanie usług publicznych skierowanych do obywateli
(front office) nie mogłoby mieć miejsca bez dobrych rozwiązań usprawniających procesy w samych urzędach i jednostkach im podległych (back office). Wśród beneficjentów większym zainteresowaniem cieszyły się projekty dotyczące systemów back office (67,9% badanych w ramach badania ilościowego wskazało ten typ projektu), mimo to udało się przekroczyć wskaźnik
liczby projektów dotyczących e-usług założony w Programie (poziom realizacji wyniósł 218%).
W przypadku projektów nastawionych na wsparcie funkcjonowania podmiotów i instytucji
91
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IDI z IZ RPO WSL.
Wywiady grupy z ekspertami dziedzinowymi.
Podobny wniosek znalazł się w Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WSL 2007-2013 za I półrocze 2015 roku.

publicznych zakupiono 9484 zestawów komputerowych (100,1% poziom realizacji wskaźnika) oraz 17980 urządzeń peryferyjnych (99,5% poziom realizacji wskaźnika). Wdrożono 1338
programów antywirusowych, 145 systemów archiwizacji danych oraz 162 kompleksowych
systemów zarządzania w jednostkach publicznych (w tym SEOD) – te 3 wskaźniki zostały osiągnięte w 100%. W ramach inwestycji wspierających obszar usług publicznych udostępniono
online 1169 rejestrów publicznych (134,1%), uruchomiono 2941 aplikacji (100%), 150 portali
(100%), 746 serwerów (100%), 29 systemów GIS (100%) oraz 88098 usług online94 (z czego
najwięcej na poziomie 1 i 2, a najmniej na 4). W przypadku usług online – cztery wskaźniki
odnoszące się do poziomów ich zaawansowania zostały przekroczone (w największym stopniu przekroczono wartość wskaźnika dotyczącego liczby e-usług na poziomie 4 – realizacja na
poziomie 185,2%). Wartość wskaźnika dotyczącego liczby powstałych e-usług została przekroczona na poziomie Programu o 47%. Skuteczna realizacja założonych wartości wskaźników
produktu nie przełożyła się jednak na zidentyfikowane przez beneficjentów rezultaty (trzeba
jednak pamiętać, że część projektów zakończyła się w ostatnich miesiącach 2015 roku, a rezultaty powinny zostać osiągnięte w okresie do roku od zakończenia rzeczowej zarówno realizacji
projektów). Wskutek projektów Działania 2.2 aż 5276 jednostek sektora publicznego zaczęło
korzystać z utworzonych aplikacji – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 357%. Warto odnotować też, że średni czas realizacji jednej procedury wyniósł nieco ponad 6,4 godzin
(względem niemal 21,3 godzin planowanych – średnia wartość bazowa dla tego wskaźnika
była zaś na poziomie 40,3 godzin95. Dużym zainteresowaniem obywateli oraz przedsiębiorców
cieszą się też udostępnione rejestry publiczne (wskaźniki osiągnięte na poziomie 157 i 146%).
Pracownicy administracji chętnie wykorzystują także system GIS w codziennej pracy – świadczy o tym ilość procedur realizowanych z udziałem systemu (5864, tj. 103% wartości zakładanej). Wdrożenie systemów back i front office przyczyniło się także do skrócenia czasu realizacji
procedury oraz obsługi klientów (wskaźniki osiągnięte na poziomie 93 i 97%96). Realizowane
inwestycje nie przyczyniły się do zakładanego wzrostu liczby osób mających możliwość używania podpisu elektronicznego (wskaźnik osiągnięty na poziomie 10%97), a co za tym idzie do
wzrostu ilości procedur wewnętrznych realizowanych w oparciu o tego typu podpis. W przypadku wyłączenia z analizy projektu ŚKUP – wskaźnik zostałby jednak zrealizowany. Mając na
uwadze cel szczegółowy, trzeba przede wszystkim skupić się na poziomie realizacji wskaźnika
mówiącego o liczbie użytkowników korzystających miesięcznie z uruchomionych usług online
(%). Z jednej bowiem strony, wartość tego wskaźnika została przekroczona względem wartości
docelowej określonej w Programie (379%98). Z drugiej zaś strony, wskaźnik (na poziomie samych projektów w ujęciu miesięcznym) został osiągnięty tylko w 47%. Beneficjenci wskazywali
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Według danych za rok 2012 – 1 urząd na 3 udostępniał usługi elektroniczne inne niż oparte o tzw. wzór pisma ogólnego.
Źródło: Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2012 r, Raport PBS, 2012.
Analizie poddano tylko projekty, dla których założono wartość bazową wskaźnika większą od 0. W przypadku analizy
wszystkich projektów (zarówno tych, dla których nie podano wartości bazowej, jak i tych dla których została ona podana):
wartość osiągnięta wyniosłaby średnio 1910,4 względem średniej wartości planowanej 2054,5 godzin.
Zgodnie z informacjami beneficjentów, zaplanowane wartości wskaźników miały zostać osiągnięte w ciągu roku od zakończenia rzeczowej realizacji projektów. Wskazywano w tym przypadku na to, że stworzone systemy były czymś nowym
dla pracowników instytucji – w związku z tym konieczne było zaznajomienie się z systemem, sprawdzanie przez jakiś czas
poprawności wprowadzanych danych i realizacji procedur (wszystkie te elementy wpływały bezpośrednio na wydłużenie
się okresu osiągnięcia obu wskazanych wskaźników). W chwili generowania danych okres ten jeszcze nie upłynął.
Niski poziom realizacji wynika z faktu, że w ramach projektu „Śląska Karta Usług Publicznych” wskaźnik ten zostanie zrealizowany dopiero do końca roku 2016 (zgodnie z deklaracją beneficjenta) – wartość docelowa została określona na poziomie 150 000 osób.
W celu obliczenia tej wartości, przemnożono wartość osiągniętą wskaźnika na poziomie projektów przez 12 z uwagi na
to, że wskaźnik w projektach był liczony w ujęciu miesięcznym (nazwa wskaźnika: Liczba użytkowników korzystających
miesięcznie z uruchomionych usług online).
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jednak w WoP, że wskaźnik zostanie osiągnięty w ciągu 12 miesięcy od daty zakończenia projektów. W przypadku wyłączenia z analizy tego typu projektów (zakończonych po 16.08.2015)
– realizacja wskaźnika wyniosłaby niemal 80%. Problem z realizacją wartości zakładanych
tego wskaźnika jest dość złożony. Z jednej strony – najwięcej usług powstało na poziomie 1
– Informacja, co nie jest dość atrakcyjne z punktu widzenia użytkowników (usługi takie nie pozwalają na załatwienie sprawy bez wizyty w urzędzie) – podobne zresztą wnioski formułowano w poprzednich badaniach99. Z drugiej strony, problemem był brak odpowiednich działań
promujących powstające usługi100, na co wskazywał też przedstawiciel IZ w trakcie wywiadu.
Brak działań promocyjnych może dziwić z uwagi na wyniki badania PBS, gdzie wskazano, że
zdecydowana większość takich urzędów informuje oraz zachęca obywateli i przedsiębiorców
do korzystania z usług administracji publicznej przez Internet101. Przyczyną tego stanu rzeczy
może być też to, że wciąż istnieje dość liczna grupa osób, które wolą kontakt bezpośredni niż
elektroniczny (poczucie, że sprawa jest załatwiona wtedy, kiedy robi się to osobiście)102. Uzupełnieniem tych informacji może być analiza wskaźnika „Odsetek osób korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną” (GUS BDL) na poziomie województwa. Z danych
statystycznych wynika, że w roku 2008 odsetek ten wynosił 22,4 a w roku 2015 – 29,4. Zdecydowanie jednak lepiej sytuacja wygląda w przypadku przedsiębiorstw (% przedsiębiorstw
sektora niefinansowego wykorzystujących Internet w kontaktach z administracją publiczną)
– w roku 2008 kontakty online z administracją podejmowało 63,8% przedsiębiorstw, a w roku
2014 aż 93,4%. Te dwa wskaźniki statystyki ogólnej pokazują wyraźnie kto jest tak naprawdę
odbiorcą tworzonych usług online i aplikacji. Można zaryzykować stwierdzenie, że znacznie
większym zainteresowaniem będą się cieszyć zawsze usługi i aplikacje kierowane stricte do
przedsiębiorstw. Wniosek taki zgodny jest z opinią przedstawiciela IZ, który tego typu okoliczność wskazał jako możliwe wyjaśnienie niedostatecznego poziomu korzystania z e-usług przez
zwykłych mieszkańców. Z deklaracji beneficjentów wynika, że najwięcej e-usług powstało
w takich obszarach jak zdrowie (31,1%), geodezja i kartografia (24,4%), podatki i opłaty (20%).
Zdecydowanie mniej powstało e-usług związanych właśnie z obszarem prowadzenia działalności gospodarczej – zaledwie 4,4%.
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Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, AGROTEC sp.
z o.o., WISE sp. z o.o., Warszawa (2014) ; Wpływ RPO WSL na lata 2007-2013 na rozwój społeczeństwa informacyjnego
w regionie, IPM sp. z o.o., EGO S. C., Katowice 2012.
Ibidem.
Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2012 r, Raport PBS, 2012.
Ocena wpływu wsparcia udzielonego w ramach RPO WP 2007-2013 na rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim, AGROTEC sp. z o.o., Warszawa 2015.

Rysunek 7. Obszary, w których powstawały e-usługi
31,1%

Zdrowie
Geodezja, kartograﬁa

24,4%

Podatki i opłaty

20,0%

Budownictwo, architektura, urbanistyka

17,8%

Komunikacja, drogownictwo i transport

11,1%

Kultura, sport

11,1%

Gospodarka komunalna

8,9%

Ochrona środowiska

8,9%

Sprawy obywatelskie

8,9%

Nieruchomości, lokale mieszkalne i użytkowe

6,7%

Działalność gospodarcza

4,4%

Promocja i informacja o regionie

4,4%

Usługi techniczne

4,4%

Dowody osobiste, meldunki, wybory

2,2%

Turystyka

2,2%

Rolnictwo, łowiectwo, rybołówstwo, leśnictwo

2,2%

Bezpieczeństwo publiczne

2,2%

Urodzenia, małżeństwa, zgony

2,2%

Sprawy społeczne / pomoc społeczna

2,2%

Nie wiem / trudno powiedzieć

4,4%

Źródło: Badanie CAWI/CATI, n=45
Generalnie wzrost liczby oferowanych e-usług to główny efekt Działania 2.2, co należy ocenić
bardzo pozytywnie – było to bowiem w pełni zgodne z kierunkiem wyznaczonym przez diagnozę w tym zakresie i sformułowany cel szczegółowy Priorytetu II. W tym obszarze warto
zwrócić uwagę na dwa najważniejsze projekty zrealizowane w ramach tego Działania: SEKAP
i ORSIP. Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów
oceniła SEKAP jako sukces Polski w e-administracji – z pewnością więc można uznać ten projekt za dobrą praktykę na poziomie co najmniej krajowym. Wśród innych efektów projektów
Działania wymieniano wzrost jakości pracy pracowników instytucji (beneficjentów) czy wzrost
liczby użytkowników uruchomionych aplikacji/usług.
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Rysunek 8. Opinie beneficjentów dotyczące uzyskanych efektów Działania 2.2.
RPO WSL 2007-2013
Wzrost liczby oferowanych publicznych e-usług

8%

26%

58%

2%
6%

Wzrost zaawansowania (jakości, możliwości technicznych)
oferowanych e-usług

45%

42%

9%

Wzrost liczby użytkowników uruchomionych aplikacji/usług

43%

47%

6% 2%
2%

Podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników

42%

Wzrost jakości pracy pracowników instytucji

42%

Usprawnienie wewnętrznego i zewnętrznego obiegu dokumentów
Wzrost efektywności pracy urzędu

30%

Wzrost bezpieczeństwa przechowywania i udostępniania danych

30%

Wzrost liczby wykonywanych procedur przy pomocy systemu
SEOD lub innego tożsamego

28%

Zapewnienie łatwego i szybkiego dostępu pracownikom do informacji
będących w posiadaniu innych podmiotów administracji publicznej

25%

Zintegrowanie wewnętrznego systemu informacji z systemami
nadrzędnymi: SEKAP i ePUAP

23%

Wzrost satysfakcji użytkowników uruchomionych aplikacji/usług
Spadek obciążenia pracą pracowników instytucji
Spadek liczby klientów obsługiwanych
bezpośrednio „przy okienku”

40%

42%

Raczej nie

9%

19%
21%

19%

17%
13%

9%

40%

Zdecydowanie nie

19%

6%

23%

43%

Spadek kosztów obsługi klientów/użytkowników 4%

Raczej tak

11%
60%

26%

9% 4%
15%

26%

34%

Zdecydowanie tak

6%
2% 15%

47%

9%
2%

6% 11%

53%

32%

19%

6%

11%

47%
17%

8%

11%

9%

36%

6%

Spadek liczby pracowników instytucji

6%
2%

51%

17%
11%

2%
4% 9%

43%

36%

2%
2%

8%

30%

Nie wiem/trudno powiedzieć

Źródło: Badanie CAWI/CATI, n=53
Cel szczegółowy dotyczący wzrostu liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną został osiągnięty – świadczy o tym liczba powstałych aplikacji i e-usług (wszystkie
wskaźniki produktu w tym zakresie zostały przekroczone) jak i stanowisko uczestników wywiadu grupowego103. Inną kwestią jest częściowe przełożenie się tych produktów na efekty
w postaci wykorzystywania powstałych rozwiązań. Największym zainteresowaniem wśród
obywateli i przedsiębiorców cieszą się powstałe aplikacje (wartości osiągnięte wskaźników
zostały przekroczone). Zdecydowanie gorzej wygląda jednak korzystanie przez mieszkańców
z e-usług (mimo, że założenia autorów Programu zostały przekroczone) – jest to obszar wymagający uwagi ze strony beneficjentów, którzy mogą zwiększać to zainteresowanie poprzez
bardziej intensywne działania promocyjne. Podsumowując – powyższe rozważania wskazują, że zdecydowanie bardziej zaspokojono potrzeby zdiagnozowane w ramach Działania 2.2.
W przypadku Działania 2.1 mimo zdiagnozowania problemu polegającego na niedostatecznym dostępie mieszkańców do szerokopasmowego Internetu, wsparcie było wykorzystywane
103
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Wywiad grupowy z ekspertami dziedzinowymi.

w zdecydowanie większym stopniu na zaspokojenie potrzeb instytucji niż mieszkańców. Działanie 2.1 odpowiedziało jednak na zidentyfikowaną w ramach analizy SWOT104 słabość regionu
polegającą na niewystarczającej długości sieci szerokopasmowej i jej bardzo nierównomiernym
rozłożeniu w regionie – wskaźnik na poziomie Programu został przekroczony o 37%. Na poziomie całego priorytetu można wskazać z jednej strony na niedostateczne wsparcie w zakresie
generowania miejsc pracy (niezrealizowanie wartości zakładanych w Programie), a z drugiej
strony na zrealizowanie zdecydowanie większej liczby projektów niż zakładano.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Które potrzeby zidentyfikowane
w ramach poszczególnych priorytetów Programu zostały zaspokojone, a które wymagają
dalszego wsparcia oraz w jakim zakresie wsprarcie Programu wpisało się w potrzeby beneficjentów?
Analiza wniosków o dofinansowanie (WoD) wskazała następujące problemy szczegółowe –
przesłanki realizacji projektów w ramach II Priorytetu RPO WSL 2007-2013:


niski stopień wykorzystania nowoczesnych TIK przez mieszkańców regionów105,



brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych danych pomiędzy jednostkami,



brak możliwości skrócenia czasu realizacji zadań wykonywanych przez administrację samorządową i jednostki jej podległe,



ograniczona dostępność informacji on-line o danych obszarach, jego atrakcjach, itp. dla turystów za pośrednictwem publicznych punktów dostępu do Internetu,



zagrożenie wykluczeniem cyfrowym dla osób mieszkających szczególnie w osiedlach odległych od centrów miast, osób o niskich kompetencjach komputerowych, osób w wieku poprodukcyjnym oraz tych znajdujących się w gorszej sytuacji materialnej,



problemy społeczne: utrudniony dostęp dla mieszkańców do usług publicznych świadczonych poprzez przestarzały system informatyczny,



problemy techniczne i organizacyjne: brak narzędzi do świadczenia usług drogą on-line,
brak zoptymalizowanych procesów obiegu dokumentów i procesów decyzyjnych, brak
wdrożonego zarządzania procesowego, czyli zespołu skoordynowanych działań w konkretnym środowisku prawnym i organizacyjnym, brak pełnego wykorzystania nowoczesnych
technologii w administracji publicznej, brak systemu integrującego poszczególne aplikacje
dziedzinowe funkcjonujące w strukturach administracji publicznej, problem dostępu do zawartości rejestrów dziedzinowych – każdy z systemów ewidencyjnych posiadał swój własny rejestr i nie było możliwości wymiany/aktualizacji informacji między nimi,



problemy ekonomiczne: wydłużony czas realizacji poszczególnych procedur, wysokie koszty świadczenia usług publicznych, wysokie koszty dla interesantów zarówno w wymiarze
poświęcanego czasu jak i pieniędzy na pozyskiwanie wszelkich zaświadczeń w różnych instytucjach.

Oceniając wsparcie z punktu widzenia potrzeb beneficjentów, należy podkreślić, że aż 83,6%
badanych przyznało, że realizowany projekt rozwiązał wszystkie problemy i wyzwania stanowiące przesłankę realizacji. O wysokim poziomie adekwatności typów projektów do potrzeb
świadczy też fakt, że w ramach II Priorytetu nie zidentyfikowano generalnie problemu niskiego
104
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RPO WSL 2007-2013, Katowice 5 grudnia 2011.
Zidentyfikowany problem ma jednak zasięg ogólnopolski i według prowadzonych badań jest to wynik ogólnego braku potrzeby korzystania z takich rozwiązań i znajomości korzyści z tego wynikających.
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zainteresowania aplikowaniem o wsparcie (pewnym wyjątkiem był ogłoszony 3. nabór w ramach Działania 2.1 do którego dopuszczono również przedsiębiorców telekomunikacyjnych –
zainteresowanie z ich strony było jednak niskie przede wszystkim z tego powodu, że nabór był
już w końcowym okresie perspektywy finansowej106 i jednocześnie w tym okresie realizowany
był nabór w ramach Działania 8.3 PO IG107). Na adekwatność zakresu wsparcia do potrzeb
wskazywano też w poprzednich badaniach ewaluacyjnych108. Wśród typów projektów, które
najchętniej były realizowane przez beneficjentów znalazły się: tworzenie PIAP oraz budowa
systemów back office (73,6% badanych uznało, że ich funkcjonalność jest raczej wysoka a 25%
przyznała, że potencjał systemów wykorzystywany jest w ponad 91%). W ramach Działania
2.2 chętnie korzystano także z możliwości organizowania szkoleń użytkowników systemów
front i back office (32,1% badanych wskazało ten typ projektu109). Pomimo, że zdecydowana
większość badanych przyznała, że projekty odpowiedziały w pełni na potrzeby, to nadal istnieją w opinii badanych obszary wymagające dalszych działań. Z jednej strony, wśród przykładów
niezrealizowanych jeszcze działań wskazywano na:


stworzenie bardziej zaawansowanej rozbudowy serwerowni i modernizacji stacji diagnostycznych – nie wystąpiono o ich realizację w ramach projektu z uwagi na zbyt wysokie koszty takiego kompleksowego rozwiązania,



zbudowanie sieci bezprzewodowej w instytucji,



promocję powstałych e-usług,



objęcie zasięgiem tworzonej sieci szerokopasmowej większej liczby miejscowości,



zwiększanie zainteresowania korzystaniem z e-usług110.

Z drugiej strony ponad połowa badanych (52,3%111) przyznała, że nadal posiadają potrzeby
wymagające wsparcia w przyszłości. Wśród istniejących potrzeb wymieniano m.in.:


konieczność zakupu nowego sprzętu komputerowego, sprzętu na potrzeby serwerowni,



tworzenie serwerowni i archiwów cyfrowych,



konieczność zakupu licencji i oprogramowania,



uruchamianie nowych e-usług i aplikacji (przede wszystkim front office ale i back office – np.
SEOD),



dodawanie nowych funkcjonalności do powstałych systemów,



rozbudowywanie baz danych, które będą mogły być udostępniane online,



tworzenie Hot spotów i sieci Wi-Fi,



rozbudowa sieci szerokopasmowej (kolejne punkty dostępowe),



zapewnienie mieszkańcom dostępu do sieci szerokopasmowej.
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IDI z przedstawicielem IZ.
Który został oceniony przez uczestników wywiadu grupowego (z ekspertami dziedzinowymi) jako bardziej atrakcyjny dla
tej grupy beneficjentów.
Wpływ RPO WSL na lata 2007-2013 na rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie, IPM sp. z o.o., EGO S. C., Katowice 2012 ; Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, AGROTEC sp. z o.o., WISE sp. z o.o., Warszawa (2014).
CAWI/CATI, n=67.
Ibidem.
Przeciwnego zdania było tylko 16,4% respondentów.

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w kolejnych latach jest podnoszony również w dokumentach strategicznych. W Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa śląskiego 2020+ wskazano na następujące potrzeby w tym obszarze:
1. Rozwój kompetencji cyfrowych – w tym:


dostosowywanie posiadanych kompetencji cyfrowych do zachodzących zmian społecznych i technologicznych,



rozwój zaawansowanych kompetencji cyfrowych,



podniesienie kompetencji z zakresu bezpiecznego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

2. Zwiększenie dostępności danych publicznych, w tym:


udostępnianie w formie elektronicznej wysokiej jakości danych będących w dyspozycji
podmiotów sektora publicznego w sposób ułatwiający ich automatyczne przetwarzanie,



rozwój usług i aplikacji korzystających z udostępnianych danych,



rozwój systemów pozyskiwania i przetwarzania danych na potrzeby zarządzania opartego na faktach w administracji publicznej.

3. Rozwój elektronicznych usług publicznych, w tym:


racjonalizacja kosztów transakcyjnych elektronicznych usług publicznych,



podniesienie jakości i dojrzałości elektronicznych usług publicznych o wysokim potencjalne wykorzystania,



upowszechnienie wykorzystania elektronicznych usług publicznych.

Wskazane cele i działania Strategii nastawione są w sporej części na kontynuację działań
przede wszystkim zbieżnych z zakresem wsparcia Działania 2.2 RPO WSL 2007-2013. Również w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” są nawiązania do dalszego rozwoju działań związanych z obszarem ICT (w zakresie: dalszego tworzenia instrumentów ułatwiających nawiązywanie relacji pomiędzy firmami, w tym poprzez zwiększenie dostępności
infrastruktury i usług sektora ICT; wzrostu wykorzystywania nowych technologii w tym ICT
w zakresie obsługi pacjenta i diagnostyki zdrowotnej; wdrażania rozwiązań zwiększających
dostępność do infrastruktury i podnoszących kompetencje społeczeństwa informacyjnego
oraz rozwój usług elektronicznych i mobilnych; zwiększenia cyfrowych umiejętności/kompetencji administracji samorządowej, w tym umiejętności otwartej komunikacji z obywatelami
z wykorzystaniem narzędzi ICT). Jak widać kierunki działań wskazują również na kontynuację
efektów Działania 2.2. Trzeba jednak zauważyć, że te kierunki rozwoju nie byłyby możliwe beż
powstałej w ramach Działania 2.1 infrastruktury, z której mogą korzystać instytucje i podmioty publiczne w regionie. Poza dokumentami regionalnymi, analizie poddano także dokumenty
na poziomie poszczególnych subregionów. Okazuje się, że nie wszystkie subregiony zidentyfikowały w swoich strategiach potrzeby związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego.
W przypadku Subregionu Południowego wskazano na istniejące nadal potrzeby w zakresie
rozwijania e-usług publicznych dostępnych zarówno dla mieszkańców subregionu, jak i przedsiębiorców (w tym digitalizacja zasobów publicznych), stworzenia warunków do rozwoju ebiznesu oraz wykorzystania TIK wewnątrz firmy, jak również do kontaktów z innymi przedsiębiorcami. W Strategii112 wskazano także na konieczność dalszych inwestycji w zakresie budowy
sieci szerokopasmowych o wysokiej przepustowości (sieci NGN) oraz budowy kolejnych PIAP.
112

STRATEGIA ROZWOJU SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, Bielsko-Biała 2014.
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W Strategii113 Subregionu Zachodniego również wskazywano na konieczność szerokiego rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Wśród celów wskazywano na konieczność rozwijania
kompetencji cyfrowych, promowanie wykorzystywania narzędzi informatycznych do realizacji
różnych funkcji gospodarczych, społecznych, administracyjnych etc. oraz dalszy rozwój infrastruktury informatycznej.
Podobne potrzeby zidentyfikowane zostały w Subregionie Północnym. W Strategii114 zwrócono uwagę na konieczność: koordynacji i wspierania działań związanych z rozbudową sieci teleinformatycznych; likwidacji „białych plam” w dostępie do Internetu szerokopasmowego oraz
wspierania integracji sieci szerokopasmowych; rozbudowy i modernizacji infrastruktury teleinformatycznej z zapewnieniem jej bezpieczeństwa oraz jakości; zwiększenia poziomu rozwoju
systemów informatycznych na całym obszarze subregionu, w tym w instytucjach publicznych;
wspierania firm sektora ICT świadczących usługi w zakresie infrastruktury sieci teleinformatycznych; upowszechnienia dostępu do Internetu w miejscach publicznych jako elementu przestrzeni publicznej. Dodatkowo założono rozwój e-usług publicznych – szczególnie na obszarze miasta
Częstochowa. Jedynym subregionem, który w swej Strategii115 nie odnosi się bezpośrednio do
potrzeb związanych z dalszym rozwojem społeczeństwa informacyjnego, jest Subregion Centralny. W Strategii można jednak znaleźć cele, które pośrednio nawiązują do wykorzystywania już
powstałych efektów w tym obszarze. Należą do nich np. oparcie gospodarki na wiedzy i innowacji (społeczeństwo informacyjne jest jednym z warunków rozwoju innowacyjności i gospodarki
opartej na wiedzy), rozwój kapitału ludzkiego w kierunku stworzenia z subregionu atrakcyjnego
miejsca osiedlenia się. Taki stan rzeczy może wskazywać, że Subregion Centralny posiada już odpowiedni poziom kapitału w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, dlatego też w kierunkach rozwoju wskazuje na elementy ten potencjał wykorzystujące. Podsumowując powyższe informacje należy stwierdzić istnienie w dalszym ciągu szeregu potrzeb w zakresie rozwoju
społeczeństwa informacyjnego w regionie. Potrzeby artykułowane są zarówno przez beneficjentów jak i autorów dokumentów strategicznych. Znamienny jest jednak podział między województwem a jego składowymi (subregionami). Na poziomie całego regionu wskazuje się bowiem
przede wszystkim na potrzeby związane z rozwojem e-usług, cyfryzacji danych publicznych oraz
wzrostem kompetencji cyfrowych116 (odpowiada to w dużej mierze zakresowi Działania 2.2 RPO
WS 2007-2013). W dalszym ciągu istnieją potrzeby w obszarze rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie śląskim dotyczące rozwoju e-usług, cyfryzacji danych publicznych
oraz wzrostu kompetencji cyfrowych. Rozwój e-usług oraz cyfryzacja danych publicznych będzie
wspierana w ramach II Priorytetu RPO WSL 2014-2020. Brak jednak w ramach tej osi działań
skierowanych na rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców. Z tego powodu rekomenduje się
wprowadzenie rozwiązań premiujących ewentualną komplementarność projektów dotyczących
przede wszystkim e-usług (II oś RPO WSL 2014-2020) z projektami edukacyjnymi XI osi RPO
WSL 2014-2020 (w zakresie umiejętności cyfrowych )117. Wprowadzane rozwiązania muszą
113
114
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Strategia rozwoju Subregionu Zachodniego na lata 2014-2020.
STRATEGIA ROZWOJU SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I REGIONALNYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH, Częstochowa 2015.
STRATEGIA ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 R., ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZAGADNIEŃ ROZWOJU TRANSPORTU MIEJSKIEGO, WRAZ ZE STRATEGIĄ DLA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH (ZIT).
Również uczestnicy FGI (z ekspertami dziedzinowymi) wskazywali na duże potrzeby w zakresie rozwoju kompetencji.
W ich opinii problemem był brak dużych projektów edukacji informacyjnej. Działania te powinny być realizowane komplementarnie do projektów inwestycyjnych.
Wprowadzane rozwiązania muszą jednak uwzględniać specyfikę Działania 11.4 – planowane projekty dotyczą przede
wszystkim umiejętności i kompetencji cyfrowych, które są promowane w celu poprawy sytuacji beneficjentów na rynku
pracy (kursy ICT itp.). Celem tych działań, co do zasady, nie jest jednak podnoszenie kompetencji cyfrowych niezbędnych

jednak uwzględniać specyfikę Działania 11.4 – planowane projekty dotyczą przede wszystkim
umiejętności i kompetencji cyfrowych, które są promowane w celu poprawy sytuacji beneficjentów na rynku pracy (kursy ICT itp.). Celem tych działań, co do zasady, nie jest jednak podnoszenie
kompetencji cyfrowych niezbędnych do wykonywania np. działań związanych z e-administracją,
lecz ułatwienie znalezienia pracy/ utrzymania pracy w wyniku zdobycia umiejętności ICT. 2/ Rozważenie możliwości nawiązania ścisłej współpracy pomiędzy IZ RPO WSL a IZ PO PC w celu
lepszej koordynacji działań inwestycyjnych RPO WSL i „miękkich” PO PC, czego efektem może
być osiągnięcie komplementarności tych działań. W ramach PO PC realizowane są projekty dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, a wzrost kompetencji cyfrowych traktowany
jest jako cel sam w sobie (bez względu na sytuację beneficjenta na rynku pracy). W ramach PO PC
realizowane są bowiem projekty dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, a wzrost
kompetencji cyfrowych traktowany jest jako cel sam w sobie (bez względu na sytuację beneficjenta na rynku pracy)118. Z kolei na poziomie trzech subregionów nadal widoczne są potrzeby
w zakresie rozwoju infrastruktury szerokopasmowej czy punktów dostępowych – szczególnie
w zakresie dostępu zwykłych mieszkańców (istniejące nadal białe i szare plamy w regionie)119.
Wyjątkiem jest tu jedynie Subregion Centralny – może to wynikać z faktu, że subregion zrealizował najwięcej działań w ramach II Priorytetu RPO WSL w latach 2007-2015 i z tego powodu jego
potrzeby w tym obszarze w dużej mierze zostały zaspokojone (bardziej szczegółowe informacje
znajdują się w dalszej części rozdziału). Potrzeby dotyczące sieci dostępowych będą mogły być
zaspokojone dzięki wsparciu z poziomu krajowego – PO PC 2014-2020.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Jaki udział w realizacji przyjętej strategii rozwoju miał RPO WSL (w obszarach, których dotyczyły jego poszczególne priorytety)?
W jakim stopniu działania i projekty podejmowane w ramach RPO WSL były kompatybilne
i synergiczne z innymi programami i działaniami i wzajemnie się z nimi uzupełniały?
W roku 2000 uchwalono Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015,
w której zapisano cel strategiczny: Rozwijanie informatyki i telekomunikacji. W ramach tego
celu zaplanowano działania, które trudno byłoby jednak analizować z perspektywy później zaplanowanych działań RPO WSL 2007-2013 z uwagi na ich niski stopień przystawalności, a zarazem ogólny charakter tych pierwszych. Dopiero w roku 2010 dokonano aktualizacji wspomnianej Strategii, w której założono działania w kierunku:
1. Rozwoju kompetencji i usług społeczeństwa informacyjnego – zwrócono tu m.in. uwagę na
konieczność: rozwoju platform cyfrowych w instytucjach publicznych (takich jak np. ePUAP
SEKAP, a także e-Urząd), rozwoju e-usług i aplikacji (w tym systemów przestrzennych),
2. Rozwoju informatyki i telekomunikacji. Do głównych typów działań zaliczono m.in.: rozbudowę sieci teleinformatycznych, likwidowanie białych plam, poprawę bezpieczeństwa korzystania z sieci, rozwój systemów informatycznych w podmiotach publicznych oraz zapewnianie dostępu do Internetu w miejscach publicznych.
Działania te były już spójne z zakresem wsparcia, jakie przewidziano w ramach RPO WSL
2007-2013. W roku 2013 dokonano kolejnej aktualizacji Strategii. W jej ramach założono
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do wykonywania np. działań związanych z e-administracją, lecz ułatwienie znalezienia pracy/utrzymania pracy w wyniku
zdobycia umiejętności ICT.
Zadanie to jest już realizowane z uwagi na funkcjonowanie Zespołu do spraw koordynacji działań w obszarze e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych – w którego skład wchodzi
Marszałek Województwa Śląskiego i Minister cyfryzacji.
Na takie wnioski zwracał też uwagę przedstawiciel IZ w trakcie prowadzonego wywiadu indywidualnego.
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cele operacyjne odnoszące się co prawda nadal do rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
jednak były to już cele bardziej szczegółowe i specjalistyczne, np.: zwiększanie dostępności
infrastruktury i usług sektora ICT dla firm, wykorzystanie nowych technologii w tym ICT w zakresie obsługi pacjenta i diagnostyki zdrowotnej czy podnoszenie kompetencji cyfrowych
mieszkańców. Były to więc cele, których realizacja w dużej mierze bazować miała na efektach
projektów dotychczas zrealizowanych. Z uwagi na brak informacji o kwotach wydatków poczynionych w latach 2007-2015 na wskazane wyżej działania (sprawozdania z realizacji Strategii120 zawierają informacje na poziomie celów operacyjnych, a nie działań – nie jest możliwe
wyodrębnienie bardziej szczegółowych kategorii), nie można dokonać ilościowej oceny pozwalającej na precyzyjne określenie w jakim stopniu RPO WSL 2007-2013 przyczyniło się do
realizacji wskazanych wyżej celów Strategii. Można jednak wskazać, że działania realizowane
w ramach II Priorytetu (poszczególne typy projektów) bezpośrednio wpisywały się w zakres
celów i działań Strategii regionu. Co więcej – w Strategii wpisano także wybrane przedsięwzięcia będące projektami realizowanymi w ramach Priorytetu (np. Stworzenie regionalnej
internetowej platformy e-usług publicznych, stworzenie regionalnej sieci szerokopasmowej).
Pośrednim rozwiązaniem pozwalającym na ocenę skali interwencji w ramach RPO WSL może
być porównanie nakładów poniesionych na poszczególne kategorie interwencji (realizowane
w ramach II Priorytetu RPO WSL) zarówno z RPO WSL (wszystkich priorytetów) jak i innych
programów operacyjnych – zakładać można bowiem, że projekty z tych samych kategorii interwencji realizowały ten sam cel Strategii. W przypadku II Priorytetu realizowano projekty
przypisane do trzech kategorii interwencji: 10 – Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym
sieci szerokopasmowe); 11 – Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.)
i 13 – Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.).
Zgodnie z danymi KSI SIMIK (stan na dzień 30.09.2016 ) w regionie śląskim zrealizowano 357
projektów o wartości ogółem 970 817 192,6 zł. W ramach RPO WSL było to 267 projektów
o wartości 884 259 742,1 zł co stanowi 91% wszystkich wydatków (ze środków unijnych)
w tym zakresie. 121. Realizacja Priorytetu II wpisywała się także w strategię sektorową „Śląskie mocne informacją” – Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa
Śląskiego (z 2009 roku). Priorytet realizował przede wszystkim cele związane z infrastrukturą
oraz usługami i treścią – na pozostałe cele również pośrednio oddziaływał. Zgodnie z informacjami przekazanymi w trakcie wywiadu grupowego122, Priorytet II przyczynił się do realizacji
przedmiotowej Strategii w 80%. Podsumowując – analiza wskazała na wysoki udział RPO WSL
2007-2013 w realizacji zapisów dokumentów strategicznych, zarówno na poziomie ogólnym,
jak i sektorowym („Śląskie mocne informacją” – Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego). Mając na uwadze tylko środki unijne, RPO WSL 2007-2013
odpowiadał za blisko 91% wszystkich wydatków w regionie związanych z infrastrukturą telekomunikacyjną, TIK oraz usługami i aplikacjami dla obywatelami.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Jaki udział w realizacji przyjętej strategii rozwoju miał RPO WSL (w obszarach, których dotyczyły jego poszczególne priorytety)?
W jakim stopniu działania i projekty podejmowane w ramach RPO WSL były kompatybilne
i synergiczne z innymi programami i działaniami i wzajemnie się z nimi uzupełniały?
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http://rcas.slaskie.pl/pl/artykuly/monitoring_i_ewaluacja/0/289.
Dane te dotyczą wszystkich projektów zrealizowanych w ramach RPO WSL 2007-2013, nie tylko w ramach Priorytetu II.
FGI z ekspertami dziedzinowymi.

Zagadnienie komplementarności zostało zbadane poprzez ocenę: komplementarności projektów w ramach całego RPO WSL 2007-2013 oraz projektów z innych środków; ocenę komplementarności wewnętrznej (analiza typów projektów, które były najczęściej realizowane
w ramach 1 inwestycji w Działaniach 2.1 i 2.2), ocenę efektów i uzupełniania się wsparcia
udzielonego w ramach cross-financingu oraz ocena różnych form dofinansowania (PRS vs.
ścieżka konkursowa). Analizując poziom komplementarności i synergii projektów realizowanych w ramach II Priorytetu trzeba wskazać, że w URPO WSL 2007-2013 wskazano na komplementarność Działania 2.1 z:


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Oś priorytetowa IV. LEADER Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju,



Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – Oś priorytetowa VIII. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki,



Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Z kolei dla Działania 2.2 wskazano:


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś priorytetowa IV. LEADER Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju,



Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa VII. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji,



Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Priorytet V. Dobre rządzenie,



Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013,



Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013: Priorytet
I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość – Działanie 1.2.1., 1.2.2
i 1.2.4. Priorytet III – Turystyka – Działanie 3.3. Priorytet IV – Kultura – Działanie 4.1. i 4.2.
Priorytet V – Środowisko – Działanie 5.4. Priorytet VI – Zrównoważony rozwój miast –
Działanie 6.2.1. i 6.2.2. Priorytet VII – Transport – Działanie 7.2. Priorytet VIII – Edukacja
– Działanie 8.1., 8.2. i 8.3. Priorytet IX – Zdrowie i rekreacja – Działanie 9.1. i 9.2.

Analiza WoD dla projektów z Działania 2.1 pokazuje, że średnio w ramach 1 projektu wykazywano komplementarność z 5,3 innymi projektami (w sumie wskazano 328 różnych zadań).
Najwięcej projektów komplementarnych (40) wykazano ramach inwestycji Śląska Regionalna
Sieć Szkieletowa. 24 działania komplementarne zostały wskazane w ramach inwestycji Rozwój
społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Gmina Siewierz. Najczęstszymi źródłami
finansowania projektów komplementarnych były: RPO WSL, środki własne (budżety miast),
ZPORR czy ogólnie określany EFRR. Analiza uzasadnienia komplementarności i synergii wskazuje na dość ogólne uzasadnienia istniejącego związku – zróżnicowane najczęściej w zależności od obszaru tematycznego danego projektu. Przykładowo projekt komplementarny z obszaru edukacji w połączeniu z projektem mającym na celu zapewnienie szkole/uczelni wyższej
Internetu szerokopasmowego umożliwia uruchomienie e-learningu, dostępu większej liczby
materiałów drogą elektroniczną – wzrasta zatem jakość edukacji i poziom wiedzy mieszkańców. Bardzo często jako projekty komplementarne wskazywano wszelkie działania mające na
celu uruchamianie usług publicznych online np. z zakresu kultury, edukacji, turystyki, medycyny, informacji przestrzennej, itd.
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W przypadku Działania 2.2, średnia liczba wskazywanych na etapie WoD projektów komplementarnych to 3,4 (w sumie wskazano 589 różnych inwestycji) . Najwięcej komplementarnych projektów – 74 – wskazano w ramach inwestycji e-Policja – w służbie społeczeństwu
województwa śląskiego. 14 projektów komplementarnych wykazano w ramach inwestycji Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie zasobami SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu. Podobnie jak w przypadku Działania 2.1, źródłami finansowania
projektów komplementarnych były najczęściej środki RPO WSL, EFRR, ZPORR, środki własne (budżet miasta/gminy). Analiza uzasadnień beneficjentów Działania prowadzi do wniosku
bardzo zbliżonego co w przypadku Działania 2.1. Uzasadnienia komplementarności wskazują
często na konieczność zapewnienia infrastruktury sieciowej dla inwestycji back i front Office
(dzięki temu systemy są stabilne, bezpieczne i umożliwiają swobodę i szybkość korzystania)
oraz na wpisywanie się projektów w główny projekt regionalny – SEKAP. Wsparcie udzielone
w ramach II Priorytetu realizowało przede wszystkim cele Strategii Rozwoju Województwa
Śląskiego na lata 2000-2015 (w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego) oraz Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego. W ramach Działania 2.1
najczęściej realizowano 3. Typ projektu (budowa PIAP). Co więcej, występuje silna i pozytywna
korelacja między pewnymi typami projektów – co oznacza, że beneficjent realizujący jeden typ
często realizował go w powiązaniu z innym rodzajem projektu. W Działaniu 2.1 taka zależność występuje między typami projektów nr 2 i 4 oraz między typami 3 i 4123 . W przypadku
Działania 2.2 zdecydowanie najczęściej realizowano oba typy projektów łącznie – co oznacza,
że beneficjenci w zdecydowanej większości jednocześnie realizowali projekty front jak i back
office – z przewagą tych drugich.124
W Działaniu 2.2 komplementarnie były podejmowane działania współfinansowane na zasadzie cross – financing’u, w zakresie szkoleń dla użytkowników systemów front i back-office`u,
co miało za zadanie poprawić efektywność i jakość rozwijanych usług (zgodnie z wynikami badania ilościowego CATI z beneficjentami wsparcia – wsparcie również w tym zakresie okazało się skuteczne). Zgodnie z danymi sprawozdawczymi125, wsparcie w zakresie obsługi informatycznych systemów wspomagania zarządzania w administracji publicznej pozwoliło objąć
szkoleniami 142 instytucje i 16 774 pracowników. Wsparcie w zakresie działań doradztwa we
wdrażaniu systemu e-Government otrzymało 195 instytucji i 10 250 pracowników. Łącznie
132 projekty Działania 2.2 realizowało cross-financing.
Ostatni aspekt badanej komplementarności dotyczy ścieżek wyboru projektów. Zdecydowana większość projektów w województwie realizowana była w wyniku ścieżki konkursowej
(w Działaniu 2.1 różnice te nie były jednak zbyt duże, co wynikało z tego, że PRS celowo wspierać miało rozwój sieci szkieletowej na obszarach poszczególnych subregionów – jak pokazała
jednak analiza zróżnicowania subregionalnego, największe wsparcie i tak uzyskał subregion
najlepiej rozwinięty, tj. Centralny). Dodatkowa analiza na poziomie działań i subregionów
pokazała (w przypadku Działania 2.1) przede wszystkim komplementarność w Subregionie
123
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Identyczna korelacja była zauważona w ramach badania: Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, AGROTEC sp. z o.o., WISE sp. z o.o., Warszawa (2014).
W ramach Działania 2.1 zaplanowano cztery typy projektów: 1. Budowa i przebudowa miejskich i regionalnych sieci szkieletowych; 2. Budowa i przebudowa sieci dostępowych; 3. Tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP);
4. Wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami regionalnymi i lokalnymi w infrastrukturę teleinformatyczną.
W ramach Działania 2.2 realizowano 2 typy: 1. Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym w zakresie e-Government zwiększających zakres oraz dostępność usług świadczonych
drogą elektroniczną (front-office); 2. Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym (back-office).
Dane przekazane przez IZ RPO WSL na potrzeby ewaluacji.

Centralnym126 i południowym (co jest wynikiem sporej liczby realizowanych projektów zarówno w ramach konkursów jak i PRS – projektodawcy projektów konkursowych nierzadko powoływali się na fakt realizacji projektów finansowanych w ich subregionie w ramach PRS127).
W przypadku Działania 2.2 o względnie istotnym poziomie komplementarności można mówić
na poziomie Subregionu centralnego128 i Zachodniego.129 Wysoki poziom komplementarności
może być zasługą dobrze działającego systemu informowania o możliwościach i typach projektów, które mogły być realizowane w ramach poszczególnych działań i priorytetów przez
poszczególne typy beneficjentów. Z uwagi na fakt, że system informowania o naborach, konkursach i możliwych środkach był realizowany na poziomie generalnym (całego Programu),
w tej części skupiono się jedynie na ocenie tych mechanizmów przez badanych beneficjentów
II Priorytetu (podsumowująca ocena w tym zakresie została przedstawiona w pytaniu horyzontalnym). Zdecydowana większość badanych (73%, n=67) przyznało, że informacje o możliwości ubiegania się o środki były łatwo dostępne (duży wpływ na ten wynik ma typ beneficjenta – przede wszystkim JST i jednostki organizacyjne JST). Warto wskazać, że najwięcej
badanych (37,3%; n=34130) przyznało, że nie było przypadku niezłożenia wniosku o dofinansowanie z uwagi na niemożność spełnienia jakiegoś kryterium (może to świadczyć o dobrej polityce informacyjnej – beneficjenci posiadali wiedzę w zakresie znaczenia poszczególnych kryteriów i tego, jakie elementy są konieczne w celu ich spełniania). W celu aplikowania o środki oraz
na etapie rozliczania projektów, wszyscy badani kontaktowali się z przedstawicielami Urzędu
Marszałkowskiego (19% kontaktowało się także z Punktami Informacyjnymi FE – większość
badanych przyznała zaś, że nie było potrzeby kontaktowania się z Punktami Informacyjnymi). Zdecydowana większość respondentów wysoko oceniła zarówno łatwość dotarcia do
osób mogących udzielić informacji jak i jakość uzyskanych informacji (ocena ta dotyczy przede
wszystkim Urzędu Marszałkowskiego). Badani zostali też poproszeni o ocenę kryteriów i systemu wyboru projektów. Najwięcej osób (94%, n=67) przyznało, że kryteria oceny wniosków
były jasne. Równie dużo badanych było przekonanych o bezstronności i wysokich kompetencjach osób oceniających. Najsłabszym elementem systemu oceny jest jednak czas oceny wniosków – w tym przypadku zanotowano bowiem największy odsetek osób niezadowolonych.
Podsumowując – oceniając poziom komplementarności i synergii projektów realizowanych
w ramach II Priorytetu RPO WSL 2007-2013, można stwierdzić, że wszystkie inwestycje były
realizowane w szerszym kontekście – tzn. były uzupełnieniem innych przedsięwzięć zarówno
samych beneficjentów jak i innych podmiotów (np. na poziomie regionalnym). Taki stan rzeczy
pozwala twierdzić, że realizacja tych projektów przyczyniała się do osiągania innych, dodatkowych efektów. W toku analiz stwierdzono komplementarność między różnymi Programami/
źródłami finansowania, komplementarność między typami projektów możliwymi do realizacji
w ramach RPO WSL 2007-2013 jak i w ramach tylko Priorytetu II oraz komplementarność między dwiema ścieżkami dofinansowania (konkursowa oraz PRS). Co więcej, beneficjenci chętnie
korzystali z działań komplementarnych w ramach instrumentu cross-financing, dzięki czemu
w prosty sposób możliwe było osiąganie efektów synergicznych/dodatkowych (wzrost kompetencji cyfrowych pracowników konkretnych instytucji). Pozytywnie oceniono politykę informacyjną dotyczącą naborów (zarówno w zakresie informacji ogólnych jak i szczegółowych). Nie
126
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To w tym subregionie zrealizowano najwięcej projektów w ramach ścieżki PRS jak i konkursowej.
Analiza wykazała, że 17% beneficjentów Priorytetu II zrealizowało zarówno projekty konkursowe jak i w ramach PRS.
Podobnie jak w ramach Działania 2.1, również w Działaniu 2.2 subregion centralny zrealizował najwięcej projektów w ramach ścieżki PRS i konkursowej.
Analizy zostały opracowane w oparciu o dane przekazane przez IZ RPO WSL.
Większość badanych nie potrafiła odpowiedzieć na to pytanie.
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zidentyfikowano w tym zakresie trudności z pozyskiwaniem informacji czy współpracą z Urzędem Marszałkowskim/Punktami Informacyjnymi.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Czy stopień realizacji celów szczegółowych jest równomierny w każdym z subregionów? W jakich obszarach wsparcie w subregionach było za małe lub niewystarczająco skuteczne?
W ramach Priorytetu II wsparcie realizowane było zarówno w ramach konkursów jak i PRS.
Celem PRS miało być maksymalnie duże wsparcie najbardziej potrzebujących subregionów.
W celu odpowiedzi na pytanie o poziom realizacji celu szczegółowego II Priorytetu, przeprowadzono wpierw analizę pokazującą udział subregionów w osiągniętych wartościach wybranych wskaźników programowych131, a następnie przeanalizowano główne wskaźniki produktu
i rezultatu deklarowane na poziomie projektów.
Największy wkład w realizację celu Priorytetu II ma Subregion Centralny. Tylko w tym
subregionie powstało niemal 3 razy więcej PIAP niż zakładano na poziomie całego Programu. Tutaj też liczba powstałych e-usług była o niemal 50% większa niż liczba założona w RPO
WSL 2007-2013 – wprost przełożyło się to także na znaczne przekroczenie zakładanej liczby
użytkowników korzystających z usług online uruchomionych dzięki wsparciu programu (wartość wskaźnika z poziomu Programu przekroczona o ponad 150%). Na drugim miejscu pod
względem realizacji planów zapisanych w Programie, jest Subregion Południowy – to w tym
przypadku przekroczono zdecydowanie wskaźniki dotyczące liczby przedsiębiorstw i liczby
instytucji, które uzyskały możliwość dostępu do internetu. Poniżej przeanalizowano zróżnicowanie subregionów pod kątem osiągniętych wartości wskaźników na poziomie zrealizowanych
projektów (osobno dla celu Działania 2.1 i osobno dla celu Działania 2.2).
Cel dot. zapewnienia powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu
Analiza ilościowa i wartościowa projektów wskazuje na dominację Subregionu Centralnego
w zakresie realizowania celu szczegółowego (na poziomie projektów). Potwierdzają to także
analizy wskaźników produktu i rezultatu związane z tym celem. To jedyny subregion, w którym wykazano realizację niemal wszystkich wskaźników produktu i rezultatu (poza 2 wskaźnikami rezultatu). To w tym subregionie wydzierżawiono najwięcej km sieci szerokopasmowej
(95% z całkowitej132 osiągniętej wartości wskaźnika), wybudowano najwięcej sieci dostępowej
(63%), uruchomiono najwięcej PIAP (75%). To w tym subregionie powstał jedyny w regionie
węzeł sieci szkieletowej, wdrożono najwięcej systemów bezpieczeństwa sieci (98%), uruchomiono najwięcej urządzeń dostępowych (95%) oraz centrów zarządzania siecią (85%). Również
w tym regionie wybudowano najwięcej km sieci szerokopasmowej (44%), ale w tym przypadku
Subregion Centralny przewyższa tylko o 1 p.p. kolejny subregion – Południowy. Wysoki udział
w realizowaniu wskaźników produktu spowodował bezpośredni wpływ na osiągane rezultaty.
99,8% wszystkich użytkowników obsługiwanych przez centrum zarządzania siecią pochodzi
z Subregionu Centralnego. To tutaj podłączono do szerokopasmowego Internetu 100% osób
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Nie analizowano tutaj wskaźników dotyczących liczby projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego z uwagi na to,
że często projekty realizowane były na obszarach wykraczających poza obszar subregionu oraz wskaźników dotyczących
powstałych miejsc pracy – ograniczono się w analizie tylko do wskaźników rzeczywiście opisujących wpływ interwencji na
powstanie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
Dla całego województwa.

fizycznych, 100% MŚP, 88% innych instytucji, 57% instytucji publicznych. To również w tym
subregionie najwięcej osób korzysta miesięcznie z PIAP (73%).
Na terenie Subregionu Północnego realizowano wartości 7 z 15 wskaźników produktu oraz 8
z 16 wskaźników rezultatu. W subregionie powstało 37% km sieci dostępowej i zaledwie 3%
sieci szkieletowej. Wydzierżawiono tutaj tylko 4,8% km sieci szerokopasmowej. W przypadku
pozostałych 4 wskaźników udział subregionu jest na jeszcze niższym poziomie. Z drugiej strony to jedyny subregion w którym zrealizowano wskaźnik Liczba osób fizycznych (użytkowników),
które uzyskały możliwość dostępu do szerokopasmowego internetu (w sumie 2451 osób uzyskało taką możliwość) oraz, w którym najwięcej innych instytucji uzyskało możliwość dostępu do
szerokopasmowego Internetu (63%). Analiza wszystkich powstałych produktów i rezultatów
pokazuje, że subregion ten w niewielkim stopniu skorzystał z udzielonego w ramach Działania
wsparcia.
Na obszarze Subregionu Południowego realizowano projekty wpisujące się w 11 wskaźników
produktu oraz 7 rezultatu. Powstała tu połowa ze wszystkich punktów dostępowych w sieci
LAN w urzędach/jednostkach publicznych. W subregionie powstało najwięcej (47%) nowych
węzłów sieci szkieletowej oraz wybudowano tu stosunkowo dużo (43%) km sieci szkieletowej
(więcej km powstało tylko w Subregionie Centralnym). Subregion Południowy zajmuje też 2
miejsce pod względem liczby uruchomionych PIAP (23%). Analiza rezultatów wskazuje z kolei,
że na obszarze tego subregionu najwięcej instytucji publicznych i MŚP uzyskało możliwość dostępu do szerokopasmowego Internetu (99,9%).
W przypadku Subregionu Zachodniego wykazano realizację 6 wskaźników produktu i 7 rezultatu. Powstało tu 190 nowych węzłów sieci szkieletowej (36%) oraz wybudowano 126,5
km sieci szkieletowej (10%). W przypadku pozostałych produktów udział subregionu jest na
poziomie 1-6% względem wartości osiągniętych w całym województwie. Oceniając rezultaty
warto zauważyć, że subregion plasuje się na 2. miejscu pod kątem liczby instytucji publicznych,
liczby innych instytucji oraz liczby szkół podłączonych do szerokopasmowego Internetu (26%,
12% i 22%). Całościowa ocena wszystkich produktów i rezultatów powstałych na tym obszarze pozwala stwierdzić, że Subregion Zachodni (podobnie jak północny) w najmniejszym stopniu skorzystały w ramach Działania 2.1.
Zgodnie z diagnozą przedstawioną w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego133 w województwie występują nadal obszary nie objęte infrastrukturą szerokopasmową (tzw. obszary
białe), jak również tereny, na których znajduje się wymagana infrastruktura, ale występuje tylko jeden operator usług teleinformatycznych (tzw. obszary szare). Jednocześnie występują
tzw. obszary czarne, w których występuje zarówno odpowiednia infrastruktura, jak również co
najmniej dwóch operatorów telekomunikacyjnych. Najtrudniejsza sytuacja występuje w tym
zakresie w Subregionie Północnym i Południowym. Również analiza zapisów strategii rozwoju
poszczególnych subregionów pokazała, że 3 z 4 subregionów (poza centralnym) nadal formułuje działania mające na celu tworzenie infrastruktury szerokopasmowej. Jak widać – zapisy te
znajdują potwierdzenie w przedstawionych wyżej danych.
Cel dot. wzrostu liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną
Podobnie jak w przypadku poprzedniego celu szczegółowego, również tutaj liderem jeśli chodzi
o skalę wsparcia jest Subregion Centralny. W ramach realizowanych projektów na tym obszarze
133

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”.
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wykazywano realizację wszystkich wskaźników produktu (15) i rezultatu (12). Najbardziej wyrazistym przykładem skali wsparcia tego obszaru jest liczba uruchomionych e-usług – powstało tu bowiem niemal 99% wszystkich e-usług w regionie. Uruchomiono tu też najwięcej portali
i aplikacji (71 i 36%), serwerów (62%), systemów archiwizacji danych (665), systemów GIS (72%)
czy też kompleksowych systemów zarządzania w jednostkach publicznych (w tym SEOD) – 62%.
Taki stan rzeczy w zakresie realizowanych produktów wprost przełożył się na osiągnięte wartości wskaźników rezultatów. Subregion jest liderem w przypadku niemal wszystkich wskaźników rezultatu – wyjątkiem są takie wskaźniki jak: ilość procedur wewnętrznych realizowanych
w oparciu o system GIS (mimo faktu, że wdrożono tu najwięcej systemów GIS to ilość procedur realizowanych w oparciu o te systemy wynosi tylko 386 – co stanowi 6% wszystkich procedur w województwie); liczba osób mających możliwość używania podpisu elektronicznego
(udział subregionu w całkowitej wartości osiągniętej wynosi 12%); liczba obywateli korzystających z udostępnionych rejestrów publicznych (33% całkowitej wartości osiągniętej mimo faktu,
że w subregionie udostępniono ponad 2/3 wszystkich rejestrów publicznych). W Subregionie
Północnym realizowano 14 z 15 wskaźników produktu (poza wskaźnikiem dotyczącym liczby e-usług na poziomie 4) oraz 10 z 12 wskaźników rezultatu (nie założono korzystania przez
jednostki naukowe z aplikacji oraz realizacji procedur wewnętrznych w oparciu o podpis elektroniczny). Analizując wkład projektów realizowanych w Subregionie Północnym w osiągnięte
wartości wskaźników można powiedzieć, że wsparcie było tu na najmniejszym poziomie (podobnie jak w przypadku Działania 2.1). Subregion Południowy pod względem liczby wykazywanych
wskaźników wygląda tak samo jak Subregion Centralny (wykazano realizację wszystkich wskaźników). Beneficjenci wdrożyli tu stosunkowo dużo programów antywirusowych (30% wszystkich
wdrożonych w województwie programów), uruchomiono 806 aplikacji (27%), udostępniono online 266 rejestrów publicznych (23%) oraz wdrożono 37 systemów zarządzania w jednostkach
publicznych (23%). Analizując rezultaty widać, że subregion jest na 2. miejscu pod względem
liczby przedsiębiorstw korzystających z udostępnionych rejestrów publicznych (36% całkowitej
wartości osiągniętej wskaźnika), ilości procedur wewnętrznych realizowanych w oparciu o podpis elektroniczny (26,1%) czy ilości jednostek naukowych korzystających z utworzonych aplikacji
(14%). Co ciekawe, to w tym subregionie założono największe skrócenie realizacji procedur –
założenia osiągnięto niemal w 100%. W ramach Działania 2.2 Subregion Zachodni realizował
wszystkie wskaźniki produktu i 11 wskaźników rezultatu (poza miernikiem Ilość jednostek naukowych korzystających z utworzonych aplikacji). W wyniku interwencji uruchomiono 897 aplikacji
(31% wszystkich aplikacji w regionie), 137 serwerów (18%), 4 systemy GIS (14%). Wdrożono
też 204 programy antywirusowe (15%). Pod kątem udziału tych wartości w całkowitych wartościach osiągniętych w regionie, subregion ten zajmuje 2. miejsce. Osiągnięte na takim poziomie
produkty pozwoliły na osiągnięcie najlepszych (spośród wszystkich subregionów) rezultatów
w zakresie: Ilości procedur wewnętrznych realizowanych w oparciu o system GIS (5409 procedur, tj. 92% wszystkich procedur), liczby osób mających możliwość używania podpisu elektronicznego (12811 osób, tj. 77%) oraz liczby obywateli korzystających z udostępnionych rejestrów
publicznych (719767 obywateli, tj. 53%). Podsumowując – przedstawione powyżej informacje
wskazują, że największym beneficjentem wsparcia II Priorytetu był Subregion Centralny (czyli
w momencie startu Programu – najlepiej rozwinięty subregion województwa). Z kolei najmniejsze efekty zanotowano w przypadku Subregionu Północnego i po części Zachodniego (szczególnie w zakresie infrastruktury szerokopasmowej). Wniosek ten znajduje potwierdzenie zarówno
w zapisach dokumentów strategicznych, opiniach uczestników FGI jak i przeprowadzonym wywiadzie z przedstawicielem IZ – który przyznał, że wsparcie udzielone przede wszystkim w ramach Działania 2.1 trafiło do najmniej potrzebujących części regionu. Czynnikiem, który się do
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tego przyczynił było z pewnością uwzględnienie Subregionu Centralnego (najlepiej rozwiniętego) w ramach wsparcia PRS – ograniczyło to szansę na pozyskanie faktycznie znaczącego wsparcia przez pozostałe subregiony. Analizy te wskazują jednoznacznie, że to Subregion Centralny w największym stopniu przyczynił się do realizacji celów szczegółowych określonych na
poziomie obu działań, jak i do celu całego Priorytetu II – w przypadku 3 z 7 wskaźników analizowanych na poziomie Programu, wartości osiągnięte w Subregionie Centralnym znacznie
przekroczyły wartości zakładane dla całego Priorytetu II RPO WSL 2007-2013.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Czy i jakie zidentyfikowano negatywne efekty realizowanego wsparcia w ramach poszczególnych priorytetów? Czy i jakie
pojawiły się pozytywne efekty nieplanowane w wyniku realizacji Programu? Jakich priorytetów, działań/poddziałań/typu projektów dotyczyły i jaki miały wpływ na realizację celów
szczegółowych Programu?
Analizując efekty zrealizowanego wsparcia trzeba z pewnością podkreślić fakt wciąż niedostatecznego korzystania z powstałych rozwiązań (e-usług) oraz ograniczony poziom zapewnienia
Internetu szerokopasmowego zwykłym mieszkańcom regionu. Są to jednak elementy związane ściśle z rezultatami bezpośrednimi projektów – co zostało omówione już wcześniej. Poniżej przedstawiono zaś efekty nie będące bezpośrednim rezultatem inwestycji – w podziale na
wszystkich beneficjentów oraz beneficjentów obu działań Priorytetu. Zrealizowanie inwestycji ze środków RPO WSL 2007-2013 przyczyniło się do wzrostu zainteresowania podmiotów
korzystaniem z publicznych źródeł finansowania. Nie wpłynęło to jednak na stosowanie projektowego trybu pracy czy wzrost umiejętności w zakresie planowania zadań – nie to było celem tych projektów, które często były realizowane przez wąskie grono pracowników (nie był
więc możliwy efekt szerszego oddziaływania w tym zakresie).
Rysunek 9. Wpływ inwestycji II Priorytetu na codzienne działania beneficjentów
Wzrosła nasza skłonność do korzystania z publicznych źródeł
ﬁnansowania

42,1%

Wzrosły nasze umiejętności w zakresie projektowego trybu pracy

23,6%

Wzrosły nasze umiejętności jeżeli chodzi o planowanie określonych
zadań (m.in konstruowanie budżetów, harmonogramów,
wskaźników)

23,0%

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie nie

45,6%

58,2%

55,7%

8,8% 17,5%
3,5%

12,7%
21,8%
5,5%

16,4% 9,8%
4,9%

Nie wiem/trudno powiedzieć

Źródło: Badanie CAWI/CATI, n=61
Wśród innych nieplanowanych efektów pozytywnych (dostrzegło je zaledwie 13,4% badanych134)
badani wskazywali na wykorzystywanie wygaszaczy ekranu powstałych infokiosków do przekazania istotnych informacji mieszkańcom oraz poprawę bezpieczeństwa dzięki systemom monitoringu. Mimo że badani mieli problem z wskazaniem pozytywnych efektów nieplanowanych, to
zdecydowana większość z nich (79,1%) wskazała na brak negatywnych efektów zrealizowanych
projektów. Zdaniem 55,2% badanych projekty przyniosły korzyści nie tylko beneficjentom ale
134

Ponad połowa respondentów wskazała odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.
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i innym podmiotom z otoczenia (co nie było planowane na etapie WoD) – przeciwnego zdania
było niespełna 18% respondentów. Wśród przykładów efektów mnożnikowych wskazywano
na firmy oferujące usługi IT, sprzęt i oprogramowanie, szkolenia komputerowe, firmy zajmujące
się usługami nastawionymi na mieszkańca (np. biura nieruchomości, geodeci), które zyskały dostęp do wielu danych publicznych w formie online. Mało widoczny (z perspektywy beneficjentów
jak i danych sprawozdawczych) jest wpływ projektów Priorytetu na powstawanie miejsc pracy.
Badani wskazali, że inwestycje najczęściej nie spowodowały powstania pośrednich miejsc pracy
u beneficjentów (86,1%; n=36) ani w innych podmiotach współpracujących135 (32,8%; n=67) – jedynie po 3 respondentów wskazało, że mogło powstać do 5 i od 10 do 25 miejsc pracy w podmiotach współpracujących. Analiza wyników badania ilościowego pozwala jednak oszacować liczbę
pośrednio powstałych miejsc pracy u samych beneficjentów na 113,5. Beneficjenci Działania 2.1
wskazywali na pozytywny odbiór powstałych PIAP wśród turystów, możliwość uruchamiania
nowych usług świadczonych online czy też możliwość renegocjacji umów z dostawcami usług
teleinformatycznych. Z drugiej strony nie odnotowano wpływu inwestycji na decyzje podmiotów
prywatnych działających w branży ICT – badani nie dostrzegają by firmy ograniczały zatrudnienie, zakres usług/obszar działalności czy rezygnowały z podjętych decyzji o inwestycjach w sieci
szerokopasmowe. Z drugiej strony nie jest dostrzegany wpływ projektów na powstawanie nowych firm w okolicy (ogółem jak i tych związanych z branżą ICT). To pokazuje, że efekty inwestycji
Działania 2.1 dotykają raczej samych beneficjentów niż ich otoczenia.
Rysunek 10. Efekty dodatkowe i nieplanowane projektów Działania 2.1
Wzrost liczby turystów korzystających z PIAP
Wzrost liczby oferowanych usług (publicznych i komercyjnych)
świadczonych online

7
1

7

Renegocjacja umów z dostawcami usług teleinformatycznych
Wzrost liczby mieszkańców kontaktujących się z administracją
publiczną za pomocą Internetu

4

3

2
4

1

4

Wzrost znaczenia (rozumiane jako skala korzystania) e-handlu.
E-bankowości, e-edukacji w regionie

1

1

1

1

2

6

2

Rezygnacja z budowy sieci szerokopasmowej przez podmioty
prywatne (ze środków własnych tych podmiotów)

2

Powstawanie ﬁrm z sektora ICT na obszarze oddziaływania
projektu (np. lokalne ﬁrmy świadczące usługi internetowe)

2

2

3

7

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze oddziaływania projektu

2

2

3

7

Ograniczenie zatrudnienia w ﬁrmach świadczących w regionie
usługi teleinformatyczne
Zdecydowanie tak

Raczej tak

Raczej nie

6

4

3

3
1

Zdecydowanie nie

2

6

3

6
5

2

7

Rezygnacja z usług ﬁrm teleinformatycznych

Ograniczenie zakresu usług / obszaru działalności przez ﬁrmy
związane z sektorem usług teleinformatycznych

3

4
1

5

1

2

5
8

Nie wiem/trudno powiedzieć

Źródło: Badanie CAWI/CATI, n=14
Z uwagi na małą próbę respondentów Działania 2.1 ciężko mówić o skali omawianych zjawisk, jednak można wskazać na pewne tendencje, które mogą dotyczyć również pozostałych
podmiotów. Realizowane inwestycje docelowo powinny wpłynąć na sposób funkcjonowania
135
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Większość badanych nie posiada jednak informacji w tym zakresie – 53,7%.

samych podmiotów. Najwięcej badanych przyznało, że projekty wymusiły w pewien sposób
zatrudnianie na stałe osób do obsługi informatycznej podmiotu/instytucji oraz wprowadzenie
zasad bezpiecznego korzystania z Internetu w czasie pracy. W najmniejszym stopniu projekty
wpłynęły na wprowadzenie podpisów elektronicznych dla pracowników.
Rysunek 11. Zmiany w funkcjonowaniu podmiotów beneficjentów Działania 2.1
Zatrudniono na stałe osoby do obsługi informatycznej
podmiotu/instytucji

6

Wprowadzono zasady bezpiecznego korzystania z Internetu w
czasie pracy

5

Zakupiono dodatkowy sprzęt komputerowy dla pracowników

tak

nie

4

4

Zapewniono pracownikom szkolenia komputerowe
Wprowadzono podpisy elektroniczne dla pracowników

7
5
8

3
2

1

2

8
7

3
5

Nie wiem/ trudno powiedzieć

Źródło: Badanie CAWI/CATI, n=14
W trakcie wywiadu z przedstawicielem IZ wskazywano na trudności w identyfikowaniu efektów Działania 2.1 innych niż te zaplanowane na etapie wniosku o dofinansowanie. Wynika to
bowiem przede wszystkim z charakteru wsparcia – budowa głównie sieci na potrzeby własne
podmiotów i instytucji. Wśród możliwych pośrednich efektów wskazywano zaś na możliwość
ożywienia w przyszłości subregionów, które wcześniej były słabo zaopatrzone w sieć szerokopasmową (np. region północny). W przypadku beneficjentów Działania 2.2, najczęściej wskazywanym efektem nieplanowanym było nawiązywanie współpracy z zewnętrznymi firmami
świadczącymi usługi teleinformatyczne oraz renegocjacja umów z firmami świadczącymi tego
typu usługi – warto jednak zaznaczyć, że % odpowiedzi pozytywnych jest mniejszy niż % odpowiedzi negatywnych. Wyniki przedstawione na poniższym wykresie sugerują, że realizacja
projektów back i front Office w większości przypadków nie miała wpływu na współpracę z dostawcami usług, na sytuację firm z sektora ICT czy na rozwój przedsiębiorczości.
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Rysunek 12. Efekty dodatkowe i nieplanowane projektów Działania 2.2
Nawiązanie współpracy z zewnętrznymi ﬁrmami świadczącymi
usługi teleinformatyczne

Renegocjacja umów z ﬁrmami świadczącymi usługi
3,8% 18,9%
teleinformatyczne

30,2%

Rezygnacja z konkretnych usług ﬁrmy/ﬁrm teleinformatycznych
3,8% 9,4%
(np. serwisowe, archiwizacja i zabezpieczanie danych, itp.)
Ograniczenie zakresu usług / obszaru działalności przez ﬁrmy
związane z sektorem usług teleinformatycznych

7,5%

41,5%

30,2%

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze oddziaływania projektu 5,7% 17,0%
Ograniczenie zatrudnienia w ﬁrmach świadczących w regionie
1,9%17,0%
usługi teleinformatyczne, serwisowe
Wzrost zatrudnienia w ﬁrmach świadczących w regionie usługi
13,2%
teleinformatyczne, serwisowe 1,9%
Powstawanie ﬁrm z sektora ICT na obszarze oddziaływania
projektu (np. lokalne ﬁrmy świadczące usługi internetowe,
serwisowe itp.)
Zdecydowanie tak

Raczej tak

Raczej nie

20,8%

22,6%

20,8%

13,2%

15,1%

18,9%

17,0%

18,9%

Zdecydowanie nie

18,9%

24,5%

30,2%

17,0%

26,4%

18,9%

35,8%

26,4%

62,3%

62,3%

67,9%

60,4%

Nie wiem/trudno powiedzieć

Źródło: Badanie CAWI/CATI, n=53
Uzupełnieniem tych informacji mogą być informacje pozyskane w trakcie wywiadu indywidulanego z przedstawicielem IZ, który to wskazał jako główny efekt projektów front-office ułatwienia dla przedsiębiorców w regionie, którzy mogą część zadań i kontaktów z administracją realizować online (potwierdziła to analiza wskaźników rezultatu). Na dodatkowe efekty Działania
2.2 wskazywali także autorzy wcześniejszej ewaluacji, którzy zidentyfikowali takie zmiany jak:
poprawa wizerunku miasta (dostęp do informacji publicznych np. za pomocą infokiosków136)
czy oferowanie rozwiązań bardziej przyjaznych przedsiębiorcom137. Zdecydowanie większy
wpływ projektów Działania 2.2 odnotowano w zakresie funkcjonowania podmiotów beneficjentów. Niemal wszyscy beneficjenci zakupili dodatkowy sprzęt komputerowy dla pracowników i zapewnili im szkolenia komputerowe. Zdecydowanie częściej, niż w przypadku Działania
2.1, wprowadzano podpisy elektroniczne dla pracowników. Z drugiej jednak strony, projekty
nie przyczyniły się do redukcji liczby wymaganych oświadczeń i zaświadczeń niezbędnych do
załatwienia sprawy w urzędzie. Niepokoić może też fakt, że tylko 1/3 badanych przyznała, że
zatrudniono osoby do obsługi informatycznej podmiotu – może mieć to istotny wpływ na funkcjonowanie uruchomionych systemów oraz bezpieczeństwo przechowywanych i udostępnianych danych (w badaniu nie pytano jednak czy podmioty te dysponowały już wcześniej odpowiednimi pracownikami z tego obszaru).

136

137

116

Wpływ infrastruktury ICT i rozwiązań miękkich w tym obszarze na postrzeganie aglomeracji zostało też potwierdzone
w badaniu Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007‐2013 na rozwój regionalny i przestrzenny województwa warmińsko-mazurskiego, Grudzień 2014.
Wpływ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie, Katowice 2012.

Rysunek 13. Zmiany w funkcjonowaniu podmiotów beneficjentów Działania 2.2
Zakupiono dodatkowy sprzęt komputerowy dla pracowników
Zapewniono pracownikom szkolenia komputerowe

Określono zasady procedowania spraw obywateli załatwianych
drogą elektroniczną

49,1%

Zatrudniono na stałe osoby do obsługi informatycznej urzędu

nie

22,6%

26,4%

50,9%
50,9%

20,8%

22,6%

56,6%

Wprowadzono podpisy elektroniczne dla pracowników

tak

11,3%1,9%

86,8%

Wprowadzono zasady bezpiecznego korzystania z Internetu w
czasie pracy
Określono katalog zadań/procedur wewnętrznych realizowanych
przy pomocy systemów elektronicznych (np. SEOD)

Ograniczono liczbę wymaganych oświadczeń, zaświadczeń
niezbędnych do załatwienia sprawy w naszej instytucji

5,7%
1,9%

92,5%

5,7%

43,4%
24,5%

26,4%

9,4%

56,6%

34,0%
30,2%

24,5%

45,3%

nie wiem/ trudno powiedzieć

Źródło: Badanie CAWI/CATI, n=53
Powyższe informacje pokazują, że najczęściej występowały nieplanowane efekty pozytywne
zrealizowanych działań. Efekty te najczęściej dotyczyły jednak samych beneficjentów i ich pracowników a nie otoczenia (brak efektu wyciekania). Zmiany pozytywne zanotowano w obszarze funkcjonowania wspartych podmiotów (Efekt behavioural additionality). Nawiązując do
wyników ilościowych, można wskazać, że w ramach II Priorytetu nie wystąpił też efekt jałowej
straty – badani bez udzielonego wsparcia odłożyliby realizację projektów w czasie lub w całości z nich zrezygnowali.
Rysunek 14. Możliwy scenariusz w przypadku nieotrzymania wsparcia z RPO
WSL 2007-2013
Całkowita rezygnacja z projektu

22,4%

Odłożenie w czasie realizacji projektu

22,2%

Ograniczenie zakresu przedmiotowego projektu

Ograniczenie projektu w sensie jakościowym – np. zakup mniej
nowoczesnych maszyn, tańsza technologia

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Raczej nie

14,8%

37,3%

44,4%

48,1%

18,5%

Zdecydowanie nie

55,6%

22,4%

10,4% 7,5%

14,8% 11,1% 7,4%

18,5%

11,1% 7,4%

11,1% 14,8%

Nie wiem/trudno powiedzieć

Źródło: Badanie CAWI/CATI, n=67
Oceniając efekty interwencji warto zwrócić też uwagę na ich trwałość. Zgodnie z zapisami WoD,
wszyscy beneficjenci deklarowali utrzymanie trwałości projektów (produktów i rezultatów) przez
minimum 5 lat od daty finansowego zakończenia i realizacji oraz rozliczenia projektów. Podkreślano, że w tym czasie nie będą podejmowane żadne zmiany organizacyjne, prawne czy własnościowe
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mogące zagrozić trwałości. Wszyscy niemal badani beneficjenci138 (95,5%, n=67) wskazali, że
w obecnej chwili nadal odczuwalne są pozytywne efekty zrealizowanego wsparcia (pozostali nie
byli w stanie udzielić na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi). Zdaniem przedstawiciela IZ, większą trwałością cechują się projekty zrealizowane w ramach Działania 2.1, z uwagi na to, że powstała infrastruktura z zasady ma założony wieloletni (minimum 7-9 lat) okres amortyzacji. Powstałe
zaś systemy back i front office cechuje dość szybki postęp technologiczny (wprowadzanie nowych
rozwiązań informatycznych i funkcjonalności), co z pewnością przyczyni się z jednej strony – do powstawania nowych alternatywnych usług informatycznych, a z drugiej strony – do wprowadzania
(dozwolonych w danym momencie) usprawnień funkcjonalności w systemach już powstałych w ramach Działania 2.2. Wato odnotować też, że zdaniem 45,3% beneficjentów II Priorytetu139, efekty
interwencji będą odczuwalne w okresie od 5 do 10 lat, a według 22% – efekty będą utrzymywane
przez okres znacznie dłuższy niż 10 lat. Rzeczywisty okres trwałości zależy jednak od wielu czynników (prawnych, finansowych, społecznych). Beneficjenci zapytani o możliwe zagrożenia dla utrzymania trwałości wskazywali140 np. postępującą centralizację e-usług, zmiany przepisów krajowych
i wspólnotowych, postęp technologiczny (zarówno w zakresie funkcjonalności systemów, możliwości technicznych sprzętu), zmiany społeczne (zmiana sposobu korzystania z internetu – coraz
większe znaczenie urządzeń mobilnych typu smartfony czy tablety).
Podsumowując, głównym efektem bezpośrednim zrealizowanych inwestycji jest wzrost skłonności instytucji i podmiotów w regionie do korzystania ze środków unijnych (to efekt sprawnie
zrealizowanych i zakończonych projektów). Do innych efektów dodatkowych i bezpośrednich
można zaliczyć wzrost liczby podmiotów, które wdrożyły zasady bezpiecznego korzystania
z Internetu, zatrudnianie specjalistów odpowiedzialnych za sprawne i bezpieczne działanie infrastruktury (lub nawiązywanie współpracy z firmami świadczącymi takie usługi), organizowanie szkoleń dla pracowników. W toku badania nie zidentyfikowano efektów wyciekania i jałowej
straty. Brak stwierdzonych efektów negatywnych (stwierdzony efekt zastąpienia nie powinien
być, w świetle wyników przedstawionych poniżej, oceniany negatywnie) nie pozwala na zaproponowanie podejmowania środków zaradczych w przyszłości. Potwierdzono natomiast występowanie pozytywnych efektów mnożnikowych czy behavioural additionality. W trakcie wywiadu grupowego141 zwracano też uwagę na inny efekt Priorytetu II, tj. wymiana lub zakup nowego
sprzętu komputerowego zarówno przez podmioty/instytucje publiczne jak i firmy – co wynika
po 1 – z konieczności pracy na wielkich zbiorach danych (np. w przypadku urzędów), a z drugiej
strony – tylko nowoczesny sprzęt zapewnia pełne wykorzystywanie możliwości jakie daje Internet szerokopasmowy. Wzrost popytu w tym zakresie może z kolei wspomóc rozwój sektora ICT
w regionie (co jest zgodne z aktualnymi dokumentami strategicznymi i sektorowymi). Istotnym
efektem długookresowym wsparcia udzielonego w ramach Priorytetu II z pewnością będą zmiany
społeczne i gospodarcze w regionie, polegające na zwiększaniu kapitału społecznego (wykorzystywanie powstałej infrastruktury w życiu codziennym, np. do sprawnego sięgania po informacje,
wykorzystywania technologii w kontaktach międzyludzkich oraz z administracją publiczną) oraz
poprawy efektywności gospodarczej (np. poprzez zwiększenie efektywności prowadzonej działalności z uwagi na możliwość załatwienia coraz większej liczby spraw administracyjnych online
oraz z powodu wzrostu e-usług i e-handlu – co może być dodatkowym efektem stworzenia bezpiecznej sieci szerokopasmowej, do której MŚP mogą zostać podłączone).142
CATI z beneficjentami II Priorytetu.
CATI z beneficjentami.
140
14,9% badanych metodą CATI dostrzegło możliwe zagrożenia dla utrzymania trwałości efektów.
141
Wyiwiad grupowy z ekspertami dziedzinowymi.
142
Ocena wsparcia działalności innowacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2007 –2013, IPM, 2011; Stymulowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim jako czynnik wzrostu gospodarczego w regionie, Szczecin 2009.
138
139
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Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Jaki był wpływ (pozytywny i negatywny) czynników zewnętrznych na wdrażane interwencje w ramach Programu, a także na
poszczególne priorytety Programu? Jakie zidentyfikowano obszary ryzyka i bariery uniemożliwiające sprawne wdrażanie Programu?
Analiza wpływu czynników zewnętrznych na wdrażanie Priorytetu II wykazała istnienie czynników
leżących po stronie beneficjentów (pozytywnych i negatywnych) oraz czynników zupełnie niezależnych ani od nich ani od IZ RPO WSL. W przypadku beneficjentów można mówić o tzw. efekcie
zastąpienia, czyli świadomym podejmowaniem/niepodejmowaniem działań w celu uzyskania pożądanego wsparcia. Największa grupa beneficjentów przyznała, że celowo nie podejmowano w przeszłości działań zbliżonych zakresem rzeczowym do realizowanego później projektu (np. nie kupowano sprzętu komputerowego, nie finansowano nowych aplikacji i rozwiązań zarówno z zakresu
front jak i back office, nie przedłużano umów z dostawcami systemów i rozwiązań). Z drugiej strony
podejmowano działania mające na celu zwiększenie stopnia gotowości realizacyjnej ewentualnych
projektów (np. identyfikacja usług możliwych do wdrożenia w formie e-formularzy, szacowanie czasu realizacji procedur w celu określenia wartości bazowych stosownego wskaźnika, występowanie
o decyzje zezwalające na zajmowanie pasa drogowego i inne, przygotowanie studiów wykonalności
czy PFU, analizowanie ewentualnych ryzyk mogących pojawić się na etapie realizacji projektów).
Wszystkie te działania z jednej strony wpłynęły na ocenę WoD, a z drugiej strony – pozwalały skuteczniej i efektywniej wdrażać projekty. Co ciekawe, większość badanych (56,7%; n=67) zadeklarowała, że nie realizowała w ramach projektów działań jedynie w celu uzyskania większej ilości punktów na ocenie merytorycznej –nie dochodziło zatem do przypadków realizacji zadań nieistotnych
z punktu widzenia zidentyfikowanych potrzeb.
Rysunek 15. Efekt zastąpienia – działania beneficjentów mające na celu uzyskanie wsparcia
Celowo nie podejmowano działań o zakresie zbliżonym do podjętych
w ramach projektu z uwagi na możliwość pozyskania na nie
doﬁnansowania

Przeprowadzono działania zwiększające stopień gotowości
realizacyjnej projektu (np. określono status właścicielski działek,
wystąpiono/pozyskano decyzję o pozwoleniu na prace ziemne, itp.)

11,9%

28,4%

19,4%

Ograniczono celowo kosztowne działania inwestycyjne z uwagi na
konieczność zarezerwowania środków niezbędnych na pokrycie 4,5%
wkładu własnego

Raczej tak

Raczej nie

19,4%

25,4%

Nie podejmowano określonych działań (np. nie zwiększano
zatrudnienia) wiedząc, iż podjęcie ich w ramach projektu zwiększy
4,5% 9,0%
szansę na uzyskanie doﬁnansowania (będzie dodatkowo
punktowane na etapie oceny wniosków)

Zdecydowanie tak

11,9%

31,3%

22,4%

37,3%

38,8%

Zdecydowanie nie

16,4%

26,9%

14,9%

25,4%

11,9%

17,9%

22,4%

Nie wiem/trudno powiedzieć

Źródło: Badanie CAWI/CATI, n=67
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Badani zostali też poproszeni o wskazanie czynników ułatwiających i utrudniających realizowanie inwestycji. Wśród pozytywnych czynników wskazywano na zaangażowanie osób o wysokich kwalifikacjach, dobre zaplanowanie projektów na etapie WoD, dobrą relację z wykonawcami prac oraz z UM/ŚCP (IZ/IP2 RPO WSL).
Rysunek 16. Czynniki pozytywnie wpływające na realizację projektów
zaangażowanie w realizację projektu osób o wysokich
kwaliﬁkacjach
dobre zaplanowanie projektu na etapie składania wniosku
o doﬁnansowanie

89,3%
66,1%

dobra współpraca z wykonawcami/dostawcami

57,1%

dobra współpraca z Urzędem Marszałkowskim/Śląskim Centrum
Przedsiębiorczości
zapewnienie wystarczających środków własnych na realizację
projektu
korzystanie w związku z realizacją projektu z usług zewnętrznych
ekspertów

46,4%
42,9%
25,0%

stabilne otoczenie prawne

5,4%

dobra współpraca ze społecznością lokalną

5,4%

inne czynniki (jakie?...............)

1,8%

Źródło: Badanie CAWI/CATI, n=56
38,8% badanych (n=67) przyznało, że wystąpiły czynniki utrudniające realizację inwestycji.
Najwięcej trudności sprawiały zmiany w przepisach prawnych, uwarunkowania PZP oraz trudności w rozliczaniu projektów (np. obowiązki nakładane przez IZ w tym zakresie). Na podobne
czynniki wskazywali rozmówcy w trakcie wywiadu grupowego oraz FGI z przedstawicielami
IZ/IP2.
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Rysunek 17. Czynniki utrudniające realizację projektów w ramach Priorytetu II
Zmiany w przepisach prawnych

10

Trudności w wyborze wykonawców np. wynikające z prawa
zamówień publicznych

10

Trudności w roliczeniu projektu

9

Niewłaściwe wykonywanie zadań lub wykonywanie powierzonych
zadań z opóźnieniem przez podmioty, z którymi
współpracowaliśmy przy realizacji projektu

8

Zbyt ambitne założenia projektu,
które trudno było zrealizować w praktyce

7

Trudności w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń

7

Opóźnienia w płatnościach ze strony instytucji ﬁnansującej projekt

3

Wzrost kosztów pracy/materiałów w stosunku do kosztów
zakładanych w budżecie projektu

3

Niewłaściwie zaplanowany harmonogram projektu
Trudności w spłacie zobowiązań ﬁnansowych zaciągniętych na
poczet wkładu własnego do projektu
Inne, niewymienione wyżej bariery utrudniające realizację
projektu (jakie?....)

2

1

3

Źródło: Badanie CAWI/CATI, n=26
Analizując dwa powyższe wykresy można zauważyć, że czynniki pozytywnie wpływające na
projekty są natury wewnętrznej (wynikają z uwarunkowań beneficjentów, którzy mieli na nie
wpływ). Z kolei czynniki utrudniające są, stricte wobec beneficjentów, zewnętrzne (nie mają
oni na nie wpływu). Do czynników zewnętrznych negatywnie wpływających na wdrażanie interwencji (w tym osiąganie rezultatów) można zaliczyć143:


koncentrowanie się na tworzeniu sieci zamkniętych a nie otwartych – powstałe sieci nie
zapewniały w wystarczającym stopniu mieszkańcom dostępu do sieci szerokopasmowej.
Z drugiej strony wystąpił w tych latach duży postęp technologiczny w zakresie rozwoju dostępu do Internetu (w tym szerokopasmowego) w sposób mobilny – czynnik ten w pewien
sposób uzupełnił realizację potrzeb w zakresie dostępu do sieci ze strony mieszkańców,



zdecydowanie mniejszy poziom dofinansowania dla sieci otwartych dla mieszkańców –
czynnik ograniczający liczbę projektów mających na celu zapewnienie mieszkańcom dostępu do sieci szerokopasmowej144,



nie różnicowanie liczby punktów w zależności od poziomu zaawansowania e-usług,

143

144

Lista czynników stanowi połączenie wyników badania ilościowego, analizy desk (sprawozdań z postępów realizacji RPO
WSL) oraz wypowiedzi rozmówców udzielanych w wywiadach.
Zgodnie z informacjami sprawozdawczymi – projekty polegające na budowie sieci internetowych otwartych mogły albo
decydować się na wsparcie w wysokości max. 40 % dofinansowania bądź próbować przystąpić do indywidualnej notyfikacji
projektu, która mogła trwać nawet dwa lata.
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brak dostatecznej promocji powstałych e-usług wśród obywateli,



późne (z perspektywy wdrażania programów operacyjnych 2007-2013) opublikowanie kluczowych dokumentów: Wytycznych wspólnotowych w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych
(wrzesień 2009), Rozporządzenia MRR z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury
sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach RPO (weszło w życie
31 grudnia 2009 roku), Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
z dnia 7 maja 2010 r., pierwsze dwa dokumenty regulują zasady udzielania pomocy publicznej w omawianym obszarze i ich późne pojawienie się wpłynęło bezpośrednio na czas
ogłaszania pierwszych konkursów z działania 2.1, natomiast megaustawa szerokopasmowa
mająca ułatwić i przyspieszyć budowę infrastruktury szerokopasmowej nie dawała jasności
interpretacyjnej,



liczne wątpliwości interpretacyjne dot. stosowania ww. dokumentów, zwłaszcza w kontekście beneficjentów pomocy publicznej wg ww. rozporządzenia (jakie inwestycje są objęte
pomocą publiczną, a jakie nie, np. sieci budowane na potrzeby własne JST, które na mocy
megaustawy mogłyby być udostępniane operatorom, czy możliwe jest objęcie części projektu pomocą publiczną – stworzenie tzw. wariantu mieszanego, czy gminy mogą być przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi i w związku z tym czy można im udzielać pomocy publicznej
na mocy rozporządzenia wielosektorowego), kwestie dot. dokumentów zagospodarowania
przestrzennego oraz prawa do dysponowania nieruchomością w świetle regulacji wynikających z zapisów ww. ustawy,



problemy dot. możliwości realizacji sieci szerokopasmowych na podstawie PFU, rozporządzenie nie wyłącza, w przeciwieństwie do innych inwestycji liniowych, konieczności posiadania już na etapie sporządzania PFU prawa do dysponowania nieruchomością, co w przeciwieństwie do inwestycji punktowych nie jest często możliwe do określenia na tym etapie
procesu inwestycyjnego (dopiero obecnie trwają prace nad stosowną zmianą w rozporządzeniu),



brak inwentaryzacji i wynikające z tego problemy z kwalifikacją obszarów (czarne/białe/
szare), problemy ze sporządzeniem inwentaryzacji istniejącej i planowanej infrastruktury
teletechnicznej, od czasu sporządzenia inwentaryzacji na poziomie krajowym – problemy
z rozbieżnością informacji na poziomie inwentaryzacji własnej beneficjenta i inwentaryzacji
krajowej (głównie wynikającą z zastosowanej skali – krajowa dotyczy poziomu gminy, beneficjenci analizują sołectwa i dzielnice),



brak doświadczenia w realizowaniu tego rodzaju inwestycji w przypadku beneficjentów
z sektora publicznego (zwłaszcza JST),



problemy finansowe JST – szczególnie w okresie światowego kryzysu finansowego,



długi okres notyfikacji przez KE 3 dużych projektów – spowalniało to ich realizację nawet
do 2 lat,



problemy z pozyskiwaniem pozwoleń na budowę – projekty budowy sieci szerokopasmowych były realizowane na dość długich odcinkach i przechodziły przez wiele różnych działek ewidencyjnych, co powodowało, że na każdy taki osobny odcinek wymagane było osobne pozwolenie na budowę,



problemy związane z formułą „projektuj i wybuduj” przy budowie sieci szerokopasmowych
– formuła wymuszała na wykonawcach posiadanie wielu uzgodnień przed rozpoczęciem
budowy,



problemy dot. możliwości realizacji sieci szerokopasmowych na podstawie PFU, rozporządzenie nie wyłącza, w przeciwieństwie do innych inwestycji liniowych, konieczności posiadania już na etapie sporządzania PFU prawa do dysponowania nieruchomością, co w przeciwieństwie do inwestycji punktowych nie jest często możliwe do określenia na tym etapie
procesu inwestycyjnego (dopiero obecnie trwają prace nad stosowną zmianą w rozporządzeniu),



niepewność prawna – w tym Priorytecie było o wiele więcej przepisów do wdrożenia a ciągłe zmiany i interpretacje przepisów nie sprzyjały realizacji projektów145.

Podsumowując, powyżej wskazane czynniki w dużej mierze dotyczyły trudności we wdrażaniu projektów z Działania 2.1. Zdaniem ewaluatora najbardziej problemowy był obszar prawny
– brak lub zmiany zewnętrznych uwarunkowań prawnych w dużej mierze wpływały na opóźnienia i trudności realizacyjne projektów z zakresu infrastruktury. Na problemy prawne wskazują też Sprawozdania z realizacji RPO WSL za lata 2009, 2010 oraz 2011.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: W przypadku jakich typów beneficjentów zidentyfikowano brak bądź niewystarczające zainteresowanie aplikowaniem
o środki w ramach RPO WSL (w podziale na priorytety)? Jakie można wskazać przyczyny
takiej sytuacji? Czy i w jaki sposób można to doświadczenie wykorzystać przy realizacji RPO
WSL 2014-2020?
W ramach Priorytetu II nie zidentyfikowano problemu braku bądź niewystarczającego zainteresowania aplikowaniem o środki. Jedyna trudność jaka wystąpiła to niskie zainteresowanie
przedsiębiorstw telekomunikacyjnych ostatnim z 3 naborów w Działaniu 2.1. Analiza szczegółowych informacji dotyczących naborów (ogłoszeń o konkursach z Działania 2.1) wykazała, że
dopiero w tym naborze uwzględniono przedsiębiorstwa telekomunikacyjne jako możliwy typ
beneficjenta. Na podstawie listy złożonych wniosków o dofinansowanie146 określono zaś, że na
13 wniosków – tylko 3 zostały złożone przez takie przedsiębiorstwa.
Zdaniem przedstawiciela IZ oraz uczestników FGI, przyczyną mógł być okres ogłoszenia konkursu (ogłoszony w grudniu 2012, realizacja 2013 pod koniec okresu programowania). W ocenie uczestników FGI małe zainteresowanie wnioskodawców (przedsiębiorstw telekomunikacyjnych) spowodowane było możliwością skorzystania z większych i łatwiejszych do rozliczenia
środków Działania 8.3 PO IG Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, W opinii
ewaluatora przyczyną mogło być też to, że beneficjenci ci mogli ubiegać się tylko o środki na
sieci dystrybucyjne, czyli nie obejmujące etapu tzw. „ostatniej mili”. Taka sytuacja mogła sprawić, że inwestycje te nie były opłacalne dla firm prywatnych w perspektywie kilku najbliższych
lat (brak możliwości otwarcia sieci). W celu eliminowania podobnych sytuacji w przyszłości
warto przede wszystkim podejmować działania polegające na monitorowaniu terminów naborów o podobnym zakresie wsparcia (podobne typy projektów) ogłaszanych w ramach innych
Programów – np. krajowych (PO PC 2014-2020) – terminy naborów w ramach różnych Programów (o zbliżonym zakresie wsparcia) nie powinny na siebie nachodzić.

145
146

FGI z ekspertami dziedzinowymi.
http://rpo2007-2013.slaskie.pl/?grupa=15&s2=1&stan=3&sort=3&id_m=98#_ftn2.
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Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Jaka jest efektywność udzielonego
wsparcia, rozumiana jako stosunek poniesionych nakładów finansowych do osiągniętych
rezultatów, z uwzględnieniem jednostkowych kosztów inwestycji? Które typy projektów
okazały się najbardziej efektywne w ramach poszczególnych priorytetów? Jakie są tego
przyczyny? Jakie działania w okresie 2014-2020 należy podjąć, aby zwiększyć efektywność
udzielanego wsparcia?
W celu oceny efektywności udzielonego wsparcia przeprowadzona została analiza średniej
wartości jednostki wskaźników produktu i rezultatu w obszarze społeczeństwa informacyjnego na podstawie danych z LSI. Metodologia bazowała na danych historycznych średniego
kosztu jednej jednostki wskaźnika. Średnia wartość jednej jednostki wskaźnika w RPO WSL
2007-2013 porównana została ze średnimi wartościami osiąganymi w innych województwach referencyjnych w latach 2007-2013 Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SIMIK
2007-2013 na czerwiec 2016 r.147 Ocena efektywności kosztowej zrealizowanych inwestycji
przeprowadzona została w oparciu o analizę porównawczą średniego kosztu jednostkowego
referencyjnych wskaźników produktu (relacja nakłady/efekty rzeczowe) w województwie śląskim oraz w województwach: małopolskim, mazowieckiem, zachodniopomorskim, lubelskim i lubuskim. Na podstawie analizy desk research (porównania zakresów wskaźników ze
wszystkich regionów) wybrano do porównania wskaźniki produktu: Długość wybudowanej
sieci Internetu szerokopasmowego, Liczba uruchomionych PIAP, Liczba utworzonych aplikacji lub udostępnionych usług teleinformatycznych, Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 – Informacja, Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 2 – Interakcja, Liczba
uruchomionych on-line usług na poziomie 3 – dwustronna interakcja, Liczba uruchomionych
on-line usług na poziomie 4 – transakcja oraz wskaźniki rezultatu: Liczba osób korzystających
z PIAP, Liczba osób korzystających z usług on-line, Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do internetu.
Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego – W regionie śląskim powstało 1252,72
km sieci. Wartość jednego km to 97 047,46 zł. W woj. Lubelskim to koszt 163 360,10 zł, lubuskim 1 281,23 zł, mazowieckim 394 660,97 zł, małopolskim 268 995,25 zł, a zachodniopomorskim 52 323,48 zł. Średni koszt budowy 1 km w regionach porównywanych to 176 124,21
zł. Jak widać – region śląski wypada na tym tle bardzo dobrze (średni koszt budowy 1 km sieci
w regionie śląskim stanowi 55% wartości średniej z pozostałych regionów).
Liczba uruchomionych PIAP – W regionie śląskim powstało 904 PIAP. Koszt jednostkowy to
133 149,38 zł. W woj. Lubelskim to koszt 37 735,61 zł, lubuskim 48 516,59 zł, mazowieckim
222 866,48 zł, małopolskim 1 483 337,45 zł, a zachodniopomorskim 455 486,18 zł. Średni
koszt budowy 1 PIAP w regionach porównywanych to 449 588,46 zł. Średni koszt budowy 1
PIAP w regionie śląskim stanowi 30% wartości średniej z pozostałych regionów.
Liczba utworzonych aplikacji lub udostępnionych usług teleinformatycznych – W regionie śląskim
utworzono 2861. Koszt jednostkowy to 72 646,89 zł. W woj. Lubelskim ten koszt wyniósł 32
093,12 zł, lubuskim 491 150,89 zł, mazowieckim 297 253,12 zł, małopolskim 2 376 081,81
zł, a zachodniopomorskim 1 557 552,59 zł. Średni koszt utworzenia 1 aplikacji lub udostępnionej usługi w regionach porównywanych to 950 826,3 zł. Średni koszt utworzenia 1 aplikacji
lub udostępnionej usługi w regionie śląskim stanowi 8% wartości średniej z pozostałych
regionów.
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Przy ocenie średniej wartość jednej jednostki wskaźnika wzięta pod uwagę została bieżąca sytuacja społeczno-gospodarcza wraz z prognozami oraz historyczne tendencje i problemy powstające przy realizacji adekwatnych wskaźników.

Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 – Informacja – W regionie śląskim uruchomiono 27 525 e-usług na poziomie 1. Koszt jednostkowy to 4 244,63 zł. W woj. Lubelskim
ten koszt wyniósł 108 508,51 zł, lubuskim 4 410 094,23 zł, mazowieckim 482 474,98 zł, małopolskim 389 037,56 zł, a zachodniopomorskim 1 121 552,23 zł. Średni koszt utworzenia 1
e-usługi na poziomie 1 w regionach porównywanych to 1 302 333,5 zł. Średni koszt utworzenia 1 e-usługi na poziomie 1 w regionie śląskim stanowi 0,3% wartości średniej z pozostałych regionów.
Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 2 – Interakcja – W regionie śląskim uruchomiono
25609 e-usług na poziomie 2. Koszt jednostkowy to 2 995,77 zł. W woj. Lubelskim ten koszt
wyniósł 16 340,98 zł, lubuskim 617 323,70 zł, mazowieckim 213 495,48 zł, małopolskim 184
031,76 zł, a zachodniopomorskim 3 668 662,23 zł. Średni koszt utworzenia 1 e-usługi na poziomie 2 w regionach porównywanych to 939 970,83 zł. Średni koszt utworzenia 1 e-usługi
na poziomie 2 w regionie śląskim stanowi 0,3% wartości średniej z pozostałych regionów.
Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3 – dwustronna interakcja – W regionie śląskim
uruchomiono 25609 e-usług na poziomie 3. Koszt jednostkowy to 4 925,84 zł. W woj. Lubelskim ten koszt wyniósł 69 290,65 zł, lubuskim 305 119,72 zł, mazowieckim 661 452,11
zł, a zachodniopomorskim 2 882 520,32 zł (w małopolskim nie powstały takie usługi). Średni koszt utworzenia 1 e-usługi na poziomie 3 w regionach porównywanych to 979 595,70 zł.
Średni koszt utworzenia 1 e-usługi na poziomie 3 w regionie śląskim stanowi 0,5% wartości średniej z pozostałych regionów.
Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 4 – transakcja – W regionie śląskim uruchomiono
13562 e-usług na poziomie 4. Koszt jednostkowy to 4 479,38 zł. W woj. Lubelskim ten koszt
wyniósł 160 029,84 zł, lubuskim 716 444,15 zł, mazowieckim 335 081,66 zł, małopolskim
515 539,50 zł, a zachodniopomorskim 961 115,32 zł. Średni koszt utworzenia 1 e-usługi na
poziomie 4 w regionach porównywanych to 537 642,1 zł. Średni koszt utworzenia 1 e-usługi
na poziomie 4 w regionie śląskim stanowi 0,8% wartości średniej z pozostałych regionów.
Liczba osób korzystających z PIAP – W regionie śląskim 1 277 627 osób skorzystało z PIAP. Koszt
jednostkowy to 93,16 zł. W woj. mazowieckim 608,46 zł, małopolskim 515,17 zł, a zachodniopomorskim 1 300,14 zł. Średni koszt osiągnięcia 1 jednostki rezultatu w regionach porównywanych to 807,9 zł. Średni koszt osiągnięcia 1 jednostki rezultatu (koszt skorzystania
przez 1 osobę z PIAP) w regionie śląskim stanowi 12% wartości średniej z pozostałych
regionów.
Liczba osób korzystających z usług on-line – W regionie śląskim 2 156 162,23 osób skorzystało
z usług online. Koszt jednostkowy to 69,05 zł. W woj. Lubelskim ten koszt wyniósł 30,53 zł, lubuskim 215,35 zł, mazowieckim 11,07 zł, małopolskim 24,90 zł, a zachodniopomorskim 137,80
zł. Średni koszt osiągnięcia 1 jednostki rezultatu w regionach porównywanych to 83,93 zł.
Średni koszt osiągnięcia 1 jednostki rezultatu (koszt skorzystania z e-usługi przez 1 osobę) w regionie śląskim stanowi 82% wartości średniej z pozostałych regionów.
Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do internetu – W regionie śląskim 390 osób uzyskało możliwość dostępu do Internetu. Koszt jednostkowy to 1 011,12 zł. W woj. Lubelskim
ten koszt wyniósł 722,70 zł, lubuskim 34,94 zł, mazowieckim 87,48 zł, małopolskim 12 169,81
zł, a zachodniopomorskim 358,86 zł. Średni koszt osiągnięcia 1 jednostki rezultatu w regionach porównywanych to 2 674,76 zł. Średni koszt osiągnięcia 1 jednostki rezultatu (koszt
uzyskania możliwości dostępu do Internetu przez 1 osobę) w regionie śląskim stanowi
38% wartości średniej z pozostałych regionów. Średnią zawyża tu mocno region małopolski
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– poza nim to koszt w województwie śląskim byłby największy. Wynika to z faktu, że zdecydowana większość powstałych sieci była sieciami zamkniętymi, a nie otwartymi na mieszkańców.
Innym uzasadnieniem takiej sytuacji może być to, że efektywność ekonomiczna projektów,
których odbiorcami jest mała liczba mieszkańców, jest niska.148 Podsumowując – wsparcie
w ramach II Priorytetu RPO WSL 2007-2013 było efektywne. Niemal w przypadku wszystkich wskaźników koszt osiągnięcia jednostkowych wartości był niższy niż w innych regionach
– szczególnie widać to w przypadku kosztu powstających e-usług i aplikacji. Oznacza to, że najbardziej efektywnym typem projektu w ramach II Priorytetu było „Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym w zakresie
e-Government zwiększających zakres oraz dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną (front-office).” W dużej mierze może to wynikać ze skali inwestycji – wystarczy zauważyć, że niemal wszystkie e-usługi powstały na Śląsku w Subregionie Centralnym (w ramach
1 projektu powstawało średnio znacznie więcej e-usług niż w innych regionach). Dzięki temu,
możliwe z pewnością było znaczne ograniczanie kosztów tworzenia usług przez wykonawców,
którzy w składanych ofertach mogli brać pod uwagę efekt skali inwestycji. Warto zauważyć,
że bardzo duża efektywność kosztowa tworzenia e-usług nie przełożyła się na efektywność
rezultatu – średni koszt skorzystania z dostępnych e-usług przez jednego mieszkańca jest porównywalny we wszystkich regionach. Oznacza to, że wciąż istnieje znaczny potencjał w tym
zakresie w przypadku regionu śląskiego – konieczne z pewnością będą w tym celu działania
informacyjno-promujące powstałe e-usługi. Drugim typem projektu, który okazał się szczególnie efektywny kosztowo w regionie śląskim, jest „Tworzenie publicznych punktów dostępu
do Internetu (PIAP)” – średni koszt budowy 1 PIAP stanowi 30% średniego kosztu uzyskanego w analizowanych regionach. Również w tym przypadku mamy do czynienia z efektem skali
– zdecydowana większość punktów powstała bowiem w jednym subregionie – Centralnym.
Tylko w przypadku ostatniego wskaźnika (Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do internetu) mamy do czynienia z sytuacją, że koszt jednostkowy jest wyższy niż analogiczny koszt w 4
z 5 badanych regionów. W tym przypadku trzeba jednak mieć na uwadze, że wskaźnik ten był
realizowany tylko w ramach jednego projektu (w Subregionie Północnym), przez co nie można mówić chociażby o efekcie skali. Co więcej, projekty Działania 2.1 RPO WSL 2007-2013
były nastawione na zapewnienie możliwości dostępu do Internetu podmiotom i instytucjom
publicznym a nie mieszkańcom.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Jakie działania należało podjąć, aby
w większym stopniu przyczynić się do wyboru projektów realizujących poszczególne cele
szczegółowe Programu? Które ze wskazanych rozwiązań, zdaniem Wykonawcy powinny zostać zastosowane przy realizacji RPO WSL 2014-2020? Jakie należy podjąć działania, aby
zminimalizować występowanie podobnych efektów niepożądanych przy realizacji inwestycji
w ramach RPO WSL 2014-2020?
Uwzględniając fakt, że w przypadku obu działań występowały mniejsze lub większe problemy
w zakresie realizowania celów szczegółowych Priorytetu II warto byłoby podejmować działania mające na celu wybieranie projektów w większym stopniu wpisujących się w owe cele. By
osiągnąć taki rezultat konieczne byłoby wprowadzenie odpowiednich kryteriów wyboru projektów. W ramach Działania 2.1 nie odnotowano kryteriów, które premiowałyby liczbę osób,
podmiotów gospodarczych i innych instytucji, które uzyskałyby możliwość podłączenia się do
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Wpływ RPO WSL na lata 2007-2013 na rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie, IPM sp. z o.o., EGO S. C., Katowice 2012.

sieci. Zabrakło też decyzji na szczeblu regionalnym co do zasadności i konieczności wspierania rozwoju sieci otwartych (nawet kosztem otrzymania mniejszego poziomu dofinansowania).
Problemem było też rozdysponowanie środków między poszczególne subregiony. Zgodnie
z wypowiedzią przedstawiciela IZ oraz wcześniej prezentowanych wyników, największe wsparcie trafiło do części regionu już dobrze rozwiniętych pod kątem dostępu do sieci szerokopasmowych. Rozwiązaniem mogło być ograniczenie w ramach PRS wsparcia dla takich obszarów i skierowanie środków na obszary zidentyfikowane jako białe plamy (obszary wykluczone
cyfrowo).. W przypadku Działania 2.2 zabrakło kryteriów oceny, które premiowałyby liczbę
użytkowników korzystających z usług on-line uruchomionych dzięki wsparciu z Programu (tak
jak np. premiowały liczbę wdrożonych usług on-line). Nie premiowano również usług na najwyższym poziomie (4 i 5) zaawansowania149. Brak odpowiednich kryteriów to jeden z istotnych
powodów, dla którego beneficjenci nie byli zmotywowani do angażowania zasobów w rozwój
bardziej zaawansowanych rozwiązań. Mimo, że ogółem powstało bardzo dużo usług online,
to w obecnej chwili nadal brakuje usług, które pozwoliłyby na załatwianie spraw urzędowych
bez konieczności stawiania się przez mieszkańca w urzędzie150. Warto byłoby także premiować komplementarność projektów Działania 2.2 z innymi działaniami (miękkimi) mającymi na
celu promowanie wśród mieszkańców korzystanie z e-usług. W ramach RPO WSL 2014-2020
możliwe jest realizowanie projektów dotyczących e-administracji (nie są realizowane projekty z zakresu infrastruktury szerokopasmowej), w związku z czym warto wdrożyć większość
wskazanych wyżej rozwiązań w tej lub podobnej formie (obecnie istnieją już rozwiązania służące powstawaniu e-usług na minimum 3 poziomie zaawansowania – docelowo należy kłaść
nacisk na poziom 4 i 5). W przypadku realizacji projektów z zakresu sieci szerokopasmowych151
(np. przez poszczególne subregiony) należałoby wdrożyć rozwiązania (np. kryteria oceny) premiujące z jednej strony powstawanie sieci na obszarach określonych jako białe i szare plamy,
a z drugiej strony – premiujące sieci otwarte dla mieszkańców (istotne byłoby w tym celu zaangażowanie przedsiębiorców telekomunikacyjnych). Powinno się też zalecać wnioskodawcom/
projektodawcom tryby negocjacyjne (np. dialog techniczny) w zakresie wyboru operatorów
sieci wybieranych152. Analiza i ocena interwencji w ramach Priorytetu II nie wskazała na występowanie stricte efektów negatywnych (o czym była mowa powyżej). Można jednak wskazać
na pewne elementy, które nie wystąpiły lub wystąpiły w stopniu ograniczonym. Po pierwsze
nie udało się skutecznie wesprzeć obszarów określonych jako „białe plamy”. Po drugie – mimo
powstałej bardzo dużej liczby e-usług, nie udało się przekonać zwykłych mieszkańców do korzystania z nich. Po trzecie – sami beneficjenci wskazywali, że mimo uruchamianych e-usług,
systemów i aplikacji, nie zmniejszyła się liczba wymaganych oświadczeń i zaświadczeń niezbędnych do załatwienia spraw urzędowych. Kwestia „białych plam” została omówiona w poprzednim akapicie. W celu zwiększania w przyszłości poziomu korzystania z już powstałych
i powstających e-usług (poza stosowaniem kryteriów wspierających powstawanie usług na 4
i 5 poziomie zaawansowania), warto podejmować działania informacyjno-promocyjne skierowane do mieszkańców regionu. Działania takie powinny z jednej strony informować o powstających e-usługach, a z drugiej – wskazywać na indywidulane korzyści płynące z ich wykorzystywania (np. oszczędność czasu, pieniędzy). Przedsięwzięcia takie mogłyby być realizowane
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Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, AGROTEC sp.
z o.o., WISE sp. z o.o., Warszawa (2014).
IDI IZ.
Potrzeby dotyczące sieci dostępowych będą mogły być zaspokojone dzięki wsparciu z poziomu krajowego – PO PC 20142020.
FGI z obszaru społeczeństwa informacyjnego.
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przez samych beneficjentów (jako działania komplementarne) lub przez Samorząd Województwa – np. w ramach planowanych działań informacyjno-promocyjnych na terenie całego województwa. Trzecia wskazana kwestia ma charakter złożony. Z jednej strony brak ograniczania
liczby niezbędnych załączników to efekt wciąż niskiego poziomu wykorzystywania e-usług
(petenci nadal wybierają tradycyjny sposób załatwiania spraw urzędowych). Z drugiej strony
– można domniemywać, że sami urzędnicy w pełni jeszcze nie wykorzystują możliwości i potencjału utworzonych aplikacji i systemów wewnętrznych (np. mających na celu wymianę informacji między różnymi urzędami)153 i/lub podchodzą oni z ostrożnością i pewną nieufnością
co do pewności i stabilności nowych systemów154. W celu zmiany tej sytuacji warto prowadzić
działania kierowane zarówno do władz samorządowych i instytucji publicznych (promowanie
kontaktów elektronicznych między urzędami, pozyskiwania informacji niezbędnych do procedowania spraw od innych instytucji za pomocą aplikacji i systemów), jak i samych mieszkańców
(działania informacyjno-promocyjne – takie jak te wskazane wyżej). Innym rozwiązaniem wartym rozważenia może być premiowanie – w ramach oceny projektów II osi priorytetowej RPO
WSL 2014-2020 – wykazania wpływu planowanych systemów/aplikacji/e-usług na ograniczanie liczby składanych oświadczeń i załączników koniecznych do załatwienia konkretnej sprawy.

4.3. Efekty wsparcia turystyki

Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: W jakim stopniu zrealizowane inwestycje przyczyniły się do osiągnięcia poszczególnych dziesięciu celów szczegółowych Programu?
W diagnozie RPO WSL 2007-2013 wskazuje się, że nowe województwo śląskie, złożone
z czterech zróżnicowanych przyrodniczo i kulturowo subregionów stało się atrakcyjnym regionem turystycznym. Region śląski obejmuje swym zasięgiem jedno z najbardziej atrakcyjnych przyrodniczo obszarów południowej Polski: Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, Pogórze Śląskie oraz Beskid Zachodni. Równocześnie obszary te są atrakcyjne z uwagi na potencjał
turystyki kulturowej. Duży potencjał rozwijania turystyki kulturowej posiada Subregion Centralny, w tym w zakresie turystyki kulturowej w obiektach dziedzictwa przemysłowego;
potencjał ten istotny jest i specyficzny dla regionu na tyle, że w strategii rozwoju województwa
„Śląskie 2020” w ramach identyfikacji, ochrony i turystycznego zagospodarowania obiektów
dziedzictwa kulturowego rozpoznano, jako zadanie o szczególnej wadze, promocję i rozwój
Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Walory turystyczne całego regionu obniża
zarazem znaczna degradacja środowiska, za wyjątkiem Subregionu Południowego. Degradacja
środowiska, poza tym, że oznacza obiektywne obniżenie potencjału walorów turystycznych
i wpływa na jakość produktów, niesie również negatywne przesłanie wizerunkowe, utrudniające wypromowanie regionu jako regionu absorpcyjnego turystyki. Dotyczy to szczególnie
turystyki krajowej, gdyż przede wszystkim w społeczeństwie polskim funkcjonuje stereotyp
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33,3% badanych beneficjentów w ramach badania CATI stwierdziło, że powstałe systemy back-office są wykorzystywane
obecnie maksymalnie w 70% swoich możliwości.
Tego typu zjawisko zidentyfikowano np. w urzędach oraz placówkach służby zdrowia wdrażajacych systemy back office
w województwie podkarpackim (źródło: Ocena wpływu wsparcia udzielonego w ramach RPO WP 2007-2013 na rozwój
społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim, AGROTEC sp. z o.o., Warszawa 2015).

„czarnego Śląska”. Potencjał regionu sprawia, że jest to miejsce do rozwoju turystyki tranzytowej, gospodarczej, kulturalnej, rekreacyjno-turystycznej oraz agroturystyki (jeszcze słabo
rozwiniętej w województwie). Potencjał turystyczny posiadają bowiem także obszary wiejskie
województwa. Tereny te cieszą się coraz większą popularnością wśród turystów. Wszystkie
wymienione wyżej potencjały w momencie rozpoczęcia realizacji Programu zdiagnozowano,
jako niedostatecznie wykorzystane, czego przyczyną były – jak można wnioskować z analizy
SWOT – z jednej strony deficyty infrastrukturalne, z drugiej problemy wizerunkowe. Za
istotny problem uznano również nie tylko niedostateczne, ale i nierównomierne nasycenie regionu infrastrukturą turystyczną i okołoturystyczną. Konkurencyjność turystyczna województwa oceniono jako względnie niską w skali krajowej. Ewaluator wskazać tu może dodatkowo,
że ten problem wzmacnia wysoka konkurencyjność województw sąsiednich: małopolskiego
i dolnośląskiego. Podstawową potrzebą, na którą miała być odpowiedzią interwencja, była
zatem zbyt niska konkurencyjność turystyczna regionu w stosunku do jego potencjału.
Jak wynika z diagnozy RPO WSL 2007-2013, w 2005 roku bazowe wartości wskaźników kontekstowych dla Priorytetu były następujące: na 10 tys. ludności przypadało 80 miejsc noclegowych. Niska była również liczba turystów korzystających z oferty noclegowej – niecałe 326 turystów na 1000 mieszkańców, przy średniej dla kraju 435. Niekorzystnie kształtował się także
wskaźnik liczby turystów zagranicznych odwiedzających województwo – 56,2 turystów przy
276 dla kraju. Baza gastronomiczna i noclegowa regionu była stosunkowo uboga, a zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne poszczególnych subregionów zróżnicowane. W związku
z powyższym, celem głównym Priorytetu III RPO WSL 2007-2013 był wzrost konkurencyjności turystycznej regionu. Cel ten obejmował następujące cele szczegółowe:
1. Poprawa jakości infrastruktury turystycznej regionu.
2. Tworzenie i rozwój regionalnych produktów.
3. Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej.
4. Wzrost rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej.
Alokacja i jej realizacja w podziale na poszczególne działania przedstawiała się następująco:


dla Działania 3.1 – 105,19 mln PLN, z czego do połowy 2015 r. wypłacono 90,1% (wg wartości podpisanych umów 97,4%),



dla Działania 3.2 – 334,35 mln PLN, realizacja w analogicznym okresie 81,1% (wg wartości
podpisanych umów 99,1%),



dla Działania 3.3 – 17,31 mln PLN, realizacja 86,8% (wg wartości podpisanych umów
102,4%%),



dla Działania 3.4 – 15,91 mln PLN, realizacja 97% (wg wartości podpisanych umów 100,8%).

Wykonanie wskaźników programowych było w Priorytecie zróżnicowane, co przedstawione
zostało w poniższej tabeli.
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Tabela 5. Wykonanie wskaźników Priorytetu III. RPO WSL 2007-2013155156
Wartość
docelowa
w roku 2015

Wartość
osiągnięta

% realizacji

200

445

223%

1000

316

32%

15

7

47%

6200

8875

143%

113

39

35%

67

11,6

17,3%

1737

1323

76%

mężczyźni

864

330

38%156

kobiety

873

577

66%

wieś – szt.

522

166

32%

Wskaźniki realizacji celów Priorytetu III155
wskaźniki produktu
Liczba projektów z zakresu turystyki – szt.
Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej
dla MŚP – szt.
Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego- szt.
wskaźniki rezultatu
Liczba osób korzystających z infrastruktury turystyki objętej
wsparciem w ramach programu – tys. os.
Liczba wypromowanych ofert programowych w zakresie turystyki
– szt.
Przychody z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach
programu – mln EUR
Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC),
w tym:

Źródło: RPO WSL 2007-2013, dane LSI oraz KSI SIMIK 2007-2013
Przekroczony znacząco został jeden wskaźnik produktu – liczba projektów w zakresie turystyki oraz jeden wskaźnik rezultatu – liczba osób korzystających z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach Programu. Pozostałe wskaźniki nie zostały osiągnięte. Jako przyczynę nieosiągnięcia wskaźnika liczby projektów bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MŚP
wskazać należy niewłaściwe oszacowanie proporcji popytu na środki unijne między podmiotami publicznymi i niepublicznymi. Jak wynika z badania CAWI oraz wywiadów IDI i FGI z ekspertami dziedzinowymi, podmioty publiczne są z jednej strony lepiej przygotowane do absorpcji
środków UE, a z drugiej strony podmioty niepubliczne w dużej części gotowe były realizować
inwestycje z własnych środków nawet bez dotacji – co zostanie omówione szerzej w dalszej
części rozdziału. Nieosiągnięcie wskaźnika liczby wypromowanych ofert wynika z faktu, że na
projektodawcy nie ciążył obowiązek przedstawienia takiej oferty jako integralnej części procesu inwestycyjnego. Z kolei niski poziom realizacji wskaźnika przychodów z infrastruktury
turystyki objętej wsparciem tłumaczyć można tym, że większość inwestycji generująca wartość tego wskaźnika jest na etapie wstępnym działania i wymaga dalszej promocji. Skuteczność
w realizacji tego wskaźnika mogłaby być zapewne większa w przypadku większej skuteczności
inwestycji Działań 3.3 i 3.4, które tak w ocenie respondentów IDI, jak i ekspertów dziedzinowych nie przyniosły satysfakcjonujących rezultatów.
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Wskaźniki oraz wartości docelowe pochodzą z ostatniej wersji RPO WSL – wynika to z faktu, że nastąpiła zmiana nazw
samych wskaźników i zakresu, jakie mierzyły (względem pierwszej wersji RPO WSL).
W związku z brakiem możliwości uzyskania danych z KSI w podziale na płeć dane dla podwskaźników pochodzą z Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WSL. Na chwilę obecną IZ RPO WSL nie dysponuje dokładnymi danymi dot. utworzonych miejsc pracy w podziale na płeć, stąd różnica w wartości ogółem i w podziale.

Realizacja wskaźnika bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy miała – w oparciu o FGI
z ekspertami oraz wywiady ITI z beneficjentami, a także analizę projektów – podstawę przede
wszystkim w tym, że znaczna część realizowanych przedsięwzięć, były to albo modernizacje,
albo przedsięwzięcia polegające wprawdzie na tworzeniu nowych obiektów, jednak przez
podmioty, które od dawna działają na rynku i dysponują więc przeszkolonymi kadrami, które
przynajmniej w części mogły zaspokoić popyt na prace w nowych obiektach. Jako przyczynę
wskazywano też, że miejsca pracy w turystyce i usługach okołoturystycznych należą do miejsc
pracy niskiej jakości (szczególnie w przypadku mniejszych przedsiębiorstw), w związku z czym,
w sytuacji kształtującego sie w ostatnich latach rynku pracownika (co obrazuje choćby zmniejszająca się stopa bezrobocia).
Analiza wykonania wskaźników oraz wykorzystania alokacji prowadzi do wniosku, że cel główny Priorytetu był najskuteczniej realizowany w obszarze poprawy jakości i rozwoju infrastruktury, skoro zdecydowanie przekroczono wskaźnik liczby projektów (223%) i praktycznie w całości została też zrealizowana alokacja przeznaczona na ten cel (Działania 3.1 i 3.2). Warto przy
tej okazji zwrócić uwagę, że stosunkowo większy udział w realizacji tego wskaźnika produktu
miały podmioty niepubliczne (przede wszystkim JST), a mniejszy małe i średnie przedsiębiorstwa (realizacja wskaźnika w 32%), co potwierdza tezę o lepszym przygotowaniu do absorpcji
środków UE, jak i większym popycie niż zakładany w tej kategorii beneficjentów.
Niemniej jednak, dzięki realizacji projektów z zakresu turystyki osiągnięto pozytywne efekty
gospodarcze i społeczne w mikro skali oddziaływania projektu, takie jak: wzrost zatrudnienia,
pozytywny wpływ na gospodarkę lokalną oraz pobudzanie przedsiębiorczości wśród społeczeństwa, co można było wywnioskować zarówno z IDI z przedstawicielami IZ, jak przede
wszystkim FGI z ekspertami dziedzinowymi. Poziom realizacji wskaźnika liczby utworzonych
miejsc pracy należy złożyć – w ocenie ekspertów – na karb tego, że pomiar tego wskaźnika
dokonywany jest w połowie roku, a znaczna część zatrudnienia zostanie wygenerowana wraz
z zimowym sezonem turystycznym. Generalnie, jeśli chodzi o efekt tworzenia miejsc pracy, jak
i generowania przychodów, realizacja założonych wielkości jest w ocenie ekspertów możliwa
do osiągnięcia, jednak w nieco dłuższym czasie niż przyjęto na etapie programowania. Ponadto, w przypadku obiektów modernizowanych, a nie tworzonych od podstaw ich potencjał wpływu na rynek pracy może być ograniczony.
Poszczególne typy inwestycji przyczyniły się w różnym stopniu do wzrostu konkurencyjności
turystycznej regionu, czyli do realizacji celu głównego Priorytetu. Szczególnie dużą wagę dla
osiągnięcia celu Priorytetu miały działania zmierzające do tworzenia i rozwoju regionalnych
produktów turystycznych oraz wzrostu rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej, choć akurat te efekty nie stanowiły dominanty wśród wskazywanych przez beneficjentów
zarówno w badaniu CAWI, jak i wywiadach ITI. Z wywiadów IDI z przedstawicielami IZ i IP
również nie wynika, by zwłaszcza ten drugi efekt osiągnięto w zadowalającym stopniu, choć
zarazem uczestnicy FGI kwestionują ten wniosek, wskazując, że pozytywną zmianą jest widoczny system infokiosków i przeszkolenie licznej grupy przewodników po Śląsku oraz promocja śląskich szlaków turystycznych: np. Szlak Śląskiej Moderny w Katowicach, Szlak dawnej
architektury, Szlak Orlich Gniazd. Należy jednak zwrócić uwagę, że infokioski jako instrument
informowania turystycznego jest w dobie powszechnie dostępnych aplikacji mobilnych krytykowany jako mało użyteczny i kosztowny. W porównaniu do województw sąsiednich, projekty
z zakresu informacji turystycznej przede wszystkim nie są wystarczająco zintegrowane, a poza
tym w niewystarczającym stopniu uwzględniają wyzwania wynikające ze zmieniających się nawyków komunikacyjnych turystów.
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Podsumowując, w ramach Programu udało się skutecznie wesprzeć pierwsze dwa spośród celów szczegółowych: poprawę infrastruktury turystycznej regionu (ten cel został zrealizowany
w stopniu najbardziej zadowalającym) oraz tworzenie i rozwój regionalnych produktów. Jako
problematyczną należy ocenić zwłaszcza realizację celu zwiększenia dostępu do informacji turystycznej, ze względu na niedoszacowanie nakładów na ten cel oraz nieuwzględnienie w kryteriach konkursowych wyzwań rewolucji komunikacyjnej, przede wszystkim technologicznych
(aplikacje mobilne, możliwości integracji systemów informacji na poziomie regionalnym), ale także zmieniających sie nawyków komunikacyjnych turystów157. Może to również mieć negatywny wpływ na promocję walorów turystycznych i oferty turystycznej województwa, choć należy
stwierdzić, że w latach 2007-2013 udało się częściowo przełamać wizerunek województwa turystycznie nieatrakcyjnego, postrzeganego jako obszar przemysłowy, o zdegradowanym środowisku, do czego niewątpliwie przyczyniły się również przedsięwzięcia dofinansowane w ramach
RPO WSL 2007-2013. Jako zjawisko pozytywne należy odnotować też fakt, że region zaczyna
być postrzegany jako atrakcyjna destynacja turystyki kulturowej – i dotyczy to przede wszystkim
Metropolii Śląskiej. Przykładem może być tu sukces Katowic, które zdobyły tytuł Miasta Muzyki
UNESCO. Nadal jednak za niedostatecznie wypromowane należy uznać produkty turystyczne,
które mogą przesądzać o konkurencyjności produktu turystycznego regionu – czyli jego dziedzictwa industrialnego oraz walorów dziedzictwa związanych ze śląskim regionalizmem. Warto
zwrócić uwagę, że produkty turystyczne, związane z walorami krajobrazowymi czy przyrodniczymi województwa – choć w pełni porównywalne pod względem jakości – zawsze będą mniej konkurencyjne na tle podobnych walorów województwa małopolskiego czy dolnośląskiego z uwagi
na wizerunek województwa jako regionu przemysłowego.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Które potrzeby zidentyfikowane
w ramach poszczególnych priorytetów Programu zostały zaspokojone, a które wymagają
dalszego wsparcia oraz w jakim zakresie wsparcie Programu wpisało się w potrzeby beneficjentów?
Jak wynika z analizy SWOT, zawartej w Strategii rozwoju turystyki w województwie śląskim na
lata 2004-2013, do kluczowych słabych stron województwa, tworzących główne kompleksy
potrzeb zaliczyć można:


nierównomierne i słabe zagospodarowanie atrakcyjnych obszarów w województwie,



brak koncepcji zagospodarowania i użytkowania obiektów i terenów poprzemysłowych,



brak sprawnych, regionalnych i lokalnych systemów informacji turystycznej,



niewydolny system promocji turystycznej.

Te kategorie potrzeb zostały też wyróżnione w diagnozie RPO WSL 2007-2013. Analiza dokumentów programowych, prowadząca do rekonstrukcji logiki interwencji, pozwala stwierdzić, że
dla programujących pierwszą kwestią wymagającą rozwiązania była luka między potencjałem
turystycznym regionu, a jego turystyczną ofertą przede wszystkim na poziomie infrastruktury.
Można zatem uznać, że wynikający z analizy wskaźników nacisk na tę część zadań związanych
z realizacją celów szczegółowych Priorytetu był zasadny. Z wywiadów IDI z przedstawicielami
IZ oraz z wywiadów panelowych z ekspertami dziedzinowymi wynika jednak, że cel główny Priorytetu nie został w stopniu zadowalającym zrealizowany w zakresie tworzenia użytecznej informacji turystycznej oraz skutecznej promocji. Przede wszystkim – co można ocenić w pierwszym
157
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rzędzie na podstawie analizy tematycznej projektów, ale i w ocenie ekspertów – w stopniu niewystarczającym wypromowany i przekształcony w produkt regionalny został potencjał turystyki
kulturowej związanej z dziedzictwem przemysłowym regionu. Jest to zjawiskiem znacznie upośledzającym osiągnięcie celu głównego Priorytetu, gdyż jest to jeden z głównych atutów turystycznych regionu, z pewnością jeden z przesądzających o specyfice turystycznego wizerunku
województwa. Przekłada się to również na efekt gospodarczy, o czym mówi niezrealizowanie
założonych wartości wskaźników zarówno w zakresie dochodów z turystyki, jak i tworzonych
miejsc pracy (choć, jak wspomnieliśmy wcześniej, może to być efekt odłożony w czasie z uwagi na
to, że znaczna część projektów niedawno została zakończona).
Jak wynika z badania CATI, przeprowadzonego z beneficjentami, zdecydowana większość
z nich jako efekt projektu wskazuje właśnie poprawę jakości infrastruktury turystycznej (56,5%
zdecydowanie tak i 34,4% raczej tak). Jako drugie pod względem znaczenia wskazywane są takie efekty, jak pojawienie się nowych produktów turystycznych, lub udoskonalenie już istniejących, przy czym liczba wskazań tutaj jest znacząco mniejsza (28,2% zdecydowanie tak i 35,1%
raczej tak). Często wskazywany jest także wzrost rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej, ale w tym przypadku wyraźnie mniejszy jest odsetek odpowiedzi zdecydowanych, co
można interpretować jako brak przywiązywania temu faktowi, kluczowego z punktu widzenia
projektodawcy znaczenia. Poparciem dla tego wniosku jest też stosunkowo niski poziom realizacji wskaźnika wypromowanych ofert programowych w zakresie turystyki, który może wskazywać, że inwestycjom w zakresie infrastruktury nie towarzyszyło istotne rozwinięcie oferty.
Rysunek 18. Efekty zrealizowanego projektu w ocenie beneficjentów
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Źródło: Badanie CAWI/CATI wśród beneficjentów Priorytetu III. RPO WSL 2007-2013, N=131
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Jak wynika z analizy WoD, działania realizowane w obszarze turystyki miały największą szansę przyczynić się do wsparcia infrastruktury turystycznej, przede wszystkim z uwagi na dominację projektów rozbudowy bazy gastronomicznej oraz modernizacji/budowy obiektów
noclegowych. Turystyczna baza uzupełniająca została wsparta poprzez powstanie urządzeń
turystycznych i rekreacyjnych, takich jak infrastruktura sportowa i rekreacyjna czy parki tematyczne, a także tworzenie i modernizacja szlaków turystycznych. Powstała infrastruktura
uzupełniająca tworzyć miała zarówno nowe produkty regionalne, jak i dopełnienie dotychczasowej oferty turystycznej. W ocenie ekspertów uczestniczących w FGI za dyskusyjne można uznać przekazywania tak znaczącej części alokacji wprost do przedsiębiorców, gdyż
ogranicza to możliwość tworzenia zintegrowanych produktów turystycznych. Z drugiej
strony jednak, z uwagi na stwierdzone w logice interwencji wyzwania, podstawową potrzebą
było na tym etapie wypełnianie niedostatków infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej,
a właśnie przedsiębiorcy w głównej mierze napędzają swoją ofertą rozwój turystyki, gdyż tylko
oni poprzez rozbudowę posiadanej bazy są w stanie przyciągnąć i zatrzymać w regionie większą liczbę turystów. Atrakcyjność oferty produktowej, rozumianej jako całość oferty jakiegoś
terytorium jest oczywiście kluczowa, ale nie da się zrealizować bez solidnej bazy w postaci odpowiedniej infrastruktury. Niemniej, według uczestników FGI rozwój turystyki powinien być
planowany systemowo i długofalowo przy udziale JST, które mogą zapewnić realizację projektów przez wykwalifikowaną kadrę urzędniczą. W ocenie badanych projekty turystyczne
np. udrożnienie rzeki, czy zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
mogłyby przynosić o wiele większe efekty w skali regionu niż oddziałujące wyłącznie lokalnie projekty inwestycyjne realizowane przez MŚP. Przykłady takiego długofalowego działania
wskazywali uczestnicy FGI, zwracając uwagę na pojawiające się w skali regionalnej produkty,
które mogą mieć decydujący wpływ na jego wizerunek jako regionu turystycznego i przyciągać turystów zainteresowanych szczególnymi rodzajami oferty. Wskazywano w tym kontekście przede wszystkim na obserwowany rozwój turystyki biznesowej do Katowic, turystykę
kulturalną - Katowice Miasto Muzyki jako rozpoznawana marka – przy czym, należy mieć na
uwadze ograniczony wpływ interwencji w ramach RPO WSL na te zmiany, co w dalszej części
rozdziału zostanie wyeksplikowane bardziej gruntownie. Eksperci wskazali też potrzebę preferowania projektów dotyczących nowych form turystyki w regionie tj. turystyki medycznej,
zasugerowali nowe hasło: „Jak chorować, to na Śląsku”, gdyż w ich ocenie w regionie znajduje się wysokiej klasy infrastruktura leczenia chorób płuc, serca, oparzeń, chirurgii plastycznej.
Wg beneficjentów ich projekty obejmowały działania jak na wykresie poniżej.
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Rysunek 19. Czy Państwa projekt/projekty można określić jako?
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Źródło: Badanie CAWI/CATI wśród beneficjentów Priorytetu III. RPO WSL 2007-2013 (n=131)
Projekty realizowane przez podmioty publiczne w zdecydowanie większej części niż w przypadku przedsiębiorstw polegały na adaptacji istniejącej infrastruktury, często zabytkowej i cennej dla danego regionu. Realizacja projektów była rzetelnie uzasadniona; często wykazywano
wykorzystanie potencjału obszaru (np. występowanie wód źródlanych, tradycje uzdrowiskowe). Obszar realizacji projektu był dobrze scharakteryzowany. Najczęstsze zidentyfikowane
problemy, na jakie odpowiadać miały projekty turystyczne to infrastruktura turystyczna niskiej
jakości, brak wykorzystania potencjału obszaru czy brak bazy okołoturystycznej (parkingów,
sanitariatów, szatni). Nie można ocenić, na ile projekty te były komplementarne do projektów
realizowanych przez przedsiębiorców, gdyż brak danych, czy wpisywały się w szersze strategie
budowania lokalnych/regionalnych produktów turystycznych. W tym sensie można stwierdzić,
że zaspokojone zostały w dużej mierze potrzeby inwestycyjne przedsiębiorców, a osobno również potrzeby interesariuszy publicznych. W tym pierwszym przypadku warto jednak postawić
pytanie, czy infrastruktura tego rodzaju powinna być finansowana z dotacji bezzwrotnych i jak
wiele tych inwestycji uzyskać mogło skutecznie finansowanie z innych źródeł lub być sfinansowane z zasobów firm. Jest to pytanie o potencjalne ryzyko jałowej straty w Priorytecie. Na pytanie to postaramy się udzielić odpowiedzi w dalszej części rozdziału (przy okazji odpowiedzi
na pytanie o nieplanowane efekty negatywne). Warto jednak juz w tym miejscu zauważyć, że
37% respondentów oceniło pozytywnie swoje szanse na uzyskanie na użytek swojej inwestycji
pożyczki bankowej. Stwierdzenie, że zostały zaspokojone przede wszystkim potrzeby inwestycyjne beneficjentów nie oznacza zarazem, że zostały one zaspokojone w takim stopniu, by nie
oznaczało to konieczności dalszych inwestycji. Kontynuację działań inwestycyjnych w związku
z projektem deklaruje ponad połowa respondentów, a starania o dofinansowanie w ramach
programów obecnej perspektywy aż 69%.
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Rysunek 20. Czy planują Państwo inwestycje w okresie programowania 20142020, które będą kontynuacją lub uzupełnieniem projektu?
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Źródło: Badanie CAWI/CATI wśród beneficjentów Priorytetu III. RPO WSL 2007-2013 (n=131)

Rysunek 21. Czy składali Państwo wniosek o dofinansowanie w ramach któregoś z programów operacyjnych obecnej perspektywy finansowej?
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Źródło: Badanie CAWI/CATI wśród beneficjentów Priorytetu III. RPO WSL 2007-2013, N=131
W tym kontekście za korzystne można uznać, że RPO WSL obecnej perspektywy nie stwarza
w zasadzie możliwości dofinansowania inwestycji w infrastrukturę turystyczna i okołoturystyczną, wspierając zarazem rozwiązania innowacyjne w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych,
tworzenia sieci, pobudzania popytu – co powinno służyć zaspokojeniu tych właśnie deficytów,
pozostałych po realizacji RPO WSL 2007-2013, które mogą być realizowane w ramach III, VIII
OP RPO WSL 2014-2020, a także w uzasadnionych przypadkach innych Osi. W kolejnych latach
powinny zatem być podejmowane działania na rzecz dalszego wsparcia infrastruktury turystycznej, jednak z nastawieniem na innowacyjność w zakresie udostępniania oferty turystycznej regionu;kształcenie kadr dostosowanych do konkurencyjnego rynku globalnej turystyki i działania
w warunkach rewolucji komunikacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy.
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Typy interwencji, które powinny być priorytetowe w przyszłości to: wspieranie innowacyjnych
rozwiązań w zakresie nie tyle kreacji produktów, co ich sieciowania oraz wspieranie tworzenia
regionalnego i lokalnego systemu informacji turystycznej oraz promowanie i rozwijanie innowacji technicznych (zwłaszcza z obszaru wykorzystania nowych mediów, technologii informatycznych), a takżeinnowacji społecznych w turystyce. Podsumowując, spośród zdiagnozowanych potrzeb zaspokojone zostały przede wszystkim deficyty infrastrukturalne, co
nie przełożyło sie w pełni na zaspokojenie deficytów wizerunkowych i w zakresie komunikacji z potencjalnym klientem. Dalszego wsparcia wymagają więc potrzeby w zakresie
promocji i informacji turystycznej. Jak wynika z analizy oddziaływania projektów, dalszego
wsparcia wymaga przede wszystkim oddziaływanie na rozwój turystyki jako czynnik społecznego i gospodarczego rozwoju w skali regionu, przy czym w ramach RPO WSL 2014-2020
musi ono odbywać się nie poprzez bezpośrednie wsparcie konkurencyjności turystycznej regionu, ile wykorzystanie instrumentów programu dla wsparcia wspomnianych wyżej rozwiązań w przedsiębiorstwach, przy czym powinny to być innowacje budujące nowe struktury
kooperacji i koordynacji usług. Projekty realizowane w ramach Priorytetu w znacznej części
realizowane były bowiem w perspektywie potrzeb lokalnych (poprawa jakości infrastruktury,
rozwój produktów), natomiast zabrakło czynników budujących ich kompleksowe oddziaływanie na poziomie strategicznym.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Jaki udział w realizacji przyjętej strategii rozwoju miał RPO WSL (w obszarach, których dotyczyły jego poszczególne priorytety)?
W jakim stopniu działania i projekty podejmowane w ramach RPO WSL były kompatybilne
i synergiczne z innymi programami i działaniami i wzajemnie się z nimi uzupełniały?
W okresie 2007-2013 na terenie regionu realizowano Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020, aktualizowana w roku 2010 jako Strategia Śląskie 2020. W obszarze kultury i turystyki diagnozowała ona, że województwo śląskie charakteryzuje wielokulturowość oraz silne utożsamianie się społeczności lokalnych z własną kulturą. Równocześnie
województwo posiada wieloraki potencjał krajobrazowy i przyrodniczy, decydujący o jego
atrakcyjności turystycznej. Wg Strategii podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu ma
przyczynić się do rozwoju działalności nie tylko bezpośrednio powiązanej z turystyką, wypoczynkiem i rekreacją, ale w dużym stopniu ze sferą okołoturystyczną, tj. gastronomią i hotelarstwem. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu miało być uwarunkowane działaniami
kreującymi pozytywny wizerunek województwa. Istotne dla trwałości rozwoju gospodarki turystycznej są trwałość zasobów przyrodniczych i dobry stan środowiska. Do głównych typów
działań w zakresie tego kierunku zaliczyć należy m.in.:


wspieranie rozwoju produktów markowych w turystyce, takich jak turystyka biznesowa,
miejska, kulturowa, wiejska, pielgrzymkowa, rekreacyjna, uzdrowiskowa, aktywna i specjalistyczna,



tworzenie infrastruktury rekreacyjnej i aktywnego wypoczynku, w tym szlaków pieszych,
tras rowerowych, narciarskich i konnych,



budowę sprawnego systemu promocji produktów turystycznych w kraju i za granicą, obejmującego zintegrowaną sieć informacji i obsługi turystycznej, z zastosowaniem technik informatycznych,



rozbudowę zaplecza noclegowo-gastronomicznego, infrastruktury turystycznej, w tym
na terenach o walorach przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych z uwzględnieniem
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uwarunkowań wynikających z potrzeb ochrony środowiska i krajobrazu oraz zachowania
różnorodności biologicznej,


identyfikację, ochronę i turystyczne zagospodarowanie obiektów dziedzictwa kulturowego,
w tym promocję i rozwój Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego,



tworzenie centrów sportowo-rekreacyjnych z bazą hotelarską; zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne zbiorników wodnych z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających
z potrzeb ochrony środowiska i krajobrazu oraz zachowania różnorodności biologicznej.

Podsumowując, działania finansowane w ramach Priorytetu III były powiązane z działaniami
realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki
w zakresie Priorytetu VIII, w ramach którego możliwe było szkolenie kadr turystyki, Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Przybrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie Osi III (odnowa wsi) oraz Osi IV Leader, gdzie możliwości wsparcia turystyki znajdowały się przede wszystkim w obszarze tzw. Małych projektów. Szczególnie istotne dla rozwoju sektora turystyki w regionie miało działanie 6.4 POIG
, którego celem było wsparcie inwestycji tworzących konkurencyjne i innowacyjne produkty
turystyczne o charakterze unikatowym i ponadregionalnym, przy jednoczesnym zachowaniu
chłonności terenów turystycznych i ich pojemności turystycznej. W ramach tego działania
w woj. śląskim zrealizowano 2 projekty Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej i Południowo-zachodni Szlak Cysterski. W obecnym okresie programowania, w sytuacji
braku wsparcia dla turystyki bezpośrednio, należy zwrócić uwagę na te elementy, które były
realizowane w ramach tych programów, a obecnie mogą być podejmowane w ramach RPO
WSL 2014-2020. Przede wszystkim w ramach RPO możliwe jest kształcenie nowoczesnych
kadr dla przedsiębiorstw działających w branży turystycznej, co jest koniecznym następstwem
z jednej strony poprawy stanu infrastruktury, a z drugiej strony niezaspokojonych potrzeb
w zakresie informacji i promocji turystycznej. Możliwe będzie także promowanie innowacji
technologicznych i procesowych w przedsiębiorstwach z branży turystycznej w ramach Osi
Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.2 Innowacje w MŚP.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Czy stopień realizacji celów szczegółowych jest równomierny w każdym z subregionów? W jakich obszarach wsparcie w subregionach było za małe lub niewystarczająco skuteczne?
Wsparcie dedykowane dla turystyki realizowane było przede wszystkim w ramach konkursów,
za wyjątkiem Poddziałania 3.2.2, czyli Infrastruktura okołoturystyczna /podmioty publiczne,
które było realizowane zarówno w ramach konkursów, jak i PRS. Celem PRS miało być wsparcie najbardziej potrzebujących subregionów. Wywiad z przedstawicielem IZ oraz FGI z ekspertami dziedzinowymi, a także analiza przestrzenna nasycenia infrastrukturą okołoturystyczną wskazują, że jest ona najwyższa i zadowalająca w Subregionie Południowym, natomiast
w trzech pozostałych subregionach wymaga dodatkowego, pozakonkursowego wsparcia.
Przemawiało za tym także i to, że w Subregionie Południowym działa najwięcej podmiotów,
będących potencjalnymi beneficjentami poddziałania. Projekty poddziałania były zatem realizowane w ramach PRS w trzech subregionach, z wyłączeniem południowego, co należy uznać
za trafne.
W przypadku projektów realizowanych w trybie konkursowym – kierując się zarówno kryterium ilościowym (liczba projektów), jak i wartościowym można stwierdzić dominację dwóch
subregionów: Centralnego i Południowego. Problemem w przeprowadzeniu analizy wskaźnikowej dla tego Priorytetu na poziomie celów szczegółowych jest jednak to, że wszystkie
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wykazywane przez projektodawców wskaźniki opisują trafnie tylko dwa pierwsze cele: 1.
Poprawa jakości infrastruktury turystycznej regionu oraz 2. Tworzenie i rozwój regionalnych
produktów. Jest to wskaźnik produktu „Liczba nowych miejsc noclegowych” oraz wskaźniki rezultatu: „Liczba osób korzystających z nowych obiektów bazy noclegowej”; „Liczba osób
korzystających z przebudowanych (wyremontowanych) obiektów bazy noclegowej”; „Liczba
osób korzystających z przebudowanych (wyremontowanych) obiektów bazy gastronomicznej”; „Liczba osób korzystających z nowych obiektów bazy gastronomicznej”; „Liczba osób korzystających z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach programu” – odnoszące
sie do celu pierwszego oraz wskaźnik rezultatu „Liczba wypromowanych ofert programowych
w zakresie turystyki”, odnoszący się do celu drugiego.
W ramach celu pierwszego wskaźnik liczby nowych miejsc noclegowych wystąpił w Subregionie Północnym i Centralnym, przy czym w tym pierwszym jego realizacja wyniosła 78,3% osiągniętej wartości wskaźnika. Jeśli chodzi o liczbę osób korzystających z infrastruktury wspartej
w ramach Programu, dla Subregionu Północnego wyniósł on 5,5% osiągniętej ogólnej wartości;
dla Subregionu Południowego wyniósł 39,8%; dla Subregionu Zachodniego 3,4%; natomiast
dla Subregionu Północnego wyniósł on 51,3%. Pozostałe wskaźniki dla tego celu zostały wykazane tylko w Subregionie Południowym i Centralnym, przy czym w przypadku Subregionu
Centralnego obserwujemy zdecydowaną przewagę w przypadku liczby osób korzystających
z bazy gastronomicznej, natomiast w Południowym – noclegowej.
Wskaźnik wypromowanych nowych ofert turystycznych wykazany został w trzech subregionach – nie wystąpił w Subregionie Zachodnim. W Subregionie Centralnym zrealizowano
51,3% osiągniętej wartości generalnej, w Południowym 23%, a w Północnym 25,7%.
W Subregionie Południowym zrealizowano zdecydowanie najwięcej projektów w ramach
działań 3.1 i 3.2. Na ten region przypadła też najwyższa kwota wykorzystanej alokacji w tych
dwóch działaniach, przy czym należy też wspomnieć, że korzystnie na tle innych powiatów
wyróżnia się powiat zawierciański. W przypadku projektów w ramach Działań 3.3 oraz 3.4 –
realizowane były one na poziomie regionalnym, choć ich lokalizacje też często przypadają na
Subregion Południowy. W realizacji projektów wyłącznie z działania 3.4 na uwagę zasługuje
Częstochowa i powiat częstochowski, gdzie stwierdzono najwyższą realizację alokacji i ilości
projektów, jeśli patrzeć w skali powiatowej. Niemniej, należy przede wszystkim odkreślić, że
trzeba mieć na uwadze, że były projekty, które wykraczały swym zasięgiem oddziaływania
poza obszar jednego powiatu, co jest naturalne przy projektach turystycznych. Większość beneficjentów pochodziła z górskich obszarów województwa, charakteryzujących się największą
atrakcyjnością turystyczną. Wskazuje to na skuteczność wsparcia w zakresie lokowania inwestycji na obszarach o dużym potencjale endogennym. Wsparte projekty oddziaływały
jednak w dużym stopniu lokalnie. W ocenie większości badanych beneficjentów wpływ
realizacji projektu na odwiedzających miejscowości i okolice przede wszystkim dotyczył
podmiotów z ich najbliższego otoczenia. Wg analizy odpowiedzi na pytanie otwarte: Jakie
konkretnie typy podmiotów odniosły korzyści z projektu i jakie to były korzyści? – wskazywano
w pierwszym rzędzie takie kategorie podmiotów, jak: społeczność lokalna, partnerów biznesowych beneficjenta, turystów odwiedzających miejscowość realizacji projektu.
Podsumowując, przestrzenny rozkład wsparcia oddaje znaczenie gospodarcze turystyki dla
każdego z subregionów, choć za niepokojące można uznać, że relatywnie mniej przedsięwzięć
w ramach Działań 3.1 i 3.2 realizowanych było w Subregionie Północnym, który posiada znaczny potencjał turystyczny (Jura Krakowsko-Częstochowska). Należy jednak zważyć, że część
projektów odwołujących się do tego potencjału była zlokalizowana w powiecie zawierciańskim.
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Do realizacji celu głównego Priorytetu oraz celu głównego Programu w największym stopniu
przyczynia się Subregion Południowy oraz w nieco mniejszym stopniu Subregion Centralny.
Wyraźnie niewystarczające zarówno w stosunku do potrzeb, jak potencjału było wsparcie wykorzystane w regionie północnym.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Czy i jakie zidentyfikowano negatywne efekty realizowanego wsparcia w ramach poszczególnych priorytetów? Czy i jakie
pojawiły się pozytywne efekty nieplanowane w wyniku realizacji Programu? Jakich priorytetów, działań/poddziałań/typu projektów dotyczyły i jaki miały wpływ na realizację celów
szczegółowych Programu?
Analiza wskaźników rezultatu osiągniętych w wyniku realizacji inwestycji RPO WSL w ujęciu
ilościowym wskazuje, że realizacja projektów skutkowała osiągnięciem zakładanych przez beneficjentów rezultatów w zakresie tworzenia i modernizacji architektury. Zdecydowana większość respondentów badania CAWI stwierdza też, że problemy będące przesłanką ich projektu zostały dzięki projektowi rozwiązane.
Rysunek 22. Czy zrealizowany projekt rozwiązał wszystkie problemy/wyzwania stanowiące przesłankę jego realizacji?
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Źródło: Badanie CAWI/CATI beneficjentów Priorytetu III, N=131
Ponad połowa (51%) respondentów nie umie stwierdzić, czy projekt wywołał jakieś efekty nieplanowane, a 30% z pewnością nie widzi takich efektów. Tylko 19% respondentów dostrzega pozytywne efekty nieplanowane, a praktycznie brak deklarujących nieplanowane efekty
negatywne. Zdaniem badanych beneficjentów Priorytetu III RPO WSL 2007-2013 realizacja
projektów przyczyniła się do podniesienia kompetencji instytucji w zakresie projektowania
i realizowania inwestycji w zakresie turystyki, umiejętności pracy w trybie projektowym oraz
skłonność do korzystania z publicznych źródeł finansowania.
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Rysunek 23. Czy realizacja projektu/ów dofinansowanych z RPO WSL przyniosła którąś ze zmian w sposobie funkcjonowania Państwa instytucji?
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Źródło: Badanie CAWI/CATI beneficjentów Priorytetu III, N=131
Respondenci, pytani o przesłanki sukcesu projektu, wskazują na szereg czynników, które
przede wszystkim sugerują ich wysoką samoocenę co do własnych kompetencji biznesowych
oraz umiejętności zarządzania. Jako istotny czynnik, decydujący o sukcesie, wskazano także dobrą współpracę z Urzędem Marszałkowskim. Zarazem też niewielkie znaczenie przypisuje się
korzystaniu z usług zewnętrznych ekspertów przy realizacji projektu, co oznacza, że większość
z nich posiadła (a przynajmniej tak deklaruje) przewagę konkurencyjną w postaci umiejętności
aplikowania o fundusze unijne i zarządzania projektem dofinansowanym z takich środków.
Rysunek 24. Czynniki decydujące o sukcesie projektów wg beneficjentów
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Źródło: Badanie CAWI/CATI beneficjentów Priorytetu III, N= 131
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Z analizy odpowiedzi respondentów można wywnioskować też, że część z nich podejmowała
działania dostosowujące do kryteriów konkursowych, umożliwiające otrzymanie dofinansowania, co może być właśnie wynikiem posiadania tego rodzaju kompetencji. Nie były to jednak
działania upośledzające inne obszary działania podmiotu. Dominowały wśród zadeklarowanych konieczne zmiany organizacyjne oraz oszczędności pozwalające na zgromadzenie wkładu
własnego. Można zatem przyjąć, że ryzyko efektu zastąpienia w realizacji Priorytetu można
ocenić jako stosunkowo ograniczone.
Rysunek 25. Czy w okresie poprzedzającym ubieganie się o wsparcie podejmowane były następujące działania dotyczące ograniczenia kosztów inwestycji?
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Źródło: Badanie CAWI/CATI beneficjentów Priorytetu III, N= 131
W tym kontekście warto jednak zwrócić uwagę, że skoro znaczna część respondentów korzystała już wcześniej z różnych form dofinansowania ze środków unijnych, może to oznaczać, że
posiadają kompetencje, które w sposób naturalny uprzywilejowują ich w konkursach. Ma to
o tyle znaczenie, że według deklaracji beneficjentów znaczna część projektów zostałaby zrealizowana niezależnie od uzyskania dofinansowania i nie zostałaby tez w takiej sytuacji odłożona w czasie. Gotowość realizacji projektu bez uzyskania dofinansowania zadeklarowało 38%
respondentów. Podobnie 38% respondentów nie planowałaby odłożenia w czasie realizacji
projektu w przypadku, gdyby nie otrzymali dofinansowania. Tak wysoki odsetek odpowiedzi
twierdzących na te pytania świadczy, że realizacja Priorytetu obciążona jest znacznym ryzykiem efektu jałowej straty, zwłaszcza w kontekście dużej liczby respondentów deklarujących
możliwość uzyskania dofinansowania zwrotnego/pożyczki bankowej. Równocześnie istnieje
grupa beneficjentów pozostających w luce finansowej, czyli niemających takiej możliwości, co
oznacza, że część inwestycji zrealizowanych dzięki wsparciu praktycznie nie miałaby szans zaistnieć w innych okolicznościach. Dofinansowanie adresowane do tego rodzaju beneficjentów
oznaczać może jednak często większe ryzyko niezrealizowania go zgodnie z założeniami – gdyż
trudności w uzyskaniu dofinansowania zwrotnego wiążą się z oceną zdolności kredytowej, która zwykle dokonywana jest dość rygorystycznie i z dużą ostrożnością, co do potencjału ekonomicznego potencjalnego kredytobiorcy. Obok ryzyka efektu jałowej straty można wskazać inne
zjawisko, które też należy interpretować jako niekorzystne: wpływ dofinansowania na pozycję
konkurencyjną beneficjentów. Znacząca cześć beneficjentów dostrzega zmianę tej pozycji.
W kontekście dokonywanych zmian dostosowawczych dokonywanych przez projektodawców
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i dużego odsetka wśród beneficjentów, podmiotów już wcześniej korzystających z dofinansowania – można przyjąć, że cześć projektów nie odpowiadała na strategiczne cele Programu lub
odpowiadała w ograniczonym stopniu.
Rysunek 26. Ocena pozycji konkurencyjnej firmy w wyniku dofinansowania
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Źródło: Badanie CAWI/CATI beneficjentów Priorytetu III, N= 131
W ocenie beneficjentów, korzyści z projektów były udziałem również innych podmiotów, a nie
wyłącznie projektodawców, co może sugerować wystąpienie efektu mnożnikowego. 49,7%
beneficjentów zadeklarowało, że dostrzega – jako efekt realizowanego przez siebie projektu
– wzrost liczby lub poprawę sytuacji przedsiębiorstw z branży turystycznej w najbliższej okolicy; 51,9% zadeklarowało, że podobny efekt miał miejsce w przypadku przedsiębiorstw z branż
okołoturystycznych. Równocześnie charakterystyka tych odnoszących korzyści innych podmiotów wyraźnie wskazuje, że ewentualny efekt mnożnikowy może mieć przede wszystkim
oddziaływanie lokalne.
Rysunek 27. Czy ze zrealizowanego przez Państwa projektu jakieś korzyści odniosły inne podmioty, do których projekt nie był bezpośrednio skierowany?
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Źródło: Badanie CAWI/CATI beneficjentów Priorytetu III, N= 131
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Wystąpiły natomiast dwie zasadnicze bariery w realizacji projektów: proceduralna, związana
z problemami kwalifikowalności kosztów (czynnik wewnętrzny) oraz administracyjna (czynnik
zewnętrzny), związana z uzyskiwaniem niezbędnych pozwoleń. W realizacji celów Priorytetu
nie odegrały znaczącej roli czynniki o charakterze koniunkturalnym, co należy uznać za zjawisko bardzo korzystne, z uwagi na to, że znaczna część okresu realizacji (co najmniej lata 20082010 przypadły na czas spowolnienia gospodarczego). W latach 2006-2013 obserwujemy
stały, a w ostatnich dwóch latach przyspieszający wzrost dwóch wskaźników kontekstowych
wrażliwych na czynniki koniunkturalne: liczby miejsc noclegowych na 1000 mieszkańców oraz
liczby udzielonych noclegów.
Rysunek 28. Najważniejsze bariery we wdrażaniu projektu
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Źródło: Badanie CAWI/CATI wśród beneficjentów Priorytetu III, N= 131
Podsumowując, większość działań zrealizowanych w ramach projektu przyniosła zaplanowane efekty. Jak wykazało zarówno badanie CATI/CAWI, jak i w ocenie ekspertów dziedzinowych
nie wystąpiły negatywne efekty niezaplanowane. Zabrakło również efektów pozytywnych, które zarówno beneficjenci, jak eksperci oceniali jako uzyskaną wartość dodatkową. Branża turystyczna charakteryzuje się z zasady wysoką zdolnością generowania efektu mnożnikowego, co
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zostało w założeniach Programu, jak i w założeniach projektów przyjęte jako efekt oczekiwany
i zostało to następnie potwierdzone w badaniu. Niemniej, wysoka alokacja przeznaczona dla
przedsiębiorstw i równocześnie brak zwrotnych instrumentów wsparcia był przyczyną tego,
że realizacja celów Priorytetu została obciążona wysokim ryzykiem jałowej straty i zarazem
można też mówić o zagrożeniu warunków konkurencyjności na rynku usług turystycznych.
Według większości badanych beneficjentów (68%) nie wystąpiły w trakcie realizacji projektu czynniki osłabiające zaplanowany jego efekt. Beneficjenci wskazują jednak kilka istotnych
czynników osłabiających realizację samego projektu. Część z nich ma charakter wewnętrzny,
ale wskazywane też były czynniki zewnętrzne. Należy w tym miejscu podkreślić, że turystyka to branża niezwykle interdyscyplinarna i dynamiczna, powiązana ściśle z innymi sektorami gospodarki. Ma to dwojaki skutek. Z jednej strony turystyka oddziałuje na wzrost i rozwój
innych sektorów gospodarki. Jak podaje Światowa Rada Podróży i Turystyki (World Travel &
Tourism Council, WTTC) – pomimo trudności w światowej sytuacji gospodarczej, sektor turystyki i podróży jest jedynym, który w roku 2011 zanotował wzrost. Z tego względu, turystyka
może tworzyć „parasol ochronny” generując systematycznie nowe miejsca pracy, szczególnie
poprzez powstawanie nowych mikroprzedsiębiorstw. Efekty pośrednie wpływu turystyki na
gospodarkę wynikają przede wszystkim z aktywizowania gałęzi niezwiązanych bezpośrednio
z turystyką (np. rolnictwo, budownictwo, transport kolejowy i wielu innych) i tej części udziału
w PKB oraz zatrudnieniu, która nie istniałaby, gdyby nie związek tych gałęzi z turystyką. Pomimo uwarunkowań zewnętrznych wpływających dynamicznie na rynek turystyczny, lata 20072013 to okres wielu pozytywnych wydarzeń w tej branży. W analizowanym okresie udział
gospodarki turystycznej w PKB Polski wynosił 5-6%. Istotne znaczenie odgrywa turystyka
w wymianie handlowej Polski. W 2011 r. wartość eksportu turystycznego wyniosła 31,5 mld zł,
co stanowiło 4,7% eksportu ogółem. W przypadku województwa śląskiego interwencja w ramach RPO WSL 20072013 korzystnie wpisała się w te zjawiska koniunkturalne, wzmacniające
rolę sektora turystycznego w polskiej gospodarce. Turystyka – wbrew obawom ekonomistów
– okazała się gałęzią gospodarki względnie niewrażliwą na zagrożenia kryzysowe, a zarazem
– jako sektor generujący silnie efekt mnożnikowy – przyczyniła się do względnie stabilnego
rozwoju regionu w latach 2007-2013.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: W przypadku jakich typów beneficjentów zidentyfikowano brak bądź niewystarczające zainteresowanie aplikowaniem
o środki w ramach RPO WSL (w podziale na priorytety)? Jakie można wskazać przyczyny
takiej sytuacji? Czy i w jaki sposób można to doświadczenie wykorzystać przy realizacji RPO
WSL 2014-2020?
Od uruchomienia programu złożono 1 154 wniosków o dofinansowanie, poprawnych pod
względem formalnym, o ogólnej wartości dofinansowania równej 835,16 mln PLN, co stanowi
176,66% alokacji przeznaczonej na priorytet III. Wartość zatwierdzonych wniosków w liczbie
679 wniosków o dofinansowanie wynosi 617,80 mln PLN, co stanowi 130,68% alokacji EFRR
przeznaczonej na priorytet III. Na poziomie generalnym nie mozna zatem stwierdzić niewystarczającego zainteresowania aplikowaniem o środki. Największe zaangażowanie środkami
wsparcia wykazały JST i MŚP.Realizując ponad 67% wszystkich projektów, przedsiębiorcy
zajmują wyraźną pozycję lidera wśród beneficjentów w ujęciu ilościowym. Biorąc pod uwagę
wartość podpisanych umów dostrzec można zdecydowaną dominację projektów realizowanych przez JST tj. 62%. Bardzo niewielki jest odsetek innych beneficjentów niepublicznych
w Działaniach, w których dostępne były dla nich alokacje, np. organizacji pozarządowych. Tendencją obserwowaną w trakcie realizacji Programu jest wzrost częstotliwości rozwiązywania
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umów z przedsiębiorcami, zarówno na ich własną prośbę, jak i na wniosek IP2, co pozostaje
w związku z odnotowanym ryzykiem jałowej straty i co szerzej jest omawiane w podrozdziale
poświęconym efektom. Podsumowując, w Priorytecie III nie stwierdzono niewystarczającego
zainteresowania aplikowaniem o środki Programu. Należy jednak przyjąć, że z uwagi na zmiany
priorytetów RPO WSL 2014-2020 wzrośnie znacząco odsetek projektów, mających wpływ
na rozwój turystyki, składanych np. przez uczelnie, organizacje pozarządowe (turystyczne) lub
wspólnie, co wiązać się będzie z potrzebą wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w obszarze
promocji i zarządzania produktami turystycznymi (można przyjąć, że cześć projektów będzie
składana poprzez podmioty działające w ramach klastrów lub będą związane z tworzeniem
tychże.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Jaka jest efektywność udzielonego
wsparcia, rozumiana jako stosunek poniesionych nakładów finansowych do osiągniętych
rezultatów, z uwzględnieniem jednostkowych kosztów inwestycji? Które typy projektów
okazały się najbardziej efektywne w ramach poszczególnych priorytetów? Jakie są tego
przyczyny? Jakie działania w okresie 2014-2020 należy podjąć, aby zwiększyć efektywność
udzielanego wsparcia?
W celu oceny efektywności udzielonego wsparcia przeprowadzona została analiza średniej
wartości jednostki wskaźników produktu i rezultatu w turystyce na podstawie danych z LSI.
Metodologia bazowała na danych historycznych średniego kosztu jednej jednostki wskaźnika.
Średnia wartość jednej jednostki wskaźnika w RPO WSL 2007-2013 porównana została ze
średnimi wartościami osiąganymi w innych województwach referencyjnych w latach 20072013 Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SIMIK 2007-2013 na czerwiec 2016 r158).
Ocena efektywności kosztowej zrealizowanych inwestycji przeprowadzona została w oparciu
o analizę porównawczą średniego kosztu jednostkowego referencyjnych wskaźników produktu (relacja nakłady/efekty rzeczowe) w województwie śląskim oraz w województwach: małopolskim, mazowieckiem, zachodniopomorskim, lubelskim i lubuskim. Na podstawie analizy desk research (porównania zakresów wskaźników ze wszystkich regionów) wybrano do
porównania następujące wskaźniki produktu: Długość przebudowanych szlaków turystycznych
oraz Długość wybudowanych szlaków turystycznych. Przesłanką wyboru tych wskaźników była
potrzeba znalezienia takich wskaźników, które zawierałyby jednostki porównywalne. Wskaźniki typu: liczba zmodernizowanych obiektów nie oferowały takich możliwości. Porównanie
wyników w zakresie tych wskaźników produktu, osiągniętych w regionie śląskim z wynikami
województw referencyjnych przedstawiamy w postaci tabeli poniżej.
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Przy ocenie średniej wartość jednej jednostki wskaźnika wzięta pod uwagę została bieżąca sytuacja społeczno-gospodarcza wraz z prognozami oraz historyczne tendencje i problemy powstające przy realizacji adekwatnych wskaźników.

Tabela 6. Długość przebudowanych szlaków turystycznych w woj. śląskim
i woj. referencyjnych
Całkowita dłu- Koszt całkowity
gość przebudoprzebudowy
wanych szlaków
szlaków
Śląski
642,66 km
101 511 871,5
Lubelski
0/6 km jako wartość docelowa,
4 067 274,55
nieosiągnięta*
Lubuski
brak wskaźnika
b.d.
Mazowiecki
7,85
2 783 244,9
Małoposki
851,34
28 125 403
Zachodnio-po7,93
29 097 256,8
morski
Region

Koszt 1 km
szlaku

Ogółem dofinansowanie

Dofinansowanie
1 km szlaku

157 955,8

68 264 732,6

106 222,2

677 879,1

2780433,24

483 405,5

b.d.
354 553,5
33 036,6

b.d.
1 248 345,9
19 644 255

b.d.
159 025
23 054,5

3 669 283,2

13 573 788,4

1 711 700,9

* w związku z tym, że wartość osiągnięta wynosi 0, jako wielkości referencyjne przyjęto wielkości zakładane
W zakresie przebudowy szlaków najwyższą efektywność kosztową osiągnęło województwo
małopolskie – w zakresie tak wysokości kosztu jednej jednostki wskaźnika, jak i dofinansowania przypadającego na jednostkę. Województwo śląskie jednak, osiągnęło wartości kilka razy
przewyższające wartości z województwa małopolskiego, znajduje się na drugim miejscu pod
względem efektywności. Warto jednak zwrócić uwagę, że w obu województwach realizowano
inwestycje w przebudowę szlaków zarówno kosztowo, jak i liczbowo, które były wielokrotnie
wyższe niż w pozostałych regionach. Można zatem – ze względu na podobieństwo skali – jako
porównywalne traktować jedynie te dwa województwa.
Tabela 7. Długość wybudowanych szlaków turystycznych w woj śląskim i woj.
referencyjnych
Region
Śląski
Lubelski
Lubuski
Mazowiecki
Małopolski
Zachodnio-pomorski

Całkowita dłu- Koszt całkowity
gość wybudokoszt budowy
wanych szlaków
szlaków
1159,58 km
96 319 005,4
brak wskaźnika
b.d.
brak wskaźnika
b.d.
307,9
28 674 764,8
256,13
55 665 928,4
75,48

2 933 885,8

Koszt 1 km
szlaku

Ogółem dofinansowanie

Dofinansowanie
1 km szlaku

83 063,7
b.d.
b.d.
93 130,1
217 334,7

63 252 734,4
b.d.
b.d.
13 622 131,8
26 329 229

54 548
b.d.
b.d.
44 242,1
102 796,3

38 899,7

1 139 851,8

15 101,4

W przypadku budowy szlaków turystycznych najwyższą efektywność kosztową osiągnęło województwo zachodniopomorskie, natomiast województwo małopolskie, najbardziej efektywne w zakresie przebudowy szlaków, w ich budowie osiągnęło efektywność najniższą. Województwo śląskie także i tym razem znajduje się na drugiej pozycji, przy czym należy zwrócić
uwagę, że w woj. mazowieckim przy podobnym koszcie jednego kilometra szlaku dofinansowanie z RPO było niższe. Jako wskaźnik rezultatu wybrano Liczbę osób korzystających z obiektów
turystycznych. W woj. śląskim z nowych obiektów turystycznych skorzystało w analizowanym
okresie 12 083 793 turystów, a koszt osiągnięcia wskaźnika wyniósł 852 642 638,1 zł.
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Tabela 8. Porównanie do rezultatów w województwach referencyjnych
Region
Śląski
Lubelski
Lubuski
Mazowiecki
Małopolski
Zachodnio-pomorski

Liczba osób korzystających z obiektów turystycznych
12 083 793
1 009 780
0/ 39 759*
3 502 861
5 656 401
731 140

Koszt całkowity osiąKoszt osiągnięcia jednej
gnięcia wskaźnika (PLN) jednostki wskaźnika PLN
852 642 638,1
88 732 864,4
5 501 948,35
294 213 530,8
539 570 992,8

70,6
87,9
138,4
84
95,4

422 227 260,6

577,5

* w związku z tym, że wartość osiągnięta wynosi 0, jako wielkości referencyjne przyjęto wielkości zakładane
Podsumowując, z porównania wynika, że jeśli chodzi o osiągnięcie rezultatu odwiedzających
obiekty turystyczne, woj. śląskie osiągnęło najlepszy wynik na tle wszystkich województw
referencyjnych. Generalnie, można stwierdzić podsumowując, że efektywność kosztowa realizacji Priorytetu III była wysoka na tle województw referencyjnych. Projekty modernizacji
i budowy infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej realizowane w ramach Działania 3.1
i 3.2 przez podmioty sektora publicznego charakteryzowały sie wysoką efektywnością, natomiast wsparcie dla MŚP skutkowało stosunkowo wysokim odsetkiem rozwiązywanych umów;
obciążone było też znacznym ryzykiem jałowej straty, gdyż wiele przedsięwzięć, dla których
rozwiązano umowę, w jakimś zakresie realizowała dane przedsięwzięcie, finansując je z innych źródeł. W przypadku wsparcia dla MŚP bardziej zasadne byłoby dofinansowanie działań
sprzyjających wzrostowi zastosowania innowacji technologicznych i procesowych w przedsiębiorstwach. Podobnie, korzystne byłoby zwrócenie większej uwagi na innowacyjne wykorzystanie technologii informacyjnych i nowych mediów w ramach Działań 3.3 oraz 3.4. W okresie
programowania 2014-2020 możliwość wypełnienia tej luki stwarza Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP (przede wszystkim Działanie 3.2), Innowacyjność MŚP, Oś Priorytetowa IV
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna w zakresie
obniżania kosztów świadczenia usług w obiektach turystycznych poprzez stosowanie nowoczesnych technologii oszczędzania energii oraz Oś Priorytetowa XI w zakresie podnoszenia
jakości kadr, co również może przekładać sie na wyższą efektywność usług turystycznych.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Jakie działania należało podjąć, aby
w większym stopniu przyczynić się do wyboru projektów realizujących poszczególne cele
szczegółowe Programu? Które ze wskazanych rozwiązań, zdaniem Wykonawcy powinny zostać zastosowane przy realizacji RPO WSL 2014-2020? Jakie należy podjąć działania, aby
zminimalizować występowanie podobnych efektów niepożądanych przy realizacji inwestycji
w ramach RPO WSL 2014-2020?
Inwestycje przeprowadzone w ramach Priorytetu III realizują cele Programu związane ze
wzrostem konkurencyjności turystycznej województwa. W tym okresie programowania
osiągnięto jednak przede wszystkim cele związane z poprawą jakości infrastruktury turystycznej, natomiast cele związane z poprawą wizerunku województwa jako regionu turystycznego i podniesienia jakości informacji turystycznej pozostawały na dalszym planie.
W tym kontekście należy rozważyć, czy projekty z zakresu Działań 3.3 oraz 3.4 nie powinny
były być realizowane w innym niż konkursowy trybie. Przynajmniej jeden projekt z zakresu
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promocji oraz jeden projekt z zakresu informacji turystycznej mógłby być zrealizowany na poziomie regionalnym jako projekt kluczowy. Podobne rozwiązania, ale w ramach PRS warto było
również podjąć w przypadku subregionów.
W związku z tym, wyzwaniem na nowy okres programowania jest przede wszystkim systemowy rozwój regionalnego produktu turystycznego, opartego na jego specyficznych atutach
i sprzedawanego w sposób zintegrowany. Wymaga to wsparcia dla tworzenia systemów informacji turystycznej i rezerwacji, zarządzanej na poziomie regionu i wiążącej w jedną ofertę
sprzedaż lokalnych produktów turystycznych. Działania te powinny być koordynowane także
z regionalną polityką promocyjną i wizerunkową, realizowaną przez władze samorządowe, organizacje turystyczne (lokalne i regionalne) i organizacje zrzeszające usługodawców z branży.
Podsumowując, realizacja projektów turystycznych zagrożona jest znacznym ryzykiem jałowej straty, co wiąże się przede wszystkim z czynnikiem koniunkturalnym, jakim jest opłacalność
inwestowania w obszarze turystyki. Unikniecie tego ryzyka może być w okresie 2014-2020
trudne, ponieważ aplikowanie o środki unijne i realizacja projektów prowadzi do zwiększenia
kompetencji dotychczasowych beneficjentów, a zarazem większość z nich deklaruje, że nadal
posiada niezaspokojone potrzeby inwestycyjne.

4.4. Efekty wsparcia kultury

Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: W jakim stopniu zrealizowane inwestycje przyczyniły się do osiągnięcia poszczególnych dziesięciu celów szczegółowych Programu?
Zgodnie z uzasadnieniem Priorytetu IV RPO WSL 2007-2014 kultura pełni istotną rolę jako
niezbędny element kształtowania nowoczesnego społeczeństwa, tolerancyjnego i kreatywnego i jako taka pełni istotną rolę w rozwoju regionu, przyczyniając się do wzrostu wartości zasobów ludzkich, a także wzrostu poziomu kapitału społecznego, wyrażającą się między innymi
w postaci zwiększenia poczucia tożsamości regionalnej. Tożsamość regionalna jest ważnym
elementem na drodze do poprawy zdolności adaptacyjnych mieszkańców do zmian społecznych i gospodarczych. Pielęgnowanie istniejącego dziedzictwa kulturowego, tradycji, historii,
osiągnięć kulturalnych, lokalnych obyczajów oraz języka pozwala na wzmocnienie poczucia
identyfikacji ludzi z miejscem, w którym żyją i do zaangażowania na rzecz jego rozwoju społeczno-gospodarczego. W tym kontekście uznano, że uzasadniony jest rozwój infrastruktury
i podnoszenie poziomu instytucji kulturalnych, a także promocja zróżnicowanej kultury województwa śląskiego – stanowiących wizytówkę regionu oraz warunkujących zwiększenie jego
atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej. Potrzeby, które miała zatem zaspokoić interwencja
to, po pierwsze, wzmocnienie tożsamości regionalnej, prowadzące do wzrostu poziomu kapitału społecznego i ludzkiego regionu; po drugie, poprawa stanu infrastruktury kulturalnej
i podniesienie jakości pracy instytucji kultury; wreszcie – promocja regionu, wspierająca jego
atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną
Zgodnie z analizą SWOT RPO WSL 2007-2013, za pierwszą i fundamentalna barierę w podjęciu tych wyzwań uznano zły stan infrastruktury kulturalnej.
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Cele szczegółowe Priorytetu to:


zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego,



zwiększenie dostępu do informacji o zasobach i wydarzeniach kulturalnych w regionie,



wzrost rozpoznawalności oferty kulturalnej.

Interwencja w obszarze kultury miała zostać zrealizowana w ramach następujących działań:


Działanie 4.1 Infrastruktura kultury (alokacja 57 347 090 EUR),



Działanie 4.2 Systemy informacji kulturalnej (alokacja 5 620 908 EUR),



Działanie 4.3 Promocja kultury (4 968 885 EUR).

Zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, kluczowym wyzwaniem była poprawa stanu infrastruktury kultury i wzrost jakości oraz liczby ofert z zakresu kultury, co znalazło odzwierciedlenie w ilości przeznaczonych na to środków. Powinno to być wspierane poprzez zwiększenie
dostępu do informacji o zasobach i wydarzeniach kulturalnych w regionie. Wymaga też odpowiedniej do skali potrzeb, promocji regionu jako regionu atrakcyjnego kulturowo. Interwencja
miała wzmocnić z jednej strony jego atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną, a z drugiej doprowadzić do wzmocnienia regionalnego kapitału społecznego oraz kapitału ludzkiego, co w konsekwencji miało doprowadzić do realizacji celu głównego Priorytetu. Środki przeznaczone na
realizację Działania 4.1 zostały do połowy roku 2015 wydane w 97%, na Działanie 4.2 w 95%,
a na Działanie 4.3 100%.
Poziom osiągnięcia skwantyfikowanych celów Priorytetu IV możemy uznać za w pełni zadowalający na poziomie rezultatu, gdzie wszystkie zakładane wskaźniki przekroczyły przewidywaną
wartość, często w dość wysokim stopniu. W przypadku wskaźników produktu założenia również
zostały osiągnięte, a wskaźniki zostały zrealizowane w pełni lub przekroczone . Wskaźnik „Liczba
projektów wspierających sektor kultury” został zrealizowany w 110%. Dwukrotnie został przekroczony wskaźnik liczby budynków poddanych modernizacji. Analiza wskaźnikowa wskazuje, że
zarówno dla postępu finansowego, jak i rzeczowego osiągnięto wartości wyższe niż średnie dla
wszystkich Priorytetów Programu. Na podstawie analizy sprawozdań z realizacji Programu można stwierdzić, że realizacja tego Priorytetu okazała sie pełnym sukcesem w planie zachowania dla
przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego. Analiza typów realizowanych projektów wskazuje
jednak, że nie wszystkie typy projektów były realizowane w takim zakresie, w jakim uznaje się za
konieczne w diagnozie RPO WSL. O realizacji dwóch pozostałych celów można wnioskować bezpośrednio na podstawie realizacji zakładanych wskaźników (tu odnotowano zmiany w pełni zadowalające), jak i pośrednio, analizując zmiany społeczne i kulturowe zgodne ze zrekonstruowaną teorią zmiany, co jest możliwe w oparciu zarówno poprzez odniesienie do fundamentalnego
dokumentu strategicznego, jakim jest Strategia Rozwoju Kultury dla Województwa Śląskiego na
lata 2006-2020, jak i o wyniki CATI/CAWI, jak i metody jakościowe (IDI, FGI) – i tu, jak wykażemy
dalej, wpływ na realizację celu głównego Priorytetu nie był w pełni zgodny z założeniami teorii
interwencji i zidentyfikowanymi potrzebami.
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Tabela 9. Wykonanie wskaźników Priorytetu IV. RPO WSL 2007-2013159 160
wartość
docelowa
w roku 2015

wartość
osiągnięta

% realizacji

Liczba projektów wspierających sektor kultury – szt.

130

143

110%

Liczba budynków kultury poddanych modernizacji – szt.

70

140

200%

Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego- szt.

20

20

100%

Liczba osób korzystających z infrastruktury kultury objętej wsparciem w ramach programu

3000

4772

159%

Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury – szt.

100

258

258%

Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC),
w tym:

54

87

161%

mężczyźni

27

32

119%160

kobiety

27

50

185%

Wskaźniki realizacji celów Priorytetu IV159
wskaźniki produktu

wskaźniki rezultatu

Źródło: RPO WSL 2007-2013, dane LSI oraz KSI SIMIK 2007-2013
W obszarze kultury mamy do czynienia tez z szeregiem wskaźników kontekstowych, które sa
wskaźnikami obrazującymi uczestnictwo w kulturze:


liczba widzów w kinach,



liczba widzów w teatrach i instytucjach publicznych,



korzystanie przez mieszkańców z bibliotek publicznych,



liczba odwiedzających muzea.

W roku bazowym (2006) kina w regionie odwiedziły 932 osoby na tysiąc mieszkańców, co
jest wskaźnikiem wyższym od średniej krajowej (849) i stanowiło jeden z wyższych wyników
w kraju (wyższy wskaźnik wystąpił jedynie w mazowieckim, małopolskim i pomorskim). Jeśli
chodzi o liczbę widzów w teatrach i instytucjach muzycznych, wskaźnik ten wyniósł 256 na
tysiąc mieszkańców, co również stanowi czwarty wynik w kraju (wyższe wskaźniki miały mazowieckie, pomorskie i podlaskie). Średnio co piąty mieszkaniec województwa korzystał z biblioteki publicznej (liczba ta była wyższa od średniej krajowej), natomiast poniżej średniej krajowej
sytuował sie wskaźnik odwiedzających muzea.
Priorytetem interwencji były projekty służące poprawie infrastruktury kultury. Najczęściej
wybieranym typem operacji w ramach projektu były przedsięwzięcia z kategorii Rewitalizacja,
konserwacja, renowacja, rewaloryzacja, remont, przebudowa, adaptacja historycznych i zabytkowych obiektów wraz z ich otoczeniem na cele kulturalne (34), Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa, remont, a także niezbędne wyposażenie publicznej infrastruktury kulturalnej (30) i Usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych

159

160

Wskaźniki oraz wartości docelowe pochodzą z ostatniej wersji RPO WSL – wynika to z faktu, że nastąpiła zmiana nazw
samych wskaźników i zakresu, jakie mierzyły (względem pierwszej wersji RPO WSL).
W związku z brakiem możliwości uzyskania danych z KSI w podziale na płeć, dane dla podwskaźników pochodzą z Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WSL. Na chwilę obecną IZ RPO WSL nie dysponuje dokładnymi danymi dot. utworzonych miejsc pracy w podziale na płeć, stąd różnica w wartości ogółem i w podziale.
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w istniejących obiektach kultury (22). Łącznie w ramach działania wybrano 74 projekty. Jako
zastanawiającą i wskazującą na niewykorzystanie infrastrukturalnego potencjału regionu jest znikoma liczba projektów z kategorii Rewitalizacja, konserwacja, renowacja, rewaloryzacja, remont, przebudowa, adaptacja publicznych obiektów poprzemysłowych
wraz z ich otoczeniem oraz ich przystosowanie na cele kulturalne. Zważywszy, że województwo śląskie obfituje w tego rodzaju obiekty, powinny one stanowić znaczniejszy odsetek
realizowanych projektów. Dziedzictwo poprzemysłowe jest bowiem tym, co wyróżnia region
i jego zachowanie powinno podlegać szczególnej trosce. W pewnej mierze lukę tę wypełnia
jeden z projektów kluczowych Programu, jakim jest „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach”, realizowany w ramach Priorytetu VI, ale nie bez wpływu na cel główny
Priorytetu IV. Muzeum to stanowi bowiem obecnie wiodący ośrodek wspierania i promocji śląskiego regionalizmu, a także jeden z ciekawszych obiektów muzealnych, powstałych w Polsce
w ostatnich latach. Kolekcje Muzeum Śląskiego dzięki budowie nowej siedziby zyskały oryginalną i nowatorską oprawę – na poprzemysłowych terenach powstał główny gmach o niezwykle interesującej koncepcji architektonicznej, a zabytkowe obiekty pokopalniane pochodzące
z przełomu XIX i XX wieku zostały zaadaptowane na powierzchnie wystawiennicze, restaurację oraz wieżę widokową. Nowe Muzeum Śląskie jest pierwszym obiektem wyznaczającym
w Katowicach tzw. „Oś kultury”, w ramach której oprócz nowego gmachu Muzeum, powstało
również Międzynarodowe Centrum Kongresowe oraz siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Brak znaczących inwestycji w zakresie dziedzictwa
poprzemysłowego może wskazywać, że znaczący obszar potrzeb, które miały być zaspokojone w ramach tego celu szczegółowego wymaga dalszych inwestycji. W większym stopniu
wsparcie uzyskały działania służące zachowaniu tych typów dziedzictwa, które spotykamy na
całym obszarze kraju, a w mniejszym stopniu tych, które są dla regionu specyficzne i decydują
o jego kulturowym obliczu. Jest to też o tyle istotne, że, zgodnie ze Strategią Rozwoju Kultury,
obiekty te stanowią istotny element nie tylko regionalnego dziedzictwa, ale w dużej mierze są
konstytucyjne dla regionalnej tożsamości. Eksperci w ramach FGI zwracali uwagę, że poprawa
stanu infrastruktury kultury jest pojęciem niejednoznacznym, gdyż zadanie ochrony zabytków
nie powinno być widziane wyłącznie przez pryzmat zwiększania uczestnictwa w kulturze. To
ostatnie należy osiągać przede wszystkim poprzez wsparcie dla instytucji kultury, natomiast
zachowanie i konserwacja zabytkowych obiektów powinno być postrzegane jako zadanie samoistne. Nie jest to oczywiste we wszystkich przypadkach, gdyż wszystkie placówki muzealne
zajmują sie udostępnianiem dziedzictwa, ale zgodnie z tą sugestią warto niewątpliwie wyróżnić te obiekty, dla których priorytetem będzie ich zachowanie i zabezpieczenie, a według
innych kryteriów kwalifikować projekty nastawione przede wszystkim na zwiększenie
uczestnictwa w kulturze. Inaczej też będzie przebiegał dla obu typów projektów pomiar efektywności kosztowej – w przypadku tych pierwszych nie można posługiwać się wskaźnikami
frekwencyjnymi.
Działanie 4.2 to przede wszystkim usprawnianie obiegów kultury poprzez systemy informacji
kulturalnej. Najliczniejsze w tym Działaniu były projekty z kategorii Tworzenie i rozwój systemów e-informacji kulturalnej. Jak wynika jednak z opinii uzyskanej w ramach IDI, projekty
te nie miały szerokiego zasięgu, a przede wszystkim nie były zintegrowane czy to w skali regionalnej, czy przynajmniej subregionalnej lub metropolitalnej. Większość z nich miała czysto
lokalny charakter i w związku z tym miała ograniczoną użyteczność. Z badań jakościowych
(IDI, FGI) wynika, że o użyteczności takich systemów informacji decydowałoby powiązanie
ich z systemem zakupu biletów lub, tym bardziej, z systemem „jednego biletu” obejmującego wszystkie oferty prezentowane w ramach danej sieci. Jako projekty efektywne kosztowo
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i zarazem dobrze promujące kulturę jako walor regionu wskazano projekty z trzeciej kategorii.
Jako przykład szczególnie udanego projektu tego typu wskazano „Stworzenie i oznakowanie
Szlaku Moderny w Katowicach”, co stanowi wyraźne nawiązanie do specyfiki miasta, w którym
tego rodzaju zabytki, obok przemysłowych, stanowią znaczącą cześć dziedzictwa kulturowego. Są to, co więcej, zabytki pełniące różne funkcje użytkowe lub będące w rękach prywatnych
i zagrożone dewastacją podobną, jak w przypadku warszawskiego „Smyka”, więc taka formuła
ich ochrony i zwrócenia na nie uwagi może decydować o ich przetrwaniu. Najwięcej projektów
w działaniu 4.3 to przedsięwzięcia z kategorii Organizacja wydarzeń kulturalnych, mających
wpływ na wzrost znaczenia kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno – gospodarczy, przy czym wiele z nich to wydarzenia kulturalne o charakterze festiwali. Wydarzenia takie jako jednorazowe mają dość ograniczone oddziaływanie, a z drugiej strony, niemożliwe jest
finansowanie ze środków Programu imprez o charakterze cyklicznym, które miałyby większą
siłę promowania lokalnej czy regionalnej kultury, co każe postawić pytanie o efektywność tego
rodzaju projektów. Generalnie – w oparciu o analizę tematyczną projektów, jak i oceny ekspertów (FGI z ekspertami dziedzinowymi) można stwierdzić, że projekty zrealizowane w ramach
Priorytetu IV tworzą pewien kompleks, którego oddziaływanie na tożsamość i wizerunek regionu – o ile rozpatrywać je w kontekście całości Priorytetu i ponadto wspólnie z przedstawionymi wyżej projektami kluczowymi – wpływa na całość kultury regionu i jego tożsamość, a nie
tylko oddziałuje lokalnie, w miejscu realizacji projektu. Jak wynika z odpowiedzi respondentów
badania CAWI – projektodawców Priorytetu IV, najwięcej spośród nich wskazuje jako główne
obszary wpływu projektów rozwój społeczny regionu oraz na zachowanie jego dziedzictwa.
Rysunek 29. Opinie beneficjentów dotyczące uzyskanych efektów projektów
realizowanych w ramach Priorytetu IV RPO WSL 2007-2013
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Źródło: Badanie CAWI/CATI N=32
Podsumowując, poziom realizacji Priorytetu można uznać za satysfakcjonujący. Zrealizowane zostały wszystkie założone wskaźniki programowe. Program przyczynił się niewątpliwie
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do zaspokojenia podstawowej potrzeby, zdiagnozowanej dla Priorytetu, czyli poprawy stanu
infrastruktury kultury. Należy jednak zwrócic uwagę, że skala środków wykorzystanych w ramach Priorytetu była stosunkowo nieduża i może być porównywalna z wydatkami na kulturę
dużych miast aglomeracji śląskiej, co może być podstawową przyczyną, iż na szczeblu regionalnym nie można zaobserwować mierzalnego wpływu RPO WSL 2007-2013 na żaden wymiar
infrastruktury kulturalnej.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Które potrzeby zidentyfikowane
w ramach poszczególnych priorytetów Programu zostały zaspokojone, a które wymagają
dalszego wsparcia oraz w jakim zakresie wsprarcie Programu wpisało się w potrzeby Beneficjentów?
Strategia Rozwoju Kultury oraz diagnoza RPO WSL identyfikują jako główny potencjał kultury
regionu jego wielokulturową tożsamość oraz wynikającą z okoliczności historycznego i gospodarczego rozwoju specyfikę. Jak wykazaliśmy wyżej, projekty realizowane w ramach Priorytetu nie w pełni wzmacniają ten potencjał, przynajmniej na poziomie intencji poszczególnych
beneficjentów. Równocześnie większość respondentów wskazuje, że projekty zaspokajają nie
tylko potrzeby ich podmiotu, ale mogą mieć szersze oddziaływanie. W tym wypadku jednak
większość wskazanych przez respondentów to podmioty o znaczeniu i oddziaływaniu lokalnym: mieszkańcy, lokalne firmy i instytucje kultury. Wskazani jako podmiot są także twórcy
(także niezamieszkujący w miejscu realizacji projektów) oraz regionalne uczelnie, turyści i kuracjusze, organizacje pozarządowe.
Rysunek 30. Czy ze zrealizowanego przez Państwa projektu jakieś korzyści
odniosły inne podmioty?
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Źródło: Badanie CAWI/CATI N=27
Podsumowując, w oparciu o analizę Strategii Rozwoju Kultury i diagnozy RPO WSL, analizę tematyczną i wskaźnikową projektów oraz IDI z przedstawicielami IZ i FGI z ekspertami
dziedzinowymi – można stwierdzić, że Program oddziaływał najsilniej na zaspokojenie potrzeb
przede wszystkim w dwóch obszarach: ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego oraz,
w mniejszym stopniu, w obszarze promocji kultury. Wielkość alokacji w ramach Priorytetu
w porównaniu do środków przeznaczanych przez samorząd regionu i samorządy gmin na kulturę nakazuje uznać go ostrożnie tylko za jeden z czynników realizowania celów strategicznych
województwa w zakresie kultury. Z kolei stwierdzenie, na ile i w jakim zakresie projekty te przyczyniają się do tworzenia i wzmocnienia tożsamości regionalnej i podniesienia poziomu
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kapitału społecznego czy ludzkiego – wymaga dodatkowych badań i przede wszystkim obserwacji w dłuższym okresie. Efekty wsparcia kultury z reguły można obserwować w dłuższym
czasie, a ponadto niemal nigdy nie są oczywiste i w pełni mierzalne. Aktywność kulturalna w jakimś stopniu jest funkcją dostępnej oferty, ale zależy również od koniunktury gospodarczej (co
można obserwować w postaci zapaści liczby widzów w teatrach i kinach w latach 2008-2012).
Jest również wynikiem globalnych trendów uczestnictwa w kulturze, czego z kolei wyrazem
może być wzrastająca regularnie liczna uczęszczających do muzeów w całym okresie programowania. Rozwój kultury jest – w ocenie ekspertów – bardzo ważnym czynnikiem jakości życia,
jak również czynnikiem rozwoju gospodarczego. W okresie programowania 2007-2013 stymulantem pozytywnych efektów był klimat inwestycyjny, przez który rozumie się całokształt
działań miasta Katowic i innych miast Metropolii Śląskiej w obszarze kultury, które zachęcały
do realizacji takich projektów. Dodatkowym stymulantem była lokalizacja inwestycji w Katowicach, ośrodku kulturowym aglomeracji górnośląskiej, które to miasto w okresie realizacji
projektu ubiegało się o status Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku, choć sama realizacja
projektów nie stworzyła synergii z tą inicjatywą. W przyszłości duże znaczenie może mieć sukces Katowic w postaci uzyskania tytułu Miasta Muzyki UNESCO. Jest to drugi taki tytuł dla
polskiego miasta, obok tytułu Krakowa – Miasta Literatury. Warto zwrócić uwagę, że 3 miasta
na osi komunikacyjnej Autostrady A4 – Wrocław (Europejska Stolica Kultury), Katowice i Kraków są ośrodkami kultury o znaczeniu nie tylko krajowym. Potencjał ich synergii powinien
być dostrzeżony i wyzyskany w ramach koordynacji ich polityk kulturalnych.
Jak wynika z analizy WoD, projekty realizowane w ramach Priorytetu w znacznej części realizowane były w perspektywie potrzeb lokalnych, a ich szersze oddziaływanie wynikało bardziej
ze wspólnej tożsamości regionu i podobnego typu potrzeb, a nie zintegrowanej, regionalnej
strategii rozwoju kultury. Obecnie zatem powinno zostać potraktowane priorytetowo oddziaływanie na kulturę rozumianą jako czynnik społecznego i gospodarczego rozwoju w skali
regionu. Jak wynika z IDI z przedstawicielem IZ, w ocenie projektów dofinansowanych w ramach Programu nie uwzględniano w istotnym stopniu, jako kryterium oceny, komplementarności do innych działań z zakresu kultury, podejmowanych w skali regionu. Projekty realizowane
w ramach działań 4.2 i 4.3 nie były, na przykład, komplementarne do starań Katowic o tytuł
Europejskiej Stolicy Kultury czy starań Katowic (zakończonych powodzeniem) o tytuł Miasta
Muzyki UNESCO – co byłoby pożądane i służyło uzyskaniu synergii przedsięwzięć finansowanych z różnych źródeł. W założeniach projektów i kryteriach konkursowych nie były też
uwzględniane możliwości udziału Metropolii Śląskiej w takich inicjatywach, jak, np. Koalicja
Miast dla Kultury.
Pierwszą zatem niezaspokojoną potrzebą jest wsparcie kultury jako strategicznego, regionalnego czynnika rozwoju, budującego tak krajową, jak i europejską konkurencyjność regionu. Deficytem pochodnym wobec tego braku strategicznego zarządzania procesem wsparcia
kultury jest wspomniana już nierównowaga pomiędzy ochroną i zachowaniem dziedzictwa
typowego dla innych regionów, a zachowaniem dziedzictwa industrialnego, w pierwszym
rzędzie określającego specyfikę regionu. Jako pochodny można też określić brak integracji
systemów informacji i promocji, wspieranych w ramach Programu. Niemal połowa projektodawców wskazuje, że w obszarze którego dotyczył projekt, ma nadal niezaspokojone potrzeby
inwestycyjne. Potrzeby te, jak wynika z odpowiedzi na pytanie otwarte, skupiają się w trzech
zasadniczych kategoriach: dalszego finansowania budowy, konserwacji lub rewitalizacji infrastruktury; realizowania podobnych inwestycji w innych obiektach będących w gestii projektodawcy oraz tworzenia ofert programowych dla dofinansowanych obiektów.
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Rekomendacją, która wynika z takiego rozkładu potrzeb, jest konieczność uwzględniania
w przyszłości, przy ocenie projektów, z jednej strony zdolności beneficjenta do utrzymywania dofinansowanej w ramach projektu infrastruktury, a z drugiej strony konsekwentnego
egzekwowania warunku powiązania inwestycji w kulturze z budowaniem nowych ofert
programowych. Wskaźnik rezultatu „Liczba nowych ofert programowych” wystąpił tylko w 30
projektach Działania 4.1 i w 2 projektach działania 4. 3 (choć w tym drugim Działaniu został
zrealizowany w 211%). Większość respondentów (14 na 27 udzielających odpowiedzi) zamierza składać w obecnej perspektywie finansowej (2014-2020) wnioski, które będą uzupełnieniem lub kontynuacją projektu.
Rysunek 31. Czy planują Państwo inwestycje w okresie programowania 20142020, które będą kontynuacją lub uzupełnieniem projektu?
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Źródło: Badanie CAWI/CATI N=27
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Jaki udział w realizacji przyjętej strategii rozwoju miał RPO WSL (w obszarach, których dotyczyły jego poszczególne priorytety)?
W jakim stopniu działania i projekty podejmowane w ramach RPO WSL były kompatybilne
i synergiczne z innymi programami i działaniami i wzajemnie się z nimi uzupełniały?
W okresie 2007-2013 na terenie regionu realizowano Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020, aktualizowana w roku 2010 jako Strategia Śląskie 2020. W obszarze kultury i turystyki diagnozowała ona, że województwo śląskie charakteryzuje wielokulturowość oraz silne utożsamianie się społeczności lokalnych z własną kulturą. Wg autorów
Strategii, materialnym wyrazem bogactwa i zróżnicowania kulturowego są zabytki związane
z kulturą przemysłową. Strategia w obrębie priorytetów niewskazujących bezpośrednio na
kulturę zakładała w obszarze kultury podejmowanie działań w zakresie: digitalizacji zasobów
i treści związanych m.in. z: nauką, edukacją, kulturą, ochroną i stanem środowiska, przestrzenią, transportem publicznym oraz rozwój narzędzi dostępu do tych treści; wspierania rozwoju i tworzenia klastrów sektora kultury i przemysłów kreatywnych (technologie i kultura
jako filary budowy nowoczesnego społeczeństwa); inicjowania i promocji przedsięwzięć, imprez, aktywności w obrębie przestrzeni publicznych; identyfikacji, ochrony i turystycznego
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zagospodarowania obiektów dziedzictwa kulturowego, w tym promocja i rozwój Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego;
W obrębie Priorytetu „Województwo Śląskie znaczącym partnerem w zakresie kreacji kultury, nauki i przestrzeni europejskiej sformułowany został cel: „Silny ośrodek nauki i kultury”161.
RPO WSL 2007-2013 w największej mierze wspomaga działania w zakresie digitalizacji zasobów i treści kultury, promowanie kultury regionu, identyfikacji, ochrony i turystycznego zagospodarowania obiektów dziedzictwa kulturowego oraz materialnych fundamentów instytucji kultury. Stosunkowo (jedynie pośrednio) mógł stanowić wsparcie dla działań z obszaru
kształtowania nawyków uczestnictwa w kulturze i szeroko pojętej edukacji kulturalnej. Jego
wpływ zatem na takie obszary, jak regionalna tożsamość kulturowa i budowanie pozycji regionu jako silnego ośrodka kultury nie miało zasadniczego wpływu na treści, które składają się na
budowany w ramach takiego ośrodka przekaz kulturowy. Jego funkcją było wsparcie tworzenia ramy dla tworzenia takiego przekazu, co zostało z powodzeniem (uwzględniając sformułowane wcześniej zastrzeżenia) zrealizowane. Inwestycje w sektorze kultury realizowane były
ponadto w ramach XI Osi Priorytetowej POIiŚ, praktycznie w ramach wszystkich Działań: 11.1
Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, 11.2. Rozwój
oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym i 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego. Na kompatybilność z tymi Działaniami wskazuje zarówno analiza tematyczna projektów (część beneficjentów korzystała ze wsparcia zarówno w RPO jak
i w POIiŚ), jak i wywiady z beneficjentami, wskazującymi, że najczęściej w swoich strategiach
rozwoju instytucji stosują dofinansowanie różnych zadań z obu źródeł. Dochodzi do tego także
wykorzystanie Programu „Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego”, dofinansowanego w ramach EOG, postrzeganego jako ważne w obszarze kultury uzupełnienie zarówno POIiŚ, jaki i RPO, a także Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przede
wszystkim z dwóch obszarów: Dziedzictwo kulturowe oraz Rozwój infrastruktury kultury.
Przykładem korzystania z różnych źródeł dofinansowania jest projekt kluczowy „Budowa Nowej Siedziby Muzeum Śląskiego”, który finansowany jest z budżetu miasta Katowice, Regionu,
RPO WSL 2007-2013 oraz środków EOG.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Czy stopień realizacji celów szczegółowych jest równomierny w każdym z subregionów? W jakich obszarach wsparcie w subregionach było za małe lub niewystarczająco skuteczne?
Wsparcie dla kultury realizowane było przede wszystkim w ramach konkursów, za wyjątkiem Działania 4.1 Infrastruktura kultury, w ramach którego dla Subregionu Centralnego
161

W obrębie tego celu przewidziano następujące działania:
• wsparcie poprawy warunków instytucjonalnych i materialnych instytucji kultury, środowisk twórczych,
• rozwijanie twórczych uzdolnień w ramach edukacji szkolnej i zajęć pozalekcyjnych,
• kształcenie potrzeby uczestnictwa w kulturze i upowszechnienie dziedzictwa kultury narodowej poprzez edukację
regionalną i kulturalną,
• promocję, stworzenie i rozwój systemu informacji o wydarzeniach kulturalnych, w tym stworzenie systemu e-kultura,
• wspieranie cyfryzacji zasobów bibliotecznych; promowanie kultury regionu w kraju i poza jego granicami (wojewódzki
mecenat),
• wykreowanie sprawnego systemu zarządzania ośrodkami kultury,
• realizowanie programów stypendialnych dla uzdolnionych artystów,
• nagradzanie twórców i animatorów kultury,
• powołanie fundacji na rzecz rozwoju kultury,
• wzmocnienie funkcji edukacyjnej oraz podniesienie atrakcyjności ofert muzeów, w tym poprzez wprowadzanie
nowoczesnych sposobów prezentacji zasobów muzealnych – multimedialność,
• wzmocnienie współpracy, w tym wspieranie wymiany kulturalnej pomiędzy ośrodkami kultury z kraju i zagranicy,
• realizowanie programów stypendialnych dla uczniów i studentów szkół oraz uczelni artystycznych; uhonorowywanie
w różnych formach mecenasów kultury – instytucjonalnych i prywatnych.
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przeznaczono 24 000 000 zł, a dla pozostałych subregionów po 5 200 000 zł. Celem PRS miało być wsparcie najbardziej potrzebujących subregionów. Wywiad z przedstawicielem IZ oraz
FGI z ekspertami dziedzinowymi, a także analiza przestrzenna nasycenia regionu infrastrukturą kultury wykazały, że właśnie Subregion Centralny, z uwagi na duży potencjał instytucji kultury i równocześnie dobre skomunikowanie z reszta województwa stanowi zasób, w oparciu
o który budować należy uczestnictwo mieszkańców regionu w kulturze, wzmacniając zarazem
proporcjonalnie deficyty pozostałych subregionów.
W przypadku projektów realizowanych w trybie konkursowym – kierując się zarówno kryterium ilościowym (liczba projektów), jak i wartościowym można stwierdzić dominację dwóch
subregionów: Centralnego i Południowego, ale stosunkowo niewiele niższe wartości realizacji
Programu osiąga Subregion Północny. Jako region o stosunkowo niskiej aktywności w zakresie
kultury prezentuje się Subregion Zachodni co tłumaczone jest przez respondentów IDI i FGI
przede wszystkim jego dobrym skomunikowaniem z Subregionem Centralnym, gdzie skupia
sie najwartościowsza oferta z zakresu kultury.
Jeżeli chodzi o cel 1 Priorytetu, wskazać można dwa wskaźniki produktu opisujące go: liczbę
projektów wspierających sektor kultury oraz liczbę budynków kultury poddanych modernizacji. W przypadku dwóch następnych celów, wskaźnikami produktu opisującymi je będzie liczba
projektów. Jeśli chodzi o wskaźniki rezultatu, został wzięty pod uwagę wskaźnik zrealizowany
we wszystkich subregionach, czyli liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury.
Jeśli chodzi o liczbę projektów, dla celu pierwszego na Subregion Centralny przypada 50%
wartości osiągniętego wskaźnika; na Subregion Południowy 32,4%, na Północny 16,2%, a na
Zachodni 1,4%. Dla celu 2 wartości te wynoszą odpowiednio: 24,3%, 36,5%, 16,2%, 23%. Dla
celu 3 wartości te wynoszą 54,3%, 10,9%, 15,2%, 19,6%. W przypadku liczby nowych ofert
programowych w zakresie kultury, wskaźnik ten odnosi się tylko do celu 1 i wynosi: dla Subregionu Centralnego: 26,2%; 26,2%; 56,5%, 6,5%.
Największa liczba projektów zrealizowana została w największych miastach regionu. Wskazuje to, że wydarzenia kulturalne i promocja są istotne w obszarach gdzie jest duży popyt na
usługi kulturalne oraz zlokalizowane jest dużo atrakcyjnych kulturalnie obiektów. W ocenie
ekspertów dziedzinowych dominacja Subregionu Południowego i przede wszystkim Centralnego jest całkowicie zrozumiała i nie może być postrzegana jako zjawisko negatywne. Zwrócić
też warto uwagę na duży odsetek nowych ofert z zakresu kultury występujący w przypadku
Subregionu Północnego. Pewne zaniepokojenie budzić może jedynie niska aktywność Subregionu Zachodniego.
Interwencja w ramach Priorytetu IV była wyraźnie zróżnicowana terytorialnie, nie tylko w sensie podziału na subregiony. Większość projektów z obszaru kultury realizowanych było w obszarach zurbanizowanych o wysokiej gęstości zaludnienia oraz z potencjałem dla rozwoju turystyki. Analiza przestrzenna wskaźników produktu wykazała, że w najwyższym stopniu efekty
projektów z zakresu kultury osiągnięte zostały w głównych miastach regionu – Katowicach,
Gliwicach, Bytomiu, Chorzowie, Rybniku oraz powiecie cieszyńskim, żywieckim oraz bielskim.
Z uwagi na to, że zakładane wartości wskaźników zostały osiągnięte, ocena ta dokonywana jest
z uwagi na tempo osiągania wskaźników oraz przekroczenia ich wartości. Świadczy to o tym, że
interwencja przyczyniła się do wsparcia w pierwszej kolejności ośrodków wzrostu, w których
istnieje potencjał dla rozwoju konkurencyjnych usług z zakresu kultury. Przy dobrym skomunikowaniu województwa może wystąpić efekt dyfuzji, dzięki czemu inwestycje na obszarach
zurbanizowanych mogą zaspokajać potrzeby wszystkich mieszkańców regionu. Analiza przestrzenna osiągniętych wartości wskaźników rezultatu wykazała natomiast, że efekty wsparcia
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kultury w postaci zwiększenia liczby uczestników wydarzeń kulturalnych odnotowano w równomiernym stopniu na terenie obszarów realizacji projektów kulturowych. Siłą rzeczy – efekty w postaci zwiększenia liczby osób korzystających z nowych punktów informacji kulturalnej
oraz osób korzystających z obiektów infrastruktury kulturalnej objętej wsparciem zanotowano
jedynie na obszarze realizacji projektów. Analiza przestrzenna wskaźników rezultatu wskazuje
największą efektywność projektów kulturowych w głównych miastach regionu, gdzie realizowane były największe inwestycje.
Podsumowując, projekty realizowane w ramach Priorytetu IV nie wskazują na wyraźniejsze
dysproporcje w zakresie wsparcia dostępu do kultury w ramach Programu. Nie można mówić
o mniejszym lub mniej skutecznym wsparciu dla któregokolwiek z subregionów, co wynika nie
tyle z proporcjonalnego rozkładu wsparcia, co łatwej dostępności do instytucji kultury działających na poziomie regionalnym, przede wszystkim w Metropolii Ślaskiej.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Czy i jakie zidentyfikowano negatywne efekty realizowanego wsparcia w ramach poszczególnych priorytetów? Czy i jakie
pojawiły się pozytywne efekty nieplanowane w wyniku realizacji Programu? Jakich priorytetów, działań/poddziałań/typu projektów dotyczyły i jaki miały wpływ na realizację celów
szczegółowych Programu?
Zdaniem badanych beneficjentów Priorytetu IV RPO WSL 2007-2013 realizacja projektów
przyczyniła się do podniesienia kompetencji instytucji w zakresie projektowania i realizowania
inwestycji w zakresie kultury.
Rysunek 32. Czy realizacja projektu/ów dofinansowanych z RPO WSL przyniosła którąś ze zmian w sposobie funkcjonowania Państwa instytucji?
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Źródło: Badanie CAWI/CATI N=27
Praktycznie wszystkie projekty realizowane przez respondentów z obszaru kultury (25 odpowiedzi „tak” i „raczej tak”, 2 odpowiedzi „raczej nie”) rozwiązały wszystkie problemy stanowiące przesłankę ich realizacji. Jako przesłankę sukcesu projektu wskazywano trzy zasadnicze
przyczyny: wysokie kwalifikacje osób zaangażowanych w jego realizację, dobrą współpracę
z wykonawcami oraz dobre zaplanowanie projektu. Jako niemal równie ważne postrzegano
dobrą współpracę z Urzędem Marszałkowskim; znaczenie mają również „dobra współpraca
ze społecznością lokalną” oraz „zapewnienie środków na realizację projektu”. Nie wystąpiły w stopniu istotnym statystycznie (a nawet, ze względu na małą liczebność respondentów,
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umożliwiającym interpretację) deklaracje występowania efektów niezaplanowanych, tak negatywnych, jak i pozytywnych. Praktycznie nie zadeklarowano działań, podejmowanych ze
względu na perspektywę uzyskania dofinansowania: ani w zakresie ograniczenia statutowych/
standardowych działań instytucji, zwiększania zatrudnienia czy wstrzymywania dofinansowania inwestycji z innego źródła (np. samorządowego). W świetle deklaracji respondentów
zdecydowana większość inwestycji w zakresie kultury nie zostałaby zrealizowana, gdyby nie
uzyskane dofinansowanie. Oznacza to niskie ryzyko efektu jałowej straty w ramach Priorytetu. Nie zaobserwowano też w oparciu o analizę danych Ilościowych (CAWI), wywiady telefoniczne z beneficjentami oraz FGI z ekspertami dziedzinowymi – przesłanek do wystąpienia
efektu wyciekania. W tym zakresie, w jakim inwestycje w kulturę tworzą elementy lokalnych
bądź regionalnych produktów turystycznych, można, jak w przypadku sektora turystyki mówić
o występowaniu na identycznych zasadach efektu mnożnikowego. Inwestycje w kulturę mogły
też przyczyniać się do poprawy jakości życia w regionie, co przekłada się na atrakcyjność inwestycyjną, czyli również wystapienie efektu mnożnikowego, zwłaszcza w powiązaniu z inwestycjami w transport oraz infrastrukturę edukacyjną. Jednak skala alokacji RPO WSL 2007-2013
w relacji do wielkości nakładów na kulturę samorządów z ich własnych budżetów oznacza, że
środki w ramach Priorytetu mogły jedynie w niewielkim stopniu wspomóc procesy generowane dzięki finansowaniu zinnych źródeł.
Z wywiadów indywidualnych i FGI wyłania się jednak innego typu problem: część realizowanych w ramach Programu inwestycji może stwarzać trudności w zakresie finansowania w momencie, gdy projekt zostanie zrealizowany. Problemem jest także to, że zarządzający instytucjami kultury rzadko posiadają kompetencje menedżerskie, pozwalające i w pełni ocenić
następstwa realizowanego przedsięwzięcia tak dla finansów instytucji, jak i pozostałych aspektów zarządzania nią. Nie jest to jednak problem, który może być rozwiązywany w kontekście
Programu – jest raczej problemem odpowiedniego kształtowania kompetencji zarządzających.
Podsumowując, w realizacji Priorytetu nie wystąpiły znaczące efekty nieplanowane, zarówno
pozytywne, jak i negatywne. Obserwowana powinna być jednak kwestia trwałości projektów,
gdyż cześć z nich, jak wynika z opinii zebranych w ramach IDI i FGI, może sprawiać beneficjentom trudności z uwagi na skalę przekraczającą możliwości ich bieżących budżetów. Projekty
te mogły także, z racji dostępności środków, być zrealizowane bez dostatecznego rozpoznania
potencjału odbiorców.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Jaki był wpływ (pozytywny i negatywny) czynników zewnętrznych na wdrażane interwencje w ramach Programu, a także na
poszczególne priorytety Programu? Jakie zidentyfikowano obszary ryzyka i bariery uniemożliwiające sprawne wdrażanie Programu?
Na podstawie IDI z przedstawicielem IZ oraz FGI z ekspertami dziedzinowymi wyodrębniono
następujące zewnętrzne czynniki pozytywne w obszarze kultury tj. realizację licznych przedsięwzięć z obszaru kultury w regionie śląskim, wpływających na aktywizację kulturalną mieszkańców (przede wszystkim starania o przyznanie Katowicom tytułu ESK, uzyskanie miejsca
w sieci miast kreatywnych UNESCO przez Katowice jako Miasto Muzyki) oraz konkurencyjna,
ale zarazem synergiczna aktywność kulturalna Krakowa i Wrocławia;
Jako czynnik negatywny wskazano generalny wpływ spowolnienia gospodarczego z lat 20082010 (w tym okresie było ono najsilniej odczuwalne na wszystkie inwestycje realizowane w ramach RPO). Miało to o tyle znaczenie, że ograniczało możliwości potencjalnych beneficjentów
w zakresie gromadzenia wkładu własnego.
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Analiza sprawozdań z lat 2007 -2015 nie wykazała istotnych negatywnych czynników zewnętrznych w obszarze kultury, wymagających podejmowania specjalnych środków zaradczych. Większość badanych beneficjentów CAWI z obszaru kultury (21) nie stwierdza problemów przy realizacji projektów. Analizując efekty Programu można jednak stwierdzić – jako
czynnik hipotetyczny – brak dostatecznych danych do oszacowania wskaźników rezultatu.
Wskazywałoby na to generalne przekroczenie wszystkich wskaźników za wyjątkiem wskaźnika liczby projektów dot. Społeczeństwa informacyjnego, co odnosić może się przede wszystkim do realizacji działań 4.2 i 4.3. Jako bariery we wdrażaniu Programu wskazuje się przede
wszystkim dużą komplikację procedur, które sprawiać mogą pewne trudności beneficjentom
niemającym wcześniejszych doświadczeń w realizacji podobnych projektów. Ta proceduralna
bariera faworyzuje jako realizatorów projektów w obszarze kultury przede wszystkim instytucje samorządowe, mające gromadzone od lat kompetencje w zakresie zarządzania projektami
i współpracy z IZ.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: W przypadku jakich typów beneficjentów zidentyfikowano brak bądź niewystarczające zainteresowanie aplikowaniem
o środki w ramach RPO WSL (w podziale na priorytety)? Jakie można wskazać przyczyny
takiej sytuacji? Czy i w jaki sposób można to doświadczenie wykorzystać przy realizacji RPO
WSL 2014-2020?
W priorytecie IV generalnie wystapiło duże zainteresowanie aplikowaniem o środki, czego
ilustracją może być postęp wdrażania. W połowie roku 2015 dla tego Prioryteu odnotowano
najszybszy postęp wdrażania. Kontraktacja na koniec okresu sprawozdawczego prezentowała
się na poziomie 101,15%, płatności 97,13%, certyfikacja 96,16%. Od uruchomienia programu
do końca 2014 roku w ramach priorytetu największe zaangażowanie w realizację projektów
wykazywały JST. W rozwój kultury zaangażowane są zazwyczaj samorządy, którym podlegają
liczne instytucje kultury. Stosunkowo nieduży odsetek innego typu beneficjentów, co wynika
zarówno z ilościowej przewagi JST w zakresie zarządzania instytucjami kultury, jak i większymi
zasobami ludzkimi, a przede wszystkim kompetencyjnymi samorządów. Należy stwierdzić, że
w realizacji Programu, większy udział innego typu beneficjentów mógłby zostać uzyskany tylko
dzięki stworzeniu specjalnej ścieżki dostępu dla nich. W warunkach braku ograniczeń konkurencji, w aplikowaniu o środki są oni na zdecydowanie słabszej pozycji z uwagi na wskazane deficyty zasobów. Jak stwierdzono wcześniej, stosunkowo niewielka liczba projektów obejmuje
przedsięwzięcia związane z rewitalizacją, konserwacją, renowacją, rewaloryzacją, remontem,
przebudową lub adaptacją publicznych obiektów poprzemysłowych wraz z ich otoczeniem. Są
to przedsięwzięcia mogące decydować o wykorzystaniu specyficznego potencjału kulturowego regionu. Projekty dotyczące obiektów stanowiących dziedzictwo typowe dla wszystkich
regionów nie wymagają w takim stopniu jak te pierwsze szczególnych kompetencji, czy wizji
funkcjonowania. Problemem są tu także nieuregulowane sprawy własnościowe, w przypadku
wielu obiektów tego typu, gdyż stanowią one często własność osób prywatnych lub przedsiębiorstw, niezainteresowanych podnoszeniem ich wartości poprzez rewitalizację na cele kulturalne. Z analizy realizowanych projektów wynika, że działania takie podejmowane sa przede
wszystkim wtedy, gdy obiekt jest własnościa samorządu. W pewnej mierze jest to pole dla podejmowania działań w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
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Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Jaka jest efektywność udzielonego
wsparcia, rozumiana jako stosunek poniesionych nakładów finansowych do osiągniętych
rezultatów, z uwzględnieniem jednostkowych kosztów inwestycji? Które typy projektów
okazały się najbardziej efektywne w ramach poszczególnych priorytetów? Jakie są tego
przyczyny? Jakie działania w okresie 2014-2020 należy podjąć, aby zwiększyć efektywność
udzielanego wsparcia?
W celu oceny efektywności udzielonego wsparcia przeprowadzona została analiza średniej
wartości jednostki wskaźników produktu i rezultatu w kulturze na podstawie danych z LSI.
Metodologia bazowała na danych historycznych średniego kosztu jednej jednostki wskaźnika. Średnia wartość jednej jednostki wskaźnika w RPO WSL 2007-2013 porównana została
ze średnimi wartościami osiąganymi w innych województwach referencyjnych w latach 20072013 Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SIMIK 2007-2013 na czerwiec 2016 r.).
Ocena efektywności kosztowej zrealizowanych inwestycji przeprowadzona została w oparciu
o analizę porównawczą średniego kosztu jednostkowego referencyjnych wskaźników produktu (relacja nakłady/efekty rzeczowe) w województwie śląskim oraz w województwach: małopolskim, mazowieckiem, zachodniopomorskim, lubelskim i lubuskim. Na podstawie analizy
desk research (porównania zakresów wskaźników ze wszystkich regionów) wybrano do porównania następujące wskaźniki produktu: Liczba obiektów/zbiorów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem oraz liczba zabezpieczonych obiektów/ zbiorów.
Tabela 10. Liczba obiektów/zbiorów objętych wsparciem w woj. śląskim i woj.
referencyjnych

Region

Liczba obiektów/zbiorów
dziedzictwa
Koszt całkowity
kulturowego
wsparcia
objętych wsparciem

Koszt jednej
jednostki
wskaźnika

Ogółem dofinansowanie

Dofinansowanie 1 jednostki
wskaźnika

Śląski

126

157 995 770,4

1 253 934,7

121 247 925,9

962 285,1

Lubelski

12

51 094 145,2

4 257 845,4

34 661 570,1

2 888 464,2

Lubuski

23

13 915 008

605 000

9 734 036,9

423 219

Mazowiecki

734

258 269 627,6

351 866

167 289 213,2

227 914,5

Małopolski

91

207 689 477

2 282 301,9

116 333 293,9

1 278 387,8

Zachodnio-pomorski

51

108 336 578

2 124 246,6

66 776 105,6

1 309 335,4

Jak wynika z porównania wskaźnika ilości objętych wsparciem zbiorów lub obiektów, ilustruje
on przede wszystkim taktykę regionu w zakresie wsparcia. Widać wyraźnie, że województwo
lubelskie nastawione było na wsparcie stosunkowo niewielkiej liczby projektów, ale o wysokiej
wartości. Województwa zachodniopomorskie i małopolskie przyjęły podobną taktykę, natomiast w przypadku śląskiego obserwujemy rozwiązanie pośrednie. Wybór sposobu wsparcia
zależy, jak można sie domyślać, od skali i charakteru potrzeb. Informacji o efektywności kosztowej oczekiwać możemy w większej mierze po analizie wskaźników rezultatu. Jako wskaźniki rezultatu wybrano: Liczbę osób odwiedzających objęte wsparciem instytucje i obiekty kultury
– łącznie oraz Liczbę zabezpieczonych obiektów/zbiorów. W woj. śląskim instytucje lub obiekty
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kultury odwiedziło w analizowanym okresie 85 161 osób, a koszt osiągnięcia wskaźnika wyniósł 6665976,5 PLN. Oznacza to, że na jedna jednostkę wskaźnika przypada 78,3 PLN.
Tabela 11. Porównanie do rezultatów w województwach referencyjnych
Region
Śląski

Liczba osób korzystających
Koszt całkowity osiągnięcia
z obiektów lub instytucji
wskaźnika (PLN)
kultury

Koszt osiągnięcia jednej
jednostki wskaźnika PLN

85 161

6 665 976,5

78,3

Lubelski

1 487 740

98 098 158,7

65,9

Lubuski

44 195

20 015 761

452,9

Mazowiecki

2 619 552

507 940 398,3

193,9

Małopolski

6 277 316

397 282 523,4

63,3

Zachodnio-pomorski

56 488*

129 632 388

2 294,9

*W bazie danych w wielu rekordach w kolumnie „wartość osiągnięta” było „0” przy często wysokich
wartościach docelowych
Jak widać z powyższego zestawienia, województwo śląskie osiąga wysoką efektywność kosztową w zakresie analizowanego wskaźnika. Jest ona zbliżona do najlepszych wyników, osiąganych przez województwa lubelskie i małopolskie. Na podstawie wywiadów z przedstawicielem IZ oraz FGI z ekspertami dziedzinowymi, do najbardziej efektywnych projektów w ramach
Priorytetu należą inwestycje takie jak rewitalizacja, konserwacja, renowacja, rewaloryzacja,
remont, przebudowa, adaptacja historycznych i zabytkowych obiektów wraz z ich otoczeniem
na cele kulturalne, a także budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa,
remont, a także niezbędne wyposażenie publicznej infrastruktury kulturalnej, realizowane
przez samorządy. Wynikać to ma z jednej strony z faktu, że takie działania umożliwiają udostępnienie obiektu szerszej publiczności, a z drugiej dyscyplina finansowa w samorządach
gwarantuje celowość wydatkowanych środków. Inwestycje w zakresie adaptacji do potrzeb
niepełnosprawnych oraz w zakresie zabezpieczenia obiektów kulturalnych przed szkodliwymi wpływami zewnętrznymi nie przekładają sie na istotne przychody instytucji kultury ani na
zwiększenie uczestnictwa w kulturze.
Problematyczna jest zarazem w przypadku Priorytetu IV ocena efektywności różnych
typów projektów. Wskaźnik liczby odwiedzających osób był przez ekspertów w ramach FGI
kwestionowany w przypadku niektórych obiektów zabytkowych, więc wysoki koszt jednostki
wskaźnika może w tym przypadku nie oddawać rzeczywistego wpływu przedsięwzięcia na cel
Priorytetu. Podobnie wskaźnik odwiedzających instytucje kultury może być o tyle niemiarodajny, że najwyższe wyniki zapewniają w jego przypadku masowe imprezy z zakresu kultury popularnej, natomiast w przypadku kultury wysokiej będzie on zawsze niższy. W tym sensie imprezy
masowe należałyby do przedsięwzięć o wysokiej efektywności, a działania z obszaru „kultury
wysokiej”, angażujące ograniczoną publiczność wypadałoby uznać za nieefektywne. Wskaźniki
te zatem powinny być rozpatrywane kontekstowo, w zestawieniu z realizowaną przez region
strategią kultury. W przypadku województwa śląskiego można bez wątpienia mówić jednak
o zachowanym balansie kultury wysokiej i popularnej w ofercie kulturalnej. Jeśli chodzi o liczbę zabezpieczonych obiektów/zbiorów, w woj. śląskim, wartość tego wskaźnika wyniosła 17,
przy całkowitym koszcie 13 195 370,4 PLN. Oznacza to koszt uzyskania jednostki wskaźnika
w wysokości 776 198,6 PLN.
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Tabela 12. Wartości referencyjne wskaźnika dla pozostałych pięciu województw
Liczba zabezpieczonych
obiektów/zbiorów

Koszt całkowity osiągnięcia
wskaźnika (PLN)

Koszt osiągnięcia jednej
jednostki wskaźnika PLN

17

13 195 370,4

776 198,6

Lubelski

brak wskaźnika

b.d.

b.d.

Lubuski

brak wskaźnika

b.d.

b.d.

Mazowiecki

50 801

118 301 933,6

2 328,7

Małopolski

147

47 057 395,9

320 188,3

brak wskaźnika

b.d.

b.d.

Region
Śląski

Zachodnio-pomorski

Zestawienie to wskazuje na trudność w porównywaniu efektywności kosztowej w przedsięwzięciach z obszaru kultury. Województwo małopolskie i śląskie osiągają podobne rzędy wielkości (setki tysięcy) jako wartość jednostkowego kosztu wskaźnika, a różnica może wynikać
ze skali podejmowanych działań w ramach jednego obiektu. Natomiast o wiele niższy koszt
osiągnięcia jednostki wskaźnika przez woj. mazowieckie może wynikać z innego rozumienia
pojęcia „obiekt” – może to być np. jeden zdigitalizowany obiekt zabytkowy lub odrestaurowany element wyposażenia np. kościoła. W związku z tym za jedyny miarodajny wskaźnik efektywności kosztowej należy uznać liczbę osób odwiedzających obiekt lub instytucje kultury.
Podsumowując, wykazanie efektywności kosztowej w przypadku Priorytetu IV wydaje
się kwestią problematyczną. Wiąże się to także z faktem, że w inwestycjach w zakresie kultury stosowanie ceny jako jedynego kryterium wyboru usługi/wykonawcy jest niedopuszczalne
z uwagi na konieczność zachowania jakości. Stosunkowo łatwo można wykazać efektywność
inwestycji przeprowadzonych w ramach Priorytetu IV, gdy realizują cele Programu związane
z zachowaniem i ochroną dziedzictwa kulturowego. Problematyczne jest natomiast wykorzystanie tych aspektów do wzmocnienia regionalnej tożsamości i budowy kapitału społecznego
– gdzie brak przesłanek pozwalających na miarodajne wykazanie związku. Inwestycje realizowane w ramach Priorytetu nie są powiązane w stopniu zadowalającym z wymogiem tworzenia nowych ofert w obszarze kultury, co może ograniczać część projektów wyłącznie
do aspektów poprawy jakości infrastruktury, ale nie musi prowadzić w sposób konieczny
do zwiększenia wskaźników uczestnictwa w kulturze. Podstawową potrzebą przyszłego
wsparcia w obszarze kultury jest integracja tego wsparcia w ramach regionalnej strategii rozwoju kultury, w której zostałyby zidentyfikowane główne obszary problemowe, deficyty infrastrukturalne i w zakresie oferty kulturalnej. Wspierana powinna być też oddolna aktywność
obywatelska w zakresie kultury, co wymaga zintegrowania działań finansowanych z budżetów
samorządowych, prywatnego mecenatu, budżetu regionu, MKiDN oraz środków europejskich.
Stosowanie takiego podejścia gwarantuje synergię różnych działań i źródeł finansowania kultury, a w konsekwencji wyższą efektywność – poprzez multiplikację skutków. W większym niż
dotychczas stopniu powinny zostać wykorzystane atuty poszczególnych aktorów obiektów
kultury w regionie, a także atuty ponadregionalne. Takim atutem ponadregionalnym może być
chociażby fakt, że na południu Polski zlokalizowane są obecnie trzy kluczowe ośrodki kultury,
mające mocną pozycję w obiegu europejskim: Wrocław (ESK), Katowice (Miasto Muzyki UNESCO), Kraków (Miasto Literatury UNESCO).
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Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Jakie działania należało podjąć, aby
w większym stopniu przyczynić się do wyboru projektów realizujących poszczególne cele
szczegółowe Programu? Które ze wskazanych rozwiązań, zdaniem wykonawcy powinny zostać zastosowane przy realizacji RPO WSL 2014-2020? Jakie należy podjąć działania, aby
zminimalizować występowanie podobnych efektów niepożądanych przy realizacji inwestycji
w ramach RPO WSL 2014-2020?
Zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, kluczowym wyzwaniem była poprawa stanu infrastruktury kultury i wzrost jakości oraz liczby ofert z zakresu kultury, co znalazło odzwierciedlenie w ilości przeznaczonych na to środków. Powinno to być wspierane poprzez zwiększenie
dostępu do informacji o zasobach i wydarzeniach kulturalnych w regionie. Wymaga też odpowiedniej do skali potrzeb promocji regionu jako regionu atrakcyjnego kulturowo. Interwencja
miała wzmocnić z jednej strony jego atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną, a z drugiej doprowadzić do wzmocnienia regionalnego kapitału społecznego oraz kapitału ludzkiego, co w konsekwencji miało doprowadzić do realizacji celu głównego Priorytetu. Środki przeznaczone na
realizację Działania 4.1 zostały do połowy roku 2015 wydane w 97%, na Działanie 4.2 w 95%,
a na Działanie 4.3 100%. Badanie pokazało, że stosunkowo niewielkie było zainteresowanie
beneficjentów przedsięwzięciami z zakresu zachowania, konserwacji, rewitalizacji i adaptacji
dziedzictwa przemysłowego, które stanowi o specyfice kulturowej regionu. Problematyczne
jest wykorzystanie regionalnej specyfiki kulturowej do budowy i wzmacniania poczucia związku mieszkańców z regionem. Rekomenduje się w obecnym okresie programowania przede
wszystkim wspieranie dalszych działań na rzecz wzmacniania śląskiego regionalizmu i tych
elementów dziedzictwa kulturowego regionu, które decydują o jego wyjątkowości i wzmacniają tożsamość mieszkańców. Z uwagi na założenia interwencji powyższy podział środków
należy uznać za trafny, sprzyjający przede wszystkim poprawie jakości życia mieszkańców,
wzbogaceniu tożsamości kulturowej inicjującej społeczne procesy integracyjne. Z uwagi na
taki podział środków, nie należało się spodziewać jednak istotnego wpływu na płaszczyznę
gospodarczą w postaci podniesienia atrakcyjności turystycznej czy inwestycyjnej, co mogły
zapewnić przede wszystkim Działania 4.2 i 4.3. W zakresie tych dwóch działań należałoby
jednak oczekiwać synergii z Działaniami 3.3 i 3.4 Priorytetu III, co w założeniu mogło wzmacniać ich skuteczność. Realizacja tej teorii zmiany prowadziła do osiągnięcia głównego celu tak
Priorytetu, jak i Programu, ale uruchomienie i wykorzystanie potencjału kulturowego regionu
nie było w pełni zrównoważone. W zakresie poprawy stanu infrastruktury kultury realizowano przede wszystkim projekty wspierające niespecyficzne dla regionu elementy dziedzictwa
kulturowego kosztem specyficznych. Zainteresowanie projektami z zakresu zachowania, konserwacji, rewitalizacji dziedzictwa przemysłowego znalazło wyraz w diagnozie, ale nie znalazło w systemie wyboru projektów. Osiągnięto założenie wzrostu jakości i liczby nowych ofert
kultury. Niewystarczająca była jednak realizacja założonej zmiany poprzez działania z zakresu
informacji kulturalnej i promocji oferty kulturalnej regionu. Wynikiem zmiany była poprawa
stanu infrastruktury kultury, nieprzekładająca się w pełni na efekt w postaci wzrostu poziomu
kapitału społecznego i poprawę wizerunku regionu.
Podsumowując, nie można mówić o pełnym wykorzystaniu potencjału kultury regionu jako
czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego, a z pewnością jako czynnika wzrostu poziomu kapitału społecznego, wyrażającego się wzmocnieniem regionalnej tożsamości kulturowej. W ramach Programu został jednak wykonany niewątpliwie pierwszy krok, jakim było dofinansowanie infrastruktury kultury i działanie na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego. Z uwagi
na ograniczoną alokację Priorytetu w stosunku do potrzeb, skupienie sie na tych działaniach
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można ocenić jako trafne. Stosunkowo niewielkie było zainteresowanie beneficjentów przedsięwzięciami z zakresu zachowania, konserwacji, rewitalizacji i adaptacji dziedzictwa przemysłowego, które stanowi o specyfice kulturowej regionu. Problematyczne jest wykorzystanie
regionalnej specyfiki kulturowej do budowy i wzmacniania poczucia związku mieszkańców
z regionem. Rekomenduje się w obecnym okresie programowania przede wszystkim wspieranie dalszych działań na rzecz wzmacniania śląskiego regionalizmu i tych elementów dziedzictwa kulturowego regionu, które decydują o jego wyjątkowości i wzmacniają tożsamość mieszkańców.

4.5. Efekty wsparcia środowiska

Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: W jakim stopniu zrealizowane inwestycje przyczyniły się do osiągnięcia poszczególnych dziesięciu celów szczegółowych Programu?
Na realizację Priorytetu V alokowano 180 678 600 EUR pochodzących z EFRR, co stanowi 10,34% wartości Programu. Poziom alokacji, biorąc pod uwagę zatwierdzone wnioski do
dofinansowania oraz umowy o dofinasowanie, jest na bardzo wysokim poziomie. Dominującą grupę beneficjentów w ramach priorytetu V stanowiły JST (178 umów na kwotę dofinansowania 144,78 mln EUR), związane jest to przede wszystkim z zakresem przedmiotowego
priorytetu, który ma na celu ochronę oraz poprawę jakości środowiska. W ocenie beneficjentów uczestniczących w badaniu CATI/CAWI poziom wykorzystania infrastruktury wykonanej
w ramach operacji finansowanych ze środków RPO WSL jest satysfakcjonujący i znacząco wychodzi poza standard (62,7%, N=75). Poziom osiągnięcia założonych celów Priorytetu V
należy uznać za satysfakcjonujący. Osiągnięto założone przez beneficjentów docelowe
wartości wskaźników produktu i rezultatu. W niektórych przypadkach wartości osiągnięte
wskaźników rezultatu są znacznie większe niż wartości docelowe. Wyjątek stanowiły wybrane
wskaźniki: Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Ilość osób objętych
selektywną zbiórką odpadów oraz Moc zainstalowana produkcji energii pochodząca ze źródeł odnawialnych. Nie osiągnięto wartości docelowej ze względu na brak zainteresowania ze strony
potencjalnych beneficjentów. Wartość docelowa wskaźnika Liczba osób przyłączonych do sieci
wodociągowej w wyniku realizacji projektów nie zostanie osiągnięta. Analiza wykazała, że przyczyna nieosiągnięcia wskaźnika była wynikiem zapisów programowych preferujących projekty
kompleksowe, które rzadziej były realizowane przez beneficjentów162. Niski poziom realizacji
wskaźnika dotyczącego projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego wynika
z niewielkiego zainteresowania realizacją projektów uwzględniających ten wskaźnik przyjęty
dla działań środowiskowych. Z kolei – nie osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika Liczba
osób objętych programami kształtowania postaw ekologicznych podyktowane było również
brakiem zainteresowania realizacją projektów w obszarze działania 5.5 przez beneficjentów.
162

166

W sprawozdaniu rocznym za 2015 rok IZ wskazywała, że „sieć wodociągowa może być budowana wyłącznie w przypadku
budowy lub modernizacji sieci kanalizacyjnej. Istnieje również możliwość budowy czy modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę jednak pod warunkiem uzupełnienia istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy realizowany projekt
obejmuje obszar na którym co najmniej 50% planowanych do przyłączenia odbiorców posiada przydomowe oczyszczalnie ścieków. Powyższe zapisy zostały wprowadzone z myślą o realizacji projektów kompleksowych, jednak beneficjenci
w większości realizują projekty dot. wyłącznie kanalizacji.

Jak wskazano w dalszej części raportu wpływ na to miała możliwość skorzystania ze wsparcia
na konkurencyjnych warunkach z programu na poziomie krajowym (POIŚ, Oś priorytetowa V.
Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych). Skutkiem niewielkiego zainteresowania działaniami 5.4 i 5.5. było finalne przeniesienie wolnych środków do działania 5.3. Poniżej zaprezentowano szczegółowe zestawienie. Należy wskazać, że wskaźniki oraz wartości
docelowe pochodzą z ostatniej wersji RPO WSL – wynika to z faktu, że nastąpiła zmiana nazw
samych wskaźników i zakresu, jakie mierzyły (względem pierwszej wersji RPO WSL). W ramach Priorytetu V, w Załączniku nr 9 zestawienie wskaźników produktu i rezultatu nie wskazano wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC), wdrożenie
Priorytetu pozwoliło jednak na stworzenie 61 nowych miejsc pracy bezpośrednio związanych
z obsługą infrastruktury zrealizowanej w ramach projektów.
Tabela 13. Stopień osiągnięcia wskaźników Priorytetu V163

Wskaźnik

Jednostka
miary

Zakładana
wartość
wskaźnika
w roku docelowym 2015163

Osiągnięta wartość
wskaźnika

Wykonanie %

Wskaźniki produktu
Liczba projektów z zakresu gospodarki
odpadami
Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza
Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń
Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej
Powierzchnia terenów zrekultywowanych
w wyniku realizacji projektów

szt.

27

41

152%

szt.

50

159

318%

szt.

7

5

71%

szt.

7

17

242%

szt.

36

72

200%

km2

0,52

2,13

408%

osoba

32 300

45 210

139%

osoba

18 400

2874

15%

tys. osób

375

328

87%

MW

35

22,14

63%

szt.

2

3

150%

osoba

27 100

224 604

828%

Wskaźniki rezultatu
Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów
Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów
Ilość osób objętych selektywną zbiórką
odpadów
Moc zainstalowana produkcji energii pochodząca ze źródeł odnawialnych
Liczba gatunków wyprowadzonych z regionalnego stanu zagrożenia wyginięciem
Liczba osób objętych programami kształtowania postaw ekologicznych

Źródło: RPO WSL 2007-2013, dane LSI oraz KSI SIMIK 2007-2013, Sprawozdanie końcowe z realizacji RPO WSL

163

Wartości pochodzą z RPO WSL przyjętego 2 grudnia 2011 r.
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Podstawowym czynnikiem warunkującym osiągniecie zakładanych wskaźników było przygotowanie beneficjentów do realizacji projektów. Element ten szczególnie był istotny dla realizacji operacji dotyczących infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej realizowanej przez gminy. Dowodem na dobre przygotowanie beneficjentów z sektora finansów publicznych dużym
zainteresowaniem cieszyły się projekty z zakresu gospodarki wodno – ściekowej i odpadami
(ok. 20%), szczególnie na obszarach wiejskich, gdyż tam zauważalne są jeszcze znaczne braki
w tym zakresie.
W obszarze środowiska mieliśmy do czynienia z licznymi wskaźnikami kontekstowymi przyjętymi w załączniku do RPO WSL: Całkowita emisja zanieczyszczeń powietrza: -pyłowych,
dwutlenku siarki (bez CO2) – tlenków azotu, Ludność korzystająca z kanalizacji w tym na wsi,
Ludność korzystająca z wodociągów w tym na wsi, Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie
ścieków w % ogólnej liczby ludności, Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane: – na km2
powierzchni, – w % ścieków wymagających oczyszczania, Odpady komunalne zebrane na 1
mieszkańca. Podstawowe znaczenie dla Priorytetu V mają wartości wskaźników opisujących
poziom jakości powietrza. W okresie 2007-2013 odnotowano korzystny spadek wartości poziomu emisji pyłów. Wartość wskaźnika Całkowita emisja zanieczyszczeń powietrza pyłowych
(kg/km2) z 2007 roku wynosząca 11 767,0 kg/km2 uległa zmniejszeniu już w roku kolejnym
do poziomu 1 145,0 kg/km2 i utrzymywała się na tym poziomie na przestrzeni kolejnych lat
osiągając w 2013 roku poziom 859,6 kg/km2. Podobnie korzystnie prezentowały się wartości
wskaźnika mierzącego poziom zanieczyszczenia dwutlenkiem siarki (bez CO2) i tlenków azotu.
W ramach tych wskaźników obserwowano korzystny trend spadku poziomu zanieczyszczeń,
odpowiedni dla dwutlenku siarki z poziomu 6 762,3 kg/km2 w 2007 roku do poziomu 6 526,9
kg/km2 w 2013 roku, natomiast dla zanieczyszczenia tlenkiem azotu z poziomu 6 113,0 kg/km2
w 2007 roku do poziomu 4 647,2 kg/km2 w 2013 roku. Projekty realizowane w ramach Priorytetu V miały istotny wpływ na poziom osiągnięcia wartości wskaźników kontekstowych. Przykładem jest wskaźnik Ludność korzystająca z kanalizacji, wartość bazowa wskaźnika w 2007
roku wyniosła 3 168,3 tys. osoby, 3 289,0 tys. w 2013 roku; wyraźna zmiana nastąpiła odnośnie wartości dla mieszkańców wsi gdzie w 2007 roku wartość wskaźnika wynosiła 230 tys.
osób a w 2013 roku 336 tys. osób. Bezpośrednie przełożenie na osiągniętą wartość wskaźnika
ma rezultat Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów
na poziomie ponad 33 tys. osób. Różnica w wartości wskaźnika na przestrzeni lat wynosi 120
tys. mieszkańców. Jak zatem widać wsparcie w ramach RPO WSL w tym zakresie przyczyniło się bezpośrednio do osiągnięcia ponad 30% wartości docelowej wskaźnika kontekstowego.
Podsumowując, Poziom osiągnięcia założonych celów Priorytetu V należy uznać za wysoki.
Osiągnięto założone wysokości większości wskaźników produktu i rezultatu.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Które potrzeby zidentyfikowane
w ramach poszczególnych priorytetów Programu zostały zaspokojone, a które wymagają
dalszego wsparcia oraz w jakim zakresie wsprarcie Programu wpisało się w potrzeby beneficjentów?
W celu odpowiedzi na pytanie badawcze dokonano analizy desk research problemów identyfikowanych w dokumentach strategicznych regionu z okresu programowania 2007-2013.
Dokonano również oceny wyników badań CAWI/CATI z beneficjentami oraz analizy WOD.
W ocenie 22% badanych beneficjentów w badaniu CATI projekty przyczyniły się do wzrostu
inwestycji na poziomie gminy; 40% badanych wskazało jako główny efekt działań poprawę jakości życia mieszkańców.
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Rysunek 33. Ocena efektów działań środowiskowych przez beneficjentów
Priorytetu V
0%

10%

Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych
Ograniczenie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku

20%

50%

17,3%

Zwiększenie dostępności do systemu kanalizacji zbiorczej

Doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem

13,3%

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie postaw ekologicznych
społeczeństwa

14,7%

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Raczej nie

6,7%

38,7%

17,3%

5,3%

2,7%12,0%

60,0%

5,3%
5,3%

64,0%

21,3%

10,7%

42,7%

18,7%

14,7%

9,3%

29,3%

13,3%

33,3%

12,0%

65,3%
24,0%

22,7%

Zdecydowanie nie

5,3%

30,7%

6,7%

10,7%

44,0%

22,7%

17,3%

12,0%

5,3% 2,7% 5,3%

60,0%

33,3%

wzrost atrakcyjności agroturystycznej terenów objętych projektem 5,3%

9,3% 8,0% 10,7%

40,0%

Wzrost zbieranych ilości surowców wtórnych 5,3%
2,7% 14,7%
przedłużenie okresu użytkowania obiektów budowlanych oraz uzyskanie lepszych
parametrów eksploatacyjnych

8,0%

4,0% 13,3%

20,0%

Zwiększenie ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych (przede wszystkim
8,0%
powodzi i suszy), a tym samym zmniejszenie kosztów ekonomicznych i… 1,3%

90% 100%

10,7%

16,0%

12,0%

25,3%

80%

42,7%

46,7%

Redukcja zanieczyszczeń przedostających się do środowiska wodnego

70%
41,3%

56,0%

Poprawa jakości życia mieszkańców

wzrost inwestycji w obszarze gminy na terenie której realizowana była inwestycja

60%

22,7%

10,7%

13,3%

40%
20,0%

9,3%

21,3%

Poprawa jakości powietrza

Zapewnienie właściwego oczyszczania ścieków komunalnych

30%

24,0%

20,0%

21,3%

Nie wiem/trudno powiedzieć

Źródło: Badanie CAWI/CATI wśród beneficjentów, N=75
Znaczna antropopresja oraz ilość wytwarzanych w województwie odpadów w 2005 r. były
nieporównywalne z jakimkolwiek innym regionem w Polsce. W 2005 r. na składowiskach, zwałowiskach i hałdach nagromadzone było 39,4% ogółu odpadów krajowych. Niezrekultywowane tereny składowania odpadów zajmowały w województwie śląskim powierzchnię 2 450,6
ha. W 2005 r. w województwie emitowanych było 21,5% krajowych zanieczyszczeń pyłowych
i 35,6% zanieczyszczeń gazowych (bez dwutlenku węgla). Ze względu na przemysłowy charakter województwa oraz wysoką gęstość zaludnienia region zajmował w 2005 r. pierwsze miejsce w kraju pod względem ilości wytwarzanych ścieków przemysłowych i komunalnych wymagających oczyszczenia. Odprowadzane z regionu ścieki stanowiły 4% ogólnej ilości ścieków
w kraju. Powyższe kwestie stanowiły główny element opisu WOD wskazujących na potrzebę
realizacji projektu. Elementy te powtarzały się wielokrotnie w dokumentacji aplikacyjnej. Do
ówczesnych problemów województwa zaliczano uciążliwe źródła hałasu, które były wynikiem zwiększania się poziomu urbanizacji. Powierzchnia nieużytków oraz terenów zdewastowanych i zdegradowanych w województwie stanowiła ogółem 4 602 ha, tj. 7,1% zdewastowanej i zdegradowanej powierzchni kraju164. Problemy w obszarze środowiska wskazywane
w 2010 roku to: wysoki poziom niskiej emisji, miejscowe i okresowe wysokie stężenie pyłów
i zanieczyszczeń gazowych, wysoki poziom hałasu, nagromadzenie znacznych ilości odpadów
przemysłowych i odpadów niebezpiecznych oraz znikomy stopień ich recyklingu, nadmierne
zanieczyszczenie wód i wysoki stopień antropopresji, brak racjonalnej polityki w zakresie gospodarki zasobami wodnymi, niewielki udział energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych,

164

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
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degradacja środowiska w następstwie eksploatacji górniczej165. Z kolei, w Programie Ochrony Środowiska przyjętym w 2010 r. wskazywało się natomiast na przekroczenie stężenia
pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu w wyniku niskiej emisji. Jakość wód powierzchniowych określono jako złą, mała ilość wód charakteryzowała się dobrym stanem chemicznym.
W przypadku wód podziemnych wskazuje się na problem z punktowymi źródłami zanieczyszczeń m. in. z terenów przemysłowych, hałd. Stopień skanalizowania w okresie programowania
RPO WSL był niewystarczający, brakowało efektywnego systemu retencjonowania wód opadowych i roztopowych. W obszarze gospodarki odpadami dominującą formą ich zagospodarowania było składowanie166. Badania jakościowe prowadzone w ramach projektu pokazały, że
w ocenie większości beneficjentów (94% odpowiadających tak i raczej tak, N=75) Priorytetu V realizowany projekt rozwiązał wszystkie problemy lub wyzwania stanowiące przesłankę jego realizacji.
Jedynie 4% badanych było odmiennego zdania wskazując, że nieudało się rozwiązać problemów dotyczących uzyskania statutu RIPOK-a oraz termomodernizacji obiektów użyteczności
publicznej. 44% badanych wskazało, że ma kolejne potrzeby w obszarze, w którym realizowano operację. Potrzeby te dotoczyły zakresu realizowanych projektów, najczęściej budowa sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej w tych częściach gminy, które nie były objęte zrealizowanym projektem. W ocenie przedstawicieli IZ uczestniczących w badaniu, specyfiką wsparcia
w obszarze środowiska jest ciągłe zapotrzebowanie na kolejne środki pomocowe skierowane zarówno na gospodarkę wodno-ściekową, gospodarkę odpadami, czy też kwestie związane z efektywnością energetyczną. Projekty te ponad wszelką wątpliwość wymagają dalszego
wsparcia i zostały zaplanowane do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020. W ramach badania pojawiła się również kwestia nie ujęcia, w ramach możliwego zakresu operacji, dofinansowania farm wiatrowych w działaniu 5.3. Odnosząc się do problematyki efektów wsparcia należy finalnie zasygnalizować problem wciąż wysokiego poziomu wskaźników mierzących
poziom zanieczyszczenia powietrza w regionie. Jak pokazuje analiza danych statystycznych,
pomimo redukcji tych wartości, wciąż poziom wskaźników emisji zanieczyszczeń powietrza pyłowych, dwutlenku siarki (bez CO2) i tlenków azotu był blisko trzykrotnie wyższy niż średnia
dla kraju. W raporcie WHO z maja 2016 roku, w rankingu najbardziej zanieczyszczonych miast
listę otwierają miasta województwa śląskiego, na pierwszym miejscu Żywiec, gdzie stężenie
pyłów o średnicy 2,5 mikrometra (PM2,5) przekracza 40 mikrogramów na metr sześcienny,
czyli przekracza normę ponad czterokrotnie (zalecana przez WHO średnioroczna norma to
nie więcej niż 10 mikrogramów na metr). Druga jest Pszczyna. W raporcie brano pod uwagę
poziom pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. Ich natężenie wpływa negatywne na poziom zdrowia mieszkańców. Wyniki badania pokazały, że w ograniczonym stopniu skutkiem projektów
zrealizowanych w ramach RPO WSL 2007-2013 była poprawa jakości powietrza. Oznacza to,
że rozwiązanie problemu niskiej emisji stanowić powinno kluczowe wyzwanie dla okresu programowania 2014-2020. Podsumowując, analiza wskaźników, analiza jakościowa oraz ilościowa pokazuje, że wsparcie dostępne w ramach Priorytetu V istotnie wpłynęło na zaspokojenie
potrzeb w obszarze środowiska. Z uwagi na wysoką absorpcję środków przeznaczonych na
działania 5.1., 5.2, 5.3 należy pozytywnie ocenić zaspokojenie potrzeb w obszarze gospodarki
wodno-ściekowej, odpadów oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Problemem do rozwiązania w perspektywie 2014-2020 pozostaje jednak wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza
i problem niskiej emisji, co potwierdzają wyniki raportu WHO z 2016 roku. Należy kontynuować
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Strategia rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2020” (2010).
Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do 2013 z uwzględnieniem perspektywy do 2018.

wsparcie skierowane na ograniczenie niskiej emisji. W RPO WSL 2014-2020 działania związane z gospodarką emisyjną stanowią jedną z głównych interwencji. Przede wszystkim koncentrować się będą na transporcie niskoemisyjnym, głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych, w tym wymiana źródeł ciepła (w tym
w jednorodzinnych) lub podłączanie do sieci oraz wykorzystanie OZE. Przewiduje się również
działania polegające na zwiększeniu efektywności energetycznej w sektorze MŚP.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Jaki udział w realizacji przyjętej strategii rozwoju miał RPO WSL (w obszarach, których dotyczyły jego poszczególne priorytety)?
W jakim stopniu działania i projekty podejmowane w ramach RPO WSL były kompatybilne
i synergiczne z innymi programami i działaniami i wzajemnie się z nimi uzupełniały?
Wyniki badań wskazują na to, że kwestie komplementarności między poszczególnymi projektami środowiskowymi i związany z nią efekt synergii, działaniami i programami operacyjnymi
są z reguły niedostrzegane przez beneficjentów albo nieuwzględniane w praktyce167. Pośród
efektów zewnętrznych należy wskazać w pierwszej kolejności na efekty gospodarcze wsparcia
projektów środowiskowych. Długofalowe oddziaływanie projektu obejmie bowiem zazwyczaj
poprawę warunków umożliwiających rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy i powstawanie nowych podmiotów gospodarczych. Już sama inwestycja stanowić powinna potencjalną
możliwość dla lokalnych firm i tworzy koniunkturę na rynku usług budowlanych. Dodatkowo
w wyniku pojawienia się kanalizacji istnieją szanse na rozwój firm w dziedzinach, w których do
tej pory jej brak był najważniejszą barierą (np. branża spożywcza, turystyka i rekreacja, rolnictwa ekologicznego). W wyniku realizacji projektu utworzone mogą być tereny inwestycyjne
(zarówno dla budownictwa mieszkaniowego, jak i działalności produkcyjnej), które nie były planowanym rezultatem wsparcia. Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego w dalszej perspektywie przyczynić się powinno do ograniczenia opisanych wcześniej zjawisk bezrobocia oraz
wykluczenia społecznego. Analiza dokumentacji wnioskodawców pokazała jednak wysoką
komplementarność realizowanych projektów. Wnioskodawcy wielokrotnie wskazywali
na takie działania. Na wystąpienie efektu synergii projektów komplementarnych w obszarze
środowiska wskazywano również podczas FGI z ekspertami dziedzinowymi. Mechanizm cross
-finansing utworzono na potrzeby okresu budżetowego 2007-2013. Został on uregulowany
w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. Zgodnie z jego przepisami,
po spełnieniu określonych warunków, projekt może być współfinansowany ze środków dwóch
funduszy europejskich. W SZOOP RPO WSL 2007-2013 wskazywano na komplementarność
z innymi programami operacyjnymi:


PROW 2007 –2013, Oś priorytetowa III. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej,



PO RYBY 2007-2013. Oś priorytetowa II. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i rynek rybny; Oś priorytetowa III. Środki służące wspólnemu Interesowi; Oś
priorytetowa IV. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa,



POIiŚ 2007-2013, Oś Priorytetowa I. „Gospodarka wodno-kanalizacyjna”, Oś priorytetowa
V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych. Oś priorytetowa IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku,
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zob. Fundeko (2010). Ocena efektów inwestycji środowiskowych finansowanych w ramach NPR 2004-2006. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).
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Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Słowacka – Rzeczpospolita
Polska 2007 –2013 oraz Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013.

Z kolej komplementarność w ramach RPO WSL dotyczyć miała Priorytetu I działanie 1.1, 1.2,
1,3; Priorytetu VI, działanie 6.2 oraz Priorytetu VIII, działanie 8.1, 8.2, 8.3. Zaznaczyć należy
również, że w Priorytetach III, IV, VI, VIII, IX wyłączone będą projekty polegające jedynie na
termomodernizacji obiektu lub wymianie nośników ciepła. Kompleksowa termomodernizacja obiektów była możliwa do zrealizowania tylko w ramach Priorytetu V. Pogłębiona analiza
WoD i wyniki badań terenowych pokazały, że operacje realizowane w ramach Priorytetu
V były komplementarne do innych projektów finansowanych z RPO WSL w ramach Priorytetu II, III i VII. Nie wykazano komplementarności operacji środowiskowych z działaniami
Priorytetu I odnoszącego się do innowacji i przedsiębiorczości. Wyniki badania nie wskazują
również na potwierdzenie planowanej komplementarności w odniesieniu do działań Priorytetu VIII, działanie 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego, działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty, 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego. Przyczyną tego było ograniczone
zainteresowanie działaniem 5.5, co zostało szczegółowo opisane w Rozdziale odnoszącym się
do osiągnięcia celów szczegółowych w ramach poszczególnych Priorytetów RPO WSL.
Szczególnie istotne było wsparcie realizowane w ramach Priorytetu VI działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych odnoszące się do kompleksowej odnowy przestrzennej,
gospodarczej i społecznej miast. Działania te przyczyniły się do ożywienia gospodarczego,
a w dalszej perspektywie do powstania nowych miejsc pracy na terenie realizowanych operacji.
Poza wskazanymi w RPO WSL i SZOOP RPO WSL należy wskazać na wysoką komplementarność projektów środowiskowych z działaniami w ramach działań Priorytetu III skierowanych
do podmiotów publicznych. Operacje odnoszące się do wsparcia infrastruktury turystycznej
(działanie 3.1) i okołoturystycznej (działanie 3.2) w powiązaniu z efektami projektów środowiskowych pozwoliły na uzbrojenie terenu gminy i stworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorczości na poziome lokalnym.
Badania terenowe pokazały na występowanie innych środków komplementarnych poza tymi
wskazanymi w RPO WSL. Beneficjenci środków w ramach działania 5.1 często prowadzili intensywne starania by pozyskać środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do prywatnych
posesji. Pozytywnym przykładem mogą być działania gminy Ożarowice, będącej również liderem projektu kluczowego w ramach Priorytetu V. Środki na sfinansowanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych stanowiły konieczny element do podłączenia się mieszkańców do
budowanej ze środków RPO WSL infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej. Analiza danych z LSI pokazała, że w ramach działań środowiskowych realizowano zadania współfinansowane na zasadzie cross- financing’u w 13 projektach Priorytetu V, z czego w działaniu 5.2. w 5
projektach oraz działaniu 5.5 w 8 projektach. W zakresie projektów dotyczących gospodarki
odpadami przeprowadzonych zostało 26 akcji promocyjnych, 57 szkoleń/spotkań informacyjnych oraz rozprowadzonych zostało 225 700 sztuk materiałów informacyjnych. Najwięcej materiałów informacyjnych zostało rozprowadzonych w ramach projektu zrealizowanego przez
Gminę Dąbrowa Górnicza Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków (ponad 43 tys. szt.). Z kolei – w ramach projektów dotyczących dziedzictwa przyrodniczego przeprowadzonych zostało 81 szkoleń/spotkań informacyjnych, 14
akcji promocyjnych oraz rozprowadzonych zostało blisko 60 tys. materiałów informacyjnych.
Najwięcej z nich rozprowadzonych zostało w ramach projektu Gminy Mikołów Rozbudowa
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Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie
(18 tys. szt.). Analiza wyników zainteresowania beneficjentów działań środowiskowych finansowaniem krzyżowym wskazuje na niewielkie zainteresowanie tą formą finansowania. Wcześniej prowadzone badania w tym obszarze wskazują, że przyczyną takiego stanu mogły być
trudności w rozliczaniu projektów. Prostsze projekty łatwiej się rozlicza, więc takie projekty
preferują wnioskodawcy. Cross-financing komplikuje projekty i ich rozliczanie168.
Kolejny aspekt badanej komplementarności dotyczy ścieżek wyboru projektów. W ramach
Priorytetu V realizowano projekt kluczowy w działaniu 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa
obejmujący 4 zadania oraz PRS w ramach działań 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa, 5.2. Gospodarka odpadami, 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii. Projekt kluczowy Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach
– wodno-ściekowa obejmował 4 zadania na łączną kwotą ponad 93 mln zł realizowane w gminach Mierzęcice, Ożarowice i Miasteczko Śląskie (lider gmina Ożarowice). Realizacja projektu
kluczowego nie wykazuje komplementarności z innymi projektami środowiskowymi. Projekt
kluczowy obejmował budowę systemu kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków w celu uatrakcyjnienia terenów okołolotniskowych Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice i okolic
Zalewu Przeczycko-Siewierskiego oraz ochrony zbiorników wód podziemnych i lokalnych ujęć
wody pitnej poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej. Realizacja tego projektu wpłynęła przede wszystkim na realizację Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego gdzie wskazywano na konieczność wsparcia rozwoju kluczowej inwestycji dla regionu jaką jest Port Lotniczy
w Katowicach. Z kolei najwięcej interwencji w ramach PRS ulokowano w Subregionie Centralnym, co jest zbieżne z wynikami projektów realizowanych w ścieżce konkursowej. Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów stanowiły uzupełnienie ścieżki konkursowej. Projekty te
uzupełniały się169. Ostatni aspekt komplementarności obejmował system informowania o naborach, konkursach i możliwych środkach, który realizowany był na poziomie celu głównego.
Specyfiką działań środowiskowych jest jednak to, że były realizowane przez JST i obejmowały
projekty realizowane wcześniej przez beneficjentów ze środków unijnych lub własnych, przez
co w ograniczonym stopniu korzystano z informacji oferowanych w ramach systemu informacji. Zdecydowana większość badanych (60%) w badaniu CATI nie widziało potrzeby korzystania z usług punktu informacji, natomiast ponad 80% było przekonanych o wysokiej i dużej dostępności informacji o możliwości ubiegania się o wsparcie z RPO WSL 2007-2013. Świadczy
to o dobrym przygotowaniu wnioskodawców do aplikowania o środki w ramach RPO WSL.
Beneficjenci Priorytetu V pytani byli również o ocenę kryteriów wyboru projektów, blisko 90%
wskazało, że nie miało problemów ze spełnieniem jakiegoś kryterium warunkującego możliwość pozyskania dofinansowania z RPO WSL.
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Zobacz. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20072013, PSDB, Warszawa 2012, str. 111.
Por. wyniki badania: Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013: Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów
zostało przeprowadzone na zlecenie Województwa Śląskiego, Warszawa 2012; Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, AGROTEC sp. z o.o., WISE sp. z o.o., Warszawa 2014.
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Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Czy stopień realizacji celów szczegółowych jest równomierny w każdym z subregionów? W jakich obszarach wsparcie w subregionach było za małe lub niewystarczająco skuteczne?
Podobnie jak w pozostałych Priorytetach wsparcie realizowane na operacje środowiskowe
było zarówno w ramach konkursów jak i PRS. Celem PRS miało być maksymalnie duże wsparcie najbardziej potrzebujących subregionów. Wyniki badań terenowych IDI z przedstawicielem IZ wskazały na generalne uwarunkowania wdrożenia RPO WSL wskazując na to, że sytuacja w różnych subregionach identyczna być nie mogła z uwagi na fakt zróżnicowania samych
subregionów. Subregion Południowy na pewno różni się od Subregionu Centralnego, czyli
konurbacji śląsko-dąbrowskiej. Z uwagi na nagromadzenie JST w Subregionie Centralnym –
pamiętając że większość działań Priorytetu V skierowanych było do samorządów – siłą rzeczy
obszar ten w większym stopniu skorzystał ze wsparcia niż pozostałe regiony. Dodatkowym
działaniem IZ mającym zapewnić równomierny dostęp do środków pomocowych było
wprowadzenie podziału w konkursach na gminy duże i małe, które miało miejsce w działaniu 5.3. Pomysł na podział alokacji na dwa konkursy wypłynął od samorządów. Samorządy
twierdziły, że nie będą mogły konkurować z dużymi miastami170. Kolejnym działaniem mającym na celu równomierny dostęp do wsparcia projektów środowiskowych była realizacja
projektów kluczowych. W Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych
znalazły się inwestycje z działania 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa planowane do finansowania w ramach RPO WSL, mające zasadnicze znaczenie dla realizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego. Poniżej zaprezentowano analizę stopnia realizacji poszczególnych celów
w podziale na subregiony:

Cel poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych
W ramach celu poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych Priorytetu V realizowanych było 9 wskaźników produktu, z czego 6 przypadło na Subregion Centralny; spośród 15
wskaźników rezultatu 6 przypadło w większości na projekty z tego subregionu. Na przykładzie
udziału zrealizowanych operacji można zobrazować skalę dystrybucji środków do beneficjentów z Subregionu Centralnego, gdzie powstało: 83% wybudowanej sieci wodociągowej,
71% zmodernizowanych oczyszczalni ścieków, 64% wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej
(łącznie z przyłączami), 55% wybudowanych przepompowni ścieków, 50% nowych oczyszczalni ścieków. Z kolei można wskazać na dominację beneficjentów z Subregionu Północnego
w zakresie wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej, gdzie 36% wszystkich projektów zlokalizowanych było w tym subregionie. Natomiast wszystkie projekty dotyczące wybudowanych
stacji uzdatniania wody zlokalizowane zostały na terenie Subregionu Południowego. Dominacja podmiotów z Subregionu Centralnego przedstawiała się również na przykładzie
wskaźników rezultatu, które osiągnięte zostały w poniższych proporcjach w tym subregionie: 74% powierzchni terenów inwestycyjnych dostępnych w wyniku realizacji przedsięwzięcia, 73% ilość oczyszczonych ścieków, 73% zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń: BZT5, azot,
fosfor, zawiesina, 66% liczba budynków użyteczności publicznej obsługiwanych przez sieć będącą przedmiotem projektu, 64% liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez system
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Por. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20072013, PSDB Katowice 2012, str. 162.

kanalizacji będącej przedmiotem wniosku, 55% Ilość ścieków odprowadzanych kanalizacją będącą przedmiotem wniosku.

Cel ograniczenie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych
w środowisku
W ramach celu ograniczenie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku
realizowanych było 20 wskaźników produktu i 14 wskaźników rezultatu. Podobnie jak w celu
poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych większość z nich zrealizowanych zostało przez beneficjentów z Subregionu Centralnego; 100% Łączna wydajność przebudowanych/wyremontowanych zakładów segregacji odpadów, 100% Ilość odpadów usuniętych
w wyniku likwidacji dzikich wysypisk, 99% Ilość usuniętych odpadów, 94% Powierzchnia zrekultywowanego terenu, 77% Łączna wydajność wybudowanych zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów itp. Z kolei 100% projektów generujących osiągnięcie wskaźnika Powierzchnia terenu oczyszczonego z azbestu/ materiałów zawierających azbest oraz wskaźnika Liczba
zrekultywowanych składowisk zlokalizowanych zostało na terenie Subregionu Północnego.
W ramach wskaźników rezultatu również większość operacji zrealizowały podmioty z Subregionu Centralnego, przykładowo należy wskazać udział projektów z tego regionu w stosunku
do pozostałych subregionów w ramach wskaźników: 98% Ilość odpadów objętych programem
selektywnej zbiórki, 94% Liczba gospodarstw domowych objętych selektywną zbiórką odpadów, 94% Powierzchnia terenów atrakcyjnych przyrodniczo powstałych w wyniku realizacji
projektu, 74% Ilość przetworzonych odpadów.

Cel poprawa jakości powietrza
W ramach celu ograniczenie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku realizowanych było 17 wskaźników produktu i 15 wskaźników rezultatu. W ramach celu
można dostrzec również dominację podmiotów z Subregionu Centralnego, nie jest jednak tak
widoczna jak w celach poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych i ograniczenie
ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku. Beneficjenci z Subregionu
Centralnego zrealizowali najwięcej projektów spośród pozostałych subregionów w zakresie:
100% Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z energii
wodnej, geotermicznej i pozostałych 70% Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego, 66% Liczba zamontowanych instalacji ograniczających emisję zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, 64% Długość
przebudowanej sieci ciepłowniczej, 53% Liczba wymienionych źródeł ciepła/wymienników,
51% Liczba obiektów objętych termomodernizacją. Z kolei, na obszarze Subregionu Zachodniego osiągnięto poziom 96% wskaźnika Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego. W ramach
wskaźników rezultatu niemal wszystkie wskaźniki zostały zrealizowane w znaczącej przewadze przez beneficjentów z Subregionu Centralnego, np: 100% Moc zainstalowana dla energii
wodnej, geotermicznej i pozostałych, 83% Ilość energii wytworzonej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego, 99% Ilość energii wytworzonej z energii wodnej, geotermicznej i pozostałych, 65% Moc zainstalowana dla energii słonecznej.
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Cel doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem
W ramach celu realizowanych było 5 wskaźników produktu i 3 wskaźniki rezultatu. Na terenie
Subregionu Centralnego zrealizowanych zostało 3 z 5 wskaźników na poziomie 100%, jeden
– Liczba stworzonych map akustycznych na poziomie 88%. Wskaźnik Liczba stworzonych map
zalewowych został zrealizowany w całości na terenie Subregionu Południowego. Podobnie jak
w przypadku wskaźników produktu, również tutaj liderem jeśli chodzi o skalę wsparcia jest
Subregion Centralny, na terenie którego zrealizowanych zostało 2 z 3 wskaźników na poziomie 100%: Powierzchnia terenów objętych mapami akustycznymi i Powierzchnia terenów
objętych systemem monitoringu stanu środowiska. Beneficjenci z Subregionu Południowego
w całości zrealizowali wskaźnik Powierzchnia terenów objętych mapami zalewowymi. W pozostałych subregionach: Zachodnim i Północnym nie realizowano projektów generujących
wskaźniki celu doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem.

Cel ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie postaw
ekologicznych społeczeństwa
W ramach celu realizowanych było 7 wskaźników produktu i 9 wskaźniki rezultatu. Przedstawione informacje wskazują, że największym beneficjentem wsparcia w ramach celu ochrona
dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa był Subregion Centralny (czyli w momencie startu Programu – najlepiej rozwinięty subregion województwa). Wszystkie wskaźniki produktu zostały zrealizowane w ponad 94% na terenie tego obszaru. Podobnie wartości wskaźników rezultatu zostały osiągnięte w propozycji 97% na terenie
Subregionu Centralnego w stosunku do pozostałych subregionów. Podsumowując, badanie
pokazało nierównomierną realizację celów Priorytetu V pośród subregionów, wskazując dominację Subregionu Centralnego obejmującego Metropolię Górnośląską, Bezpośredni Obszar
Funkcjonalny (BOF) Metropolii Górnośląskiej oraz pozostałe gminy Subregionu Centralnego.
Analiza wszystkich powstałych produktów i rezultatów pokazuje, że Subregiony Południowy,
Zachodni i Północny w ograniczonym stopniu skorzystały z udzielonego w ramach Działania
wsparcia, które z znaczącej części zostało zrealizowane na obszarze Subregionu Centralnego.
Próbą wytłumaczenia tej sytuacji będzie wskazanie na naturalne nagromadzenie JST w Subregionie Centralnym – pamiętając że większość działań Priorytetu V skierowanych było do samorządów; siłą rzeczy obszar ten w większym stopniu skorzystał ze wsparcia niż pozostałe
subregiony. Badanie nie zidentyfikowało obszarów, w których wsparcie mogło być nieskuteczne. Naturalnie związane jest to zakresem wsparcia inwestycyjnego, które było oczekiwane
przez samorządy przede wszystkim w obszarze działania 5.1 i 5.3. Subiektywna ocena przedstawicieli Subregionu Północnego, czyli Częstochowy i okolic odnośnie zbyt małych środków
udostępnionych dla tego obszaru wynika jednak z uwarunkowań politycznych podziału terytorialnego woj. śląskiego i tendencji separatystycznych, co nie powinno jednak przesłaniać wyników analizy wskaźnikowej odnośnie wsparcia w ramach Priorytetu V.
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Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Czy i jakie zidentyfikowano negatywne efekty realizowanego wsparcia w ramach poszczególnych priorytetów? Czy i jakie
pojawiły się pozytywne efekty nieplanowane w wyniku realizacji Programu? Jakich priorytetów, działań/poddziałań/typu projektów dotyczyły i jaki miały wpływ na realizację celów
szczegółowych Programu?
Analizując efekty zrealizowanego wsparcia trzeba z pewnością podkreślić fakt, że działania
środowiskowe zapewniły realny wpływ na poprawę sytuacji środowiska naturalnego
regionu o czy była mowa we wcześniejszej części raportu w obszarze oceny osiągnięcia poszczególnych dziesięciu celów szczegółowych Programu. Nawiązując do wyników ilościowych,
można wskazać, że w ramach Priorytetu V nie wystąpił efekt jałowej straty – badani bez
udzielonego wsparcia odłożyliby realizację projektów w czasie lub w całości z nich zrezygnowali.
Rysunek 34. Czy gdyby nie udało się Państwu pozyskać dofinansowania to czy
skutkowałoby to (Efekt jałowej straty w ramach Priorytetu V)
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Źródło: Badanie CAWI/CATI wśród beneficjentów, N=75
Negatywne efekty realizowanego wsparcia odnosiły się przede wszystkim do samego
procesu inwestycyjnego. W ocenie badanych przedstawicieli IZ głosy mieszkańców, którzy
nie byli zadowoleni z przebiegu inwestycji co podnoszono również podczas konsultacji społecznych konkretnych projektów. Problemy te w ocenie przedstawicieli IZ uczestniczących
w badaniu dotyczyły głównie operacji gospodarki odpadami i tych elementów systemu selektywnej zbiórki odpadów, czyli prostych pojemników na śmieci, które po prostu blisko zabudowań mogły być postawione. W ocenie ekspertów dziedzinowych biorących udział w wywiadzie
grupowym nie można mówić o specyficznych negatywnych efektach projektów środowiskowych będących wynikiem realizacji projektu w wyniku wsparcia ze środków RPO WSL 20072013. Eksperci wskazywali, że zidnetyfikowane w ramach badania efekty negatywne tj. przykładowo projekty polegające na budowie zakładów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
zazwyczaj zaliczane są do projektów problemowych. Skala tych problemów zależy jednak
o przyjętej technologii, wydajności, morfologii odpadów i innych czynników zakładu utylizacji odpadów, na co nie ma wpływ IZ i co jest wynikiem indywidualnego zakresu projektu. Podobnego zdania byli beneficjenci Priorytetu V objęci telefonicznymi wywiadami pogłębionymi
(ITI). Badania poczynione w ramach analizy obszaru badawczego pokazały, że efekty te nie
miały jednak znaczącego wpływu na realizację celów Priorytetu V. Pośród pozytywnych
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efektów nieplanowanych w wyniku realizacji Programu zidentyfikowano oszczędności w budżecie gminy na ponoszenie kosztów nieefektywnej inwestycji środowiskowej. Kolejnym efektem nie planowanym bezpośrednio, lecz związanym z realizacją projektów środowiskowych
było poniesienie wartości nieruchomości gminnych i uzbrojenie terenu w sieć wodociągową
i kanalizacyjną. W literaturze przedmiotu wskazuje się szczególnie, że zły stan infrastruktury komunalnej, przede wszystkim sanitarnej, może być znaczną przeszkodą w rozwoju gminy.
Realizacja projektów środowiskowych realnie wpłynęła na ożywienie obszaru zagrożonego
marginalizacją ekonomiczną i społeczną171. Beneficjenci projektów środowiskowych wskazywali, że realizacja projektów przyczyniła się do wzrostu zainteresowania podmiotów
korzystaniem z publicznych źródeł finansowania. Wpłynęło to również na wzrost umiejętności jeżeli chodzi o planowanie określonych zadań (m.in konstruowanie budżetów, harmonogramów, wskaźników) oraz wzrost umiejętności w zakresie projektowego trybu pracy.
Rysunek 35. Wpływ inwestycji Priorytetu V na codzienne działania beneficjentów
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Źródło: Badanie CAWI/CATI wśród beneficjentów, N=75
Wśród innych nieplanowanych efektów pozytywnych, na które wskazywali beneficjenci (dostrzegło je 38% badanych172) były korzyści jakie odniosły inne podmioty, do których projekt
nie był bezpośrednio skierowany np. partnerzy handlowi, społeczność lokalna. Korzyści te
odnosiły się w ocenie beneficjentów przede wszystkim do operacji w ramach działania 5.3
dotyczących termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, gdzie wskazywano jako
beneficjentów tych długofalowych efektów szkołę, instytucję kultury lokalizowaną w budynku, organizacje typu KGW, OSP oraz mieszkańców miejscowości korzystających z poddanej
inwestycji infrastruktury. Zlokalizowane w budynku placówki – oddział przedszkolny, biblioteka mają w ocenie beneficjentów uczestniczących w badaniu dużo lepsze warunki do funkcjonowania. Beneficjenci pytani o dodatkowe pozytywne efekty operacji wskazywali również
na: duże zainteresowanie mieszkańców spoza obszaru projektu wybudowaniem kanalizacji
na ich terenie, niższe zużycie ciepła, zmniejszenie rachunków za ogrzewanie oraz odczuwalny
wzrósł poziomu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców gminy. Obiekty oczyszczalni
171
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Por. Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Agrotec,
WISE, Warszawa 2014, str. 174 i nast.
25,3% respondentów wskazało odpowiedź „raczej tak”, 13% wybrało „zdecydowanie tak”, CATI z beneficjentami Priorytetu V, N=75.

udostępniamy do zwiedzania dzieciom i młodzieży szkół gminy prowadząc wykłady z zakresu
gospodarki wodno-ściekowej. Najmniej widoczny (z perspektywy beneficjentów) wpływ
projektów Priorytetu V odnotowano w przypadku powstawania miejsc pracy utworzonych bezpośrednio w związku z realizacją projektu np. poprzez zatrudnienie osób niezbędnych do obsługi zakupionych urządzeń, osób niezbędnych do realizacji projektu. Badani wskazali, że inwestycje nie spowodowały jednak powstania bezpośrednich miejsc pracy
u beneficjentów w wyniku realizacji projektu (84,2%; n=75). Jedynie w niewielkim odsetku
badanych realizacja projektu skutkowała utworzeniem miejsca pracy u samych beneficjentów (5,3%, N=75) lub w innych podmiotach, jakiego zdania było blisko 50% badanych (48,0%,
N=75). W ocenie 14,7% badanych zrealizowanie projektu przyczyniło się do powstania miejsc
pracy w innych podmiotach. Ponad połowa z badanych, którzy wskazali na taki efekt była zdania, że w wyniku realizacji projektu mogło powstać nie więcej niż 5 dodatkowych miejsc pracy
u innych podmiotów. Wyniki badań terenowych potwierdzają wcześniejsze ustalenia z raportów ewaluacyjnych w obszarze wdrożenia RPO WSL. W badaniach ex-post wskazywano na
dodatkowe pozytywne efekty operacji środowiskowych173. Analiza danych LSI wskazała, że
w wyniku realizacji projektów środowiskowych powstało 61 nowych miejsc pracy związanych z obsługą zakupionej lub wytworzonej infrastruktury. Kluczową rolę odegrały tu
przedsięwzięcia dotyczące gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami. Najwięcej nowych miejsc pracy (10) powstało w wyniku realizacji operacji gminy Łazy Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Łazy wraz z I etapem sieci kanalizacyjnej. Podsumowując, w wyniku realizacji projektów środowiskowych powstało 60 nowych miejsc pracy związanych z obsługą
zakupionej lub wytworzonej infrastruktury. Wyniki badań pokazały wystąpienie pozytywnych
nieplanowanych zmian w wyniku realizacji operacji środowiskowych. Zmiany pozytywne zanotowano w obszarze funkcjonowania wspartych podmiotów (efekt behavioural additionality).
W ramach Priorytetu V nie wystąpił efekt jałowej straty. Beneficjenci projektów środowiskowych wskazywali, że realizacja projektów przyczyniła się do wzrostu zainteresowania podmiotów korzystaniem z publicznych źródeł finansowania. Korzyści te odnosiły się w ocenie beneficjentów przede wszystkim do operacji w ramach działania 5.3 dotyczących termomodernizacji
budynków użyteczności publicznej. Naturalnym jest brak odczuwalnych niezaplanowanych
inwestycji w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną, której realizacja wpłynęła jednak
w ocenie niektórych badanych w włączenie terenów marginalizowanych, likwidując tym samym istotne przeszkody w rozwoju gmin beneficjentów projektów środowiskowych.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Jaki był wpływ (pozytywny i negatywny) czynników zewnętrznych na wdrażane interwencje w ramach Programu, a także na
poszczególne priorytety Programu? Jakie zidentyfikowano obszary ryzyka i bariery uniemożliwiające sprawne wdrażanie Programu?
Analiza Sprawozdań z realizacji Programu zrealizowanych w ramach badania desk research pokazała, że identyfikowano zagrożenia dla realizacji przedmiotowego priorytetu RPO WSL. IZ
na bieżąco reagowała na efekty wdrożenia Programu. W 2010 roku dokonano istotnej zmiany
w dokumencie RPO WSL w obszarze wsparcia środowiska. Skutkiem zmiany było zwiększenie zainteresowania wnioskodawców. W Działaniu 5.4 w konkursie 05.04.00-106/10 złożono
projekty o wartości o 4 mln wyższej niż w konkursie z 2008 roku (przed zmianą). W Działaniu
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Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Agrotec, WISE,
Warszawa 2014, str. 174.
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5.3 z kolei wzrost zainteresowania aplikowaniem w 2011 roku zwiększył się o ponad 60%174.
Kolejne zmiany w RPO WSL dotyczyły realokacji środków z działań o niewielkim zainteresowaniu (działania 5.4 i 5.5) do działania 5.2. gospodarka odpadami, którego realizacja przebiegała
najsprawniej. Badania poczynione w ramach projektu badawczego pozwalają na wskazanie,
że w przypadku beneficjentów Priorytetu V nie można mówić o tzw. efekcie zastąpienia,
czyli świadomym podejmowaniem/niepodejmowaniem działań w celu uzyskania pożądanego
wsparcia. Zakres wsparcia w obszarze środowiska obejmował bowiem inwestycje oczekiwane
w dużej mierze przez samorząd terytorialny i zaplanowane większym wyprzedzeniem. Uczestnicy badania CATI wskazywali w ograniczonym stopniu podejmowania celowych decyzji ograniczających koszty inwestycji (9,3%) lub nie podejmowania działań o zakresie zbliżonym do
podjętych w ramach projektu z uwagi na możliwość pozyskania na nie dofinansowania (13,3%).
Świadczy to o wysokim dostosowaniu zakresu wsparcia do potrzeb wnioskodawców.
Rysunek 36. Efekt zastąpienia – działania beneficjentów mające na celu uzyskanie wsparcia
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Źródło: Badanie CAWI/CATI wśród beneficjentów, N=75
Pośród celowych działań mających na celu pozyskanie wsparcia, badani wskazywali na brak remontu kotłowni czy dachu, koncentrując się natomiast na pozyskaniu koniecznych zgód czy pozwoleń na realizację procesu inwestycyjnego. Beneficjenci w ramch projektu raczej nie realizowali również takich działań, które z punktu widzenia realizacji celów projektu miały drugorzędne
znaczenie, ale zwiększały szansę na pozyskanie dofinansowania (56% badanych wskazało taką
odpowiedź, z kolei 5,3% było zdecydowanie odmiennego zdania). Pośród przypadków takich
dodatkowych działań beneficjenci wskazywali budowę instalacji kolektorów słonecznych na budynku lub zlecenie projektów rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, by po wybudowaniu oczyszczalni dla całej miejscowości być gotowym dokumentacyjnie do pozyskania kolejnych dotacji na
rozbudowę sieci kanalizacyjnej, a w efekcie dociążenie nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków.
Badanie CATI beneficjentów Priorytetu V pokazało opinię beneficjentów, że w trakcie realizacji
projektu nie wystąpiły czynniki, które utrudniały jego realizację lub osłabiały zakładane efekty
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Por. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007-2013, PSDB Katowice 2012, str. 138.

projektu. Takiego zdania było 74,7% badanych, jedynie 12,0% wskazało na wystąpienie takich
problemów (13% nie miało na ten temat zdania). Pośród czynników, które utrudniały realizację
projektu lub osłabiały zakładane efekty, beneficjenci wskazywali na trudności związane z przygotowaniem projektu: trudności w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń oraz trudności na etapie
realizacji projektu: Niewłaściwe wykonywanie zadań lub wykonywanie powierzonych zadań
z opóźnieniem przez podmioty, z którymi współpracowaliśmy przy realizacji projektu oraz trudności w wyborze wykonawców. Opinię tą potwierdzili również beneficjenci Priorytetu V objęci
telefonicznymi wywiadami pogłębionymi (ITI).
Rysunek 37. Czynniki utrudniające realizację projektów w ramach Priorytetu V
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Źródło: Badanie CAWI/CATI wśród beneficjentów, N=75
W ocenie eskpertów dziedzinowych uczestniczących w wywiadzie grupowym wskazane przez
beneficjentów czynniki negatywnie wpływające na sprawne wdrożenie Programu były charakterystyczne zatem dla procesu inwestycyjnego, tym samym powszechne. Nie miały natomiast
podłoża wynikającego z uwarunkowań wdrożenia RPO WSL. Z kolei – pośród czynników mających negatywny wpływ na sprawne wdrożenie wskazywano na kwestię pomocy publicznej
w ramach działania 5.3. Problem dotyczył kwestii związanej z efektywnością energetyczną
i możliwością wsparcia jednego z dwóch projektów: możliwości budowania sieci ciepłowniczych, który był długo wstrzymywany ze względu na brak odpowiednich rozporządzeń krajowych, które odnosiły się do kwestii pomocy publicznej. Eksperci dziedzinowi wskazywali
również na czynniki pozytywne wspomagające osiąganie dodatkowych efektów synergii projektów środowiskowych powodujących szybsze i bardziej efektywne uzyskanie oczekiwanych
rezultatów tj. edukacja i działania zmierzające do poprawy świadomości ekologicznej związanej z gospodarką odpadami.
Podsumowując, wyniki badań wskazały, że w ramach realizacji projektów środowiskowych nie
identyfikowano znaczących problemów mogących wpłynąć na sprawne wdrażanie RPO WSL
2007-2013. Badania terenowe wykazały, że ryzyka oraz bariery mogące wpływać na sprawne
wdrażanie Programu odnosiły się przede wszystkim do kwestii formalno-prawnych związanych
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z kwestią pomocy publicznej w działaniu 5.3. i możliwością wsparcia jednego z dwóch projektów: możliwości budowania sieci ciepłowniczych, który był długo wstrzymywany ze względu
na brak odpowiednich rozporządzeń krajowych. Identyfikowane przez beneficjentów problemy dotyczyły realizacji i rozliczania projektów i stanowiły powszechny problem związany
z realizacją projektów inwestycyjnych. Nie sfomułowano w tym zakresie zatem rekomendacji,
gdyż obszar ten był już identyfikowany jako ryzyko w ramach procesu desygnacji na okres programowania 2014-2020175.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: W przypadku jakich typów beneficjentów zidentyfikowano brak bądź niewystarczające zainteresowanie aplikowaniem
o środki w ramach RPO WSL (w podziale na priorytety)? Jakie można wskazać przyczyny
takiej sytuacji? Czy i w jaki sposób można to doświadczenie wykorzystać przy realizacji RPO
WSL 2014-2020?
Analiza danych z dokumentacji projektowej RPO WSL 2007-2013 oraz LSI wskazała na wysokie zainteresowanie działaniami środowiskowymi szczególnie w obszarze wsaprcia przewidzianym w działaniach 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa, 5.2. Gospodarka odpadami i 5.3.
Czyste powietrze i odnawialne źródła energii. Z kolei – nie wystarczające zainteresowanie
zidentyfikowano w ramach działania 5.4. Zarządzanie środowiskiem i 5.5. Dziedzictwo przyrodnicze. Analiza desk research i pogłebionana analiza wniosków o dofinansowanie WoD pozwoliła na wskazanie, że pośród działań cieszącym się dużym zainteresowaniem benefcientów
najbardziej aktywne były JST, ich związki i stowarzyszenia. W ramach działania 5.1. benficjentami były jedynie gminy, które oprócz powiatów również dominowały pośród benficjentów pozostałych działań środowiskowych. Najmniej aktywne w aplikowaniu o środki wsparcia były
podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienia zgodnie z przepisami o partnerstwie
publiczno-prawnym. Nie zawarto żadnej umowy z beneficjentem zaliczanym do tego typu. Podobnie żadna z umów nie została zawarta z benficjentem posiadającym status spółki wodnej.
W ocenie ekspertów dziedzinowych uczestniczących w wywiadzie grupowym duże zainteresowanie JST działaniami środowiskowymi jest wynikiem konieczności realizacji zadań własnych, przypisanych do samorządów na podstawie przepisów o samorządzie gminnym. Dodatkowym czynnikiem pozytywnie oddziałującym na duże zaintersowanie środkami pomocowymi
była konieczność realizacji zapisów wynikających z KPOŚK dotyczących obowiązku wdrażania
dyrektywy Rady 91/271/EWG w odniesieniu do redukcji zanieczyszczeń biodegradowalnych
z oczyszczalni powyżej 2 000 RLM oraz redukcji związków azotu i fosforu. Brak zainteresowania środkami wsparcia ze strony innych potencjalnych podmiotów wynikał z możliwości
otrzymania wsparcia z innych komplementarnych funduszy, przykładowo w zakresie spółek
wodnych, które mogły ubiegać się o środki z WFOŚiGW. Z kolei – brak zainteresowania środkami wsparcia podmiotów działających w oparciu o formułę partnerstwa publiczno-prawnego,
które możliwe było w ramach działania 5.1, 5.2, 5.3 należy – w ocenie ekspertów dziedzinowych – zaliczyć do problemów sytemowych, które nie są specyfiką ani regionu śląskiego, ani
też zakresu działań środowiskowych. Przeszkodą do szerokiego korzystania z partnerstwa
publiczno-prywatnego jest głównie niedostateczne zrozumienie zasad działania tego instrumentu. Często jest on postrzegany przez pryzmat niejasnych powiązań pomiędzy biznesem
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Zgodnie z przepisami rozporządzenia ogólnego, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146) oraz postanowieniami Umowy Partnerstwa (UP), desygnacji podlega instytucja zarządzająca programem operacyjnym pełniąca jednocześnie funkcję
instytucji certyfikującej, a także instytucja pośrednicząca i instytucja wdrażająca. Uzyskanie desygnacji jest warunkiem
rozpoczęcia procesu finansowej realizacji programu operacyjnego, rozumianego jako wystąpienie z pierwszą deklaracją
wydatków oraz wnioskiem o płatność do Komisji Europejskiej.

a podmiotami publicznymi czy też braku środków finansowych, co negatywnie wpływa na zaintersowanie korzystaniem z tej instytucji potencjalnych beneficjentów środków pomocowych.
W ocenie ekspertów dziedzinowych, skomplikowane sposoby pozyskania funduszy nie były
stosowane, skoro funkcjonowały prostsze metody pozwalające na pozykanie środków bezpośrednio przez jednostki sektora finanów publicznych.
Badania realizowane w ramach obszaru badawczego pozwoliły na wskazanie, że w ramach
działania 5.4 Zarządzanie środowiskiem zrealizowano jedynie 17 projektów na łączną kwotę
dofinansowania ponad 16mln zł . Beneficjentami mogły być jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. Na wstępnym etapie wdrożenia notowano mniejsze
zainteresowanie projektami dotyczącymi przywracania drożności korytarzy ekologicznych
wraz z kampaniami promocyjno-edukacyjnymi. Zdaniem beneficjentów, tego typu projektów
było zdecydowanie mniej w stosunku do innych projektów – były to bowiem działania specjalistyczne i bardzo skomplikowane, a przez to budzące mniejsze zainteresowanie. Finalnie
jednak należy pozytywnie ocenić poziom wykorzystania dostępnej alokacji na poziomie blisko
133%. Pomimo że działanie pozwalało na realizację szerokiego zakresu wsparcia obejmującego tworzenie i rozwój regionalnych systemów informacji i baz danych dotyczących stanu
środowiska, tworzenie map akustycznych dla obszarów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz tworzenie map zalewowych dla obszarów określonych w ustawie Prawo
wodne, zrealizowane projekty dotyczyły przede wszystkim opracowania map akustycznych.
Jeżeli chodzi o ochronę przeciwpowodziową siłą rzeczy, w terenach górskich nie występowało
zaintersowanie tego typu działaniem. Telefoniczne wywiady pogłębione (ITI) z potencjalnymi
wnioskodawcami RPO WSL 2007-2013 z regionu północnego i zachodniego w działaniach 5.4
pokazały, że gminy nie planowały takich działań. Potencjali beneficjenci wskazywali również, że
w ograniczonym stopniu mieli wiedzę o możliwości realizacji takich specyficznych – w ocenie
potencjalnych beneficnetów – działań. Możliwym roziwązaniem na przyszłość zwiększającym
zaintersowanie tego typu działaniami może być docieranie z informacjami do potencjalnych
beneficjentów za pośrednictwem związków gminnych lub innych organizacji sieciujących JST
w regionie, przykładowo Śląski Związek Gmin i Powiatów.
Z kolei, w ramach działania 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze zrealizowano 9 projektów na
łączną kwotę dofinansowania 235 564 055,29 zł. Alokacja na to działanie wynosiła 7 196
588 EUR i wykorzystana została jedynie w 13%. Celem działania była ochrona dziedzictwa
przyrodniczego i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa. Pośród beneficjentów
mogły znaleźć się zarówno JST jak i organizacje pozarządowe, ale również takie podmioty jak
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Parki narodowe i krajobrazowe. Projekty
realizowane były tylko w 4 powiatach: zawierciańskim, tarnogórskim, mikołowskim oraz cieszyńskim. Należy zwrócić uwagę na brak realizacji projektów w powiecie żywieckim, w którym
występują cenne przyrodniczo obszary m. in. Babiogórskiego Parku Narodowego. Beneficjentami działania 5.5 były w większości JST, w drugiej kolejności organizacje pozarządowe. Nie
została zawarta umowa z żadnym podmiotem zaliczanym do grupy parków narodowych, krajobrazowaych ani z Państwowym Gospodarstwem Leśne Lasy Państwowe. Badania terenowe obejmujące wywiady (ITI) z potencjalnymi wnioskodawcami są zbieżne z wnioskami z FGI
z ekspertami dziedzinowymi. Przyczyną niskiego zainteresowana projektami dotyczącymi
przywracania drożności korytarzy ekologicznych wraz z kampaniami promocyjno-edukacyjnymi w ramach działania 5.5 było ich zbytnie skomplikowanie. Negatywnie na potencjalnych
wnioskodawców wypłynęła również możliwość realizacji komplementarnych projektów do
tych wspieranych w ramach RPO WSL w ramach programów krajowych (PO IŚ, Oś priorytetowa V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych). Skutkiem niewielkiego
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zainteresowania działaniami 5.4 i 5.5. było finalne przeniesienie wolnych środków do działania 5.3176. FGI z ekspertami dziedzinowymi pozwoliły na wskazanie czynników, które mogą
wpłynąć na zwiększenie zainteresowania aplikowaniem o środki na operacje w przedmiocie
dziedzictwa przyrodniczego. Są nimi dostosowanie oferty wsparcia do zapotrzebowania beneficjentów, które powinno zostać poprzedzone dokładnym badaniem komplementarności projektów w celu wykluczenia nakładania się możliwych form wsparcia, jak to miało miejsce przy
działaniu 5.5. Kolejnym elementem, na który wskazuje się w dokumentach wdrożeniowych
było niewielkie zainteresowanie wnioskodawców działania 5.3. na projekty dotyczące elementów systemów ciepłowniczych, a także wyposażenie systemów ciepłowniczych w instalacje
ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza, budowy infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – energii z biomasy (tu nie złożono żadnego projektu) i pozostałych źródeł (np. energetyki geotermalnej,
biogazu, energetyki wodnej). W raportach z wdrożenia RPO WSL wskazuje się, że przyczyną
niewielkiego zainteresowania pierwszym typem są wysokie koszty w stosunku do możliwych
korzyści, brak korzyści finansowych z montażu instalacji filtrów do oczyszczania powietrza,
a także brak takich systemów, albo brak prawa własności do sieci. Inną kwestią było preferowanie projektów dotyczących termomodernizacji budynków. Brak projektów dotyczących
energii z biomasy i pozostałych źródeł wynika z niedopuszczenia do składania wniosków
przedsiębiorców – producentów energii. Dodanie przedsiębiorców do typów beneficjentów kwalifikujących się do dofinansowania w ramach tego Działania nastąpiło dopiero w 2011
roku177. W ramach badania CATI z beneficjentami projektów realizowanych w ramach Priorytetu V RPO WSL pytano o przyczyny takiego stanu rzeczy – leżące po stronie beneficjentów,
odnoszących się do systemu wdrażania i informowania i innych czynników. Jedynie niecały
1,5% beneficjentów wskazało na wystąpienie problemów związanych z systemem wdrożenia.
Problemy te dotyczyły treści kryteriów wyboru. Oznacza to praktycznie, że problem w zakresie jakości i zrozumienia kryteriów wyboru operacji nie wystąpił.
Rysunek 38. Czy był taki konkurs ogłoszony w ramach RPO WSL 2007-2013, w ramach którego chętnie złożyliby Państwo wniosek o dofinansowanie jednak nie
zrobili Państwo tego z uwagi na to, iż trudno byłoby Państwu spełnić kryteria
ubiegania się o wsparcia lub warunki?
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Źródło: Badanie CAWI/CATI wśród beneficjentów, N=75
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Zobacz. Uchwała U nr 69/12/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku.
Por. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20072013, PSDB Katowice 2012, str. 137.

Podsumowując, analizy poczynione w ramach badania pokazały niewielkie zainteresowanie
beneficjentów przede wszystkim działaniem 5.5, gdzie wykorzystano jedynie 12% dostępnych
środków RPO WSL. IZ reagowała na te problemy dokonując realokacji środków178. W ocenie
przedstawicieli IZ uczestniczących w badaniu można mówić o przeszacowaniu środków na te
działanie, bez wyraźnego wskazania przyczyny niewielkiego zainteresowania wnioskodawców.
Badania terenowe pokazały, że przyczyną niewielkiego zainteresowania beneficjentów mogła
być możliwość pozyskania wsparcia na komplementarne projekty do tych wspieranych ze
środków RPO WSL w ramach zasobniejszych programów krajowych ze środków NFOŚiGW (PO IŚ, Oś priorytetowa V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych).
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Jaka jest efektywność udzielonego
wsparcia, rozumiana jako stosunek poniesionych nakładów finansowych do osiągniętych
rezultatów, z uwzględnieniem jednostkowych kosztów inwestycji? Które typy projektów
okazały się najbardziej efektywne w ramach poszczególnych priorytetów? Jakie są tego
przyczyny? Jakie działania w okresie 2014-2020 należy podjąć, aby zwiększyć efektywność
udzielanego wsparcia?
W celu oceny efektywności udzielonego wsparcia przeprowadzona została analiza średniej
wartości jednostki wskaźników produktu i rezultatu w obszarze inwestycji środowiskowych
na podstawie danych z LSI. Metodologia bazowała na danych historycznych średniego kosztu
jednej jednostki wskaźnika. Średnia wartość jednej jednostki wskaźnika w RPO WSL 20072013 porównana została ze średnimi wartościami osiąganymi w innych województwach referencyjnych w latach 2007-2013 Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SIMIK 2007-2013
na czerwiec 2016 r.179). Ocena efektywności kosztowej zrealizowanych inwestycji przeprowadzona została w oparciu o analizę porównawczą średniego kosztu jednostkowego referencyjnych wskaźników produktu (relacja nakłady/efekty rzeczowe) w województwie śląskim oraz
w województwach: małopolskim, mazowieckiem, zachodniopomorskim, lubelskim i lubuskim. Województwa dla analizy benchmarkowej zostały wybrane w oparciu o zróżnicowane
obrazowane indeksem konkurencyjności180 oraz znacznym zróżnicowaniem obrazującym różne zjawiska i problemy społeczno-gospodarcze. Na podstawie analizy desk research i wywiadów z IZ dokonano wyboru wskaźników monitorujących wdrożenie działań 5.1. i 5.3 jako tych,
na które przeznaczono największą alokację środków RPO WSL, odpowiednio w działaniu 5.1.
Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych (alokacja finansowa ogółem na Działanie realizujące ten cel 100 434 159 EUR) i w działaniu 5.3. Poprawa jakości powietrza (alokacja finansowa ogółem na Działanie realizujące ten cel 86 172 499 EUR). W celu oceny efektywności kosztowej dokonano wyboru wskaźników dotyczących tych typów projektów, które
mogą stanowić przykład do oceny na podstawie analizy benchmarkowej. Na potrzeby analizy
przyjęto wskaźniki produktu dla działania 5.1. Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej
(km) oraz Długość wybudowanej sieci wodociągowej (km), natomiast dla działania 5.3. Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów (Gj/rok)181.
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Stosując mechanizmu wynikający ze znowelizowanego art. 77 rozporządzenia 1083/2006 (tzw. mechanizmu elastyczności) czyli możliwość dokonywania realokacji środków pomiędzy osiami priorytetowymi.
Przy ocenie średniej wartość jednej jednostki wskaźnika wzięta pod uwagę została bieżąca sytuacja społeczno-gospodarcza wraz z prognozami oraz historyczne tendencje i problemy powstające przy realizacji adekwatnych wskaźników.
Indeks konkurencyjności regionalnej (RCI) służy do pomiaru różnych wymiarów konkurencyjności na szczeblu regionalnym.
Średni koszt jednostkowy wskaźników produktu na podstawie opracowania własnego danych historycznych KSI SIMIK
2007-2013 dla województwa śląskiego.

185

Wskaźnik produktu Długość wybudowanej sieci wodociągowej w woj. śląskim osiągnięty został na poziomie blisko 55 km. Średni koszt budowy jednego kilometra sieci wodociągowej wyniósł 517 291 zł. W tym samym okresie wartości dla regionów referencyjnych przedstawiały
się następująco: woj. lubelskie koszt jednej jednostki wskaźnika 238 771,91; wartość docelowa wskaźnika 452 km; woj. lubuskie koszt jednej jednostki wskaźnika 676 119 zł przy wartości docelowej wskaźnika 7,31 km; woj. mazowieckie koszt jednej jednostki wskaźnika wyniósł
433 055 zł przy wartości docelowej wskaźnika 272 km; woj. małopolskie koszt jednej jednostki wskaźnika 319 673 zł przy wartości docelowej wskaźnika 91 km; woj. zachodniopomorskie
koszt jednej jednostki wskaźnika 503 545,61 zł przy wartości docelowej wskaźnika 16,4 km.
Analiza pokazała, że średnia wartość jednostki wskaźnika w poddanych analizie benchmarkowej regionach wyniosła 434 233 zł. Jest to poziom nieznacznie niższy niż na śląsku
gdzie średnia wartość jednej jednostki wskaźnika wyniosła 517 291 zł. Analizując efektywność kosztową należy wskazać, że projekty generujące wartość wskaźnika realizowane w woj.
lubuskim były wyłącznie w ramach jednej operacji, co może zaburzyć wnioskowanie o efektywności kosztów w skali ogólnej. Mając na uwadze uwarunkowania polegające na wysokości
alokacji przeznaczonej na te operacje generujące wskaźnik należy uznać, że projekty te były
efektywne kosztowo.
Wskaźnik produktu Długość sieci kanalizacji sanitarnej (łącznie z przyłączami) w woj. śląskim
osiągnięty został na poziomie 730 km. Średni koszt budowy jednego kilometra sieci wyniósł
404 578 zł. W tym samym okresie wartości dla regionów referencyjnych przedstawiały się
następująco: woj. lubelskie koszt jednej jednostki wskaźnika wyniósł 477 268,44 zł, wartość
docelowa wskaźnika 656 km; woj. lubuskie koszt jednej jednostki wskaźnika 304 523,91 zł
przy wartości docelowej 656 km; woj. lubelskie koszt jednej jednostki wskaźnika wyniósł 711
271,86 zł przy osiągniętej wartości docelowej 31 km; woj. mazowieckie koszt jednej jednostki
wskaźnika wyniósł 394 505,42 zł przy osiągniętej wartości docelowej 342 km; woj. małopolskie koszt jednej jednostki wskaźnika wyniósł 227 356,36 zł przy osiągniętej wartości docelowej 502 km; woj. zachodniopomorskie 304 846,73 zł przy osiągniętej wartości docelowej
142 km. Analiza pokazała, że średnia wartość jednostki wskaźnika w poddanych analizie
benchmarkowej regionach wyniosła 388 500 zł. Jest to poziom nieznacznie niższy niż na
śląsku gdzie średnia wartość jednej jednostki wskaźnika wyniosła 404 578 zł. Wartość
średnia wskaźnika została znacznie zawyżona przez dane z woj. Lubuskiego, gdzie zrealizowano wyłącznie jeden projekt generujący wskaźnik blisko dwukrotnie przekraczający średnią
wartość wskaźnika dla regionów benchmarkowych. Mając na uwadze uwarunkowania polegające na wysokości alokacji przeznaczonej na to operacje generujące wskaźnik należy uznać
jednak, że projekty te były efektywne kosztowo.
Wskaźnik rezultatu Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów w woj. śląskim osiągnięty został na poziomie 57 324,45 Gj/rok. Średni koszt jednej jednostki wskaźnika wyniósł 763 zł. W tym samym okresie wartości dla regionów referencyjnych
przedstawiały się następująco: woj. lubelskie koszt jednej jednostki wskaźnika wyniósł 442,48
zł przy osiągniętej wartości docelowej 756 548 Gj/rok; woj. lubuskie koszt jednej jednostki
wskaźnika wyniósł 1134 zł przy wartości docelowej 1709 Gj/rok; woj. małopolskie koszt jednej jednostki wskaźnika wyniósł 787 zł przy wartości docelowej 26 559 Gj/rok; woj. mazowieckie koszt jednej jednostki wskaźnika wyniósł 454 zł przy wartości docelowej 445 454 Gj/
rok; w woj. zachodniopomorskie nie realizowano operacji generujących zmianę analizowanego
wskaźnika. Analiza pokazała, że średnia wartość jednostki wskaźnika w poddanych analizie benchmarkowej regionach wyniosła 629 zł. Jest to poziom nieznacznie niższy niż na
śląsku gdzie średnia wartość jednej jednostki wskaźnika wyniosła 763 zł. Wartości w woj.
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lubelskim wynikają jednak z kilku krotnie większej liczby zrealizowanych projektów generujących analizowany wskaźnik. Podobnie w woj. lubuskim zrealizowane zostały jedynie trzy projekty, gdzie średnia wartość wskaźnika wyniosła powyżej średniej. Mając na uwadze uwarunkowania polegające na wysokości alokacji przeznaczonej na to operacje generujące wskaźnik,
należy uznać że projekty te były efektywne kosztowo. Na podstawie wywiadów z przedstawicielem IZ oraz FGI z ekspertami dziedzinowymi, do najbardziej efektywnych projektów w ramach Priorytetu należałały projekty inwestycyjne, przede wszystkim budowa lub rozbudowa
sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz projekty odnoszące się do zakładów utylizacji odpadów realizowane przez JST. Podobnie można wskazać na wysoką efektywność projektów
polegających na modernizacji kotłów ciepłownicznych realizowanych w ramach działania 5.3.
Wynikać to ma z jednej strony z faktu, że takie działania umożliwiają jednocześnie zaspokajanie
podstawowych potrzeb społeczności lokalnej, a z drugiej dyscyplina finansowa w samorządach
gwarantuje celowość wydatkowanych środków. Z kolei – projekty realizowane w ramach działania 5.4. tj. opracowanie map akustycznych terenu czy budowa infrastruktury dla utworzenia
zastępczego siedliska bądź projekty z obszaru edukacji ekologicznej nie przekładają sie na przychody JST. Ich realizacja – w ocenie ekspertów dziedzinowych uczestniczących w wywiadzie
grupowym – nie powinna być nawet rozpatrywa w zakresie efektywności kosztowej, ponieważ
stanowi zakres zadań publicznych, które wynikają z potrzeb zidentyfikowanych w przepisach
prawa lub specyficznych uwarunkowań potencjalnych beneficjentów tj. przykładowo parki
krajobrazowe. Podsumowując analizę kosztów wskaźników w obszarze wsparcia środowiska
RPO WSL 2007-2013 można wskazać, że wszystkie projekty środowiskowe realizowane w regionie były droższe niż średnia wartość wskaźników z regionów benchmarkowych. Nie można
jednak na tej podstawie wskazać, aby projekty te były nieefektywne kosztowo. W praktyce tylko w nielicznych obszarach ochrony środowiska selekcja projektów może być oparta wyłącznie
na wskaźniku efektywności kosztowej. Możliwym rozwiązaniem zwiększającym efektywność
udzielanego wsparcia w okresie programowania 2014-2020 będzie promocja synergii rezultatów projektów i preferowanie operacji realizujących jednocześnie infrastrukturę wodociągową
jak i kanalizacyjną. Kolejne działania wskazywane zostały literaturze przedmiotu. Polegają one
na ocenie w ramach kontroli administracyjnej wniosku scenariusza kontrfaktycznego realizacja jakichkolwiek projektów inwestycyjnych, który powinien być uzasadniony w odniesieniu
do grupy wykonalnych wariantów alternatywnych, które pozwoliłyby osiągnąć te same cele co
projekt, który będzie realizowany ze środków regionalnych. W Przewodniku po analizie kosztów
i korzyści projektów inwestycyjnych Narzędzie analizy ekonomicznej polityki spójności 2014–2020
przygotowanym przez KE182 wskazuje się bowiem, że analizę rozwiązań alternatywnych należy przeprowadzać oddzielnie dla określonych typów operacji. Przykładowo można wskazać
taką analizę dla systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków oraz sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych, na podstawie porównania z: możliwymi strategicznymi rozwiązaniami alternatywnymi, na przykład tama lub system poprzecznic zamiast pól szybowych
lub ponowne wykorzystanie odpowiednio oczyszczonych ścieków w rolnictwie, centralna
stacja oczyszczania zamiast kilku lokalnych stacji oczyszczania, remont/rozbudowa istniejących oczyszczalni ścieków lub budowa nowych obiektów, odbudowa zamiast wymiany itd183,
182

183

Przewodnik po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Narzędzie analizy ekonomicznej polityki spójności
2014–2020, KE, 2016. Robocze tłumaczenie Przewodnika po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych, które
zostało przygotowane na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w celu upowszechnienia w Polsce wiedzy na
temat metodologii analizy kosztów i korzyści w projektach inwestycyjnych z dofinansowaniem UE, wersja dostępna
https://www.ppp.gov.pl/Laczenie/Documents/28_07_Przewodnik_AKK_14_20.pdf .
Jak wcześniej wspomniano analizuje się również możliwość zainwestowania w kapitał naturalny, a nie w inwestycje
o charakterze fizycznym, gdy są one odpowiednie i mogą przyczynić się do osiągnięcia zamierzonych celów.
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możliwymi technicznymi rozwiązaniami alternatywnymi w ramach tej samej infrastruktury, na
przykład: inna lokalizacja studni, alternatywne trasy wodociągów lub magistrali, różne techniki
budowy tam, różne usytuowanie zakładów lub technologie procesów, korzystanie z różnych
źródeł energii dla stacji odsalania wody itp.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Jakie działania należało podjąć, aby
w większym stopniu przyczynić się do wyboru projektów realizujących poszczególne cele
szczegółowe Programu? Które ze wskazanych rozwiązań, zdaniem Wykonawcy powinny zostać zastosowane przy realizacji RPO WSL 2014-2020? Jakie należy podjąć działania, aby
zminimalizować występowanie podobnych efektów niepożądanych przy realizacji inwestycji
w ramach RPO WSL 2014-2020?
Wywiady IDI z przedstawicielem IZ pokazały natomiast, że szczególnie istotnym obszarem zainteresowania powinny zostać objęte operacje realizujące cel poprawa jakości powietrza. Potwierdza to analiza desk research i zapisu Planu Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego.
W ramach kryteriów wyboru operacji powinno się zatem preferować operacje odnoszące się
do aspektów technologicznych operacji. Proponuje się rozważenie wprowadzenia kryterium
trwałości technologicznej, które odnosić się będzie do zagadnienia trwałości zastosowanych
rozwiązań i wymagać będzie odpowiedzenia na pytanie, czy będą one trwałe czy jedynie stanowią doraźne rozwiązanie i czy biorąc pod uwagę starzenie się sprzętu i oprogramowania
zapewnione zostały środki na utrzymanie trwałości projektu. Wyniki badania FGI z udziałem
ekspertów wskazują również na inne rozwiązania, których celem może być zapewnienie minimalizacji negatywnego oddziaływania (jeśli istnieje) oraz wsparcie pozytywnego wpływu na środowisko zgłoszonych do realizacji projektów. Pośród tych propozycji wskazano
wprowadzenie systemu preferencji realizacji inwestycji na obszarach strukturalnie słabych.
Obszary te powinny zostać zdefiniowane w oparciu o niskie wartości wskaźników ekonomiczno-społecznych. Takie podejście zakładające większe wsparcie dla obszarów uboższych wydaje się zasadne ze względu na obserwowaną prawidłowość, że na takich obszarach zwykle
w mniejszym stopniu są realizowane inwestycje pro środowiskowe, które zajmują odległą pozycję na liście kluczowych potrzeb publicznych.
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4.6. Efekty wsparcia zrównoważonego
rozwoju miast

Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: W jakim stopniu zrealizowane inwestycje przyczyniły się do osiągnięcia poszczególnych dziesięciu celów szczegółowych Programu?
Celem szczegółowym Programu realizowanym w ramach Priorytetu VI był wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej województwa. Żaden ze wskaźników monitorowanych w trakcie
realizacji Programu nie jest bezpośrednio miarą tak ogólnie sformułowanego i odległego logicznie celu. Jednak inwestycje zrealizowane w ramach tego Priorytetu doprowadziły do osiągniecia
jego celów szczegółowych poprzez mechanizmy powiązań logicznych, które zostały wyjaśnione
w Rozdziale 3 i w Aneksie do Raportu. Miarą produktów i rezultatów, które powstały w wyniku
tych inwestycji były określone w RPO WSL wskaźniki programowe i określone w URPO WSL
(w Załączniku 9) wskaźniki projektowe. Wartości docelowe wskaźników programowych oraz ich
wartości osiągnięte w 2015 roku zostały przedstawione w tabeli poniżej184.
Tabela 14. Wykonanie wskaźników programowych Priorytetu VI RPO WSL
2007-2013185186

Wskaźniki realizacji celów Priorytetu VI
wskaźniki produktu
Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast (szt.)
Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (szt,)
Liczba projektów promujących biznes i przedsiębiorczość (szt.)
wskaźniki rezultatu
Liczba imprez organizowanych z wykorzystaniem infrastruktury
objętej wsparciem w ramach priorytetu (szt.)185
Liczba osób korzystających z infrastruktury objętej wsparciem (tys.
osób)186

184

185

186

Wartość
docelowa
w roku
2015

Wartość
osiągnięta

% realizacji

130

145

112%

10
30

6
1

60%
3%

1 01

2 564

2 539%

1 005

4 141

412%

Podane wartości (zarówno docelowe, jak i osiągnięte) nie uwzględniają przedsięwzięć realizowanych w ramach Poddziałania 6.2.3 (Rewitalizacja – Jessica), gdyż nie są jeszcze znane ostateczne wartości wskaźników osiągniętych w ramach tych
przedsięwzięć.
Wskaźnik obliczony jako suma następujących wskaźników: liczba imprez organizowanych z wykorzystaniem infrastruktury objętej wsparciem, liczba międzynarodowych imprez kulturalnych, sportowych organizowanych w uruchomionych
obiektach, liczba międzynarodowych imprez targowych, wystawienniczych, kongresów, konferencji itp. organizowanych
w uruchomionych obiektach.
Wskaźnik obliczony jako suma następujących wskaźników: liczba osób korzystających z infrastruktury objętej wsparciem,
liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem, liczba osób korzystających z obiektów zabudowanych/zrewitalizowanych pustych przestrzeni publicznych, liczba osób mieszkających (zameldowanych) w budynkach poddanych
renowacji.
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Wartość
docelowa
w roku
2015

Wartość
osiągnięta

% realizacji

Powierzchnia terenów zrewitalizowanych w wyniku realizacji projektów (ha)187

145

191

132%

Liczba utworzonych przedsiębiorstw188

31

42

135%

Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC, szt.)
w tym:

384

245

64%

Kobiety (szt.).

192

125

65%

Mężczyźni (szt.)

192

115

60%

Wskaźniki realizacji celów Priorytetu VI

Źródło: RPO WSL 2007-2013, dane LSI oraz KSI SIMIK 2007-2013187188
Jak widać, w niektórych przypadkach zachodzą duże rozbieżności pomiędzy wartościami docelowymi wskaźników programowych zakładanymi w URPO WSL, a wartościami osiągniętymi.
Liczba wszystkich realizowanych projektów osiągnęła wartość nieco większą od zakładanej
wartości docelowej. Projektami dotyczącymi infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
były projekty służące tworzeniu i rozbudowie systemów monitoringu (typ 5 w ramach Działania 6.2). Liczba tych projektów osiągnęła wartość mniejszą od zakładanej wartości docelowej.
Były jednak realizowane również inne projekty, w których systemy monitoringu były jednym
z elementów. W ramach Priorytetu VI został zrealizowany tylko 1 projekt promujący biznes
i przedsiębiorczość. Zakładana wartość docelowa liczby tych projektów wynosiła 30. Wartości
osiągnięte wskaźników rezultatu są znacznie większe od ich zakładanych wartości docelowych.
Wskaźniki te nie zostały jednak nigdzie precyzyjnie zdefiniowane, a ich pomiar miał w wielu
przypadkach charakter szacunkowy. Świadczą o tym między innymi komentarze i wyjaśnienia
przekazywane przez beneficjentów do dokumentacji projektowej w systemie LSI oraz SIMIK.
W związku z tym należy uznać, że duże różnice między wartościami osiągniętymi, a zakładanymi wartościami docelowymi, są raczej skutkiem szacunkowego pomiaru i braku precyzyjnej definicji, niż przejawem rozbieżności między założeniami RPO WSL, a przebiegiem jego realizacji.
Wyjątkiem jest wskaźnik „Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)”. Wartość osiągnięta tego wskaźnika wynosiła 64% zakładanej wartości docelowej. Prawdopodobną
przyczyną tego stanu rzeczy jest ograniczony zakres podejmowanych w ramach Priorytetu VI
projektów służących celom gospodarczym oraz brak widocznego ukierunkowania beneficjentów na efekty społeczne, a nie tylko infrastrukturalne. Wartości docelowe wybranych wskaźników projektowych oraz ich wartości osiągnięte zostały przedstawione w tabeli poniżej.
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Wskaźnik obliczony jako suma wartości osiągniętych w poszczególnych projektach przez wskaźnik „powierzchnia zrewitalizowanych obszarów”. Nie są brane pod uwagę wartości innych wskaźników projektowych, takich jak: „powierzchnia
terenów poprzemysłowych/ powojskowych/popegeerowskich, które stały się dostępne na cele co najmniej 2 spośród wymienionych celów w wyniku realizacji projektu”, „powierzchnia terenów, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów”, „powierzchnia zabudowanych/zrewitalizowanych pustych przestrzeni publicznych, które stały się dostępne na co
najmniej 2 spośród wymienionych celów w wyniku realizacji projektu”, „powierzchnia zagospodarowanego przyległego
otoczenia” oraz „powierzchnia zagospodarowanych terenów wokół obiektów objętych wsparciem”.
Wskaźnik obliczony jako suma wartości osiągniętych w poszczególnych projektach przez wskaźnik „liczba nowych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie objętym wsparciem”. Nie są brane pod uwagę wartości innych wskaźników projektowych, takich jak: „liczba nowych punktów usługowych na terenach zrewitalizowanych”, „liczba nowych punktów usługowych na terenie objętym wsparciem”.

Tabela 15. Wykonanie wskaźników projektowych Priorytetu VI RPO WSL 20072013
Wartość
docelowa
w roku
2015

Wartość
osiągnięta

% realizacji

7

10

10

100,0%

15

16

16

100,0%

2

2

2

100,0%

7

21

21

100,0%

Liczba miejsc parkingowych

29

2 216

2 217

100,0%

Liczba obiektów małej architektury

35

3 022

3 034

100,4%

11

25

25

100,0%

16

25

25

100,0%

31

53

53

100,0%

65

102

102

100,0%

13

50

50

100,0%

1

1

1

100,0%

4

4

4

100,0%

10

39

39

100,0%

2

17 592

17 592

100,0%

58

81

80

98,8%

8

97 548

93 485

95,8%

13

635 012

624 709

98,4%

14

455 605

475 305

104,3%

Wskaźniki realizacji celów Priorytetu VI

Liczba
0projektów

wskaźniki produktu
Liczba budynków poddanych renowacji na co najmniej
2 spośród wymienionych celów
Liczba budynków przebudowanych/wyremontowanych na co najmniej 2 spośród wymienionych celów
Liczba budynków przebudowanych/wyremontowanych na potrzeby działalności gospodarczej
Liczba dzielnic objętych systemem monitoringu wizyjnego

Liczba obiektów poddanych renowacji na co najmniej
2 spośród wymienionych celów
Liczba obiektów poprzemysłowych/powojskowych/
popegeerowskich przebudowanych/wyremontowanych na co najmniej 2 spośród wymienionych celów
Liczba obiektów przebudowanych/wyremontowanych na co najmniej 2 spośród wymienionych celów
Liczba obiektów przystosowanych dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
Liczba obiektów wybudowanych na co najmniej 2 spośród wymienionych celów
Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury okołoakademickiej
Liczba wybudowanych obiektów kultury, turystyki,
sportu i rekreacji o znaczeniu ponadregionalnym
Liczba wybudowanych obiektów na co najmniej 2 spośród wymienionych celów
Wybudowana powierzchnia targowo-wystawiennicza
(m2)

wskaźniki rezultatu
Liczba zrewitalizowanych obszarów
Powierzchnia terenów poprzemysłowych/powojskowych/ popegeerowskich, które stały się dostępne na
cele co najmniej 2 spośród wymienionych celów w wyniku realizacji projektu (m2)
Powierzchnia terenów, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów (m2)
Powierzchnia
zabudowanych/zrewitalizowanych
pustych przestrzeni publicznych, które stały się dostępne na co najmniej 2 spośród wymienionych celów
w wyniku realizacji projektu (m2)

Źródło: RPO WSL 2007-2013, dane LSI oraz KSI SIMIK 2007-2013
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Przedstawione powyżej wybrane wskaźniki projektowe produktu i rezultatu obrazują efekty
realizacji tego Priorytetu związane blisko z jego celem szczegółowym. Jest to między innymi 28
poddanych renowacji budynków, 103 poddane renowacji obiekty, 102 obiekty przystosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych, 17,5 tys. m2 wybudowanej powierzchni wystawienniczej,
21 dzielnic objętych systemem monitoringu wizyjnego, 2 217 miejsc parkingowych i 3 034
obiektów małej architektury. W sumie zostało zrewitalizowanych 80 obszarów, udostępniono
prawie 120 ha trenów poprzemysłowych/powojskowych/popegeerowskich i przestrzeni publicznych. Prawie wszystkie projektowe wskaźniki produktu były osiągane w 100%. Projektowe wskaźniki rezultatu osiągały wartość zbliżoną lub przekraczającą 100% zakładanej wartości docelowej.
Z wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami IZ wynika, że przeszkodą na drodze od
faktycznie uzyskanych produktów i rezultatów do pełnego osiągnięcia celu szczegółowego
Priorytetu była niedostateczna jakość programów rewitalizacji. Oczekiwano, że przygotowane przez gminy programy rewitalizacji będą dokumentem odpowiadającym na realne potrzeby i wsparcie projektów, które realizują cele lokalnych programów rewitalizacji, co pozwoli na
wydźwignięcie obszaru z problemu. Niestety okazało się, że programy rewitalizacji były często traktowane raczej jako wehikuł do pozyskiwania środków europejskich. W perspektywie
2007-2013 programy rewitalizacji nie były weryfikowane merytorycznie. W Perspektywie
2014-2020 taki wymóg został ustalony na poziomie centralnym – przy pełnej akceptacji i poparciu ze strony IZ RPO WSL.
Koncepcja tego Priorytetu w pełni się sprawdziła, jeśli chodzi o wzmocnienie regionalnych
ośrodków wzrostu i poprawę konkurencyjności przestrzeni miejskiej. Potwierdziło się założenie, co do roli obszarów metropolitalnych jako centrów rozwoju, które przyciągają inwestycje
zewnętrzne i osoby spoza województw lub innych terenów województwa. Centrum jest ramą
do działań kulturalnych i innych. Przykładowo, Katowice i strefa kultury, czyli tereny po kopalni
w centrum miasta, przy Hali Spodek – były obszarem zamkniętym dla społeczeństwa. Dzięki
realizacji Priorytetu obecnie są tam 3 obiekty o co najmniej ogólnopolskiej skali oddziaływania:
Centrum Kongresowe, Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Muzeum Śląskie. Pomiędzy
tymi obiektami jest duża przestrzeń publiczna. Powstał obszar, który jest magnesem przyciągającym do Katowic.
Powyższe opinie i oceny znalazły potwierdzenie również w wypowiedziach ekspertów uczestniczących w wywiadzie grupowym dotyczącym tego priorytetu. Uczestnicy wywiadu wskazywali między innymi, że: Wsparcie rewitalizacyjne miało ograniczone oddziaływanie społeczne.
Sporadycznie rewitalizowano przestrzeń miejską poprzez „Kompleksowe przygotowanie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom” (zaledwie 1 projekt), czy też „Przebudowę i remont obiektów poprzemysłowych/powojskowych/popegeerowskich, łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne
i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym z wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym” (zaledwie 8 projektów). Skuteczność realizowania celów w ramach
Poddziałania 6.2.2. należy więc ocenić jako niską, ze względu na odpowiedniość struktury typów
operacji do celów Działania, jakim jest „Wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych”.
Projekty dotyczyły głównie remontu i renowacji zabytkowych obiektów, którym nadawano funkcje
edukacyjno-kulturalne. W JESSICA warto wskazywać pozytywne efekty działań przykładowo galerię
NEMO.
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Osiągniecie celu szczegółowego Priorytetu VI w odniesieniu do Katowic, czyli wzrost konkurencyjności metropolii katowickiej na tle średniej dla innych polskich miast, można ocenić bezpośrednio korzystając ze wskaźnika „7 kapitałów polskich miast”, który był stosowany przez
PWC w badaniach prowadzonych w roku 2007, 2011 i 2015189. Wartości tego wskaźnika zostały przedstawione w tabeli poniżej.
Tabela 16. Indeksy 7 kapitałów Katowic na tle średniej dla innych polskich miast
Kapitały

2007

2011

2015

2007  2011

2011  2015

2007  2015

Instytucje

99

101

107

2

6

8

Ludzie

100

105

101

5

-4

1

Inwestycje

100

100

126

0

26

26

Jakość życia

98

91

100

-7

9

2

Wizerunek

94

118

125

24

7

31

Infrastruktura

103

103

100

0

-3

-3

Finanse

87

103

102

16

-1

15

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Price Waterhouse Coopers 2009, 2011, 2015. Indeks.
W 2009 roku średnia dla 7 miast = 100. W 2011 roku średnia dla 7 miast = 100. W 2015 roku
średnia dla 12 miast = 100
Jak widać, w trakcie perspektywy finansowej 2007-2013 zdecydowanie wzrosła konkurencyjność Katowic w zakresie trzech kapitałów: Wizerunek, Inwestycje oraz Finanse. Widoczny
jest również wzrost konkurencyjności w zakresie Instytucji i tylko nieznaczny spadek w zakresie Infrastruktury. Nie jest możliwe ustalenie jaki udział w tych zmianach miały same projekty
realizowane w ramach Priorytetu VI. Widać jednak wyraźnie, że w okresie realizacji RPO WSL
konkurencyjność Katowic znacznie wzrosła, a działania realizowane w ramach Priorytetu VI
musiały mieć na to pozytywny wpływ. Wyniki dotyczące samych Katowic nie mogą być traktowane jako ustalenia mówiące o sytuacji w całym województwie. Katowice są jednak największym miastem i pełnią funkcję regionalnego ośrodka wzrostu, co leży u podstaw logiki interwencji, na której opiera się koncepcja tego Priorytetu. Dlatego pozytywne wyniki dotyczące
Katowic, pozwalają przypuszczać, że podobne pozytywne zmiany zaszły w szerszej skali.
Podsumowując, inwestycje zrealizowane w ramach Priorytetu VI przyczyniły się w dużym
stopniu do osiągnięcia związanego z nim celu szczegółowego Programu, czyli – do wzrostu
konkurencyjności przestrzeni miejskiej województwa. Świadczą o tym bezpośrednio wyniki badań
dotyczących Katowic oraz pośrednio wyniki wszystkich pozostałych badań, które dotyczyły
efektów działań prowadzonych w całym regionie. Osiągnięte zostały z nadmiarem wszystkie
wskaźniki programowe i projektowe, z wyjątkiem liczby projektów promujących biznes i przedsiębiorczość. Szczególnie widoczne są efekty realizacji Działania 6.1, którego celem był wzrost
konkurencyjności ośrodków metropolitalnych. Efekty realizacji Działania 6.2, którego celem było
wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych w dużych i małych miastach, są również
widoczne i pozytywne, ale skala tego Działania i środków przewidzianych na jego realizację nie
była wystarczająca, aby zaspokoić wszystkie potrzeby w tym zakresie. Ograniczona była również wielofunkcyjność wykorzystania rewitalizowanych obszarów oraz poziom uwzględnienia
ich funkcji społecznych.
189

Raport na temat wielkich miast Polski. Katowice. Price Waterhouse Coopers 2009, 2011, 2015.
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Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Które potrzeby zidentyfikowane
w ramach poszczególnych priorytetów Programu zostały zaspokojone, a które wymagają
dalszego wsparcia oraz w jakim zakresie wsprarcie Programu wpisało się w potrzeby beneficjentów?
Punktem wyjścia do opracowania RPO WSL była Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na
lata 2000-2020190. W części diagnostycznej Strategia ta określa kluczowe zagadnienia, które
wskazują na główne problemy rozwojowe województwa śląskiego. Należą do nich między innymi:


duża powierzchnia terenów zdegradowanych oraz przypadkowość i doraźność działań prowadzonych w zakresie ich zagospodarowania,



przestarzała i zdegradowana struktura urbanistyczna wielu dzielnic oraz słaba intensywność programów rewitalizacji społecznej terenów miejskich i poprzemysłowych.

W związku z tym, w ramach priorytetu „Ochrona i kształtowanie środowiska oraz przestrzeni”,
strategia identyfikuje między innymi następujące potrzeby:


rozbudowa i modernizacja infrastruktury urbanistycznej, przebudowa dzielnic zdegradowanych lub przeludnionych, rewitalizacja centrów miast i układów wiejskich oraz rewitalizacja terenów poprzemysłowych,



rewitalizacja centrów miast i układów miejskich, tworzenie wielofunkcyjnych ośrodków
wiejskich, rewitalizacja terenów poprzemysłowych, przebudowa zdegradowanych lub przeludnionych dzielnic.

Strategia przewiduje też kierunki działań takie jak:


wspieranie rozwoju obszarów metropolitalnych,



zagospodarowanie centrów miast oraz zdegradowanych dzielnic,



rewitalizacja terenów zdegradowanych.

Podobne, bardziej szczegółowe, zapisy można znaleźć w strategiach dużych miast, takich jak
Katowice, Bielsko Biała, Częstochowa i Rybnik191 oraz wielu innych. Projekty realizowane w ramach Priorytetu VI miały na celu zaspokojenie tych potrzeb i wiele konkretnych potrzeb przynależnych do określonych kategorii zostało zaspokojonych. Jednak skala działań prowadzonych w ramach RPO WSL była zdecydowanie mniejsza niż potrzeby w tym zakresie na terenie
województwa śląskiego. Dlatego żadne kategorie potrzeb nie zostały wyczerpane i są przedmiotem intensywnych działań w obecnej perspektywie finansowej. Niezależnie od wskazanych
powyżej elementów, problemy w obszarze szeroko pojętej rewitalizacji obszarów zdegradowanych opisane zostały również w części diagnostycznej RPO WSL 2007-2013. W dokumencie tym wskazuje się na dwie podstawowe potrzeby, których zaspokojeniu służył Priorytet VI.
Są nimi: wzrost konkurencyjności ośrodków metropolitalnych oraz rewitalizacja i wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych. W koncepcji priorytetu VI istotną rolę odgrywa również założenie o znaczeniu obszarów metropolitalnych jako centrów rozwoju. Zgodnie
z tym założeniem, wzrost konkurencyjności ośrodków metropolitalnych powinien prowadzić
190

191
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Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice
2005.
„Katowice 2020” strategia rozwoju miasta. Rada Miasta Katowice, Prezydent Miasta Katowice, Katowice 2005. „Strategia rozwoju Bielska – Białej do 2020 roku”. Rada Miejska, Prezydent Miasta, Bielsko-Biała, czerwiec 2006. „Częstochowa 2025. Strategia rozwoju miasta”. Urząd Miasta Częstochowy, Biuro Strategii Rozwoju Miasta, Częstochowa, sierpień
2009. „Strategia Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika”. Rybnik 2005.

do wzrostu konkurencyjności całej przestrzeni miejskiej województwa. Szczegółowe potrzeby zostały określone poprzez wskazanie typów projektów przewidzianych do realizacji w ramach poszczególnych Działań. W ramach Działania 6.1 są to: budowa, przebudowa i remont
obiektów użyteczności publicznej, obiektów infrastruktury akademickiej, kultury, turystyki,
sportu i rekreacji, systemów transportu publicznego, tworzenie i przekształcanie reprezentacyjnych przestrzeni publicznych oraz tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej. W ramach Działania 6.2 są to: przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych. powojskowych
i popegeerowskich, zagospodarowanie przestrzeni miejskich, uzupełnienie i remont istniejącej zabudowy, przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą, tworzenie i rozbudowa
systemów monitoringu oraz usuwanie azbestowych elementów budynków. Realizacja Priorytetu VI zaspokoiła w dużym stopniu potrzeby w zakresie dużych projektów rewitalizacyjnych
o znaczeniu regionalnym, a nawet ponadregionalnym. Natomiast dalszego wsparcia wymagają
przede wszystkim lokalne projekty rewitalizacyjne w mniejszych miastach i gminach. Ważne
jest również, aby miały one całościowy charakter i skalę, która i umożliwi pełną rewitalizacje
zdegradowanych obszarów, a nie tylko podejmowanie małych, wybiórczych inwestycji o prestiżowym znaczeniu. Zgodnie założeniami Priorytetu VI, wynikającymi z przeprowadzonej
wcześniej diagnozy, jego realizacja powinna przynieść efekty w wielu obszarach: gospodarczym, edukacyjnym, turystycznym, rekreacyjnym, społecznym i kulturalnym. Z wypowiedzi
beneficjentów podczas badania CAWI/CATI wynika, że zrewitalizowane obszary lub obiekty
służyły przede wszystkim celom społecznym i kulturalnym, rekreacyjnym i edukacyjnym. Tylko
w 15,6 % przypadków były to cele gospodarcze.
Rysunek 39. Wypowiedzi beneficjentów Działania 6.2 dotyczące celów, którym
służą obszary lub obiekty zrewitalizowane w ramach projektu
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40,0%

57,8%
15,6%

Źródło: Badanie CAWI/CATI N=45
Spośród 45 beneficjentów Działania 6.2, którzy uczestniczyli w badaniu CAWI/CATI, 17
stwierdziło, że w wyniku realizacji projektu utworzyli nowe miejsca pracy związane bezpośrednio z jego realizacją, a 21 – że nie zostały utworzone takie miejsca pracy (pozostałych 7
nie znało odpowiedzi). Liczba miejsc pracy utworzonych przez beneficjentów Działania 6.2
bezpośrednio w związku z realizacją projektu (np. zatrudnienie osób niezbędnych do obsługi
zakupionych urządzeń, osób niezbędnych do realizacji projektu) wyniosła średnio 1,24. Oszacowana na tej podstawie liczba miejsc pracy utworzonych przez beneficjentów Działania 6.2
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bezpośrednio w związku z realizacją projektu wynosi 131. Dla porównania – liczba nowych
miejsc pracy (EPC) bezpośrednio utworzonych przez wszystkich beneficjentów Działania 6.2,
która została odnotowana w systemie monitorowania wynosi 148. Spośród 45 beneficjentów
Działania 6.2, którzy uczestniczyli w badaniu CAWI/CATI, 5 stwierdziło, że w wyniku realizacji
projektu utworzyli nowe miejsca pracy jako pośredni efekt realizacji projektu, a 23 – że nie
zostały utworzone takie miejsca pracy (pozostałych 17 nie znało odpowiedzi). Liczba miejsc
pracy utworzonych przez beneficjentów Działania 6.2 jako pośredni efekt realizacji projektu
(np. w związku z polepszeniem kondycji finansowej ich podmiotu zawdzięczanej realizacji projektu) wyniosła średnio 0,64. Oszacowana na tej podstawie liczba miejsc pracy utworzonych
przez beneficjentów Działania 6.2 jako pośredni efekt realizacji projektu wynosi 68. Większość beneficjentów Działania 6.2, którzy uczestniczyli w badaniu CAWI/CATI nie wiedziała
czy zrealizowanie projektu przyczyniło się do powstania miejsc pracy w innych podmiotach.
Pozostali najczęściej wiedzieli, że „raczej nie” lub „zdecydowanie nie”. To wskazuje, że podejmując działania rewitalizacyjne większość beneficjentów nie przywiązywała dużej wagi do ich
efektów społecznych i gospodarczych. W związku z powyższym, wyniki prowadzonego badania CATI/CAWI nie dają możliwości wiarygodnego oszacowania liczby miejsc pracy, które mogły powstać w innych podmiotach dzięki realizacji Działania 6.2.
Wśród beneficjentów Działania 6.2 większość respondentów badania CAWI/CATI twierdziła,
że zrealizowany projekt zaspokoił ich wszystkie potrzeby w zakresie rewitalizacji, infrastruktura
powstała w wyniku projektu jest w pełni wykorzystywana, a miejsce w którym był realizowany
projekt nie jest już obszarem zdegradowanym. Te wypowiedzi pozostają jednak w sprzeczności
z opiniami wyrażanymi przez pracowników IZ podczas wywiadów IDI, którzy zwracali uwagę, że
projekty rewitalizacyjne były często fragmentaryczne, nie wyczerpywały potrzeb i nie miały silnego przełożenia na efekty społeczne. W perspektywie finansowej 2007-2013 nie istniały wymogi formalne, które zobowiązywały by projektodawców do uwzględniania kwestii społecznych
w programach rewitalizacji, a więc również w projektach rewitalizacyjnych.
Rysunek 40. Wypowiedzi beneficjentów Działania 6.2 dotyczące efektów zrealizowanego projektu
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Źródło: Badanie CAWI/CATI N=45
Analiza danych z dokumentacji projektowej oraz analiza wniosków o dofinansowanie pozwoliła na ustalenie częstości występowania różnego rodzaju potrzeb, które znalazły następnie
odzwierciedlenie w typach realizowanych projektów. Wyniki tej analizy zostały przedstawione w tabeli poniżej. Jak widać w ramach Działania 6.1 dominowały potrzeby dotyczące obiektów kultury, turystyki, sportu i rekreacji. Projekty w ramach tego Działania nie były wybierane
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w trybie konkursowym, co oznacza, że również potrzeby nie były określane w tym trybie. W ramach Działania 6.2, zarówno co do liczby projektów jak i co do ich wartości – dominowały
potrzeby dotyczące obszarów miejskich. W żadnym Działaniu nie zostały podjęte projekty dotyczące aktywności gospodarczej oraz strategicznych obiektów transportu publicznego.
Tabela 17. Liczba projektów różnego typu realizowanych w ramach Priorytetu VI
Działania, poddziałania i typy projektów

Liczba
projektów

Wartość
dofinansowania

szt.

%

zł

%

Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu

8

5,5%

532 949 033

39,5%

1

Obiekty użyteczności publicznej

1

0,7%

19 646 861

1,5%

2

Reprezentacyjne przestrzenie publiczne

1

0,7%

30 422 324

2,3%

3

Obiekty infrastruktury okołoakademickiej.

1

0,7%

52 675 483

3,9%

4

Obiekty kultury, turystyki, sportu i rekreacji

5

3,4%

430 204 366

31,9%

5

Strategiczne obiekty systemu transportu publicznego

0

0,0%

0

0,0%

6

Strefy aktywności gospodarczej

0

0,0%

0

0,0%

6.2.1

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – „duże miasta”

83

56,8%

341 451 273

25,3%

1

Obiekty poprzemysłowe/powojskowe/popegeerowskie

8

5,5%

53 597 498

4,0%

2

Przestrzenie miejskie

32

21,9%

181 539 959

13,5%

3

Uzupełnienie i remont istniejącej zabudowy

12

8,2%

59 315 622

4,4%

4

Tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą

0

0,0%

0

0,0%

5

Systemy monitoringu

7

4,8%

7 564 037

0,6%

6

Azbestowe elementy budynków

24

16,4%

39 434 157

2,9%

6.2.2

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – „małe miasta”

54

37,0%

224 190 334

16,6%

1

Obiekty poprzemysłowe/powojskowe/popegeerowskie

8

5,5%

33 527 447

2,5%

2

Przestrzenie miejskie

33

22,6%

138 721 356

10,3%

3

Uzupełnienie i remont istniejącej zabudowy

5

3,4%

22 341 336

1,7%

4

Tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą

1

0,7%

3 901 188

0,3%

5

Systemy monitoringu

1

0,7%

20 046 240

1,5%

6

Azbestowe elementy budynków

6

4,1%

5 652 766

0,4%

Rewitalizacja – Jessica

1

0,7%

249 618 000

18,5%

6.1

6.2.3
RAZEM

146

100,0% 1 348 208 640 100,0%

Żródło: Opracowanie własne na podstawe danych projektowych
Podsumowując, w ramach Priorytetu VI zostały zidentyfikowane dwie podstawowe grupy potrzeb: (1) rozwój obszarów metropolitalnych, zagospodarowanie centrów miast i zdegradowanych dzielnic oraz (2) rewitalizacja i wielofunkcyjny rozwój obszarów zdegradowanych w miastach i na terenach poprzemysłowych. Pierwsza z tych grup potrzeb została w dużym stopniu
zaspokojona, ale tylko w zakresie niektórych celów, jakim powinny służyć zrewitalizowane
obszary lub obiekty. W szczególności, nie zostały podjęte projekty dotyczące strategicznych
obiektów systemu transportu publicznego oraz projekty służące bezpośrednio tworzeniu stref
aktywności gospodarczej. Nadal istnieje również potrzeba kontynuowania działań z tej grupy,
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szczególnie – poza Metropolią Katowicką. Druga z tych grup potrzeb została w dużym stopniu
uwzględniona, ale wciąż jeszcze w niewielkim stopniu zaspokojona. Nadal potrzebne są działania w tym zakresie na znacznie większą skalę. Poza tym, podobnie jak w pierwszej grupie potrzeb, realizowane były tylko projekty służące niektórym celom. W szczególności w znikomym
stopniu zostały podjęte projekty mające na celu tworzenie terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą. W obu przypadkach wsparcie Programu wpisało się dobrze w potrzeby Beneficjentów, ale nie wszystkie ich potrzeby zostały zaspokojone. Projekty realizowane
w ramach Priorytetu VI koncentrowały się często na samych inwestycjach, nie uwzględniając
bezpośrednio ich konsekwencji społecznych, z zastrzeżeniem inicjatywy JESSICA. W obecnej
perspektywie finansowej należy wprowadzić zasadę całościowego, planowania, oceny, wyboru
i realizacji projektów zrównoważonego rozwoju miast tak, aby dokonane inwestycje prowadziły do znaczących efektów społecznych.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Jaki udział w realizacji przyjętej strategii rozwoju miał RPO WSL (w obszarach, których dotyczyły jego poszczególne priorytety)?
W jakim stopniu działania i projekty podejmowane w ramach RPO WSL były kompatybilne
i synergiczne z innymi programami i działaniami i wzajemnie się z nimi uzupełniały?
Działania realizowane w ramach Priorytetu VI były komplementarne z innymi programami oraz
z przedsięwzięciami finansowanymi w ramach pozostałych priorytetów RPO WSL192. Linia demarkacyjna pomiędzy Priorytetem VI, a innymi priorytetami RPO WSL, takimi jak turystyka,
kultura, infrastruktura edukacyjna została oparta na kryterium kompleksowości: w ramach
Priorytetu VI mogły być realizowane tylko projekty kompleksowe, służące więcej niż jednej
kategorii celów. W rzeczywistości mogło to jednak budzić wątpliwości, gdyż charakter wielu
projektów realizowanych w ramach priorytetu VI nie był wyraźnie kompleksowy. Inwestycje
często miały ograniczony, konkretny cel i zakres. Projekty były ukierunkowane na sam proces
inwestycyjny i nie uwzględniały w znaczący sposób aspektów społecznych, w tym działań koniecznych w celu efektywnego wykorzystania dokonanych inwestycji. Jak wynika z wywiadów
przeprowadzonych z beneficjentami, przedstawicielami IZ i IP2 oraz ekspertami dziedzinowymi, raczej nie były prowadzone działania mające na celu zapewnienie synergii realizowanych
projektów z innymi projektami realizowanymi w ramach innych priorytetów RPO WSL oraz
innych Programów. Realizacja Priorytetu VI miała ograniczone oddziaływanie społeczne; należy wprowadzić zasadę całościowego, planowania, oceny, wyboru i realizacji projektów zrównoważonego rozwoju miast tak, aby dokonane inwestycje prowadziły do znaczących efektów
społecznych. Wynika to prawdopodobnie stąd, że beneficjenci koncentrowali się na inwestycjach infrastrukturalnych, natomiast nie zawsze lub tylko w niewielkim stopniu podejmowali
dalsze działania „miękkie” mające na celu pełne i efektywne wykorzystanie tej infrastruktury.
Udział RPO WSL w realizacji przyjętej strategii rozwoju w obszarach, których dotyczył Priorytet VI, był przestrzennie zróżnicowany. W Katowicach realizacja Priorytetu VI doprowadziła do widocznej, znaczącej zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej. Istotne zmiany zaszły
również w innych miejscach, ale w ich przypadku realizacja Priorytetu VI nie przyniosła aż tak
znaczących i widocznych efektów w skali całego miasta. W obecnej perspektywie finansowej
należy wprowadzić zasadę całościowego, planowania, oceny, wyboru i realizacji projektów
zrównoważonego rozwoju miast tak, aby dokonane inwestycje prowadziły do znaczących
efektów społecznych.
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RPO WSL, Rozdział IIII, Priorytet VI, Komplementarność. URPO – opisy poszczególnych działań. i poddziałań.

Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Czy stopień realizacji celów szczegółowych jest równomierny w każdym z subregionów? W jakich obszarach wsparcie w subregionach było za małe lub niewystarczająco skuteczne?
W tabeli poniżej został przedstawiony udział poszczególnych subregionów we wskaźnikach
programowych realizacji Priorytetu VI, określony na podstawie analizy dokumentacji projektowej. Subregiony w różnym stopniu korzystały ze wsparcia dostępnego w ramach Programu.
Z analizy podstawowych danych statystycznych wynika, że Subregion Centralny jest w porównaniu z pozostałymi w przybliżeniu dwukrotnie większy, jeśli chodzi o powierzchnię i pięciokrotnie – jeśli chodzi o liczbę ludności. Jak widać, udział Subregionów w Priorytecie VI, mierzony liczbą realizowanych projektów, był w przybliżeniu proporcjonalny do liczby ludności.
Podobnie, jeśli chodzi o liczbę projektów dotyczących infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Udział w realizacji projektów promujących biznes i przedsiębiorczość nie może być
analizowany statystycznie, gdyż był tylko jeden taki projekt (w Subregionie Północnym). Sytuacja Subregionu Centralnego przedstawia się podobnie, jeśli chodzi o liczbę imprez organizowanych z wykorzystaniem infrastruktury objętej wsparciem, ale proporcjonalnie więcej takich
imprez odbywa się w Subregionie Zachodnim. Jeśli chodzi o udział osób w takich imprezach,
to proporcjonalnie lepiej wypada Subregion Południowy. Powierzchnia terenów zrewitalizowanych we wszystkich czterech Subregionach pozostaje w przybliżeniu proporcjonalna do
rozmiarów przestrzennych. Natomiast jeśli chodzi o liczbę bezpośrednio utworzonych miejsc
pracy to jest ona w przybliżeni proporcjonalna do liczby ludności, z wyjątkiem Subregionu Północnego, gdzie była ona proporcjonalnie niższa.
Tabela 18. Udział subregionów w realizacji Priorytetu VI
Wskaźniki realizacji celów
Priorytetu VI

Subregion
Centralny

Subregion
Południowy

Subregion
Północny

Subregion
Zachodni

Razem

wskaźniki produktu
Liczba projektów zapewniających
zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast (szt.)
Liczba projektów dot. infrastruktury
społeczeństwa informacyjnego (szt,)
Liczba projektów promujących biznes i przedsiębiorczość (szt.)

80

24

16

25

145

4

0

1

1

6

0

0

1

0

1

wskaźniki rezultatu
Liczba imprez organizowanych
z wykorzystaniem infrastruktury
objętej wsparciem w ramach priorytetu (szt.)
Liczba osób korzystających z infrastruktury objętej wsparciem (tys.
osób)
Powierzchnia terenów zrewitalizowanych w wyniku realizacji projektów (ha)
Liczba utworzonych przedsiębiorstw [4]

1 188

308

291

777

2 564

2 350

920

572

299

4 141

74

31

48

38

191

4

1

7

30

42
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Wskaźniki realizacji celów
Priorytetu VI
Liczba bezpośrednio utworzonych
nowych miejsc pracy (EPC, szt.)
w tym:

Subregion
Centralny

Subregion
Południowy

Subregion
Północny

Subregion
Zachodni

Razem

155

25

17

49

245

Kobiety (szt.).

84

11

5

25

125

Mężczyźni (szt.)

71

14

7

24

115

Udział poszczególnych subregionów w realizacji Priorytetu VI, określony na podstawie analizy
dokumentacji projektowej, został przedstawiony w Tabeli poniżej.

Działania,
poddziałania

Tabela 19. Udział subregionów w realizacji Priorytetu VI
Subregion
Centralny
szt.

Subregion
Południowy
%

szt.

Subregion
Północny

%

szt.

Subregion
Zachodni

RAZEM

%

szt.

%

szt.

%

Liczba projektów
6.1

3

38%

1

13%

2

25%

2

25%

8

100%

6.2.1

61

73%

5

6%

5

6%

12

14%

83

100%

6.2.2

16

30%

18

33%

9

17%

11

20%

54

100%

RAZEM

80

55%

24

17%

16

11%

25

17%

145

100%

Wartośc dofinansowania
6.1

413 032 958 77% 29 716 000

6%

59 816 558

11%

30 383 518

6%

532 949 033

100%

6.2.1

270 658 259 79% 18 094 929

5%

18 429 266

5%

34 268 819

10%

341 451 273

100%

6.2.2

68 119 475

30% 51 692 664 23%

30 874 729

14%

73 503 466

33%

224 190 334

100%

RAZEM

751 810 691 68% 99 503 593

9%

109 120 553 10% 138 155 803 13%

1 098 590 640 100%

Żródło: Opracowanie własne na podstawie analizy dokumentacji projektowej
Wykorzystanie środków finansowych przez Subregion Centralny w Działaniach 6.1 i 6.2.1 jest
w przybliżeniu dziesięciokrotnie większe niż w pozostałych subregionach. Natomiast w Działaniu 6.2.2 (małe miasta) Subregion Centralny ma podobny udział w wykorzystaniu środków
co pozostałe subregiony, czyli proporcjonalnie wykorzystuje je w mniejszym stopniu. Różnice
w poziomie wykorzystania środków są widoczne również pomiędzy trzema mniejszymi subregionami. W Poddziałaniach 6.2.1 i 6.2.2 wyraźnie najsłabiej jest reprezentowany Subregion
Północny.
W ocenie przedstawicieli IZ oraz ekspertów, z którymi zostały przeprowadzone wywiady, nieproporcjonalny udział poszczególnych subregionów w niektórych wskaźnikach realizacji Priorytetu VI wynika przede wszystkim ze zróżnicowania między subregionami średniej jakości
wniosków projektowych przygotowywanych przez publicznych beneficjentów. Oprócz tego
oczywistym powodem nierównomiernego korzystania ze środków dostępnych w ramach Programu były projekty kluczowe, które konsumowały dużą cześć środków i były w większości
zlokalizowane w Subregionie Centralnym.
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Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Czy i jakie zidentyfikowano negatywne efekty realizowanego wsparcia w ramach poszczególnych priorytetów? Czy i jakie
pojawiły się pozytywne efekty nieplanowane w wyniku realizacji Programu? Jakich priorytetów, działań/poddziałań/typu projektów dotyczyły i jaki miały wpływ na realizację celów
szczegółowych Programu?
Z informacji przekazanych przez pracowników IZ podczas wywiadów wynika, że negatywne
efekty realizowanego wsparcia zdarzały się rzadko. Przykładem może być projekt rewitalizacji
cmentarza, w którym z powodu nieprawidłowego wykonywania prac doszło do uszkodzeń nagrobków. Nie odnotowano istotnych nieplanowanych efektów pozytywnych. Jednak znakomita większość beneficjentów Działania 6.2, którzy uczestniczyli w badaniu CAWI/CATI wskazała, że ze zrealizowanego przez nich projektu jakieś korzyści odniosły inne podmioty, do których
projekt nie był bezpośrednio skierowany, np. ich partnerzy handlowi lub społeczność lokalna.
Większość z nich wskazała, że tym podmiotem była społeczność lokalna.
Rysunek 41. Wypowiedzi beneficjentów Działania 6.2 dotyczące korzyści odnoszonych przez inne podmioty, do których projekt nie był bezpośrednio skierowany
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

zdecydowanie tak
28,9%

raczej nie

nie wiem/trudno powiedzieć

50,0%

40,0%

raczej tak

zdecydowanie nie

40,0%

11,1%
2,2%
17,8%

Źródło: Badanie CAWI/CATI N=45
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Jaki był wpływ (pozytywny i negatywny) czynników zewnętrznych na wdrażane interwencje w ramach Programu, a także na
poszczególne priorytety Programu? Jakie zidentyfikowano obszary ryzyka i bariery uniemożliwiające sprawne wdrażanie Programu?
Z informacji przekazanych przez pracowników IZ podczas wywiadów wynika, że czynniki zewnętrzne miały istotny wpływ na przebieg realizacji Programu. Po pierwsze, pierwszy konkurs
w ramach Działania 6.2 został ogłoszony dopiero w 2010 roku z powodu oczekiwania na rozporządzenie dotyczące pomocy publicznej, które było notyfikowane w Komisji Europejskiej.
Było to istotne, roczne opóźnienie. Po drugie, decyzje Komisji Europejskiej dotyczące dużej infrastruktury widowiskowo-sportowej, które spowodowały że projekt Centrum Kongresowego był dodatkowo notyfikowany za zgodność ze Wspólnym Rynkiem. Wydłużyło to przygotowanie projektu o około 8 miesięcy. W obu przypadkach nie były to zmiany stanu prawnego, ale
jego interpretacji przez Komisje Europejską. Kolejnym czynnikiem zewnętrznym, który miał
istotny wpływ na przebieg realizacji całego programu były zmiany w interpretacji przepisów
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dotyczących podatku VAT w przypadku podmiotów zależnych nie posiadających osobowości
prawnej i związane z tym zmiany co do kwalifikowalności tego podatku.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: W przypadku jakich typów beneficjentów zidentyfikowano brak bądź niewystarczające zainteresowanie aplikowaniem
o środki w ramach RPO WSL (w podziale na priorytety)? Jakie można wskazać przyczyny
takiej sytuacji? Czy i w jaki sposób można to doświadczenie wykorzystać przy realizacji RPO
WSL 2014-2020?
Do Działania 6.1 URPO WSL dopuszcza 9 typów beneficjentów, a do Działania 6.2 – jeszcze
dodatkowo spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Z analizy dokumentacji projektowej wynika, że beneficjenci Priorytetu VI mieli 15 różnych form prawnych. Liczby beneficjentów Działania 6.1 oraz Poddziałań 6.2.1 i 6.2.2 – określonego typu i określonej formy prawnej zostały
przedstawione w poniższje tabeli:
Tabela 20. Liczba beneficjetów określonego typu i określonej formiy prawnej
realizujących Priorytet VI
Typ beneficjenta (URPO WSL)

6.1

6.2

Forma prawna

x

Samorząd terytorialny – gmina
Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna
Samorząd terytorialny – powiat
Wojewódzka Samorządowa Jednostka
Organizacyjna

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
x

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu
terytorialnego lub ich związki
i stowarzyszenia.
3. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych.
4. Szkoły wyższe.

x

x

x

x

x

x

5. Kościoły i związki wyznaniowe
oraz osoby prawne kościołów
i związków wyznaniowych.

x

x

6. Organizacje pozarządowe.

x

x

Spółka akcyjna – duże
przedsiębiorstwo

Szkoła/Uczelnia
Wyższa
Kościół Katolicki
Inne kościoły i związki
wyznaniowe
Stowarzyszenia
Fundacja

7. Jednostki zaliczane do sektora
finansów publicznych, posiadające osobowość prawną (nie
wymienione wyżej).
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x

x

Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej

6.1

6.2.1 6.2.2

6

45

44

0

2

3

6.1

6.2.1 6.2.2

8

48

48

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

2

0

1

2

0

0

3

0

0

1

0

0

4

0

0

3

0

0

3

1

0

6

1

0

0

1

0

0

1

Typ beneficjenta (URPO WSL)

6.1

6.2

Forma prawna

x

Spółdzielnia – małe
przedsiębiorstwo
Spółdzielnia – średnie
przedsiębiorstwo
Spółdzielnia – duże
przedsiębiorstwo
Wspólnota mieszkaniowa

8. Spółdzielnie mieszkaniowe,
wspólnoty mieszkaniowe,

9. Porozumienia podmiotów
wymienionych w pkt 1-8 reprezentowane przez lidera.
10. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie
zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym.

6.1

6.2.1 6.2.2

0

5

3

0

6

0

0

2

0

0

11

3

6.1

6.2.1 6.2.2

0

24

6

x

x

0

0

0

0

0

0

x

x

0

0

0

0

0

0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy dokumentacji projektowej
Jak widać, w ramach Działania 6.1 beneficjentami były jednostki samorządu terytorialnego
i ich jednostki organizacyjne oraz (w jednym przypadku) szkoła wyższa. W ramach Poddziałania 6.2.1 oraz 6.2.2 również dominują (w jednakowym stopniu) jednostki samorządu terytorialnego. Jednocześnie wyraźnie widać znacznie większy udział pozostały typów i form prawnych
beneficjentów w Poddziałaniu 6.2.1 (duże miasta), niż w Poddziałaniu 6.2.2 (małe miasta). Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy może być mniejsza skala działania tych podmiotów w małych
miastach i wynikająca stąd ograniczona zdolność do podejmowania dużych projektów. Przyczyną może być jednak również brak doświadczenia, informacji lub motywacji. W związku z tym
w obecnej perspektywie finansowej należy zwrócić szczególną uwagę na beneficjentów niesamorządowych z małych miast i podjąć działania mające na celu ich informowanie, motywowanie
i pozyskiwanie umiejętności przygotowania oraz realizacji projektów związanych z tematyką
Priorytetu VI. Oprócz tego uczestnicy wywiadów indywidualnych z przedstawicielami IZ oraz
IP zwracali uwagę na różnice w aktywności i umiejętności przygotowania i realizacji projektów
między różnymi gminami oraz między subregionami. Z wywiadów przeprowadzonych z potencjalnymi wnioskodawcami wynika, że przyczyną nie uczestniczenia w aplikowaniu o środki
w projektach konkursowych, a wcześniej również w projektach kluczowych lub w ramach RPS,
mogłobyć między innymi: brak potrzeby, brak środków, nadmiar innych składanych wniosków
i projektów, składanie wniosku na to samo zadanie przez inny, współpracujący podmiot.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Jaka jest efektywność udzielonego
wsparcia, rozumiana jako stosunek poniesionych nakładów finansowych do osiągniętych
rezultatów, z uwzględnieniem jednostkowych kosztów inwestycji? Które typy projektów
okazały się najbardziej efektywne w ramach poszczególnych priorytetów? Jakie są tego
przyczyny? Jakie działania w okresie 2014-2020 należy podjąć, aby zwiększyć efektywność
udzielanego wsparcia?
W celu oceny efektywności udzielonego wsparcia przeprowadzona została analiza średniej
wartości jednostki wskaźników produktu i rezultatu w ramach Priorytetu VI na podstawie danych z LSI. Metodologia bazowała na danych historycznych średniego kosztu jednej jednostki
wskaźnika. Średnia wartość jednej jednostki wskaźnika w RPO WSL 2007-2013 porównana
została ze średnimi wartościami osiąganymi w innych województwach referencyjnych w latach
203

2007-2013 Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SIMIK 2007-2013 na czerwiec 2016
r.193). Ocena efektywności kosztowej zrealizowanych inwestycji przeprowadzona została
w oparciu o analizę porównawczą średniego kosztu jednostkowego referencyjnych wskaźników produktu (relacja nakłady/efekty rzeczowe) w województwie śląskim oraz w województwach: lubelskim, lubuskim, małopolskim, mazowieckim, zachodniopomorskim. Na podstawie
analizy desk research (porównania zakresów wskaźników ze wszystkich regionów) wybrano do
porównania wskaźniki produktu: Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych/
szkół, Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów infrastruktury mieszkalnictwa, Liczba zrewitalizowanych obszarów, Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów oraz wskaźniki
rezultatu: Liczba nowych przedsiębiorstw zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach, Liczba
osób korzystających z obiektów infrastruktury mieszkalnictwa, Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów, Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio
utworzonych nowych etatów (EPC). Wyniki analizy danych dotyczące tych wskaźników zostały
przedstawione w Tabeli poniżej.
Tabela 21. Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych/
szkół
Wartość
osiągnięta
wskaźnika
(szt.)

Wartość
projektów
ogółem
(PLN)

Wartość
projektów
na jednostkę
wskaźnika
(PLN)

Numer
Działania

Typ projektu

Liczba
projektów
(szt.)

6.1

3. Budowa (w tym rozbudowa,
nadbudowa, odbudowa), przebudowa i remont obiektów infrastruktury
okołoakademickiej

1

1

77 260 822

77 260 822

śląskie (wszystkie działania i typy
projektów łącznie)

1

1

77 260 822

77 260 822

lubelskie

36

47

281 331 936

5 985 786

lubuskie

19

22

103 232 355

4 692 380

małopolskie

17

16

212 141 158

13 258 822

mazowieckie

25

35

230 009 615

6 571 703

zachodniopomorskie

5

6

30 505 961

5 084 327

Województwa:

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KSI SIMIK 2007-2013 według stanu na czerwiec
2016
W województwie śląskim był realizowany tylko 1 projekt dający produkt opisywany tym wskaźnikiem (Uniwersytet Śląski w Katowicach – Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka). Jego
wartość wynosiła ponad 77 mln zł. W pozostałych województwach liczba takich projektów była
większa, ale miały one na celu budowę nie tylko szkół wyższych, ale również innych szkół. W związku z tym również ich wartość była średnio znacznie mniejsza. Budowa obiektów infrastruktury
szkół wyższych i szkół jest przedsięwzięciami o zindywidualizowanym charakterze i dlatego w tym
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Przy ocenie średniej wartość jednej jednostki wskaźnika wzięta pod uwagę została bieżąca sytuacja społeczno-gospodarcza wraz z prognozami oraz historyczne tendencje i problemy powstające przy realizacji adekwatnych wskaźników.

zakresie nie jest możliwe wskazanie typów projektów, które są najbardziej efektywne. Wyniki analizy danych dotyczące tego wskaźnika produktu zostały przedstawione w Tabeli powyżej.
Tabela 22. Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów infrastruktury mieszkalnictwa
Liczba projektów (szt.)

24

96

87 880 995

915 427

6

39

9 195 154

235 773

śląskie (wszystkie działania i typy
projektów łącznie)

30

135

97076149

719 083

lubelskie

14

47

92 999 169

1 978 706

lubuskie

0

0

0

nd

małopolskie

1

1,00

1 315 979

1 315 979

mazowieckie

0

0

0

nd

zachodniopomorskie

22

73

24 818 441

339 979

Numer
Działania

6.2.1

6.2.2

Wartość
Wartość pro- projektów
jektów ogó- na jednostkę
łem (PLN)
wskaźnika
(PLN)

Wartość
osiągnięta
wskaźnika
(szt.)

Typ projektu

6. Zastępowanie azbestowych elementów budynków wielorodzinnych
mieszkalnych (…)
6. Zastępowanie azbestowych elementów budynków wielorodzinnych
mieszkalnych (…)

Województwa:

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KSI SIMIK 2007-2013 według stanu na czerwiec
2016
W województwie śląskim projekty dające produkt opisywany tym wskaźnikiem dotyczyły wyłącznie eliminowaniu azbestu. W dużych miastach (Podziałanie 6.2.1) wartość tych projektów
wynosiła średnio ponad 900 tys., a w mniejszych miejscowościach – ponad 200 tys. zł. W innych
województwach wartość tych projektów była różna, ale służyły one także innym celom (nie tylko i nie zawsze usuwaniu azbestu). Budowa/przebudowa/doposażenie obiektów infrastruktury mieszkalnictwa jest przedsięwzięciami o zindywidualizowanym charakterze i dlatego w tym
zakresie nie jest możliwe wskazanie typów projektów, które są najbardziej efektywne. Wyniki
analizy danych dotyczące tego wskaźnika produktu zostały przedstawione w tabeli powyżej.
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Tabela 23. Liczba zrewitalizowanych obszarów
Wartość
Wartość pro- projektów
jektów ogó- na jednostkę
łem (PLN)
wskaźnika
(PLN)

Liczba projektów (szt.)

Wartość
osiągnięta
wskaźnika
(szt.)

3

3

21 540 491

7 180 164

20

40

174 573 064

4 364 327

4

4

46 788 446

11 697 111

5

6

19 910 989

3 982 198

19

37

118 348 059

3 219 479

1

1

3 359 768

3 359 768

1

1

24 933 347

24 933 347

53

92

409 454 163

4 462 229

lubelskie

45

70

326 307 220

4 661 532

lubuskie

19

17

136 468 622

8 027 566

małopolskie

66

bd

418 821 376

nd

mazowieckie

14

20

189 692 794

9 484 640

zachodniopomorskie

14

bd

37 033 998

nd

Numer
Działania

Typ projektu

1. Przebudowa i remont obiektów
poprzemysłowych/powojskowych/
popegeerowskich (…)
6.2.1
2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich (…)
3. Uzupełnienie i remont istniejącej
zabudowy (…)
1. Przebudowa i remont obiektów
poprzemysłowych/powojskowych/
popegeerowskich (…)
2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich (…)
6.2.2
3. Uzupełnienie i remont istniejącej
zabudowy (…)
5. Tworzenie i rozbudowa systemów
monitoringu (…)
śląskie (wszystkie działania i typy
projektów łącznie)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KSI SIMIK 2007-2013 według stanu na czerwiec
2016
W województwie śląskim projekty dające produkt opisywany tym wskaźnikiem dotyczyły obszarów różnego typu w dużych miastach (Poddziałanie 6.1.1) i w małych miejscowościach (Podziałanie 6.1.2). W dużych miastach ich koszt jednostkowy był wyższy niż w małych miejscowościach. W innych województwach ich koszt jednostkowy był podobny (lubelskie) lub nawet
dwukrotnie wyższy (lubuskie i mazowieckie). Rewitalizacja jest przedsięwzięciem o zindywidualizowanym charakterze, zależnym między innymi od rodzaju i powierzchni rewitalizowanego obszaru, jego stanu oraz prowadzonych prac. Dlatego w tym zakresie nie jest możliwe
wskazanie typów projektów, które są najbardziej efektywne. Wyniki analizy danych dotyczące
tego wskaźnika produktu zostały przedstawione w tabeli powyżej.
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Tabela 24. Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów
Wartość
Wartość pro- projektów
jektów ogó- na jednostkę
łem (PLN)
wskaźnika
(PLN)

Liczba projektów (szt.)

Wartość
osiągnięta
wskaźnika
(ha)

3

1,44

21 540 491

7 180 164

18

40,55

149 130 316

3 677 690

3

1,02

41 340 916

40 530 310

6

8,53

25 127 155

4 187 859

25

43,27

137 704 004

3 182 436

4

1,79

27 845 990

15 556 419

1

23,80

24 933 347

1 047 620

60

120,40

427 622 219

3 551 680

lubelskie

47

200,13

332 496 434

1 661 402

lubuskie

19

51,02

157 182 807

3 080 808

małopolskie

66

193,12

418 821 376

2 168 711

mazowieckie

14

13,02

131 560 873

10 104 522

zachodniopomorskie

14

22,88

37 033 998

1 618 619

Numer
Działania

Typ projektu

1. Przebudowa i remont obiektów
poprzemysłowych/powojskowych/
popegeerowskich (…)
6.2.1
2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich (…)
3. Uzupełnienie i remont istniejącej
zabudowy (…)
1. Przebudowa i remont obiektów
poprzemysłowych/powojskowych/
popegeerowskich (…)
2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich (…)
6.2.2
3. Uzupełnienie i remont istniejącej
zabudowy (…)
5. Tworzenie i rozbudowa systemów
monitoringu (…)
śląskie (wszystkie działania i typy
projektów łącznie)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KSI SIMIK 2007-2013 według stanu na czerwiec
2016
W województwie śląskim projekty dające produkt opisywany tym wskaźnikiem dotyczyły
obszarów różnego typu w dużych miastach (Poddziałanie 6.1.1) i w małych miejscowościach
(Podziałanie 6.1.2). Koszt rewitalizacji jednostkowej powierzchni zależał od typu projektu (a
w konsekwencji – od rodzaju rewitalizowanego obszaru oraz zakresu prowadzonych prac).
W dużych miastach koszt jednostkowy przebudowy i remontu obiektów poprzemysłowych/
powojskowych/popegeerowskich oraz uzupełnienie i remont istniejącej zabudowy był ponad
2-krotnie wyższy niż w małych miejscowościach. Koszt zagospodarowywania przestrzeni miejskich w obu przypadkach był podobny. W innych województwach, z wyjątkiem mazowieckiego,
koszt rewitalizacji jednostkowej powierzchni był niższy niż w województwie śląskim. Rewitalizacja jest przedsięwzięciem o zindywidualizowanym charakterze, zależnym między innymi od
rodzaju rewitalizowanego obszaru, jego stanu oraz prowadzonych prac. Dlatego w tym zakresie nie jest możliwe wskazanie typów projektów, które są najbardziej efektywne, ani porównanie efektywności między województwami. Wyniki analizy danych dotyczące tego wskaźnika
rezultatu zostały przedstawione w Tabeli powyżej.
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Tabela 25. Liczba nowych przedsiębiorstw zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach
Wartość
Wartość pro- projektów
jektów ogó- na jednostkę
łem (PLN)
wskaźnika
(PLN)

Liczba projektów (szt.)

Wartość
osiągnięta
wskaźnika
(szt.)

2

1

13 571 830

13 571 830

2

24

10 596 927

441 539

1

0

0

nd

2

2

979 749

489 875

3

7

30 405 422

4 343 632

1

0

0

nd

11

34

55 553 928

1 633 939

śląskie – wszystkie priorytety

11

34

55 553 928

1 633 939

lubelskie

bd

bd

bd

nd

lubuskie

1

0

2 181 745

nd

małopolskie

bd

bd

bd

nd

mazowieckie

bd

bd

bd

nd

zachodniopomorskie

bd

bd

bd

nd

Numer
Działania

Typ projektu

1. Przebudowa i remont obiektów
poprzemysłowych/powojskowych/
popegeerowskich (…)
6.2.1
2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich (…)
3. Uzupełnienie i remont istniejącej zabudowy (…)
1. Przebudowa i remont obiektów
poprzemysłowych/powojskowych/
popegeerowskich (…)
2. Zagospodarowywanie prze6.2.2
strzeni miejskich (…)
4. Kompleksowe przygotowanie
terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą (…)
śląskie – Priorytet VI (wszystkie
działania i typy projektów łącznie)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KSI SIMIK 2007-2013 według stanu na czerwiec
2016
W województwie śląskim, w ramach Priorytetu VI jedno nowe przedsiębiorstwo przypadało na średnio ponad 1,6 mln zł wartości realizowanych projektów. Warto zwrócić uwagę, że
w sprzyjających okolicznościach (przy zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej dużych miast
oraz przy przebudowie i remoncie obiektów poprzemysłowych /powojskowych/popegeerowskich w małych miejscowościach) kwota ta była nawet 3-krotnie niższa. Ogólnie jednak widać,
że rewitalizacja realizowana w ramach Działania 6.2 nie była ukierunkowana na tworzenie
nowych przedsiębiorstw. W innych województwach sytuacja była prawdopodobnie podobna,
o czym świadczy nie korzystanie przez nie w ogóle z tego wskaźnika. Wyniki analizy danych
dotyczące tego wskaźnika rezultatu zostały przedstawione w tabeli powyżej.
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Tabela 26. Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury mieszkalnictwa
Wartość
Wartość pro- projektów
jektów ogó- na jednostkę
łem (PLN)
wskaźnika
(PLN)

Liczba projektów (szt.)

Wartość
osiągnięta
wskaźnika
(szt.)

24

18 662

75 762 231

4 060

6

2 577

9 195 154

3 568

30

21 239

84 957 384

4 000

śląskie – wszystkie priorytety

30

21 239

83 898 278

3 950

lubelskie

bd

bd

bd

nd

lubuskie

12

14 746

72 423 797

4 911

małopolskie

bd

bd

bd

nd

mazowieckie

bd

bd

bd

nd

zachodniopomorskie

bd

bd

bd

nd

Numer
Działania

Typ projektu

6. Zastępowanie azbestowych ele6.2.1
mentów budynków wielorodzinnych
mieszkalnych (…)
6. Zastępowanie azbestowych ele6.2.2
mentów budynków wielorodzinnych
mieszkalnych (…)
śląskie – Priorytet VI (wszystkie
działania i typy projektów łącznie)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KSI SIMIK 2007-2013 według stanu na czerwiec
2016
W ramach Priorytetu VI tworzenie infrastruktury mieszkalnictwa polegało na zastępowaniu azbestowych elementów budynku. Zarówno w dużych miastach (Poddziałanie 6.2.1), jak
i w małych miejscowościach (Poddziałanie 6.2.2) koszt tego typu operacji był podobny i wynosił około 4.000 na jedną osobę korzystającą objętych nimi obiektów infrastruktury mieszkalnictwa. W województwie lubuskim przypadający na 1 mieszkańca koszt działań dotyczących
obiektów infrastruktury budownictwa był podobny, chociaż mógł obejmować innego typu
interwencje. W pozostałych województwach tego typu działania nie był podejmowane lub
nie były monitorowane przy pomocy tego wskaźnika. Wyniki analizy danych dotyczące tego
wskaźnika rezultatu zostały przedstawione w tabeli powyżej.
Tabela 27. Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów
Liczba projektów (szt.)

1

30 000

77 260 822

2 575

1

30 000

77 260 822

2 575

śląskie – wszystkie priorytety

9

31 837

79 211 069

2 488

lubelskie

13

91 930

166 165 336

1 808

Numer
Działania

6.1

Wartość
Wartość pro- projektów
jektów ogó- na jednostkę
łem (PLN)
wskaźnika
(PLN)

Wartość
osiągnięta
wskaźnika
(szt.)

Typ projektu

3. Uzupełnienie i remont istniejącej
zabudowy (…)
śląskie – Priorytet VI (wszystkie
działania i typy projektów łącznie)
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Wartość
Wartość pro- projektów
jektów ogó- na jednostkę
łem (PLN)
wskaźnika
(PLN)

Liczba projektów (szt.)

Wartość
osiągnięta
wskaźnika
(szt.)

lubuskie

bd

bd

bd

nd

małopolskie

2

1 037

1 804 780

1 740

mazowieckie

3

8 807

81 554 116

9 260

zachodniopomorskie

bd

bd

bd

nd

Numer
Działania

Typ projektu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KSI SIMIK 2007-2013 według stanu na
czerwiec 2016
W ramach priorytetu VI był realizowany tylko 1 projekt prowadzący do rezultatu opisywanego
tym wskaźnikiem (Uniwersytet Śląski w Katowicach – Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka). W ramach całego RPO WSL było realizowanych jeszcze 8 takich projektów
(6 w ramach Działania 8.1 i 2 w ramach Działania 8.3), ale o znacznie mniejszej skali. Koszt tego
typu inwestycji przypadający na 1 studenta korzystającego z infrastruktury wspartej w wyniku
realizacji projektów wniósł koło 2,5 tys. zł. W województwie lubelskim i małopolskim ten koszt
był niższy (około 1,8 tys. zł), a w województwie mazowieckim – zdecydowanie wyższy (ponad 9
tys. zł). Tego typu inwestycje są przedsięwzięciem o zindywidualizowanym charakterze. Dlatego w tym zakresie nie jest możliwe wskazanie typów projektów, które są najbardziej efektywne, ani porównanie efektywności między województwami. Wyniki analizy danych dotyczące
tego wskaźnika rezultatu zostały przedstawione w tabeli powyżej.
Tabela 28. Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych
etatów (EPC)
Numer
Działania

6.1

6.2.1
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Typ projektu

1. Budowa (…), przebudowa i remont istniejących obiektów użyteczności publicznej (…).
4. Budowa (...), przebudowa i remont
obiektów kultury, turystyki, sportu
i rekreacji (…).
1. Przebudowa i remont obiektów
poprzemysłowych/powojskowych/
popegeerowskich (…)
2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich (…)
3. Uzupełnienie i remont istniejącej
zabudowy (…)
5. Tworzenie i rozbudowa systemów
monitoringu (…)

Wartość
Wartość pro- projektów
jektów ogó- na jednostkę
łem (PLN)
wskaźnika
(PLN)

Liczba projektów (szt.)

Wartość
osiągnięta
wskaźnika
(szt.)

1

0

0

nd

5

25

458 446 069

18 523 074

4

59,25

37 438 492

631 873

6

30,25

105 071 540

3 473 439

10

43,00

52 953 239

1 231 471

5

40,00

7 025 304

175 633

Wartość
Wartość pro- projektów
jektów ogó- na jednostkę
łem (PLN)
wskaźnika
(PLN)

Liczba projektów (szt.)

Wartość
osiągnięta
wskaźnika
(szt.)

4

7,30

23 968 487

3 283 354

13

26,50

71 589 002

2 701 472

4

14,77

21 879 992

1 481 381

1

1,00

24 933 347

24 933 347

53

247

803 305 471

3 254 621

śląskie – wszystkie priorytety

2808

10 371

lubelskie

2683

4 523

lubuskie

824

2 012

małopolskie

2012

5 848,83

mazowieckie

1120

4 944,68

zachodniopomorskie

813

2 073,11

Numer
Działania

Typ projektu

1. Przebudowa i remont obiektów
poprzemysłowych/powojskowych/
popegeerowskich (…)
2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich (…)
6.2.2
3. Uzupełnienie i remont istniejącej
zabudowy (…)
5. Tworzenie i rozbudowa systemów
monitoringu (…)
śląskie – Priorytet VI (wszystkie
działania i typy projektów łącznie)

5 188 823
332
5 536 962
255
2 664 131
533
6 072 786
610
3 796 425
495
2 167 643
044

500 325
1 224 052
1 324 121
1 038 291
767 780
1 045 600

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KSI SIMIK 2007-2013 według stanu na czerwiec
2016
Wartość realizowanych projektów przypadająca na jeden nowo utworzony etat jest bardzo
zróżnicowana i zależy między innymi od typu projektu. W przypadku budowy, przebudowy i remontu obiektów kultury, turystyki, sportu i rekreacji o znaczeniu ponadregionalnym (projekty
typu 4 w Działaniu 6.1) koszt ten wynosił 18,5 mln zł. widać więc wyraźnie, w tego typu projektach jest to tylko minimalny efekt uboczny. W projektach innych typów, które były realizowane
w ramach Priorytetu VI w dużych miastach (Poddziałanie 6.2.1) i w małych miejscowościach
(Poddziałanie 6.2.2), koszt ten leżał w przedziale o 0,6 do 3, mln zł. W projektach mających na
celu tworzenie i rozbudowę systemów monitoringu sytuacja była zróżnicowana. W większości
tego typu projektów (realizowanych w ramach Poddziałania 6.2.1) jeden nowo tworzony etat
przypadał średnio na niecałe 200 tys. wartości projektu. Jednak w projekcie realizowanym
w ramach Poddziałania 6.2.2 (Rodzinny Park Rozrywki w Wodzisławiu Śląskim) w wyniku realizacji projektu o wartości 25 mln zł został bezpośrednio utworzony tylko 1 nowy etat. Warto
zwrócić uwagę, że w skali całego RPO województwo śląskie było najbardziej efektywne jeśli
chodzi o bezpośrednie tworzenie nowych miejsc pracy: 1 miejsce przypadało na około 0,5 mln
zł wartości realizowanych projektów. Dla porównania – w województwie mazowieckim było
to prawie 0,8 mln zł, a w innych województwach – od 1,0 do 1,3 mln zł. Wyniki analizy danych
dotyczące tego wskaźnika rezultatu zostały przedstawione w tabeli powyżej.
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Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Jakie działania należało podjąć, aby
w większym stopniu przyczynić się do wyboru projektów realizujących poszczególne cele
szczegółowe Programu? Które ze wskazanych rozwiązań, zdaniem Wykonawcy powinny zostać zastosowane przy realizacji RPO WSL 2014-2020? Jakie należy podjąć działania, aby
zminimalizować występowanie podobnych efektów niepożądanych przy realizacji inwestycji
w ramach RPO WSL 2014-2020?
Wyborowi projektów w większym stopniu realizujących cele priorytetu VI powinno sprzyjać
podjęcie oceny programów rewitalizacyjnych stanowiących podstawę składanych wniosków.
Projekty rewitalizacyjne realizowane w ramach Działania 6.2 miały często charakter fragmentaryczny i nie podejmowały w sposób całościowy przeprowadzenia programu rewitalizacji
określonych obszarów zdegradowanych. W projektach rewitalizacyjnych warto wprowadzić
obowiązkowe połączenie działań i efektów infrastrukturalnych z działaniami i efektami społecznymi (ewentualnie z wyjątkiem rewitalizacji terenów poprzemysłowych, które nie mają
mieszkańców). Taki wymóg został wprowadzony zapisami Ustawy z dnia 9 października 2015
r. o rewitalizacji oraz Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata
2014-2020194, które regulują również problem uwzględnienia w programach rewitalizacji terenów niezamieszkałych. Należy podjąć działania informacyjne, motywacyjne i edukacyjne adresowane do podmiotów niesamorządowych z małych miast – w celu zwiększenia ich udziału
w przygotowania i realizacji projektów rewitalizacyjnych. Istotnym problemem jest rozproszenie środków przeznaczonych na rewitalizację. Aby temu zapobiegać w przyszłości, należy zastanowić się nad wprowadzeniem wskaźników referencyjnych, definiujących stopień nasilenia
zjawisk kryzysowych. I to zarówno w skali regionu jak i gminy. Pozwoli to na skumulowaniu
środków i działań na obszarach o największym natężeniu zjawisk kryzysowych. W kolejnej perspektywie finansowej należy zwiększyć wymagania co do jakości i całościowego charakteru
programów rewitalizacyjnych oraz przygotowywać, oceniać, wybierać i realizować projekty
uwzględniające w pełni treść tych programów.

4.7. Efekty wsparcia transportu

Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: W jakim stopniu zrealizowane inwestycje przyczyniły się do osiągnięcia poszczególnych dziesięciu celów szczegółowych Programu?
Poziom osiągnięcia skwantyfikowanych celów Priorytetu VII należy uznać za raczej zadowalający. Osiągnięto założone wysokości większości wskaźników produktu i rezultatu zarówno
w ramach modernizacji sieci drogowej jak i poprawy transportu publicznego. Zwiększenie
przepustowości modernizowanych dróg spowodowało jednak większy niż zakładany wzrost
natężenia ruchu i mniejsze niż zakładane zwiększenie drożności modernizowanych ciągów komunikacyjnych.
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MR/H 2014-2020/20(2)08/2016, Minister Rozwoju, Warszawa, 2 sierpnia 2016 r.

Tabela 29. Stopień osiągnięcia wskaźników priorytetu195 196
Wskaźnik

Zakładana wartość wskaźnika
w roku docelowym 2015195

Osiągnięta
wartość
wskaźnika196

Wykonanie %

80

220

275

16

7

44%

Wskaźniki produktu
Działanie 7.1.”Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”
Liczba projektów z zakresu transportu
Liczba projektów dotyczących infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
Liczba projektów dotyczących naprawy podstawowej infrastruktury uszkodzonej w wyniku
powodzi
Długość nowych dróg, w tym:

10

16

160%

65

65,5

100%

Drogi regionalne

25

25

100%

Drogi lokalne

40

40,5

100%

W tym na obszarach wiejskich
Długość zrekonstruowanych drógw tym:

10
240

10
317

100%
132%

Drogi regionalne

40

49

122%

Drogi lokalne

200

258

129%

W tym na obszarach wiejskich

60

76

152%

15

0

0

10

13

130%

Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej

50

260

506%

Liczba miejsc w zakupionym taborze kolejowym

3400

3600

105%

Liczba miejsc w zakupionym taborze komunikacji
miejskiej

6000

21786

363%

317 mln PLN

430 mln

116%

136 mln PLN

0

0

1420

46 371,88

3 265,63%

Działanie 7.2. Transport publiczny
Długość zrekonstruowanych linii kolejowych
Liczba zakupionego taboru
kolejowego

Wskaźniki rezultatu
Działanie 7.1. „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”
Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych
Działanie 7.2. Transport publiczny
Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych
Dodatkowe przewozy pasażerów komunikacji
miejskiej z wykorzystaniem taboru objętego
wsparciem (w tys. os.)

Źródło: dane LSI i KSI SIMIK 07-13, na dzień 30.09.2016

195
196

Wartości pochodzą z ostatniej wersji RPO WSL 2007-2013, Katowice, 5 grudnia 2011.
Wartości mogą ulec zwiększeniu z uwagi, iż dla części beneficjentów czas na osiągnięcie wartości wskaźnika jeszcze nie
upłynął.
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W zakresie wskaźników programowych, zapisanych w dokumencie programowym RPO WSL
2007-2013 osiągnięto wszystkie zaplanowane wskaźniki produktu, z wyjątkiem wskaźnika
„Liczba projektów dot. społeczeństwa informacyjnego”, w związku z preferowaniem przez
beneficjentów systemów BTS a nie ITS i wskaźnika „Długość zrekonstruowanych linii kolejowych”. W latach 2007-2013 zadania związane z modernizacją sieci kolejowej prowadzone
były wyłącznie w ramach POIŚ 2007-2013. Beneficjenci RPO WSL 2007-2013 jako priorytet
potraktowali wymianę taboru. Kwestia ta zostanie rozszerzona w dalszej części raportu. Przekroczono wartości wszystkich programowych wskaźników rezultatu, z wyjątkiem wskaźnika”
Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych” w związku z zaniechaniem działań polegających na modernizacji bądź
budowie linii kolejowych.

Skuteczność i użyteczność realizacji celu modernizacji sieci
drogowej.
W wyniku przeprowadzonych interwencji wybudowano 31,07 km nowych dróg wojewódzkich
co stanowi 2,1% km dróg wojewódzkich w regionie. Przebudowano także 26,386 km istniejących dróg wojewódzkich (1,8% km wszystkich dróg tego rzędu). Łącznie inwestycje RPO
WSL 2007-2013 objęły 3,9% długości wszystkich dróg wojewódzkich w województwie śląskim. Osiągnięto w pełni zakładaną wartość docelową wskaźników programowych związanych
z długością dróg. W skali regionu przyrost wszystkich nowych dróg wojewódzkich oddanych
do eksploatacji wyniósł w latach 2006-2014 27 km. Większy zasięg miały inwestycje w drogi powiatowe, zwiększające dostępność dróg wyższego rzędu. W ramach RPO WSL 20072013 wybudowano 5,97 km dróg powiatowych (<0,1% km wszystkich dróg powiatowych),
przebudowano zaś 302,67 km tych dróg (4,95% km wszystkich dróg powiatowych). Łącznie
inwestycje RPO WSL objęły 4,94% długości wszystkich dróg powiatowych w regionie. Drogi
powiatowe wybudowane w ramach RPO WSL 2007-2013 stanowiły 18% wszystkich nowych
wybudowanych dróg powiatowych w tym okresie.
Inwestycjami objęto także drogi gminne. Wybudowano 25,85 km nowych dróg gminnych
(0,2% km dróg gminnych), zmodernizowano zaś 83,03 km istniejących dróg tego rzędu (0,6%
długości dróg). Drogi wybudowane w ramach RPO WSL stanowiły 2% długości wszystkich
nowo wybudowanych dróg gminnych w okresie wdrażania Programu. W ramach RPO WSL
2007-2013 wybudowano także 22,19 km nowych obwodnic. Inwestycje te zrealizowano w ramach projektów „Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – etap III”, „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie – ETAP I”, „Usprawnienie ruchu
tranzytowego w Subregionie Zachodnim – budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 935. Budowa północnej obwodnicy miasta Żory w ciągu DW 935”, „Północne
obejście miasta Żywiec – II etap – od ronda w Śródmieściu w km 0+970,93 do ul. Beskidzkiej
w km 2+921,60”, „Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna – projektowana droga wojewódzka nr 935”, „Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż
rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Sołą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945”. Należy podkreślić, iż te interwencje w dużym stopniu przyczyniły się do wyprowadzenia ruchu
tranzytowego z miast regionu, zwiększyły także dostępność transportową Śląska w ujęciu międzyregionalnym na linii wschód-zachód.
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We wszystkich realizowanych projektach wdrażano elementy BTS. Najczęściej były to nowe
lub przebudowane skrzyżowania bezkolizyjne, nowe lub przebudowane sygnalizacje świetlne,
przebudowane pobocza i chodniki. Na terenie miast i tras wylotowych zadbano o wybudowanie zatok autobusowych. Zaledwie w 1 projekcie zainstalowano narzędzie ITS – „Odcinkowy system zarządzania ruchem na Drogowej Trasie Średnicowej (DW 902) w Chorzowie”.
Inwestycja ta miała jednak duże znaczenie dla jednej z największych inwestycji drogowych
w regionie śląskim. DTŚ jest jednym z podstawowych elementów koniecznych do wdrożenia
zintegrowanego systemu komunikacji zbiorowej aglomeracji – stworzy możliwość uruchomienia prawidłowej organizacji i sterowania ruchem w węzłowej strefie aglomeracji, zapewnia odciążenie ulic osiedlowych, dzielnicowych, centrów miast m.in. od ruchu bezpośrednio z nimi
niezwiązanego, szczególnie ruchu średniego i ciężkiego na trasie Katowice-Chorzów, jest
również podstawową trasą zapewniającą powiązania międzymiejskie w komunikacji indywidualnej. Analiza stopnia osiągnięcia programowych wskaźników rezultatu pokazuje wysoką skuteczność prowadzonych działań ze względu na oszczędności czasu przewozu osób i towarów
oraz poprawę parametru nośności dróg. We wszystkich realizowanych projektach monitorujących wskaźnik nośności wybudowanego/przebudowanego obiektu (drogi/mostu) został on
osiągnięty w zaplanowanej wysokości. W stosunku do wartości bazowej przed modernizacją
nośność przebudowanych obiektów wzrosła o 57% w kluczowych elementach sieci drogowej
(Działanie 7.1.1 ”Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej”) i o 55%
na drogach o znaczeniu uzupełniającym kluczową sieć drogową w regionie (Działanie 7.1.2.
„Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”). W ramach
Priorytetu 7 przekroczono zakładane wartości docelowe programowych wskaźników rezultatu Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i w przewozach towarowych (PLN/rok)
oraz Natężenie ruchu (pojazdy/h).
Skrócenie czasu przejazdu samochodów ciężarowych na zmodernizowanych odcinkach dróg
kluczowej sieci drogowej (Działanie 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej) przekroczyło zaplanowaną wartość o 2 mln. Nie osiągnięto jednak zaplanowanej wysokości projektowego wskaźnika rezultatu dotyczącego skrócenia czasu
przejazdu samochodów osobowych na tych odcinkach dróg, co może być efektem zwiększającej się w okresie objętym ewaluacją liczby samochodów osobowych i przekroczoną
wartością wskaźnika natężenie ruchu (pojazdy/h). Z tych samych powodów, projektowe
wskaźniki rezultatu związane z czasem przejazdu samochodów ciężarowych i osobowych nie
zostały osiągnięte ani na odcinkach kluczowej sieci drogowej, ani na odcinkach modernizowanych/wybudowanych dróg uzupełniających kluczową sieć drogową.
Analizując stopień realizacji celu poprawy bezpieczeństwa na drodze należy podkreślić
niższą skuteczność zrealizowanych działań w stosunku do zamierzeń. Zakładana wartość
docelowa programowego wskaźnika rezultatu „Liczba wypadków drogowych” została
osiągnięta na obszarze kluczowych elementów sieci drogowej (Działanie 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej). W porównaniu do wartości bazowej
(liczby wypadków rocznie na modernizowanych odcinkach dróg przed podjęciem interwencji) liczba wypadków spadła blisko dwukrotnie (spadek 48%). Czynnikiem sukcesu były trafne
inwestycje BTS związane z przebudową skrzyżowań, wiaduktów i innych obiektów inżynierii
drogowej. W przypadku dróg niższego rzędu, uzupełniających kluczową sieć drogową (Działanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową)
można odnotować nieosiągnięcie zakładanej wartości docelowej wskaźnika (zrealizowano ją
jedynie w 65%). Należy jednak podkreślić, iż w stosunku do wartości bazowej przed rozpoczęciem inwestycji liczba wypadków na modernizowanych drogach Działania 7.1.2. spadła
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o 22%. Tendencje spadku liczby wypadków na drogach objętych wsparciem RPO WSL 20072013 odpowiadają tendencji w skali całego regionu. Zgodnie z danymi GUS197 liczba wypadków drogowych zmniejszyła się w badanym okresie o 28%. Zaskakująca jest niska skuteczność
osiągnięcia programowego wskaźnika rezultatu „Liczba zabitych w wypadkach drogowych”.
Zakładana wartość docelowa nie została osiągnięta ani na kluczowych elementach sieci drogowej (Działanie 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej – 31%
skuteczność.), ani na drogach uzupełniających kluczową sieć drogową (osiągnięto 53% zakładanej wysokości wskaźnika). Należy podkreślić, że liczba ofiar śmiertelnych na przebudowanych i wybudowanych drogach kluczowej sieci wzrosła w stosunku do wartości bazowej (przed
interwencją) o 122%, zaś w Działaniu 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową spadła o 31%. W skali całego regionu liczba ofiar śmiertelnych
wypadków drogowych spadła z 420 do 249198, w ujęciu wskaźnika kontekstowego zaś– Ofiary
śmiertelne wypadków drogowych na 100000 ludności, spadek ten wyniósł 40%. Niska spójność osiągniętej wartości wskaźnika z dynamiką wskaźnika kontekstowego wynika z jego niskiej trafności do logiki interwencji. Ani zwiększenie przepustowości dróg, ani wprowadzenie
elementów BTS nie może wpłynąć na konsekwencje wypadków drogowych, może jedynie limitować częstotliwość samych wypadków. Zdaniem badanych przedstawicieli beneficjentów
projektów drogowych główne efekty realizowanych projektów powinny zostać ulokowane
– zgodnie z odwzorowaną logiką interwencji – w zwiększeniu przepustowości układu drogowego i poprawie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Według respondentów,
przeprowadzone inwestycje przyczyniły się także do zwiększenia dostępności strategicznych
miejsc regionu (terenów inwestycyjnych, miejsc atrakcyjnych turystycznie, ośrodków lokalnych i administracyjnych), zwiększyły potencjał atrakcyjności inwestycyjnej regionu199. Większość badanych beneficjentów Działania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej), uważa również że przeprowadzone inwestycje poprzez zmniejszenie
kongestii przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez: zmniejszenie
emisji spalin oraz obniżenie lokalnych przekroczeń stężeń substancji zanieczyszczających: CO,
CO2, CH, NOx, Pb, SO2, cząstek stałych poprzez zwiększenie drożności systemu komunikacyjnego miasta oraz aglomeracji; poprawy klimatu akustycznego oraz estetyki krajobrazu miasta.
Pogłębiona analiza WoD wskazuje, iż przeprowadzone interwencje projektowe pozostawały
w pełni zgodne z celami obu poddziałań Działania 7.1. „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”.
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Rocznik statystyczny województwa śląskiego dla lat 2006-2014.
Ibidem.
Opinie te zostaną zweryfikowane w dalszych częściach rozdziału przy analizie przestrzennej przeprowadzonych działań.

Rysunek 42. Opinie beneficjentów dotyczące uzyskanych efektów Działania 7.1.
RPO WSL 2007-2013
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Źródło: Badanie CAWI/CATI z beneficjentami projektów Działania 7.1. RPO WSL 2007-2013, N=65
W podsumowaniu należy podkreślić, że realizowane projekty odpowiadały na potrzeby beneficjentów związane z koniecznością udrożnienia sieci drogowej i zmniejszenia natężenia ruchu
na drogach lokalnych. Inwestycje RPO WSL 2007-2013 przyczyniły się również, choć w ograniczonym zakresie, do poprawy dostępności drogowej regionu.200 Jak wynika ze zbiorczych analiz
dotyczących zmian dostępności drogowej województwa, udział RPO WSL 2007-2013 plasował
się na poziomie 0,66% zmiany wskaźnika syntetycznego WDDT w omawianym okresie.

200

Oszacowanie i ocena zmian wartości WMDT i wskaźników gałęziowych na potrzeby ewaluacji ex post NSRO 2007-2013,
2015, IGiPZ PAN 2015.
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Skuteczność i użyteczność realizacji celu poprawy transportu
publicznego
W ramach Działania 7.2. „Transport publiczny” przeprowadzono głównie zakup nowych sztuk
taboru komunikacji publicznej. Inwestycjom tym towarzyszyło wprowadzenie elementów ITS.
Biorąc pod uwagę interwencje dotyczące trakcji tramwajowych, można stwierdzić, iż w ramach
RPO WSL przebudowano 0.22 km linii tramwajowej oraz wybudowano 4,6km nowych torów
tramwajowych w ramach projektu „Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego
w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błeszno”. Zakładane programowe wskaźniki produktu zostały
w pełni osiągnięte. Przeprowadzone działania przyczyniły się do rewitalizacji wskazanego odcinka torów, która umożliwiła podniesienie prędkości eksploatacyjnej tramwajów. Zważywszy
na to, iż długość linii tramwajowych w regionie wynosi 346 km, inwestycje przeprowadzone
w ramach RPO WSL dotyczyły 1,4% długości wszystkich linii tramwajowych. W samej jednak
Częstochowie inwestycja ta miała większe znaczenie. Sieć tramwajowa w Częstochowie jest
najmłodszą siecią tramwajową w Polsce, powstałą w 1959 roku. Obecnie liczy 14,7 km długości. Inwestycja RPO WSL dotyczyła więc 35% długości linii tramwajowej w tym mieście, mając
duże znaczenie lokalne. Jednocześnie zakupiono 7 tramwajów, co stanowiło 1/7 całego taboru
tramwajowego w mieście. Pogłębiona analiza wniosku o dofinansowanie projektu pozwala na
postawienie wniosku, iż w wyniku tej inwestycji udział tramwajów w transporcie publicznym
w Częstochowie zwiększył się z 25% do 40%.
Rezultatem mierzalnym jest udostępnienie nowej infrastruktury tramwajowej dla około
10137 pas./dobę oraz skrócenie czasu podróży o 8 minut (pomiędzy skrajnymi punktami sieci),
co przełożyło się bezpośrednio na oszczędności czasu w przewozach pasażerskich o około 6
223 203.21 zł/rok.201 W ramach RPO WSL nie prowadzono inwestycji zwiększających parametry techniczne sieci kolejowej. W zakresie tej gałęzi transportu publicznego zrealizowano 3
projekty: „Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych – 5 sztuk”, „Szybka Kolej Regionalna Tychy – Dąbrowa Górnicza – etap
I Tychy Miasto – Katowice”, „Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania
pasażerskich przewozów regionalnych”. Łącznie efektem tych inwestycji jest zwiększenie taboru komunikacji publicznej kolejowej o 13 sztuk wagonów, o łącznej liczbie miejsc 5850202.
Inwestycje te w śladowy sposób przyczyniły się do zwiększenia całego taboru kolejowego,
odpowiedziały jednak na potrzebę zwiększenia liczby komfortowych wagonów, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. Pozwoliły one na zmniejszenie konieczności odwoływania (zastępowania) kursowania danego pociągu, nie zawsze odpowiednim taborem, czy
też uruchamiania autobusowej komunikacji zastępczej. W projekcie Szybkiej Kolei Regionalnej
wybudowano 3 nowe obiekty infrastruktury kolejowej służące obsłudze pasażerów, a 1 przebudowano. Wszystkie przystanki objęte niniejszym projektem usytuowane zostały na linii kolejowej nr 179 Tychy – Mysłowice Kosztowy. Na peronach zaprojektowano budowę wygrodzeń
w celu ukierunkowania ruchu pieszego oraz montaż wiat peronowych dla pasażerów. Dodatkowo na przystanku Tychy Zachodnie wybudowano wiaty rowerowe oraz specjalne pochylnie
rowerowe (w celu dojazdu na peron). Dodatkowo na wszystkich przystankach zamontowane
zostały przeszklone windy, przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych. Wybudowano także dojścia dla pieszych wraz ze schodami stanowiącymi dodatkowe wejścia na perony. Zmo201
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Wskazane programowe wskaźniki rezultatu zostały w projekcie wspierającym infrastrukturę tramwajową w Częstochowie w pełni osiągnięte.
Wskazane programowe wskaźniki produktu zostały w pełni osiągnięte.

dernizowano oświetlenie wszystkich peronów i schodów. Przystanki w ramach projektu objęte
zostały systemem monitoringu wizyjnego – na peronach zabudowano kamery stacjonarne oraz
obrotowe. Wszystkie przystanki wyposażone zostały w system informacji pasażerskiej on-line.
Dla potrzeb zdalnego sterowania informacją wizualną i głosową zainstalowane zostały m.in.:
głośniki tubowe na potrzeby systemu nagłaśniania i dźwiękowego systemu ostrzegawczego
(DSO), oraz automaty biletowe. Przeprowadzone działania przyczyniły się do wzrostu atrakcyjności transportu kolejowego w przemieszczaniu osób. Zdaniem badanych przedstawicieli
realizowanych projektów inwestycje te przyczyniły się także do zmniejszenia negatywnego
oddziaływania ruchu kołowego na środowisko naturalne (emisji spalin samochodowych oraz
poziomu hałasu komunikacyjnego), oszczędności czasu użytkowników korzystających z Szybkiej Kolei Regionalnej, jak również z głównych arterii drogowych (zwłaszcza DK 1 oraz DK 86)
dzięki ich odciążeniu, utrzymania tempa rozwoju gospodarczego dzięki poprawie mobilności
mieszkańców. Najliczniejszą grupę projektów Działania 7.2. „Transport publiczny” RPO WSL
2007-2013 stanowiły inwestycje zwiększające tabor autobusowy (13 projektów). Łącznie
zakupiono 253 nowe autobusy, spełniające parametry dostępności dla osób niepełnosprawnych i zmniejszonej emisji spalin do środowiska203. Zakup ten stanowił 20% całego taboru autobusowego komunikacji miejskiej w regionie. Pojemność miejsc w zakupionych autobusach
wyniosła 19536204. Inne efekty przeprowadzonych interwencji to wprowadzenie systemów
ITS w postaci: wdrożonych zintegrowanych systemów elektronicznej obsługi w transporcie
publicznym w 4 projektach, elementów systemu informowania podróżnych w 3 projektach205.
Należy nadmienić wysoką skuteczność osiągania efektów rzeczowych Działania 7.2.”Transport
publiczny”. Trzeba jednak podkreślić, że zakupiony tabor autobusowy posłużył nie tyle rozszerzeniu liczby linii komunikacji miejskiej i zwiększeniu częstotliwości kursowania autobusów,
ile zwiększeniu komfortu podróży pasażerów. Czynniki te przełożyły się na zwiększenie liczby
osób korzystających z zakupionych środków transportu. Programowy wskaźnik rezultatu „Liczba osób korzystających dziennie z nowych środków transportu zbiorowego” został przekroczony o 37%, w przypadku osób niepełnosprawnych również przekroczono zakładaną wartość
docelową wskaźnika o 13%. Wskaźniki te wykazują tendencję odwrotną do kontekstu prowadzonych działań czyli liczby pasażerów komunikacji miejskiej. W okresie 2006-2014 liczba pasażerów w województwie śląskim spadła o 31, głównie wskutek likwidacji wielu miejskich i pozamiejskich linii autobusowych i kolejowych. Inwestycja wdrożenia zintegrowanego systemu
zarządzania transportem w Tarnowskich Górach przyniosła, zdaniem badanego beneficjenta,
efekt w postaci bardziej skutecznego zintegrowania komunikacji miejskiej w skali całego KOP.
Efekty zrealizowanych projektów mają również znaczenie środowiskowe. Zdaniem badanych
beneficjentów wdrożone rozwiązania przyczyniły się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 737771,35 MG/rok. Beneficjenci projektów podkreślają, iż zrealizowane projekty
w niepełnym stopniu realizują wszystkie ich potrzeby. Średni wiek autobusów (poza inwestycjami RPO WSL) wynosi ponad 16 lat dla autobusów wysokopodłogowych i 6 lat dla autobusów niskopodłogowych. Zakup nowego taboru siłą rzeczy powoduje więc wymianę zdekapitalizowanych jednostek, a nie uruchamianie nowych linii. Podsumowując, należy stwierdzić, iż
lokalizacja inwestycji w zakresie transportu publicznego odpowiadała na potrzeby, wynikające
z analiz natężenia ruchu, dostępności komunikacji oraz stopnia zużycia infrastruktury komunikacyjnej. Analiza przyjętych przez beneficjentów programowych i projektowych wskaźników
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Wskazany programowy wskaźnik produktu został osiągnięty.
Osiągnięto zakładaną wysokość programowego wskaźnika rezultatu.
Wskaźniki projektowe.
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produktu, wraz z zakładaną wartością docelową pozwala na postawienie tezy, że inwestycje
wsparły przede wszystkim zdekapitalizowany tabor autobusowy. Nie zrealizowano jednak
potrzeb związanych ze zwiększeniem dostępności komunikacji kolejowej w wystarczający
sposób odpowiadający na potrzeby zdiagnozowane w dokumentach strategicznych. Analiza
wskaźników rezultatu i ich osiągniętej wartości docelowej pozwala natomiast na postawienie
tezy, że główne efekty wsparcia transportu publicznego dotyczą zwiększenia dostępności i jakości usług komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz
do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do środowiska.
Zdaniem badanych przedstawicieli IZ RPO WSL przeprowadzone interwencje miał przede
wszystkim kluczowe znaczenie dla podniesienia bezpieczeństwa ruchu, zmniejszenia skali
wypadków drogowych oraz zwiększenia atrakcyjności transportu publicznego w przewozach
lokalnych. Według przedstawicieli instytucji RPO WSL kluczowy jest także uzyskany efekt
środowiskowy, uzyskany zarówno poprzez podniesienie przepustowości dróg, jak i poprzez
podniesienie parametrów autobusów w transporcie zbiorowym. Inwestycje Priorytetu VII pośrednio przyczyniły się do generowania nowych miejsc pracy w regionie. Realizacja projektów
nie pociągnęła za sobą tworzenia trwałych nowych etatów w instytucjach beneficjentów. Niemniej jednak zatrudniono średnio 0,092 osoby na projekt do zarządzania realizacją inwestycji.
Łącznie stanowi to uruchomienie przynajmniej czasowego zatrudnienia dla 24,5 osoby206. Zdaniem badanych w CAWI/CATI beneficjentów projektów Priorytetu VII interwencje przyczyniły się w większym stopniu do generowania nowych miejsc pracy na obszarze oddziaływania
inwestycji drogowych i transportowych, głównie poprzez zwiększenie dostępności lokalnych
i regionalnych rynków pracy oraz przyciąganie inwestycji wokół wspartych ciągów transportowych. W opinii respondentów jeden projekt spowodował średnio utworzenie 11,7 miejsc pracy na obszarze oddziaływania projektu. Łącznie, według szacunków beneficjentów, realizacja
inwestycji transportowych mogła spowodować zwiększenie liczby miejsc pracy na obszarze
wsparcia o 3108 sztuk.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Które potrzeby zidentyfikowane
w ramach poszczególnych priorytetów Programu zostały zaspokojone, a które wymagają
dalszego wsparcia oraz w jakim zakresie wsprarcie Programu wpisało się w potrzeby beneficjentów?
Potrzeby modernizacji sieci drogowej pozostają nadal priorytetowe w dokumentach strategicznych regionu. W Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego przedstawiono wizję rozwoju systemu transportu: „Województwo śląskie regionem o dobrze zorganizowanym systemie transportu, sprawnie i efektywnie zarządzanym oraz bezpiecznym w wymiarze
ekologicznym i technicznym”, której realizacja wymaga szeregu inwestycji infrastruktury drogowej, w tym między innymi kontynuacji i modernizacji infrastruktury sieci transportowych,
wsparcia rozwoju kluczowej infrastruktury transportowej sieci TEN-T; wprowadzenia technologii multimodalnych do krajowych i międzynarodowych korytarzy transportowych. Dokument wykonawczy do Strategii: „Plan rozbudowy dróg wojewódzkich w województwie śląskim” wskazuje na konieczność prowadzenia dalszych inwestycji modernizacji sieci drogowej.
Priorytet dalszych inwestycji wynikanie tylko ze złego stanu technicznego dróg, rosnących wymagań wobec ich nośności w obliczu wzrastającego transportu towarowego, wzrastającego
natężenia ruchu, ale także z luk w zakresie dostępności transportowej niektórych obszarów
województwa.. Konieczne są dalsze inwestycje drogowe pomiędzy miastami i aglomeracjami
206
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Połączono tzw. wiązki projektów, traktując je jako jeden projekt.

regionu a drogami znajdującymi się w sieci TEN-T. Najważniejszymi przykładami są tutaj projekty dotyczące dróg nr 933, 935, 929,925, 921, 789, 408, 913, Trasa N-S czy DTŚ. Istnieje
także potrzeba eliminowania tzw. ”wąskich gardeł” ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji
dotyczących dróg nr 928, 934, 791, 793 oraz Trasa BCT N-S. Występuje również konieczność
poprawy połączeń międzyregionalnych poprzez inwestycje na drogach wojewódzkich nr 934,
948, 941, 408, 494, 492, 491 oraz 786. Sporą grupę projektów, wpisujących się w pożądany plan rozbudowy dróg stanowią również obwodnice miast zapewniające ograniczenie ruchu w centrach tych miast i zmniejszenie presji na środowisko naturalne. Projektami takimi
są obwodnice: Myszkowa, Woźnik, Buczkowic, Pawłowic i Sośnicowic. Podobne funkcje będą
pełnić także inwestycje realizowane w Subregionie Zachodnim (Regionalna Droga Racibórz
– Pszczyna oraz Droga Główna Południowa) Drogowa Trasa Średnicowa Wschód, droga 942
w Bielsku-Białej, Trasa NS czy CBT N-S w Bytomiu.
Potrzeby w zakresie dalszej modernizacji infrastruktury drogowej są również wskazywane
w dokumentach strategicznych poszczególnych subregionów. W SRSC207 zidentyfikowano następujące obszary problemowe infrastruktury drogowej:


ukształtowany tylko częściowo układ tras dla ruchu tranzytowego, omijających Metropolię Górnośląską. Powoduje to nadal utrzymujący się udział zewnętrznego ruchu tranzytowego w ruchu ogółem w Metropolii i pozostałych miastach, a tym samym wpływa niekorzystnie na warunki ruchu środków miejskiego transportu zbiorowego,



nieuporządkowany przebieg tras na kierunku północ-południe oraz nieodpowiadająca
potrzebom ich przepustowość powoduje, szczególnie widoczne w Metropolii nakładanie
się na układ drogowo-uliczny obsługujący kierunek wschód-zachód podróży odbywanych
w relacjach północ-południe, a wiec zwiększenie wielkości ruchu ogółem; stan ten przyczynia się do pogorszenia warunków ruchu środków miejskiego transportu zbiorowego na całym obszarze Metropolii,



niezadowalający stan techniczny wielu odcinków sieci drogowo-ulicznej w miastach,
po których kursują linie publicznego transportu miejskiego; dotyczy to przede wszystkim dróg powiatowych i gminnych, które dodatkowo niekorzystnie wyróżniają się nieuporządkowaniem pod względem technicznym i organizacyjnym (hierarchizacja sieci) oraz niskim poziomem parametrów przepustowościach.

W Strategii Rozwoju Subregionu Północnego do 2020 roku zaakcentowano potrzebę modernizacji częstochowskiego węzła drogowego, tworzonego przez drogi krajowe DK1, DK43
i DK46 oraz drogi wojewódzkie. Wskazano również na potrzebę wprowadzenia rozwiązań
uzupełniających, powiązania drogowego z węzłami autostradowymi oraz tworzenia alternatywnych w stosunku do autostrady rozwiązań umożliwiających przejmowanie ruchu lokalnego
z północnej części subregionu (gminy Kruszyna, Kłomnice, Mykanów, Rędziny). Jako pilne wyzwanie zdiagnozowano zmodernizowanie układu komunikacyjnego stanowiącego zachodnią
obwodnicę miasta Częstochowy – połączenia aglomeracji śląskiej w kierunku Kłobuck, Kępno,
Łask, Łódź (DW492 – DW 904 – DW791). W dokumencie zawarto priorytet budowy korytarza transportowego na linii wschód- zachód -„szlaku staropolskiego” – śladem drogi DK46,
budowy połączeń drogowych z portem lotniczym Częstochowa –Rudniki, modernizacji DK91
będącej alternatywą komunikacyjną dla płatnej autostrady A1. W dokumencie strategicznym
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Strategia Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Perspektywą do 2030 r., Centrum Badań i Ekspertyz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2014.
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Subregionu Zachodniego208 podkreślono potrzebę budowania obwodnic miast na głównych
trasach komunikacyjnych (drogi krajowe i wojewódzkie) spowodowane istnieniem „wąskich
gardeł” na kluczowych odcinkach dróg. Zwrócono także uwagę na dotkliwy w subregionie efekt
tunelu ciągów autostrad Wschód- Zachód (A4) i Północ-Południe (A1) akcentując konieczność
budowania tzw. infrastruktury prostopadłej. Strategia Rozwoju Subregionu Południowego209
definiuje problem niezadowalającego powiązania sieci dróg lokalnych z siecią dróg wyższych
kategorii, a w konsekwencji niedostatecznego wykorzystania rozwijającej się infrastruktury
komunikacyjnej i obniżenie dostępności komunikacyjnej części obszarów subregionu. Zdiagnozowano także potrzebę zwiększenia dostępności komunikacyjnej obszarów peryferyjnych
regionu (należących do OSI „Obszary peryferyjne” – część gmin powiatu cieszyńskiego oraz żywieckiego) oraz zniwelowania tzw. efektu tunelu związanego z siecią autostrad i dróg ekspresowych. Analizując stricte potrzeby beneficjentów Priorytetu VII należy podkreślić punktowy,
ograniczony przedmiotowo zakres realizowanych projektów. Beneficjenci projektów drogowych uważają zrealizowane inwestycje za zakończone, niewymagające dodatkowych prac na
odcinkach objętych wsparciem RPO WSL 2007-2013. W ramach badania dokonano również
pogłębionej analizy WoD w zakresie zdiagnozowanych tam potrzeb beneficjentów. W swoich
wnioskach o dofinansowanie, beneficjenci Działania 7.1.2. RPO WSL 2007-2013 odwoływali
się do potrzeb wyprowadzenia tranzytowego ruchu drogowego z centrum miasta, odblokowania dróg o niskiej przepustowości, poprawy środowiska poprzez zmniejszenie emisji spalin.
Beneficjenci Działania 7.1 RPO WSL 2007-2013 Modernizacja kluczowych elementów sieci
drogowej wskazywali głównie na potrzeby wyprowadzenia ruchu z arterii miejskich, zwiększenia potencjału gospodarczego lub turystycznego obszaru poprzez poprawę dostępności
transportowej.
Rysunek 43. Potrzeba dalszych działań na obszarze projektów Działania 7.1.
RPO WSL 2007-2013
0%
Modernizacja drogi (poszerzenia, zmiana…
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Źródło: Badanie CAWI/CATI z beneficjentami Działania 7.1. RPO WSL N=65
Zdaniem niemal wszystkich respondentów (97%) zrealizowane projekty rozwiązały wszystkie
problemy/wyzwania stanowiące przesłankę ich realizacji. Niemniej jednak co czwarty z nich
wskazuje na potrzebę dalszych prac rozwojowych na danym terytorium. Najczęściej wskazywana jest kontynuacja przebudowywania innych, nieobjętych projektem dróg, budowa infrastruktury uzupełniającej z zakresu BTS. Co trzeci (34%) badany beneficjent Działania 7.1. RPO

208
209

222

Strategia Rozwoju Subregionu Zachodniego na lata 2014-2020, 2015.
Strategia Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz ze Strategią RIT na lata 2014-2020, 2014.

WSL wskazuje na potrzebę kontynuacji efektów projektów perspektywy 2007-2013 w bieżącym okresie programowania.
Poprawa transportu publicznego
Analiza statystyk dotyczących stopnia zdekapitalizowania taboru komunikacji publicznej i infrastruktury kolejowej, przedstawionych w rozdziale dotyczącym logiki interwencji, wskazuje
na niepełne zrealizowanie potrzeby poprawy transportu publicznego w województwie śląskim
w wyniku inwestycji RPO WSL 2007-2013. Problem ten jest nadal traktowany jako priorytetowy w dokumentach strategicznych regionu. Transport zbiorowy znajduje kluczowe miejsce
w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego do roku 2020. W dokumentach wykonawczych
do SRWSL 2020 najważniejsze znaczenie przypisuje się integracji środków transportu zbiorowego z uwzględnieniem transportu kolejowego. Potrzeby te należy uznać za niezaspokojone,
a nawet w niewielkim stopniu uwzględnione w interwencjach RPO WSL 2007-2013.
Należy podkreślić, iż poza Centralną Magistralą Kolejową stan techniczny sieci kolejowej na
Śląsku jest zły, tzn. jest przestarzały i zniszczony, w szczególności w obszarach eksploatacji
górniczej. Tylko na niecałych 13% (ok. 280 km) eksploatowanej sieci kolejowej pociągi są w stanie rozwijać prędkość powyżej 120 km/h. Natomiast, stan aż 1/3 całkowitej długości trakcji
w regionie nie pozwala na przekroczenie 40 km/h. Linie o niezadawalającym stanie technicznym stanowią 54,5% wszystkich linii kolejowych w województwie, natomiast linie o złym stanie technicznym 0,8% (zgodnie z danymi PKP PLK S.A.). Szereg linii kolejowych jest nieeksploatowanych. Część z nich nie nadaje się już do użytku lub została rozebrana. Są to jednak
potencjalne korytarze do wznowienia działalności kolejowej w przyszłości. Ponadto, dworce
oraz przystanki kolejowe, poza kilkoma wyjątkami są w złym stanie. Nie zachęcają do korzystania z transportu kolejowego, jak również w ograniczonym stopniu spełniają funkcje węzłów
przesiadkowych.210 Przeniesienie potoków z transportu drogowego na kolej spowodowałoby
zmniejszenie ilości pojazdów na drogach, co skutkowałoby zmniejszeniem ilości spalin i hałasu
,a tym samym przyczyniło się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska. Przykładem podjętych działań w kierunku zwiększenia udziału transportu kolejowego w przewozach osób jest
reaktywacja przewozów pasażerskich na 2 połączeniach kolejowych, tj. na linii Bytom– Gliwice
– Bytom oraz Tychy – Katowice – Tychy. Zgodnie z „Planem rozwoju kolei w województwie śląskim”, dokumentem wdrożeniowym do Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa
Śląskiego występuje potrzeba zarówno odtworzenia i modernizacji zdekapitalizowanych trakcji kolejowych i infrastruktury dworcowej, jak i reaktywowanie połączeń pasażerskich poprzez
zakup taboru.
Strategia Rozwoju Subregionu Centralnego do roku 2020 definiuje następujące obszary problemowe w zakresie transportu kolejowego:


zły stan linii kolejowych obsługujących przewozy pasażerskie na obszarze Subregionu Centralnego; W jego północnej i zachodniej części, linie S13, S19, S81 i S82 Kolei Śląskich Sp. z o.o. oraz linie Przewozów Regionalnych sp. z o.o. do Kędzierzyna Koźla, Strzelec
Opolskich i Opola, Kluczborka i Wrocławia stanowią jedyny na tym obszarze mający walor
dobrego zorganizowania (układ linii, procedury eksploatacyjne, zasady obsługi pasażerów),
niestety o niskiej jakości usług, publiczny system przewozowy,



wielkość i jakość oferty rynkowej niedostosowana do potrzeb i oczekiwań mieszkańców subregionu; stan ten potwierdza mała liczba linii oferujących co najmniej 15-18 par

210

Analiza możliwości zastosowania zintegrowanych rozwiązań w systemie transportu miejskiego w województwie śląskim,
Deloitte 2011.
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pociągów na dobę, a wiec częstotliwości ich kursowania na poziomie 60 minut. Są to tylko
linie S1, S4 i S5 Kolei Śląskich. Liczba pociągów na tych liniach o podstawowym znaczeniu
dla sprawnej i efektywnej obsługi dużych potoków pasażerskich jest jednak niedostateczna,


nieodpowiadająca potencjałowi przewozowemu i jego lepszemu wykorzystaniu liczba
przystanków na wszystkich liniach obsługujących obszar Metropolii Górnośląskiej,



brak infrastruktury kolejowej ułatwiającej pasażerom przesiadanie i kontynuacje podróży, będącej jednym z zasadniczych warunków przeprowadzenia z powodzeniem międzygałęziowej integracji transportu kolejowego w Subregionie Centralnym.

W Subregionie Północnym głównym wyzwaniem jest przywrócenie przewozu pasażerskiego
na liniach Częstochowa – Włoszczowa i Częstochowa – Lubliniec. Rozwój osadniczy gmin wokół Częstochowy (Aglomeracja Częstochowska) wymaga budowy spójnego systemu pasażerskiej komunikacji miejskiej i podmiejskiej, opartego na przewozach autobusowych i tramwajowych. Odbudowany także powinien zostać system obsługi komunikacją zbiorową autobusową
i mikrobusową całego subregionu. Niezbędne jest tu także stworzenie centrów przesiadkowych gwarantujących wysoką jakość obsługi ruchu pasażerskiego mieszkańców subregionu
i przybywających tu turystów. Jako kluczowe działania wskazano a) zakup taboru kolejowego dla utrzymania dogodnej regularnej komunikacji pasażerskiej na linii nr 1 (Częstochowa –
Katowice, Częstochowa – Radomsko), b) zakup lekkiego taboru typu „autobusy szynowe” dla
utrzymania regularnej komunikacji na liniach Częstochowa – Koniecpol, Częstochowa – Lubliniec), c) modernizację otoczenia dworców kolejowych w Myszkowie i w Koniecpolu w kierunku utworzenia centrów przesiadkowych łączących komunikację zbiorową pasażerską kolejową
i samochodową. Działania te wzmocniłyby efekt modernizacji linii kolejowych na tych trasach,
przeprowadzonej w okresie programowania 2007-2013 ze środków POiIŚ. Dokument strategiczny Subregionu Zachodniego wskazuje na potrzebę reaktywacji pasażerskich połączeń kolejowych i autobusowych zarówno w układzie lokalnym, jak i ponadlokalnym; ze szczególnym
uwzględnieniem uruchomienia połączeń drogowych i kolejowych w układzie E-W w obrębie
subregionu. W Strategii Rozwoju Subregionu Południowego do roku 2020 zidentyfikowano
następujące potrzeby rozwojowe:
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utrzymanie wskaźnika regularności kursowania autobusów liniowych na poziomie nie niższym niż 99%,



zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów na najbardziej obciążonych ciągach komunikacyjnych,



zintegrowanie transportu publicznego na terenie Subregionu Południowego. Celem zapewnienia multimodalności transportu konieczna jest: budowa/rozbudowa zintegrowanych
węzłów przesiadkowych, w szczególności w pobliżu dworców kolejowych (styk komunikacji kolejowej z liniami autobusowymi); budowa parkingów wokół pętli autobusowych oraz
dworców PKP, poprawa stanu infrastruktury drogowej, odpowiednia koordynacja rozkładów jazdy między różnymi gestorami,



wycofywanie z eksploatacji pojazdów przestarzałych technologicznie i awaryjnych oraz
zastępowania ich taborem niskoemisyjnym, nowoczesnym, niskopodłogowym, dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych oraz wyposażonym w: system głosowej zapowiedzi przystanków, klimatyzację przestrzeni pasażerskiej,



zainstalowanie na głównych przystankach elektronicznych tablic umożliwiających przekazywanie pasażerom aktualnych informacji, wprowadzenie rozwiązań ITS.

Mając na względzie funkcjonalne powiązania wewnątrz Subregionu Południowego, nacisk
w dokumentach strategicznych subregionu położony został na potrzebę rewitalizacji linii
kolejowej nr 190 relacji Bielsko-Biała – Cieszyn oraz wprowadzenie ruchu pociągów lekkim
taborem (tzw. szynobusami), którego koszty eksploatacyjne są o wiele niższe w porównaniu
z ciężkimi elektrycznymi zespołami trakcyjnymi. Wszyscy respondenci, którzy zrealizowali
w ramach RPO WSL 2007-2013 inwestycje w tabor komunikacji publicznej deklarują potrzebę dalszej jego wymiany, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji autobusowej i konieczności dopasowania taboru do wymagań Euro6. Potrzeby te wobec skali dekapitalizacji taboru
pozostały niezaspokojone wśród beneficjentów Działania 7.2.. Badani beneficjenci deklarują
również dalszą potrzebę inwestycji w ITS. Jak wynika z analizy literatury przedmiotu potrzeba
ta znajduje silne uzasadnienie. Na tle najbardziej rozwiniętych regionów w kraju województwo
śląskie charakteryzuje się stosunkowo niewielkim stopniem wdrożenia rozwiązań z zakresu
inteligentnych systemów transportowych. Niewielka liczba miast rozpoczęła proces kompleksowej implementacji tego typu projektów, m.in. Katowice, Gliwice, Rybnik, Czechowice Dziedzice oraz Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK
GOP). W przeważającej liczbie przypadków w województwie śląskim inwestycje w zakresie
ITS mają charakter punktowy. Oznacza to, iż nie są one realizowane systemowo i dotyczą m.in.
wyłącznie pojedynczych skrzyżowań lub są wdrażane przy okazji realizacji większych projektów. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż realizowane są one w dużej mierze z budżetów
własnych gmin. Badani eksperci – uczestnicy wywiadu grupowego – podkreślali, iż budowane w partnerstwie gmin systemy ITI są główna potrzebą udrożniania sieci ruchu drogowego
w bieżącym okresie programowania. W perspektywie lat 2014-2020 szanse na wprowadzenie
szerszych systemów ITS mają projekty realizowane w formule ZIT. Zdaniem badanych przedstawicieli IZ RPO WSL i IP2 potrzeby wymiany taboru autobusowego, modernizacja sieci kolejowej są kluczowymi potrzebami komunikacyjnymi w skali regionu ze względu na możliwość
wykorzystania gęstej, odpowiadającej potencjałowi osadniczemu sieci drogowej i kolejowej.
W opinii ekspertów –uczestników wywiadu grupowego największe znaczenie będzie miało
zastosowanie rozwiązań bezpieczeństwa ruchu drogowego na modernizowanych drogach poprzez budowę zatok, zastosowanie ITS oraz w przypadku transportu publicznego – tworzenie
priorytetyzacji obszaru ruchu dla wspartego taboru autobusowego np. poprzez budowanie
buspasów. Uczestnicy FGI z IZ / IP 2 podkreślili, iż w okresie programowania 2014-2020 instrument ten powinien być podstawowym narzędziem kształtowania efektywności energetycznej
w przestrzeni miejskiej. We wnioskach o dofinansowanie projektów beneficjenci podkreślali
potrzebę poprawy jakości i obniżenia kosztów eksploatacji taboru. Zrealizowane inwestycje –
jak wynika z treści wniosków – odpowiadały także na potrzebę poprawy bezpieczeństwa pasażerów, komfortu jazdy oraz komfortu przystanków. Potrzeby te nie zostały, w ich opinii, w pełni
zaspokojone. W opinii beneficjentów, badanych w ramach indywidualnych wywiadów pogłębionych, konieczna jest dalsza kontynuacja inwestycji w tabor i infrastrukturę przystankową
w związku z ich znacznym zdekapitalizowaniem. Podsumowując, należy stwierdzić konieczność kontynuacji inwestycji drogowych w zakresie zwiększenia przepustowości kluczowych
dróg, szczególnie w obliczu wzrastającej roli transportu towarowego. Pilną potrzebą jest także
modernizacja sieci kolejowej i wymiana zdekapitalizowanego taboru komunikacji zbiorowej,
szersze stosowanie narzędzi ITS oraz modernizacja jezdni pod względem priorytetyzacji ruchu
transportu zbiorowego.
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Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Jaki udział w realizacji przyjętej strategii rozwoju miał RPO WSL (w obszarach, których dotyczyły jego poszczególne priorytety)?
W jakim stopniu działania i projekty podejmowane w ramach RPO WSL były kompatybilne
i synergiczne z innymi programami i działaniami i wzajemnie się z nimi uzupełniały?
W okresie 2007-2013 na terenie regionu realizowano Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015. Zakładała ona w obszarze transportu podejmowanie działań w ramach następujących zadań:


rozbudowa i zintegrowanie publicznego transportu pasażerskiego w regionie,



wspieranie budowy centrów logistycznych i terminali transportu kombinowanego,



budowa nowych odcinków dróg uzupełniających istniejące sieci,



wspieranie budowy systemu obwodnic wokół miast,



poprawa stanu istniejących dróg, szlaków kolejowych i wodnych,



tworzenie zintegrowanego systemu przewozów pasażerskich,



tworzenie zintegrowanego systemu przewozów towarowych,



remonty i modernizacja dróg.

Wsparte projekty w pełni odnosiły się do założeń i celów Strategii. Pogłębiona analiza WOD
wskazuje na wysoką korespondencję celów projektowych na poziomie lokalnym z celami strategicznymi na poziomie regionu. Biorąc pod uwagę, iż nakłady inwestycyjne ogółem na transport i gospodarkę magazynową w regionie w latach 2007-2014 wyniosły 33 135 200 000
PLN, udział inwestycji RPO WSL należy szacować na 75% wszystkich nakładów w regionie
w tej dziedzinie w okresie programowania. Udział ten, zgodnie z zakresem przedmiotowym
Działania 7.1. i Działania 7.2. RPO WSL 2007-2013, dotyczył działań rozbudowujących publiczny transport pasażerski, budowy nowych odcinków dróg uzupełniających istniejące sieci,
budowy obwodnic wokół miast, remontów i modernizacji dróg211. Biorąc pod uwagę, iż tabor
8 wagonów kolejowych nabytych w ramach projektu „Dostawa Elektrycznych Zespołów Trak-

211
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Inwestycje w tabor kolejowy do przewozów regionalnych występowały w komplementarności z następującymi inwestycjami POIIŚ:
1. POIiŚ 7.1-11.1 Modernizacja linii E 30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków Kontrakt Nr1, modernizacja odcinka Sosnowiec Jęzor – Jaworzno Szczakowa – Kraków Główny Towarowy o długości 58,237 km; inwestycja zaplanowana
na lata 2009-2016, obecnie w trakcie realizacji,
2. POIiŚ 7.1–70 Poprawa jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 143 na odcinku Kalety – Kluczbork, termin realizacji przedsięwzięcia 2012-2015,
3. POIiŚ 7.1–69 Poprawa jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 1, 133,
160, 186 na odcinku Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Jaworzno Szczakowa, termin realizacji przedsięwzięcia
2012-2015, obecnie w trakcie realizacji,
4. POIiŚ 7.1–66 Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 1 na
odcinku Koluszki – Częstochowa, termin realizacji przedsięwzięcia 2012-2015,
5. POIiŚ 7.1–67 Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 61 i 700
na odcinku Częstochowa – Fosowskie, termin realizacji przedsięwzięcia 2013-2015,
6. POIiŚ 7.1-42 Prace przygotowawcze dla modernizacji linii kolejowej E 65 Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice –
Zebrzydowice/Zwardoń – granica państwa – faza II. Czas realizacji 2011-2013. Stacje kolejowe Czechowice Dziedzice,
Zebrzydowice, Zwardoń – Lista podstawowa POIiŚ 7.1-2.2,
7. POIiŚ 7.1-78. Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 140
i 158 na odcinku Rybnik – Chałupki. Czas realizacji 2013-2014. Inwestycje RPO WSL w tabor kolejowy były również komplementarne do inwestycji odtworzeniowych trakcji kolejowych zrealizowanych ze środków krajowych.
		
1. modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa, inwestycja na lata 2010-2013,
		
2. rewitalizacja linii kolejowej nr 132/135 na odcinku Gliwice Łabędy – Strzelce Opolskie – Opole, Groszowice,
		
inwestycja zaplanowana na lata 2010-2015; całkowity koszt projektu (w PLN): 255 098 000, źródła finansowania:
		
Budżet Państwa, Środki własne,
		
3. linia kolejowa nr 1 Zawiercie – Katowice, inwestycja zrealizowana w latach 2012-2013,

cyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych” miał być docelowo użyty na
terenie całego regionu w przewozach regionalnych, remonty trakcji kolejowych, realizowane
ze środków POIIŚ i ze środków krajowych pozostały w komplementarności z projektem RPO
WSL. Projekt RPO WSL 2007-2013 wystąpił w synergii z modernizacją linii kolejowej nr 4 oraz
z inwestycją ze środków krajowych uruchamiającą SKM Tychy-Katowice.
Inwestycje w tabor autobusowy oraz elementy ITS na terenie Subregionu Centralnego pozostały w komplementarności do inwestycji w tabor kolejowy i trolejbusowy w Aglomeracji Górnośląskiej w ramach POiIŚ 2007-2013 oraz w synergii z planowanymi efektami projektu Działania 2.2. RPO WSL 2007-2013 „ŚKUP”. W ramach projektu POiIŚ 2007-2013 „Modernizacja
infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Metropolii Górnośląskiej wraz z infrastruktura
towarzysząca” zmodernizowano ok. 46 km toru pojedynczego, rozbudowano infrastrukturę
torową i sieciową, zakupiono 30 szt. nowoczesnego taboru częściowo niskopodłogowego oraz
zmodernizowano 75 szt. tramwajów 105N. W Tychach przebudowano 3,13 km sieci trakcji
trolejbusowej, zakupiono 15 nowoczesnych trolejbusów, zbudowano 2 parkingi wielopoziomowe. Inwestycje w transport publiczny na terenie KZK GOP w połączeniu z elektronicznym
biletem realizują warunki konieczne do zintegrowania transportu Aglomeracji. Dobrą praktyką
komplementarności międzyprogramowej jest zintegrowanie systemu transportu miejskiego
wspartego w ramach POIiŚ z inwestycjami w infrastrukturę dworcową SKM na obszarze Tychów w ramach RPO WSL 2007-2013.
Z kolei inwestycje w tabor autobusowy w ramach projektu „Rozwój transportu publicznego
w gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego” pozostawał w synergii z projektem
drogowym, zrealizowanym w ramach Działania 7.1.2. dotyczącym kompleksowej przebudowy
ulicy Opawskiej w Raciborzu. Beneficjenci projektów drogowych rzadko wskazywali inwestycje drogowe wyższego rzędu jako inwestycje komplementarne, częściej odwołując się do projektów realizowanych w ramach Działań 6.2., Działań 4.2 i 4.3. Analiza przestrzenna realizowanych projektów drogowych wskazuje na ich wpływ na zwiększenie dostępności wspartych
w ramach RPO WSL 2007-2013 obiektów kultury o znaczeniu ponadlokalnym, wielofunkcyjnych inwestycji miejskich. Przeprowadzone inwestycje drogowe zwiększyły też dostępność
miejsc atrakcyjnych turystycznie.
Wpływ na wskazaną wyżej ścieżkę komplementarności – zwiększania atrakcyjności miejsc turystycznych, instytucji publicznych i kultury, rynków pracy o znaczeniu ponadlokalnym wynikał z przeznaczenia blisko połowy alokacji na projekty strategiczne w skali regionalnej (Projekty Kluczowe) i regionalnej (PRS). We wskazanych ścieżkach wyboru projektów kryterium
komplementarności i spójności z systemem transportowym istotnym w skali ponadlokalnej
stanowił jedną z podstawowych zasad selekcji inwestycji. Mechanizm ten wart jest kontynuowania w obecnej perspektywie finansowej. W przypadku projektów konkursowych zastosowano mechanizm oceny odwołania się do potrzeb na obszarze bezpośredniego oddziaływania
projektu oraz w kontekście szerszego systemu transportowego. Ze względu na dominujący
typ beneficjenta – JST i jego jednostki organizacyjne nie można wyszczególnić wpływu tej
zmiennej na komplementarność i spójność przeprowadzonych działań. W przypadku wsparcia

		
		
		
		
		
		
		

4. rewitalizacja linii kolejowych nr 134, 137 i 138 Gliwice Łabędy – Katowice – Sosnowiec Jęzor, realizacja inwestycji
w latach 2012-2015; całkowity koszt projektu (w PLN): 285 000 000, źródła finansowania: Budżet Państwa,
Fundusz Kolejowy.
5. rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew, odcinek Inowrocław – Zduńska Wola Chorzów Batory,
inwestycja zaplanowana na lata 2012-2015.
6. rewitalizacja linii nr 144 na odcinku Fosowskie – Opole, lata realizacji: 2013-2014, całkowity koszt projektu
(w PLN): 114 575 100,00 PLN, źródła finansowania: Budżet Państwa.
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w Priorytecie VII RPO WSL nie wystąpił problem niedostatecznej informacji dla beneficjentów
ze względu na priorytetyzację inwestycji transportowych w lokalnych, subregionalnych i regionalnych strategiach rozwoju. Podsumowując, należy podkreślić wysoki udział środków RPO
WSL 2007-2013 w modernizowaniu układu drogowego i drogowego transportu publicznego.
Wsparte przedsięwzięcia wykazują się wysokim stopniem komplementarności z inwestycjami
POiIŚ zrealizowanymi na terenie województwa śląskiego.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Czy stopień realizacji celów szczegółowych jest równomierny w każdym z subregionów? W jakich obszarach wsparcie w subregionach było za małe lub niewystarczająco skuteczne?
Analiza przestrzenna ilościowego i wartościowego rozkładu projektów wskazuje na dominację inwestycji ukierunkowanych na modernizację elementów kluczowej i uzupełniającej sieci drogowej na terenie Subregionu Centralnego. Inwestycje przeprowadzone na tym
obszarze przyczyniły się w największym stopniu do większości efektów rzeczowych Programu
w obszarze transportu drogowego. Najmniej inwestycji drogowych zrealizowano na obszarze
Subregionu Zachodniego. Niemniej jednak to właśnie na obszarze tego subregionu wybudowano
i przebudowano największą długość dróg wojewódzkich (49%), obwodnic (69%), wybudowano
największą liczbę skrzyżowań (56%), przebudowano najwięcej przejść dla pieszych (46%) i najwięcej sygnalizacji świetlnych (50%), wybudowano najwięcej nowych przejazdów kolejowych
(50%) oraz wybudowano najdłuższe ciągi pieszo-rowerowe (75%) i najdłuższe utwardzone pobocza (82%)212. Subregion Południowy generował w skali regionu największą liczbę wybudowanych i przebudowanych zatok autobusowych (65%), wybudowanych chodników i nowych sieci
kanalizacyjno-deszczowych (odpowiednio 46% i 39%).213 W Subregionie Południowym przebudowano najwięcej istniejących mostów i skrzyżowań (odpowiednio 100% i 35%).214Wybudowano też najwięcej nowych przejść dla pieszych (68%) i zatok autobusowych (42%). W Subregionie Północnym przebudowano największą długość istniejących ciągów pieszych i rowerowych
(57%), oraz istniejących utwardzonych poboczy (46%)215. Inwestycje w obszarze elementów
kluczowej sieci drogowej (Działanie 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów
sieci drogowej) przeprowadzone na terenie Subregionu Zachodniego mają najwyższy udział
w generowaniu programowego wskaźnika rezultatu „Skrócenie czasu przejazdu samochodów
osobowych” i „Skrócenie czasu przejazdu samochodów ciężarowych” (odpowiednio 48% i 61%),
głównie ze względu na brak monitorowania tych wskaźników w projektach realizowanych na
terenie Subregionu Centralnego. Zdaniem przedstawiciela Subregionu Zachodniego, wkład
subregionu w realizację wskazanego wskaźnika rezultatu wynikał przede wszystkim z koncentracji inwestycji na odcinkach dróg o najmniejszej przepustowości i jednocześnie największym
znaczeniu dla potoków ruchu osobowego i towarowego. Pozostałe efekty rzeczowe Działania
7.1.1. RPO WSL rozłożone są proporcjonalnie do zaangażowania środków Programu w ujęciu terytorialnym216. Analizując rozkład przestrzenny efektów rzeczowych Działania 7.1.2. RPO WSL
2007-2013 „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”
(uzupełniające elementy infrastruktury drogowej) należy podkreślić brak wyraźnej dominacji
któregokolwiek z subregionów w generowaniu wskaźników rezultatu. Można jednak zauważyć,
iż najwyższe efekty zwiększenia natężenia ruchu uzyskano w Subregionach Południowym i Za212
213
214
215
216
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chodnim, podczas gdy największy udział w generowaniu skrócenia czasu podróży miały projekty
zrealizowane w Subregionach Północnym i Południowym. Subregion Centralny zyskał w wyniku RPO WSL 2007-2013 najwyższy wzrost nośności modernizowanych dróg. W obu omawianych działaniach udział w generowaniu programowego wskaźnika rezultatu „Liczba wypadków
drogowych”, „Liczba zabitych w wypadkach drogowych” najwyższy był na obszarze inwestycji
Subregionu Centralnego. Zdaniem badanych ekspertów – uczestników wywiadu grupowego –
głównym czynnikiem wpływającym na wartość tego wskaźnika była koncentracja budowy obwodnic w Subregionie Centralnym. Inwestycje zmierzające do poprawy transportu publicznego
zostały skoncentrowane w Subregionie Centralnym. Poza nim zrealizowano jedynie 3 projekty w Aglomeracji Rybnickiej (transport autobusowy), 2 projekty w mieście Częstochowa oraz 4
projekty w Subregionie Południowym. Większość efektów rzeczowych Programu została więc
osiągnięta na obszarze centralnym. Należy jednak podkreślić, iż projekty zwiększające tabor
tramwajowy realizowane były wyłącznie w Subregionie Północnym. Linie kolejowe KZK GOP
zostały bowiem wsparte inwestycyjnie w ramach projektu POiIŚ „Modernizacja infrastruktury
tramwajowej i trolejbusowej w Metropolii Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
Podsumowując, należy wysoko ocenić trafność i adekwatność terytorialnego rozkładu interwencji OP7 RPO WSL 2007-2013. Analiza dokumentów strategicznych oraz WoD wskazuje na
fakt, iż koncentracja wsparcia w Subregionie Centralnym odpowiadała zarówno proporcji zdegradowania dróg, natężenia ruchu, częstości występowania „wąskich gardeł”, przy kluczowym
znaczeniu obszaru dla regionalnego rynku pracy oraz inwestycji gospodarczych i transportu towarowego. Subregion ten miał najwyższy udział w osiągnięciu wskaźników Programu. Relatywnie duży udział inwestycji w Subregionie Południowym wspiera nie tylko lokalne centra wzrostu,
ale również obszary atrakcyjne turystycznie w powiecie cieszyńskim i żywieckim, co pozostaje
w zgodności ze strategicznymi przesłankami rozwoju subregionu. W subregionie tym osiągnięto najwyższe w skali regionu wskaźniki wzrostu natężenia ruchu i skrócenia czasu przejazdu na
drogach lokalnych. Wątpliwości budzić może relatywnie niski udział Subregionu Zachodniego,
w świetle diagnozy słabego skomunikowania obszarów poza Aglomeracją Rybnicką z resztą regionu. Subregion ten, w znacznym stopniu jednak przyczynił się do osiągnięcia zakładanej wartości wskaźnika dotyczącego skrócenia czasu przejazdu w skali całego województwa. Wydaje
się, iż inwestycje w infrastrukturę drogową Raciborza i jego obszaru funkcjonalnego powinny
mieć większy udział w przyszłych inwestycjach drogowych, ze względu na konieczność włączenia zachodnich powiatów subregionu w zintegrowany system transportu drogowego i system
komunikacji publicznej. Subregion Północny jako jedyny miał wkład w realizację programowego
wskaźnika produktu „Długość przebudowanych linii tramwajowych” oraz „Długość wybudowanych linii tramwajowych”. Jak wynika z wywiadu z przedstawicielem beneficjenta tych projektów
oraz z analizy dokumentów strategicznych, cel ten był priorytetowy w skali subregionu głównie
ze względu na tendencje migracyjne w subregionie oraz konieczność udrożnienia dróg miejskich
w Częstochowie, będącej głównym miejscem pracy dla pozostałych ośrodków subregionu.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Czy i jakie zidentyfikowano negatywne efekty realizowanego wsparcia w ramach poszczególnych priorytetów? Czy i jakie
pojawiły się pozytywne efekty nieplanowane w wyniku realizacji Programu? Jakich priorytetów, działań/poddziałań/typu projektów dotyczyły i jaki miały wpływ na realizację celów
szczegółowych Programu?
W opinii przedstawicieli IZ RPO WSL przeprowadzone interwencje będą powodować odłożone w czasie efekty długookresowe zwiększające atrakcyjność inwestycyjną Śląska oraz zwiększać rolę miast wspartych w ramach Działania 7.2. „Transport publiczny” jako regionalnych
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i lokalnych rynków pracy. Jak wynika z pogłębionej analizy WoD beneficjenci projektów drogowych oraz transportu publicznego oczekują w dłuższej skali zwiększenia tendencji osiedleńczych na wspartych obszarach. Zdaniem badanych beneficjentów Działania 7.1. RPO WSL
2007-2013 „Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej” realizacja
projektów przyczyniła się do podniesienia kompetencji instytucji w zakresie projektowania
i realizowania inwestycji w sieć drogową.
Rysunek 44. Czy realizacja projektu/ów dofinansowanych z RPO WSL przyniosła któreś ze zmian w sposobie funkcjonowania Państwa instytucji?
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Źródło: Badanie CAWI/CATI wśród beneficjentów Działania 7.1. RPO WSL N=65
Realizacja projektów drogowych nie przyniosła negatywnych efektów substytucji, ani przeniesienia ruchu. Natężenie ruchu (programowy wskaźnik produktu) wzrosło na zmodernizowanych odcinkach dróg w stopniu przekraczającym założenia. Dzięki budowie obwodnic
wyprowadzono z miast objętych tym typem wsparcia ruch tranzytowy, co przyczyniło się do
zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, zmniejszenia korków w miastach, poprawy stanu
powietrza. Realizacja projektu nie spowodowała także rezygnacji z innych, równie ważnych
inwestycji, ani podejmowania decyzji o modernizacji drogi i infrastruktury inżynierii drogowej
bez wcześniejszego priorytetu działań. Zdaniem ekspertów, uczestników wywiadu grupwego,
budowa obwodnic przyczyni się do zwiększenia potencjału transportu towarowego, co przełoży się na wskaźniki gospodarcze wspartych obszarów. Inwestycje w transport publiczny nie
spowodowały jednak wzrostu udziału transportu publicznego w przewozie osób, co – zdaniem
badanych ekspertów – spowodowane jest zarówno za niską skalą interwencji jak i niepełnymi
inwestycjami, nie uwzględniającymi priorytetyzacji ruchu autobusowego na drogach miejskich.
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Rysunek 45. Potencjalne efekty negatywne leżące po stronie beneficjenta.
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Źródło: Badanie CAWI/CATI wśród beneficjentów Działania 7.1. RO WSL 2007-2013
Respondenci na ogół twierdzą, że brak dofinansowania spowodowałby odłożenie w czasie zaplanowanej inwestycji bądź zrealizowanie jej w niepełnym zakresie.
Rysunek 46. Czy gdyby nie udało się Państwu pozyskać dofinansowania, czy
skutkowałoby to…
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Źródło: Badanie CAWI/CATI wśród beneficjentów Działania 7.1. RO WSL 2007-2013
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Badani w wywiadach pogłębionych beneficjenci projektów poprawy transportu publicznego
najczęściej deklarują relatywnie niską priorytetyzację zrealizowanych działań, twierdząc, iż
brak wsparcia ze środków EFRR spowodowałby rezygnację z uzupełnienia taboru. Przeprowadzone inwestycje przyniosły jednak efekty dodatkowe, poza podniesieniem komfortu podróżnych, umożliwieniem korzystania ze środków transportu przez osoby niepełnosprawne.
Uruchomiono nową, dodatkową linię w Częstochowie i Rybniku, przedłużono linie autobusowe w pozostałych lokalizacjach. Zmodernizowanie taboru podniosło zainteresowanie sąsiadujących gmin zintegrowaniem transportu publicznego w ujęciu międzygminnym. Jest to
bardzo istotny, niezakładany przez beneficjentów Działania 7.2. „Transport publiczny” efekt
dodatkowy inwestycji w tabor autobusowy. Należy podkreślić, że zakupiony tabor w zdecydowanej większość środków komunikacji (90%) wymienił zdekapitalizowane autobusy, powodując efekt substytucji w ogólnej liczbie taboru. Podsumowując, należy podkreślić brak
negatywnych efektów wsparcia. Inwestycje w zakresie wymiany taboru autobusowego w niewystarczającym stopniu jednak przełożyły się na rozszerzenie zasięgu transportu publicznego.
Odnotowano dodatkowe, niezakładane efekty pozytywne, takie jak rozwinięcie współpracy
międzygminnej dla użytkowania zakupionego taboru. Przeprowadzone działania prowadzone
były równolegle do innych, niezbędnych inwestycji transportowych.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Jaki był wpływ (pozytywny i negatywny) czynników zewnętrznych na wdrażane interwencje w ramach Programu, a także na
poszczególne priorytety Programu? Jakie zidentyfikowano obszary ryzyka i bariery uniemożliwiające sprawne wdrażanie Programu?
Zdaniem badanych przedstawicieli IZ RPO WSL beneficjenci dostarczali problemów związanych z zamówieniami publicznymi, koniecznością przeprowadzenia dodatkowych inwestycji –
np. zabezpieczeń. Ważnym czynnikiem prawnym wpływającym na skalę działań projektowych,
oraz wpływającym na modyfikację podejmowanych działań była wieloletnia procedura ustalania kwalifikowalności podatku VAT w realizowanych interwencjach. Większość badanych beneficjentów (95%) inwestycji drogowych nie stwierdza problemów przy realizacji projektów.
Barier realizacyjnych nie doświadczyli również beneficjenci projektów Działania 7.2. RPO
WSL „Transport publiczny”. Analizując jednak efekty Programu można zauważyć silną interwencję czynników utrudniających osiągnięcie zakładanych efektów zakresie bezpieczeństwa
ruchu drogowego bądź zastosowania tzw. inteligentnych systemów transportowych. Badani
eksperci – uczestnicy FGI podkreślają, iż bariera wynikająca z niskiej skali działań partnerskich,
międzygminnych – była głównym czynnikiem niewystarczającej optymalizacji narzędzi ITS zastosowanych w transporcie międzymiastowym. Z kolei w zakresie transportu publicznego zidentyfikowano większe niż zakładane obciążenie budżetu organów prowadzących transport
publiczny kosztami rekompensat dla przewoźników z tytułu utraconego zysku. Zdaniem badanych beneficjentów projektów z obszaru transportu publicznego czynnik ten był ujęty w analizach ryzyka. W projektowaniu zakresu interwencji można zauważyć niską skłonność beneficjentów do wdrażania systemów bezpieczeństwa ruchu poza typowymi obiektami inżynierii
drogowej. Jak wynika z analizy literatury przedmiotu217 w sytuacji, gdy warunki finansowe lub
naturalne warunki terenu uniemożliwiają np. budowę ronda pożądane jest wprowadzenie różnych elementów ITS. Analiza zakresu inwestycji drogowych wskazuje na brak kompleksowego
myślenia o zapewnieniu wszystkich warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach
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Analiza możliwości zastosowania zintegrowanych rozwiązań w systemie transportu miejskiego w województwie śląskim,
Deloitte 2011.

prowadzonych działań. Do najczęściej wymienianych problemów w przypadku realizacji inwestycji poprawiających BTS należy niewystarczająca wielkość środków finansowych w budżecie
gminy na remonty i poprawę bezpieczeństwa obiektów drogowych. Wysokość nakładów inwestycyjnych organów prowadzących infrastrukturę drogowa na cele remontowe w województwie śląskim należy do najniższych w kraju. Na etapie projektowania inwestycji bez wątpienia
czynnikiem negatywnie wpływającym na uwzględnienie elementów BTS są koszty opracowania dokumentacji wykonawczej inżynierii drogowej. Dużym problemem są również kwestie
ochrony środowiska, które niekiedy opóźniają lub wręcz uniemożliwiają realizację inwestycji.
Niezwykle czasochłonna pozostaje kwestia przygotowania odpowiednich ekspertyz, a następnie czekania na decyzję dotyczącą uwarunkowań środowiskowych. Ze względu na silny stopień
urbanizacji województwa śląskiego oraz istotny udział lasów istotny problem, jaki pojawia się
w przypadku realizacji projektów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego dotyczy
braku przestrzeni do rozbudowy infrastruktury drogowej. W projektach realizowanych w ramach Działania 7.2. RPO WSL „Transport publiczny” zwraca uwagę niewielki udział projektów realizujących poszczególne elementy ITS (6 projektów). Należy odnotować w tym miejscu bariery wdrażania tych systemów. Pierwsza z nich wynika z braku strategii wdrażania ITS
na poziomie krajowym oraz niewystarczającym dostosowaniu ustawodawstwa polskiego do
coraz szybciej rozwijających się inteligentnych technologii, co stanowi istotną barierę dla ich
wdrożenia. Kolejna bariera związana jest z czasochłonnością i kosztochłonnością opracowania dokumentacji umożliwiającej realizację nawet niewielkich inwestycji ITS, co zabiera bardzo
dużo czasu, a przy tym jest niekiedy bardzo kosztowne i stanowi znaczący (do 15%) procent
kosztu całej inwestycji. Istotną kwestią jest również niewystarczający poziom współpracy
międzygminnej w zakresie przeprowadzenia wspólnej inwestycji, uwzględniającej wszystkie
parametry zintegrowanego systemu transportu publicznego, również między Aglomeracjami.
Wydaje się jednak, że wskazane wyżej bariery efektywnej realizacji projektów transportowych
mogą zostać zniwelowane w ramach realizacji formuły ZIT. Beneficjenci projektów Działania
7.2. RPO WSL ,,Transport publiczny” doświadczają wyższych niż zakładali kosztów rekompensat dla przewoźników transportu publicznego. Zainterweniował czynnik demograficzny oraz
czynnik zwiększonej konkurencji przewoźników prywatnych. Zakupiony tabor autobusowy
wozi głównie osoby uprawnione do zniżki. Nie zaobserwowano braku zainteresowania aplikowaniem o środki Priorytetu VII. Podsumowując, można podkreślić silną interwencję czynników utrudniających osiągnięcie zakładanych efektów zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego bądź zastosowania tzw. inteligentnych systemów transportowych. Z kolei w zakresie
transportu publicznego zidentyfikowano większe niż zakładane obciążenie budżetu organów
prowadzących transport publiczny kosztami rekompensat dla przewoźników z tytułu utraconego zysku.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: W przypadku jakich typów beneficjentów zidentyfikowano brak bądź niewystarczające zainteresowanie aplikowaniem
o środki w ramach RPO WSL (w podziale na priorytety)? Jakie można wskazać przyczyny
takiej sytuacji? Czy i w jaki sposób można to doświadczenie wykorzystać przy realizacji RPO
WSL 2014-2020?
W obszarze transportu nie identyfikowano przypadków braku zainteresowania aplikowaniem
o środki w ramach RPO WSL. Beneficjentami środków pomocowych były JST i ich związki
w zakresie działania 7.1 oraz JST i zakłady transportu publicznego w zakresie działania 7.2.
Wszystkie typy aplikowały. Pośród potencjalnych beneficjentów nie zidentyfikowano takich,
którzy nie byliby zainteresowani aplikowaniem o środki w obszarze transportu. W ramach
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Priorytetu VII RPO WSL 2007-2013 do końca 2014 roku218 złożono 364 wnioski o dofinansowanie poprawne formalnie, na kwotę wnioskowanego dofinansowania 691,17 mln EUR, co
stanowiło 150% alokacji priorytetu. W ramach Działania 7.1. RPO WSL Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej zatwierdzono w tym okresie wnioski o dofinansowanie na kwotę stanowiącą 127,96% przeznaczonej alokacji, zaś w Działaniu 7.2. RPO WSL Transport publiczny
zatwierdzono wnioski, których wartość stanowiła 102% alokacji. W I półroczu 2015 roku219,
wskutek oszczędności projektowych w Priorytecie 7.2. RPO WSL procent wykorzystanej alokacji wyniósł 99,89%. Rozpisano dwa dodatkowe konkursy dla Działania 7.1. RPO WSL 20072013 co spowodowało domknięcie alokacji.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Jaka jest efektywność udzielonego
wsparcia, rozumiana jako stosunek poniesionych nakładów finansowych do osiągniętych
rezultatów, z uwzględnieniem jednostkowych kosztów inwestycji? Które typy projektów
okazały się najbardziej efektywne w ramach poszczególnych priorytetów? Jakie są tego
przyczyny? Jakie działania w okresie 2014-2020 należy podjąć, aby zwiększyć efektywność
udzielanego wsparcia?
Średni koszt przebudowy drogi (najczęstszego typu inwestycji) różnicuje się w zależności
od typu drogi (wojewódzka, powiatowa, gminna). Średni koszt przebudowania km drogi wojewódzkiej wynosi 13412957 PLN, podczas, gdy średni koszt wybudowania drogi powiatowej zamyka się w wysokości 1862986 PLN, zaś koszt jednostkowy km drogi gminnej wynosi
2846586 PLN. Średni koszt przebudowy 1 km drogi gminnej w WSL jest przy tym niższy niż
w województwach: lubuskim, małopolskim i zachodniopomorskim. Większą efektywność osiągnięto jedynie w województwie lubelskim i mazowieckim, gdzie inwestycje przeprowadzano
głównie na terenach wiejskich o niższych kosztach gruntu i niższych kosztach dodatkowej inżynierii drogowej. Średni koszt przebudowy drogi powiatowej jest porównywalny z kosztem
uzyskanym w ramach RPO w województwie lubuskim, oraz niższy niż koszt jednostkowy odnotowany w województwie zachodniopomorskim. Efektywność kosztowa przebudowy dróg powiatowych w skali międzyregionalnej jest silnie uwarunkowana lokalizacją modernizowanych
ciągów komunikacyjnych oraz zakresem dodatkowej inżynierii drogowej. W województwie
śląskim można zaobserwować najwyższy koszt jednostkowy przebudowy dróg wojewódzkich.
Wynika on przede wszystkim z lokalizacji budowanych obwodnic, współwystępujących z przebudową dróg wojewódzkich oraz z wysokiego zurbanizowania obszaru co pociąga za sobą
wyższe niż w innych województwach benchmarkowych koszty wykupu gruntów.
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Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WSL 2007-2013 w 2014 roku.
Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WSL 2007-2013 w I półroczu 2015 roku.

Tabela 30. Zestawienie średniego kosztu jednostkowego inwestycji drogowych ze środków RPO w województwie śląskim i województwach referencyjnych w PLN220
Wskaźnik
Długość przebudowanych
dróg gminnych
Długość przebudowanych
dróg powiatowych
Długość przebudowanych
dróg wojewódzkich

RPO WSL

RPO WL

LRPO

RPO WM

MRPO

RPO WZP

2846586

1319285

3716649

1042410

7387602

3286683

1862986

734006

1854808

1368147

1116786

2856859

13412957

205005

1910925

3033845

1622071

1582930

Źródło: opracowanie własne na podstawie baz NSRO, SIMIK, czerwiec 2016
W skali województwa śląskiego różnice w wysokości kosztu jednostkowego wynikają w pierwszym rzędzie ze skali inwestycji dodatkowych związanych z koniecznością wykonania takich
obiektów inżynierii drogowej jak pobocza, ciągi piesze i rowerowe, skrzyżowania, wiadukty,
itp. Koszty te są wyższe w wypadku modernizacji dróg wojewódzkich ze względu na konieczność wykupienia terenów pod dodatkową inżynierię drogową. W przypadku inwestycji w drogi powiatowe i gminne skala inwestycji w obiekty inżynierii drogowej jest mniejsza, koszt wybudowania sygnalizacji świetlnej czy przebudowy chodnika nie pociąga za sobą konieczności
wykupienia gruntów. Rodzaj dróg jest też ściśle związany z natężeniem ruchu towarowego,
który pociąga za sobą wyższe wymagania dotyczące parametrów drogi. Podsumowując można
stwierdzić, że największą efektywność kosztową wykazuje typ projektu – budowa drogi gminnej poza terenami miejskimi z relatywnie niskimi nakładami na inżynierię drogową poprawiającą bezpieczeństwo użytkowników drogi i niskim kosztem gruntów niezbędnych do wykupienia
na ten cel, najmniejszą zaś budowa drogi wojewódzkiej na terenie miasta wymagająca nakładów na obiekty inżynierii drogowej na terenach prywatnych, o wysokich kosztach wykupienia.
W przypadku województwa śląskiego nie można mówić o wpływie efektu skali na koszt jednostkowy. Najtańszy jest koszt wybudowania drogi gminnej, gdy jej długość nie przekracza
0,5 km. Wynika to z uwarunkowań konieczności realizacji dodatkowych inwestycji w zakresie
inżynierii drogowej. Występuje jednak wariancja kosztu jednostkowego ze względu na terytorializację wsparcia. Najniższa efektywność kosztowa przedmiotowych wskaźników występuje
w Subregionie Południowym i Centralnym. Zróżnicowane ukształtowanie terenu województwa, szczególnie w południowo-wschodniej jego części, ogranicza możliwości przeprowadzenia nowych szlaków transportowych, a także utrudnia komunikację w miesiącach zimowych.
Wymaga to zastosowania odpowiednio droższych technologii w zakresie zapewnienia przyczepności pojazdów. Z kolei w Subregionie Centralnym, na terenach pokopalnianych zidentyfikowano antropogeniczną degradację powierzchni wymagającą m.in. zastosowania droższych
technologii budowy infrastruktury. W przypadku Działania 7.2. RPO WSL 2007-2013 można
stwierdzić, że relatywnie wysoką efektywnością kosztową charakteryzują się projekty polegające na zakupie taboru autobusowego. Średni koszt zakupu jednostki taboru kolejowego
i tramwajowego jest już relatywnie wyższy, odpowiednio wynosi on 23616000 PLN w przypadku zakupu taboru kolejowego i 7244700 PLN w przypadku zakupu taboru tramwajowego
wobec 471 404 PLN kosztu jednostkowego zakupu taboru autobusowego, co związane jest
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Dokonano zestawienia wskaźników produktu realizowanych we wszystkich porównywanych województwach dla celów
poprawnej komparastyki. Analizą objęto główne wskaźniki produktu mające odzwierciedlenie we wskaźnikach kontekstowych.
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z aspektami technicznymi i cenami rynkowymi taboru. W przypadku pozostałych typów projektów nie można stwierdzić ich kosztowego oddziaływania, ze względu na fakt, iż nie wszyscy
beneficjenci przyjęli w swoich projektach wskaźniki odnoszące się do przebudowy liniowej infrastruktury drogowej bądź przystankowej.
Beneficjenci zastosowali wariantowe studia wykonalności swoich projektów. Wynika z nich, iż
wzięto pod uwagę efektywność kosztową przyjmowanych technologii przy założeniu ponad
10 letniej trwałości inwestycji bez dodatkowych remontów. Zabiegiem skutecznie podnoszącym efektywność kosztową realizowanych projektów mogłoby być zastępowanie kosztownych obiektów inżynierii drogowej (ronda, skrzyżowania, utwardzone pobocza) elementami
ITS. Średni koszt jednostkowy zakupu taboru w ramach Działania 7.2. RPO WSL „Transport
publiczny” należy uznać za zadowalający. Jego wariancja jest uzależniona jedynie od obecności
inwestycji związanych z infrastrukturą przystanków, zintegrowanych systemów elektronicznej
obsługi w transporcie publicznym, monitoringu wizyjnego. W porównaniu do średniego kosztu
zakupu jednostki taboru komunikacji miejskiej jest on relatywnie niski ze względu na nieduży
udział taboru szynowego o wyższym koszcie jednostkowym.
Tabela 31. Zestawienie średniego kosztu jednostkowego zakupu taboru komunikacji miejskiej ze środków RPO w województwie śląskim i województwach
referencyjnych w PLN
Wskaźnik
Liczba zakupionych jednostek taboru komunikacji
miejskiej

RPO WSL

RPO WL

LRPO

RPO WM

MRPO

RPO WZP

471 404

1 213 419

1 198 552

1 383 183

984 488

1 070 896

Źródło: opracowanie własne na podstawie baz NSRO
Podsumowując, efektywność kosztową zrealizowanego wsparcia należy ocenić jako korzystną w skali kraju. Najbardziej efektywne kosztowe są inwestycje w drogi gminne ze względu na
niższe koszty wykupu gruntów pod budowę obiektów inżynierii drogowej. Najmniej efektywne inwestycje drogowe realizowane są na terenie Subregionu Centralnego i Południowego ze
względu na dodatkowe wymagania dotyczące parametrów dróg, wynikające z ukształtowania
terenu. Efektywne kosztowo są również inwestycje w zakresie nabycia taboru autobusowego. W perspektywie 14-20 należy oczekiwać wzrostu efektywności wsparcia infrastruktury
drogowej dróg wojewódzkich wskutek zastosowania narzędzi ITS, częściowo zastępujących
inwestycje w inżynierię drogową (np. ronda).
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Jakie działania należało podjąć, aby
w większym stopniu przyczynić się do wyboru projektów realizujących poszczególne cele
szczegółowe Programu? Które ze wskazanych rozwiązań, zdaniem Wykonawcy powinny zostać zastosowane przy realizacji RPO WSL 2014-2020? Jakie należy podjąć działania, aby
zminimalizować występowanie podobnych efektów niepożądanych przy realizacji inwestycji
w ramach RPO WSL 2014-2020?
Inwestycje przeprowadzone w ramach Priorytetu VII realizowały cele Programu związane
ze zwiększaniem nośności dróg, potencjału zwiększenia natężenia ruchu, wyprowadzania
ruchu tranzytowego poza granice miast i drogi lokalne. W niewystarczającym jednak stopniu zrealizowały cel poprawy bezpieczeństwa na drodze, przy znaczącym koszcie inwestycji
w rozwiązania inżynierii ruchu drogowego. Rekomenduje się więc postawienie wymogu przy
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opracowaniu dokumentacji wykonawczej projektów drogowych realizowanych w perspektywie 2014-2020, opracowania wariantu zastąpienia budowy niektórych elementów sieci
drogowej (ronda, wiadukty, skrzyżowania) elementami ITS. Wydaje się także, że inwestycje
przeprowadzane na drogach o relatywnie niskiej przepustowości, tzw. „wąskich gardłach”
zwiększyły atrakcyjność indywidualnego ruchu drogowego, przyczyniając się do spadku udziału transportu publicznego w przewozie pasażerów w skali całego regionu. W bieżącym okresie
programowania warto więc priorytetyzować drogi, które stanowią luki w zintegrowanym regionalnym publicznym transporcie zbiorowym, nie zaś drogi, które spełniają rolę tranzytową.
Konieczne staje się wykorzystanie istniejącej sieci kolejowej do zwiększenia udziału tej gałęzi
transportu w przewozie pasażerów, po uprzedniej rewitalizacji trakcji. Spośród inwestycji zrealizowanych w ramach priorytetu dobrym rozwiązaniem, możliwym do zastosowania w perspektywie 2014-2020 stają się inwestycje projektu „Szybka Kolej Regionalna Tychy – Dąbrowa
Górnicza – etap I Tychy Miasto – Katowice” w zakresie przystosowania infrastruktury dworcowej do zwiększonego udziału pasażerów. W Priorytecie VII osiągnięto założone wysokości
większości wskaźników produktu i rezultatu zarówno w ramach modernizacji sieci drogowej
jak i poprawy transportu publicznego. Zwiększenie przepustowości modernizowanych dróg,
spowodowało jednak większy niż zakładany wzrost natężenia ruchu i mniejsze niż zakładane
zwiększenie drożności modernizowanych ciągów komunikacyjnych. Według respondentów,
przeprowadzone inwestycje przyczyniły się także do zwiększenia dostępności strategicznych
miejsc regionu (terenów inwestycyjnych, miejsc atrakcyjnych turystycznie, ośrodków lokalnych i administracyjnych), zwiększyły potencjał atrakcyjności inwestycyjnej regionu221. Przeprowadzone inwestycje poprzez zmniejszenie kongestii przyczyniają się do poprawy stanu
środowiska naturalnego poprzez: zmniejszenie emisji spalin oraz obniżenie lokalnych przekroczeń stężeń substancji zanieczyszczających: CO, CO2, CH, NOx, Pb, SO2, cząstek stałych
poprzez zwiększenie drożności systemu komunikacyjnego miasta oraz aglomeracji; poprawy
klimatu akustycznego oraz estetyki krajobrazu miasta. Potrzeby infrastruktury drogowej nie
zostały zaspokojone w ramach RPO WSL 2007-2013 w skali całego regionu. Konieczna jest
dalsza modernizacja dróg powiatowych i wojewódzkich na głównych szlakach komunikacyjnych regionu.
Przeprowadzone w ramach RPO WSL inwestycje drogowe zwiększyły także bezpieczeństwo
uczestników ruchu drogowego. Inwestycje w transport zbiorowy przyczyniły się do wzrostu
atrakcyjności transportu kolejowego w przemieszczaniu osób, zmniejszenia negatywnego
oddziaływania ruchu kołowego na środowisko naturalne (emisji spalin samochodowych oraz
poziomu hałasu komunikacyjnego), oszczędności czasu użytkowników korzystających z Szybkiej Kolei Regionalnej, jak również z głównych arterii drogowych (zwłaszcza DK 1 oraz DK 86)
dzięki ich odciążeniu, utrzymania tempa rozwoju gospodarczego dzięki poprawie mobilności
mieszkańców. Biorąc pod uwagę skalę potrzeb regionu w zakresie wymiany taboru transportu zbiorowego przeprowadzone działania wymagają kontynuacji. Podsumowując, trafność
i adekwatność rozkładu terytorialnego inwestycji należy ocenić wysoko. Koncentracja wsparcia w Subregionie Centralnym odpowiadała zarówno proporcji zdegradowania dróg, natężenia
ruchu, częstości występowania „wąskich gardeł”, przy kluczowym znaczeniu obszaru dla regionalnego rynku pracy oraz inwestycji gospodarczych i transportu towarowego. Inwestycje RPO
WSL zostały przeprowadzone z zachowaniem wysokiej efektywności kosztowej. Trwałość rezultatów nie jest zagrożona. Inwestycje transportowe charakteryzowały się wysokim stopniem
komplementarności, również międzygałęziowej. Kluczowym mechanizmem odpowiadającym
221

Ibidem.
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za ten efekt dodatkowy jest priorytetyzacja projektów o znaczeniu ponadlokalnym, co znalazło
swoje odzwierciedlenie zarówno w trybie wyboru projektów (blisko 50% udział PK i PRS) jak
i w wysokim punktowaniu komplementarności w procedurach konkursowych.

4.8. Efekty wsparcia infrastruktury
edukacyjnej

Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: W jakim stopniu zrealizowane inwestycje przyczyniły się do osiągnięcia poszczególnych dziesięciu celów szczegółowych Programu?
Celem szczegółowym RPO WSL na lata 2007-2013 dla Priorytetu VIII jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych, poszukiwanych
na rynku pracy. Osiągnięcie celu szczegółowego Priorytetu VIII zostanie dokonane poprzez
ocenę poziomu osiągnięcia następujących wskaźników: Liczba szkół wyższych, zawodowych
oraz placówek kształcenia ustawicznego, które zostały objęte wsparciem w stosunku do ogólnej liczby takich szkół i placówek w województwie; Liczby uczniów szkół zawodowych i ponadgimnazjalnych oraz studentów szkół wyższych korzystających z infrastruktury objętej wsparciem w stosunku do ogólnej liczby tych uczniów i studentów. W raporcie metodologicznym
wskazano, iż projekty realizowane w Priorytecie VIII oddziałują na następujące płaszczyzny
celu głównego: gospodarczą: wzrost gospodarczy i zwiększenie zatrudnienia, rozwój technologiczny i innowacje, społeczną: wzrost mobilności zawodowej i społecznej. Dodatkowa analiza wskazuje jednak, że projekty realizowane w Priorytecie VIII oddziałują także na płaszczyznę
infra-techniczną (budowa infrastruktury szkół, w tym informatycznej). W wyborze wskaźników kierowano się:


istotnością wskaźnika z punktu widzenia RPO WSL,



największą możliwą liczbą powiązań między wskaźnikami RPO WSL a wskaźnikami z innych
źródeł.

Celem szczegółowym priorytetu VIII było stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy. Warunki te
miały zostać stworzone dzięki realizacji projektów związanych z inwestycjami w infrastrukturę
edukacyjną.
W ramach działania 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego podpisano łącznie 32 (wobec planowanych 21) umowy na realizację projektów dotyczących infrastruktury szkolnictwa wyższego. Projekty te realizowało 15 szkół wyższych, co stanowi 34,9% wszystkich istniejących na
początku programu szkół wyższych w województwie śląskim. Liczba szkół wyższych w woj.
śląskim w 2015 r. wg BDL GUS wynosiła bowiem 38, na przełomie lat 2007-2015 wynosiła
średnio 43. W jednym i drugim przypadku szacunkowo można ocenić, iż około 1/3 uczelni
wyższych w województwie została objęta wsparciem infrastruktury w ramach RPO WSL.
Najwięcej projektów dotyczyło Politechniki Śląskiej (6 projektów, w tym 1 projekt Miasta Zabrze dot. adaptacji budynku na potrzeby dydaktyczno-edukacyjne Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej), Uniwersytetu Śląskiego (6 projektów, w tym 1 projekt Gminy
Sosnowiec – Budowa Centrum Dydaktyczno-Naukowego Neofilologii UŚ) oraz Akademii im.
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Jana Długosza w Częstochowie (3 projekty) i Politechniki Częstochowskiej (3 projekty). Projekty z zakresu szkolnictwa wyższego najczęściej dotyczyły zakupu sprzętu oraz przebudowy/
remontu budynków szkolnych. Zakupiono 12 147 sztuk wyposażenia, co oznacza, że na jedną
uczelnię w województwie przypada niemal 320 sztuk nowego wyposażenia. Przebudowano lub wyremontowano 34 budynki szkolne o łącznej powierzchni 28 790 m2 – na każdą
uczelnię wyższą w województwie przypadało średnio 0,9 wyremontowanego budynku.
Wybudowano 4 nowe budynki szkolne o łącznej powierzchni 14 191,23 m2. Zatem łącznie
wsparto 38 obiektów wobec planowanych 13 (prawie trzykrotność planowanego wskaźnika
produktu). Przebudowano lub wyremontowano 207 sal dydaktycznych oraz 201 laboratoriów dydaktycznych. Stosunkowo rzadko realizowane były projekty dotyczące infrastruktury sportowej i bibliotek (przebudowano lub wyremontowano 2 obiekty sportowe (o łącznej
powierzchni 250,3 m2), wybudowano 1 taki obiekt o powierzchni 57,6 m2 (bieżnia wraz ze
skocznią do skoku w dal); przebudowano lub wyremontowano 2 biblioteki. Wokół obiektów
szkolnictwa wyższego zagospodarowano łącznie 19 017,32 m2 otoczenia, w tym 3344,6 m2
terenów zielonych. Na czterech uczelniach (Politechnika Częstochowska, Uniwersytet Śląski,
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Akademia Ekonomiczna w Katowicach) wdrożono lub dostosowano informatyczne systemy wspomagania zarządzania. Wg sprawozdawczości projektów, najwięcej studentów – 73 842 – skorzystało z zakupionego wyposażenia,
zaś 61 737 – z zakupionych urządzeń dydaktycznych i pomocy naukowych. Z informatycznych
systemów wspomagania zarządzania skorzystało 76 980 osób. W realizowanych projektach
brakowało jednego wskaźnika, który pozwoliłby jednoznacznie określić liczbę pojedynczych
studentów korzystających ze wspartej infrastruktury (ogólny wskaźnik „liczba osób korzystających z infrastruktury objętej wsparciem” był wykorzystywany tylko w trzech projektach, najczęściej zaś podawano wskaźniki szczegółowe, dotyczące różnych rodzajów infrastruktury).
Istotny jest też fakt, że ci sami studenci mogli być ujmowani w różnych wskaźnikach w ramach
tego samego projektu lub w ramach różnych projektów tej samej uczelni.
Ewaluator podjął jednak próbę oszacowania, jaka część studentów województwa śląskiego
została objęta wsparciem w ramach projektów. W tym celu podzielono wskaźniki rezultatu na
trzy grupy i dla uczelni ogółem ujęto najwyższą wartość wskaźnika rezultatu dotyczącego liczby osób korzystających z danego wsparcia, zgodnie z założeniem, że z pozostałych rezultatów
projektów będą korzystać ci sami studenci (za wyjątkiem sytuacji, w której różne projekty dotyczą różnych wydziałów, jak było np. w przypadku Politechniki Śląskiej). W ten sposób oszacowano minimalną liczbę studentów korzystających z infrastruktury (vide tabela poniżej).
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Liczba osób korzystających z infrastruktury
otoczenia obiektów

W tym niepełnosprawni

Liczba użytkowników korzystających z systemów wspomagania zarządzaniem

Minimalna liczba studentów korzystających ze wspartej infrastruktury ogółem na
uczelni

W tym niepełnosprawni

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika
Solskiego w Krakowie
Politechnika Częstochowska
Wyższa Szkoła
Bankowości i Finansów

W tym niepełnosprawni

Górnośląska
Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości
im. Karola Goduli
w Chorzowie
Politechnika Śląska

Liczba osób korzystających z zakupionego
wyposażenia/urządzeń

Akademia Ekonomiczna im. Karola
Adamieckiego
w Katowicach
Akademia im. Jana
Długosza w Częstochowie
Akademia Muzyczna im. Karola
Szymanowskiego
w Katowicach
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku
-Białej
Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki
Uniwersytet Śląski

W tym niepełnosprawni

Uczelnia

Liczba osób korzystających z wybudowanych/przebudowanych/wyremontowanych
sal, budynków, laboratoriów, obiektów itp.

Tabela 32. Szacunkowa minimalna liczba studentów korzystających z infrastruktury wsparcia
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0
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0

0

0

0

2 160

0

W tym niepełnosprawni

Liczba osób korzystających z zakupionego
wyposażenia/urządzeń

W tym niepełnosprawni

Liczba osób korzystających z infrastruktury
otoczenia obiektów

W tym niepełnosprawni

Liczba użytkowników korzystających z systemów wspomagania zarządzaniem

Minimalna liczba studentów korzystających ze wspartej infrastruktury ogółem na
uczelni

W tym niepełnosprawni

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie
Górniczej
Wyższa Szkoła
Mechatroniki
Wyższa Szkoła
Nauk Stosowanych
w Rudzie Śląskiej
Wyższa Szkoła
Techniczna w Katowicach

Liczba osób korzystających z wybudowanych/przebudowanych/wyremontowanych
sal, budynków, laboratoriów, obiektów itp.

Uczelnia
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0

0
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Razem 129 838

538

Źródło: dane monitoringowe RPO WSL, LSI, data pobrania: 16.08.2016
W ten sposób oszacowano, że wsparciem objętych zostało łącznie co najmniej 129 838 studentów (pojedynczych, niepowtarzalnych osób) podczas gdy planowana wysokość tego
wskaźnika wynosiła 165 000 osób (ok. 79%). Jednocześnie na podstawie danych BDL GUS wyliczono, że w latach 2010-2015 na uczelniach woj. śląskiego studiowało 351 644 studentów
(126 455 studentów w roku 2015 + 225 189 absolwentów, którzy studiowali w latach 20102014). A zatem z inwestycji dokonanych w projektach RPO WSL skorzystało około 36,9%
studentów województwa śląskiego. Do potrzeb osób niepełnosprawnych przystosowano
18 obiektów dydaktycznych, 11 budynków szkolnych, 26 laboratoriów i 95 sal dydaktycznych.
Najwięcej osób niepełnosprawnych ma korzystać z zakupionego wyposażenia (473 osoby)
oraz z zakupionych urządzeń dydaktycznych i pomocy naukowych (349 osób) oraz z wybudowanych/przebudowanych/wyremontowanych sal. Łącznie oszacowano (vide tabela 28 powyżej), że ze wspartej infrastruktury korzysta minimum 538 niepełnosprawnych studentów ogółem. Oszacowano liczbę niepełnosprawnych studentów na podstawie danych GUS (ogółem
w Polsce w latach 2010-2014 studiowało średniorocznie 29 725 osób niepełnosprawnych),
na podstawie ogólnej proporcji studentów (studenci w woj. śląskim stanowią 9,01% studentów
w Polsce). Obliczono szacunkową średnią liczbę 2678 studentów niepełnosprawnych w województwie dla lat 2010-2014 (ostatnie dostępne dane są z 2014 r.), co oznacza, że wsparciem
w ramach Programu objęto ok. 20,07% niepełnosprawnych studentów z województwa
śląskiego.
W ramach działania 8.2. projekty dotyczyły szkół ponadgimnazjalnych (wsparto 3,1% wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w województwie), gimnazjów (wsparto 2,7% gimnazjów), szkół
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podstawowych (wsparto 1,6% szkół podstawowych). Wybudowano 11 nowych przedszkoli,
a przebudowano/wyremontowano 4. Jest to niewielka skala zmian – łącznie w województwie
śląskim w 2015 r. działało 1831 przedszkoli, a więc na wsparciu RPO WSL skorzystał niecały 1% przedszkoli. W ramach niemal połowy projektów realizowano działania związane ze
sportem i infrastrukturą sportową. Spośród wybudowanych nowych obiektów najczęściej pojawiały się właśnie obiekty sportowe (38 takich obiektów zostało wybudowanych w ramach
RPO WSL), w drugiej kolejności – inne obiekty dydaktyczne (30), sale dydaktyczne (26) oraz
laboratoria dydaktyczne (13). Osiągnięte wartości wskaźników łącznie przekraczają założenia,
zgodnie z którymi liczono na wsparcie 27 obiektów dydaktycznych. Łącznie 72 obiekty dydaktyczne przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Łącznie cel wyrażony w sposób
skwantyfikowany został osiągnięty, a nawet znacząco przekroczony – planowano liczbę 30 000
uczniów korzystających ze wspartej infrastruktury edukacyjnej, tymczasem z infrastruktury
tej skorzystało około 153 036 uczniów (suma wskaźników rezultatu dotyczących infrastruktury sportowej, obiektów dydaktycznych i innych). A zatem z działań projektów 8.2 RPO WSL
skorzystało 27,7% uczniów z województwa (łącznie 552 985 osób w 2015 r. wg BDL GUS).
Największa liczba uczniów – bo aż 110 425 osób – skorzystała z wybudowanej/przebudowanej/wyremontowanej infrastruktury sportowej. Stanowi to szacunkowo 19,9% uczniów
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie. Z innej infrastruktury wspartej w ramach projektów korzystało już dużo mniej uczniów (z infrastruktury
otoczenia obiektów korzystało 13 838 osób, z innych obiektów – 17 132 osoby), natomiast jeśli
chodzi o infrastrukturę dydaktyczną – z laboratoriów skorzystało 2420 osób, z pracowni komputerowych – 1180 osób. Na podstawie danych GUS wyliczono, iż na poziomie podstawowym,
gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w woj. śląskim uczy się 11 724 uczniów niepełnosprawnych. A zatem z wybudowanej/przebudowanej/wyremontowanej infrastruktury sportowej
skorzystało 8,6% uczniów niepełnosprawnych (1019 osób), a z wybudowanych/przebudowanych/wyremontowanych obiektów dydaktycznych – 4,3% uczniów niepełnosprawnych (502
osoby). A zatem jeśli chodzi o wyrównywanie szans edukacyjnych, to działanie miało relatywnie większe efekty w grupie uczniów niepełnosprawnych niż w grupie uczniów pełnosprawnych. Ponadto 8 projektów (12,3% wszystkich) dotyczyło szkół specjalnych. Wagę
działań na rzecz osób niepełnosprawnych podkreślają respondenci wywiadów indywidualnych
(IZ), np.:
Co na pewno było dużym plusem, jeżeli chodzi o działania edukacyjne, to wspieranie osób
niepełnosprawnych, ze względu na to, że zostały stworzone kryteria, które premiowały te
projekty, które mówiły o tej niepełnosprawności. Beneficjenci przykładali tym większą wagę,
aby w tych projektach te dostosowania właśnie się znalazły.
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Rysunek 47. Najważniejsze efekty podjętych działań wg beneficjentów
Zwiększenie prestiżu szkolnictwa zawodowego
Zwiększenie wymiaru zajęć praktycznych

1

Uruchomienie nowych kierunków kształcenia

1

Promocja kierunków kształcenia atrakcyjnych dla pracodawców

1

Rozszerzenie oferty dydaktycznej szkoły
Zwiększenie liczby absolwentów uzyskujących zatrudnienie
Nawiązanie trwałej, partnerskiej współpracy z pracodawcami

1

Poprawa wizerunku szkoły/placówki
Dostosowanie bazy dydaktycznej do standardów obecnie funkcjonujących
w przedsiębiorstwach
Większe zainteresowanie podejmowaniem nauki/kształcenia w jednostce zwiększenie liczby kandydatów
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Źródło: ankieta CATI z beneficjentami projektów w ramach działania 8.2, n=24
Zrealizowane projekty w ramach działania 8.2 zdaniem respondentów badania ankietowego
w największym stopniu zaspokoiły potrzeby związane z poprawą wizerunku szkoły i jakości nauczania oraz dostosowaniem bazy dydaktycznej szkół do obowiązujących standardów. W ponad 62% badanych szkół wzrosła także liczba kandydatów, choć odpowiedzi w tym zakresie
nie są tak zdecydowane („zdecydowanie tak” – 25% respondentów, „raczej tak” – 37,5% respondentów).
Działania związane z kształceniem ustawicznym (8.3) obejmowały przede wszystkim zakup
wyposażenia (3272 sztuki wyposażenia), przebudowę/remont sal dydaktycznych (81 sal) oraz
budowę/przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej (w tym sanitarnej) (73 urządzenia). Wspierane były przede wszystkim Centra Kształcenia Ustawicznego, Centra Kształcenia
Praktycznego oraz Zakłady Doskonalenia Zawodowego. Z wybudowanych/przebudowanych/
wyremontowanych sal dydaktycznych skorzystało 21 007 osób. Z pozostałych 4 projektów,
w których nie były wspierane sale dydaktyczne, skorzystało łącznie minimum 2447 osób. Można zatem oszacować ogólną liczbę osób, które skorzystały z projektów na 23 454 osoby wobec
oczekiwanych 9 000 osób. Biorąc pod uwagę, że wg BAEL (2015) z kształcenia ustawicznego korzysta 3,1% mieszkańców województwa śląskiego w wieku 25-64, a więc około 83 232
osoby, można oszacować, że z projektów infrastruktury kształcenia ustawicznego skorzystało
28,2% osób uczestniczących w takim kształceniu.
Na poziomie Priorytetu i poszczególnych działań osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu
przedstawiało się tak, jak w poniższej tabeli.
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Tabela 33. Osiągnięcie wskaźników na poziomie priorytetu VIII222
Wskaźnik
Liczba projektów z zakresu edukacji
- w tym infrastruktury szkolnictwa wyższego
- w tym infrastruktury kształcenia ustawicznego i zawodowego
Liczba obiektów dydaktycznych objętych wsparciem
- w tym dot. szkolnictwa wyższego
- w tym dot. kształcenia ustawicznego
Liczba projektów dot. infrastruktury
społeczeństwa informacyjnego
Liczba studentów korzystających ze
wspartej infrastruktury edukacyjnej
Liczba uczniów korzystających ze
wspartej infrastruktury edukacyjnej
Liczba osób korzystających ze wspartej
infrastruktury kształcenia ustawicznego

Jednostka
miary
szt.

Wartość
Wartość
obliczona w radocelowa w roku
mach niniejszego
2015
badania
80
112

% Osiągnięcia
wskaźnika
140,0%

szt.

21

28

152,4%

szt.

20

15

75,0%

szt.

53

213222

401,8%

szt.
szt.

13
13

115
75

284,6%
130,8%

szt.

22

4

18,2%

osoba

165 000

129 838

78,7%

osoba

30 000

153 036

421,5%

Osoba

9000

21 007

233,4%

Źródło: SZOP RPO WSL (marzec 2016), obliczenia własne na podstawie danych monitoringowych
W większości przypadków planowane wartości wskaźników zostały przekroczone. Potwierdzili to w wywiadach telefonicznych beneficjenci działań 8.1 oraz 8.2 w odniesieniu do swoich
projektów. Najniższe było osiągnięcie wskaźnika dotyczącego infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego – jak stwierdzono w wywiadzie z IZ, projekty te były mało interesujące dla beneficjentów, którzy potrzebowali przede wszystkim podstawowej infrastruktury bezpośrednio skierowanej do uczniów czy studentów. Na wskaźnik liczby studentów korzystających ze
wspartej infrastruktury edukacyjnej wpływ miał czynnik demograficzny, o czym więcej w dalszej części raportu, w podrozdziale dotyczącym czynników zewnętrznych, wpływających na
efekty programu. Podsumowując, działania podejmowane w ramach priorytetu VIII w największym stopniu przyczyniły się do spełnienia potrzeb związanych z podstawową infrastrukturą,
przede wszystkim w sektorze szkolnictwa wyższego oraz ustawicznego. W sektorze oświaty
(działanie 8.2) stosunkowo duża część realizowanych projektów dotyczyła infrastruktury sportowej. Na wątpliwość ewaluatora czy tak duży udział infrastruktury sportowej przyczynił się
rzeczywiście do osiągnięcia celu szczegółowego dla Priorytetu VIII (stworzenie warunków
do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych, poszukiwanych na
rynku pracy) eksperci biorący udział w FGI wyrazili jednoznaczną opinię, że ich zdaniem były
to ważne inwestycje, a prowadzenie zajęć wychowania fizycznego oraz innych działań sportowych w szkole w dobrych warunkach lokalowych przyczynią się do promowania zdrowego
i aktywnego trybu życia od najmłodszych lat, co ma bezpośrednie przełożenie na rozwój społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Wydaje się to jednak zgodne z intencjami instytucji systemu wdrażania i zarządzania programem – perspektywa 2007-2013 miała charakter wsparcia ogólnego i wstępnego, na poziomie podstawowym, zaś wsparcie ukierunkowane
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Dodane wartości wskaźników dot. wybudowanych/przebudowanych/zmodernizowanych budynków szkolnych i innych
obiektów dydaktycznych.

bardziej na szczegółowe potrzeby rynku pracy realizowane jest obecnie w ramach RPO WSL
2014-2020. Wskazuje na to także respondent wywiadu indywidualnego:
W poprzedniej perspektywie chciano wesprzeć wszystkie te etapy, które były możliwe do
finansowania(...) Przez to, że szkolnictwo zawodowe trochę kulało i było mniej wspierane
w perspektywie 2007-2013 – robimy to obecnie.
Należy pamiętać, że choć ilość środków przeznaczonych na komputeryzację oświaty była niewystarczająca, to jednak, jak wskazano podczas FGI z ekspertami, tego typu inwestycje były
głównie finansowane z innych osi RPO, głównie z osi 2.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Które potrzeby zidentyfikowane
w ramach poszczególnych priorytetów Programu zostały zaspokojone, a które wymagają
dalszego wsparcia oraz w jakim zakresie wsprarcie Programu wpisało się w potrzeby beneficjentów?
W diagnozie w ramach RPO WSL wskazano trzy podstawowe problemy związane ze studiami
wyższymi: Liczba studentów na 10 tys. osób znacząco niższa od analogicznego wskaźnika dla
kraju; Niedostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy; Niedoinwestowanie infrastruktury dydaktycznej.
We wnioskach o dofinansowanie przedstawiciele uczelni wyższych wskazywali przede wszystkim na potrzeby związane z uzupełnieniem infrastruktury dydaktycznej, zwłaszcza podstawowej (sale, aule, laboratoria). Wiązały się one głównie ze zmianami na samych uczelniach (np.
otwarcie nowych kierunków), a także ze starzeniem się i niszczeniem dotychczasowej infrastruktury. Jeden z respondentów tak opisuje skutki braku zaplecza dydaktycznego:
Brak odpowiedniego zaplecza i co za tym idzie odpowiedniej oferty edukacyjnej wpływa na pogłębienie się problemów wychowawczych na wszystkich etapach życia. Niedostosowanie umiejętności
i wiedzy do zmieniającej się rzeczywistości grozi lękami, frustracją i w konsekwencji często wzrostem
liczby popełnionych czynów zabronionych. Silny ośrodek akademicki o nowoczesnej ofercie edukacyjnej pozwala stworzyć spójny system przeciwdziałający takiemu niedostosowaniu. Projekty zrealizowane w ramach działania 8.1 zdecydowanie poprawiły sytuację związaną z infrastrukturą
dydaktyczną, która została znacząco doinwestowana. Potrzeby wskazane we wnioskach o dofinansowanie zostały w dużej mierze zaspokojone dzięki działaniom zrealizowanym w ramach
RPO WSL, na co wskazuje też analiza dokumentacji – wniosków o płatność końcową, w których wykazano wszystkie przeprowadzone inwestycje i zakupy podkreślając poprawę stanu
infrastruktury edukacyjnej. Działania te miały natomiast stosunkowo niewielki wpływ na liczbę studentów na 10 tys. mieszkańców. Liczba ta spadała we wszystkich województwach na
przestrzeni lat 2007-2015, jednak w województwie śląskim spadek ten był stosunkowo szybki
w porównaniu do innych województw (z 425 do 277, czyli o 34,8%). Większy spadek wystąpił
jedynie w woj. łódzkim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i lubuskim.
Diagnoza do RPO 2014-2020 wskazuje na fakt, iż nadal istnieje zapotrzebowanie na dostosowanie kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb rynku pracy. Jeśli chodzi o potrzeby związane ze szkolnictwem na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (działanie 8.2), we wnioskach o dofinansowanie beneficjenci wskazywali, podobnie jak w przypadku
szkół wyższych, na potrzeby związane z podstawową infrastrukturą edukacyjną, ale przede
wszystkim na brak przestrzeni do uprawiania aktywności fizycznej (np. zajęcia WF prowadzone na korytarzu). Wskazane we wnioskach potrzeby związane z infrastrukturą sportową w dużej mierze pokryły zapotrzebowanie, jednak jeśli chodzi o infrastrukturę edukacyjną, to duża
część potrzeb jest nadal niezaspokojona. Wynika to także z faktu, że alokacja na działanie, jak
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wskazują informacje zawarte w poprzednim rozdziale, objęła niewielką część szkół. Respondenci wywiadów indywidualnych podkreślają, że alokacja, przede wszystkim na działanie 8.2,
była zbyt mała w porównaniu do potrzeb.
Alokacja to jest tak naprawdę jedyny problem, który widzę w tym priorytecie. Było bardzo
wiele złożonych wniosków o dofinansowanie. (...) Myślę, że jest to tak duża liczba placówek,
i tak duże niedociągnięcia jeśli chodzi o finansowanie infrastruktury przez podmioty samorządowe, że aby ta sfera rozwijała się, i te dzieci faktycznie mogły z tego skorzystać, to wydaje mi się, że jeszcze wiele nakładów musiałoby być dołożonych do tego, co zostało zrobione.
Potwierdzili to również eksperci biorący udział w FGI podkreślając, że w oświacie potrzeby
są wciąż ogromne i że ich pełne zaspokojenie nie jest możliwe, gdyż wciąż pojawiają się nowe.
Zrealizowane projekty w większości odpowiadają na potrzeby związane z uruchomieniem nowych kierunków, zwiększeniem liczby absolwentów uzyskujących zatrudnienie
lub też promocją kierunków kształcenia atrakcyjnych dla pracodawców. Wszyscy badani beneficjenci działania 8.2 stwierdzili także, że zrealizowane projekty rozwiązały wszystkie
problemy/wyzwania stanowiące przesłankę ich realizacji (choć nie zawsze odpowiedź ta była
zdecydowana – 2/3 badanych beneficjentów działania 8.2 wskazało odpowiedź „raczej tak”,
a 1/3 – „zdecydowanie tak”).
Jeden z respondentów (beneficjent działania 8.1) w wywiadzie telefonicznym wskazał, że uruchomiony system informatyczny dot. zarządzania uczelnią wymaga dalszego poszerzania funkcjonalności, co jednak jest już finansowane z własnych środków. Ponad 54% respondentów
CATI z działania 8.2 wskazuje, że nie mają już – w chwili obecnej – dodatkowych potrzeb. Pozostali wskazują na potrzeby, które najczęściej wiążą się z: przedszkolami (rozbudowa, zwiększenie liczby miejsc, utworzenie kolejnych oddziałów); z dalszymi remontami szkół i budową nowej
infrastruktury sportowej. Eksperci w ramach panelu pozytywnie ocenili dużą skalę inwestycji
w obiekty sportowe, zwłaszcza jeśli chodzi o małe szkoły na obszarach wiejskich, w których
w ogóle wcześniej nie było takiej infrastruktury. Ponadto nowa sala gimnastyczna nie służy
jedynie szkole, ale całej lokalnej społeczności. Ponadto dobra kondycja fizyczna i właściwe nawyki są istotne dla rynku pracy. Równie pozytywnie oceniono wsparcie dla przedszkoli – jako
budowanie podstaw dla całego systemu kształcenia. Jego skala była jednak bardzo niewielka.
Konieczne jest więc dalsze wspieranie edukacji przedszkolnej.
Beneficjenci działania 8.3 wskazywali w swoich wnioskach o dofinansowanie przede wszystkim na potrzeby związane z nierównością dostępu do kształcenia ustawicznego w związku
z brakiem wystarczającej bazy szkoleniowej w jednostkach prowadzących takie kształcenie.
Choć potrzeby te w wielu jednostkach zostały zaspokojone, na co wskazują osiągnięte produkty i rezultaty, to niepokojącym zjawiskiem jest spadek – mimo inwestycji w kształcenie ustawiczne w ramach działania 8.3 – odsetka mieszkańców województwa w wieku 25-64 uczestniczących w kształceniu ustawicznym. Województwo śląskie pozostaje jednym z 6 województw
o najwyższym odsetku osób dorosłych uczestniczących w kształceniu, jednak wg BAEL GUS
w województwie śląskim spadł on z 5,5% w 2010 do 3,1% w 2015 r. Spadek ten występuje
w całym kraju, jednak w woj. śląskim był on dość duży (większy tylko w woj. lubelskim i opolskim). Podsumowując, projekty dotyczące infrastruktury edukacyjnej (Priorytet VIII) miały
na celu przede wszystkim uzupełnienie podstawowej infrastruktury (sale gimnastyczne, sale,
budynki); rzadko występowała komplementarność np. pomiędzy projektami wspierającymi
infrastrukturę edukacyjną a projektami związanymi ze współpracą z pracodawcami. Premiowanie projektów (zwłaszcza w działaniu 12.2), w których wspierana infrastruktura wiąże się
ze współpracą z pracodawcami (np. służy rozwijaniu kształcenia na potrzeby pracodawców).
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W kolejnych działaniach wspierających infrastrukturę edukacyjną należy położyć szczególny
nacisk na zaprojektowanie działań mających na celu dostosowanie do potrzeb rynku pracy
(doposażenie szkół w ramach Priorytetu XI RPO WSL 2014-2020). Należy pamiętać, że przełożenie efektów infrastrukturalnych na liczbę studentów, uczniów lub słuchaczy jest efektem
długoterminowym i dlatego realne efekty podjętych działań mogą pojawić się dopiero w kolejnych latach wraz ze zmianami demograficznymi. Jak stwierdzili eksperci podczas FGI, poprawa
infrastruktury edukacyjnej nie służy wyłącznie obecnym uczniom i studentom, ale będzie służyła przyszłym rocznikom.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Jaki udział w realizacji przyjętej strategii rozwoju miał RPO WSL (w obszarach, których dotyczyły jego poszczególne priorytety)?
W jakim stopniu działania i projekty podejmowane w ramach RPO WSL były kompatybilne
i synergiczne z innymi programami i działaniami i wzajemnie się z nimi uzupełniały?
Działania podjęte w Priorytecie VIII RPO WSL miały przede wszystkim udział w przygotowaniu do faktycznej realizacji działań Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”.
W ramach priorytetu A istotnym elementem miało być zapewnienie rozwoju odpowiedniej
jakości bazy edukacyjnej. W ramach kierunku działań A.1.1. – „Poprawa jakości kształcenia”
strategia wskazywała szereg działań, jednak RPO WSL miał przede wszystkim udział w realizacji działań: poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym, w tym infrastruktury naukowej, informatycznej,
multimedialnej, muzycznej, kulturalnej itp.; wspieranie rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. W ramach kierunku działań A.1.3 – „Poprawa zatrudnialności i aktywności
zawodowej mieszkańców” mówi się o sprawnym systemie kształcenia ustawicznego, jednak
działania związane z tym ujęte w strategii wiążą się przede wszystkim z promowaniem i upowszechnianiem kształcenia ustawicznego. W ramach kierunku działania C.3.1 – „Tworzenie
warunków rozwoju nauki i wzmocnienie potencjału uczelni wyższych oraz ośrodków badawczych” realizowane było działanie związane z rozbudową i modernizacją infrastruktury obiektów dydaktycznych oraz badawczych i ich wyposażenia. W dużo mniejszym stopniu zrealizowane zostało działanie związane z tworzeniem zintegrowanego systemu zarządzania w szkołach
wyższych. Większość działań Strategii związanych z edukacją nie dotyczy infrastruktury, tylko
rozwoju samej edukacji, przedsięwzięć związanych z nią i jej powiązaniami z rynkiem pracy.
W ramach Priorytetu VIII daje się zaobserwować przede wszystkim następujące rodzaje komplementarności:


najczęściej występująca: komplementarność z innymi projektami infrastrukturalnymi realizowanymi wcześniej (w sytuacjach, kiedy dany projekt jest kontynuacją/kolejnym etapem
modernizacji infrastruktury edukacyjnej) lub realizowanymi jednocześnie (w sytuacjach,
w których dany projekt jest elementem wiązki projektów finansowanych z różnych źródeł).
Przykładem może być tutaj komplementarność projektów Akademii im. Jana Długosza z innymi projektami w ramach RPO WSL i wcześniejszymi (Akademickie Centrum Sportowe,
projekty termomodernizacyjne), co miało na celu stworzenie jednego kampusu Akademii;
często komplementarność ta uzasadniana jest w ten sposób, że wskazuje się, że różne projekty są elementami jednego planu mającego na celu np. poprawę sytuacji edukacyjnej w danej gminie i powiecie. W opinii ewaluatora ten rodzaj komplementarności w małym stopniu
prowadzi do osiągnięcia zjawiska synergii. Do najważniejszych źródeł dofinansowania projektów komplementarnych z przedsięwzięciami RPO WSL pod tym względem należały:
–– ZPORR 2004-2006 – wcześniejsze projekty,
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–– RPO WSL 2007-2013 – inne projekty infrastruktury edukacji,
–– dotacje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej,
–– budżety gmin,
–– Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej,
–– WFOŚiGW,


występująca rzadziej: komplementarność z projektami edukacyjnymi/badawczymi realizowanymi dzięki modernizacji infrastruktury/zakupowi wyposażenia (przykład: komplementarność projektu „Utworzenie pracowni szkolnictwa zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Pszczyńskiego” realizowanego w ramach RPO WSL 8.2 z projektem
„Mobilny Europejczyk – doskonalę wiedzę i umiejętności zawodowe na europejskim rynku
pracy”, realizowanym w ramach programu Leonardo da Vinci, dotyczącego międzynarodowych praktyk zawodowych, które realizowane są w utworzonych pracowniach. Do najważniejszych źródeł dofinansowania projektów komplementarnych z przedsięwzięciami RPO
WSL pod tym względem należały:
–– PO KL (działania 4.1.1, 9.3),
–– program Leonardo da Vinci,
–– środki ministerstw,
–– środki własne,



występująca rzadko: komplementarność związana z dostosowaniem edukacji do potrzeb
rynku pracy, np. pomiędzy projektami wspierającymi infrastrukturę edukacyjną a projektami związanymi ze współpracą z pracodawcami. Przykładem jest komplementarność projektów „Modlab” (8.1 RPO WSL) oraz „Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na wiedzy,
UPGOW” Uniwersytetu Śląskiego (PO KL 4.1.1) – celem obu projektów jest m.in. silniejsze
powiązanie kształcenia z potrzebami nowoczesnej gospodarki. Projekt „UPGOW” korzystać będzie ze zmodernizowanej infrastruktury w celu dostosowania działań UŚ do potrzeb
gospodarki i rynku pracy. Ze względu na rzadkość występowania ww. komplementarności,
ewaluator rekomenduje w nowym okresie programowania premiowanie projektów (zwłaszcza w działaniu 12.2), w których wspierana infrastruktura wiąże się ze współpracą z pracodawcami (np. służy rozwijaniu kształcenia na potrzeby pracodawców) poprzez opracowanie
kryteriów oceny merytorycznej, premiujących udział pracodawców w projektach lub komplementarność z projektami obejmującymi współpracę z pracodawcami.

Podsumowując, z punktu widzenia realizacji celów Strategii „Śląskie 2020” można zatem
uznać, że Priorytet VIII pełnił funkcję tworzenia infrastrukturalnych warunków wstępnych do
realizacji tych działań, a dopiero w nowym okresie programowania można wesprzeć konkretne
działania odpowiadające realizacji celów Strategii (dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku
pracy). Natomiast komplementarność występująca w programie najczęściej dotyczyła innych
inwestycji infrastrukturalnych, a rzadziej – działań merytorycznych wykonywanych dzięki infrastrukturze.
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Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Czy stopień realizacji celów szczegółowych jest równomierny w każdym z subregionów? W jakich obszarach wsparcie w subregionach było za małe lub niewystarczająco skuteczne?
W ramach działania 8.1 zdecydowanie najwięcej projektów realizowanych było w Subregionie
Centralnym – 22 projekty jedenastu uczelni (68,8% projektów), w Subregionie Północnym – 5
projektów dwóch uczelni, zaś w Południowym – 4 projekty trzech uczelni. Jednak to zróżnicowanie nie oznacza braku równomierności, gdyż także same uczelnie rozłożone są nierównomiernie – najwięcej ich funkcjonuje w regionie centralnym (22), a najmniej w zachodnim – 1
uczelnia (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu). A zatem jeśli chodzi o działanie
8.1 i tworzenie infrastrukturalnych warunków do nauki, cel został rozłożony w miarę równomiernie, a trafność rozłożenia projektów można ocenić wysoko. W poszczególnych subregionach wsparciem objęto:


45% uczelni w Subregionie Centralnym,



33% uczelni w Subregionie Północnym,



43% uczelni w Subregionie Południowym.

Ze wsparcia nie skorzystała natomiast jedyna uczelnia z Subregionu Zachodniego. W Subregionie Centralnym przebudowano lub wyremontowano 82% laboratoriów dydaktycznych
i 52,9% budynków szkolnych. Subregion Północny miał dość duży udział we wskaźniku produktu „liczba przebudowanych/wyremontowanych budynków szkolnych” (14 przebudowanych/wyremontowanych budynków). W obu subregionach z budynków tych korzysta zbliżona
liczba osób (23-25 tys. studentów). Zintegrowane systemy wspomagania zarządzania funkcjonują w Subregionie Centralnym (wdrożyły je 4 jednostki, korzysta z nich ponad 67 000
studentów), oraz, w dużo mniejszej mierze, w Subregionie Północnym, gdzie korzysta z nich
9906 osób. W przypadku działania 8.2 w Subregionie Centralnym zrealizowano 31 projektów, w Południowym – 19, w Zachodnim – 10, zaś w Północnym – 5. Obliczono kwotę dofinansowania RPO WSL przypadającą na jednego ucznia uczącego się (wg danych z 2015 r.)
w danym subregionie. Najwyższe dofinansowanie przypadło na jednego ucznia uczącego się
w Subregionie Południowym (548,18 zł na ucznia), zaś najniższe – na jednego ucznia uczącego
się w Subregionie Centralnym (249,42 zł na ucznia). W Subregionie Południowym wybudowano także najwięcej obiektów sportowych, natomiast w Subregionie Centralnym dostosowano
(także relatywnie względem liczby projektów) zdecydowanie najwięcej obiektów do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
Z wybudowanych/przebudowanych/wyremontowanych obiektów sportowych najwięcej osób
korzysta w Subregionie Centralnym, za co w dużej mierze odpowiedzialny jest projekt „Budowa Hali Sportowej i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
w Mikołowie”. Ze zbudowanej hali wg osiągniętego wskaźniku rezultatu korzysta 82 025 osób.
Z wybudowanych/przebudowanych/wyremontowanych innych obiektów dydaktycznych
w Subregionie Centralnym korzysta aż 5,4% uczniów (w dużej mierze ze względu na kompleksowy projekt „Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno – przyrodniczych
oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy” – z pracowni tych korzysta 13 692 uczniów.
Zdecydowanie najwięcej uczniów niepełnosprawnych korzysta z efektów projektów RPO WSL
w Subregionie Centralnym (przede wszystkim dzięki projektom modernizacji szkół specjalnych, takim jak np. „Adaptacja budynku byłego internatu na potrzeby Szkoły Specjalnej wraz
modernizacją istniejącej stołówki do wymagań HACCP w Zawierciu ul. Rataja 29a”, lub „Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu – rozszerzenie oferty
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rehabilitacyjno-dydaktycznej”). Projekty związane z infrastrukturą kształcenia ustawicznego
były realizowane przede wszystkim w Subregionie Centralnym, w dużej mierze w związku
ze znaczącą koncentracją tego typu ośrodków w tym subregionie. Zrealizowano tam 10 projektów, w Subregionie Południowym – 3 (Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie, baza
dydaktyczna jednostek miejskich oraz Przedsiębiorstwo BT w Bielsku-Białej), a w zachodnim
– 2 (CKU w Wodzisławiu Śl., ZST w Rybniku). Podsumowując, można stwierdzić, że wsparcie
w ramach Priorytetu VIII zasadniczo było proporcjonalne do liczby instytucji edukacyjnych/
uczniów w poszczególnych subregionach. Należy jednak zauważyć, że wystąpiła różnica między subregionami pod względem rodzajów inwestycji. W Subregionach Północnym, Zachodnim i częściowo Południowym realizowane były przede wszystkim inwestycje podstawowe
związane z bieżącą działalnością, zaś w Subregionie Centralnym częściej realizowane były
także inwestycje dodatkowe, uzupełniające, związane np. z informatycznymi systemami zarządzania lub – przede wszystkim – ze wsparciem dla osób niepełnosprawnych. W ramach Priorytetu VIII zastosowano ścieżkę pozakonkursową tylko w dwóch przypadkach – realizowanych
w Subregionie Północnym dwóch projektów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pozwoliło to na wyrównanie szans edukacyjnych w stosunkowo mniej doinwestowanym Subregionie Północnym.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Czy i jakie zidentyfikowano negatywne efekty realizowanego wsparcia w ramach poszczególnych priorytetów? Czy i jakie
pojawiły się pozytywne efekty nieplanowane w wyniku realizacji Programu? Jakich priorytetów, działań/poddziałań/typu projektów dotyczyły i jaki miały wpływ na realizację celów
szczegółowych Programu?
W przypadku badanych beneficjentów działań 8.1, 8.2 i 8.3 żaden respondent ankiety ani
wywiadów indywidualnych nie wskazał na negatywne efekty dla otoczenia. Wskazywano na
problemy w realizacji projektu (o których więcej w kolejnym podrozdziale), nie były to jednak
negatywne efekty realizacji samego projektu. W przypadku działania 8.2 jedynie dwóch respondentów nie umiało odpowiedzieć na pytanie o negatywne efekty. Także respondenci wywiadów z przedstawicielami IZ oraz eksperci uczestniczący w FGI nie wskazali na efekty negatywne. Respondent wywiadu z IZ wskazał, że pozytywnym, choć nie w pełni planowanym
efektem było tak znaczące rozbudowanie udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
Brak dofinansowania z RPO WSL spowodowałby najczęściej odłożenie realizacji projektów
w ramach działania 8.2 w czasie (52,4% odpowiedzi). Rzadko natomiast (20,8% odpowiedzi)
bez dofinansowania beneficjenci zrezygnowaliby w ogóle z realizacji projektu, co wskazuje,
że możliwe jest wystąpienie efektu deadweight (tego typu inwestycje finansowane są bowiem
także ze środków samorządowych) – vide wykres poniżej. Respondenci wywiadów z ekspertami dziedzinowymi wskazują jednak, że środki samorządowe są niewystarczające, i być może
projekty musiałyby bardzo długo czekać na realizację, podczas gdy istniejąca infrastruktura
degenerowałaby się. Ponadto wg wypowiedzi ekspertów podczas FGI, potrzeby rynku pracy
zmieniają się tak szybko, że zrealizowanie tego samego projektu w późniejszym terminie nie
miałoby już tak pozytywnego oddziaływania. Dlatego eksperci pozytywnie ocenili wydatkowanie środków w ramach Priorytetu VIII i nie widzą niebezpieczeństwa negatywnych efektów.
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Rysunek 48. Możliwe skutki braku dofinansowania wg beneficjentów działania
8.2
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Źródło: ankieta CATI z beneficjentami projektów w ramach działania 8.2, n=24
Beneficjenci pozostałych działań wskazali zgodnie w wywiadach telefonicznych, że bez wsparcia nie zrealizowaliby swoich planów ani w takim zakresie, ani w takim czasie. Pojawiły się pozytywne efekty nieplanowane. Dotyczyły one przede wszystkim wzrostu rozpoznawalności jednostki, w której zostały zrealizowane inwestycje infrastrukturalne. Na takie efekty wskazywali
beneficjenci działania 8.1 (np. wzrost zainteresowania uczelnią, większe ilości akcji promocyjnych, galerii itp. – związane z wykonaną rozbudową i kompleksowym remontem oraz zakupem
wyposażenia obiektów dydaktycznych), ale przede wszystkim działania 8.3, vide poniższa wypowiedź:
Nasza jednostka jest inaczej postrzegana, ludzie czują się komfortowo, często wracają. Jednostka stała się nowoczesną instytucją.
Jeden z respondentów realizujących projekty w ramach działania 8.3 wskazał na bezpośrednie
powiązanie produktu z nieplanowanym efektem – budowa windy dla niepełnosprawnych (będąca jedynie dodatkowym elementem dużego projektu dotyczącego przede wszystkim remontu i wyposażenia w sprzęt dydaktyczny) przyczyniła się do tego, że więcej takich osób uczestniczy obecnie w zajęciach. Z kolei beneficjenci projektów realizowanych w ramach działania 8.2
wskazali na dwa nieplanowane efekty pozytywne: wzrost zainteresowania uczniów zajęciami
dodatkowymi oraz wzrost zainteresowania szkołą wśród mieszkańców innych miejscowości.
Pozytywne efekty dotyczyły także innych grup, niebędących bezpośrednimi odbiorcami działań projektu. Tego typu efekty wskazało 33% badanych beneficjentów działania 8.2. Do grup,
które odniosły dodatkowe korzyści należy przede wszystkim społeczność lokalna, korzystająca
z ogólnodostępnej przyszkolnej infrastruktury sportowej, zbudowanej/przebudowanej/wyremontowanej w ramach projektów. Przede wszystkim beneficjenci działania 8.1 wskazywali na
efekt behavioural additionality – zmiana infrastruktury przyczyniła się wg respondentów kilku
wywiadów indywidualnych do zmiany formy zarządzania uczelniami. Beneficjenci działania 8.2
wskazywali także na dodatkowe efekty realizacji projektów związane z samą pracą projektową.
Przede wszystkim wzrosła ich skłonność do korzystania z publicznych źródeł finansowania, ale
także umiejętności związane z pracą projektową (vide wykres poniżej).
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Rysunek 49. Dodatkowe efekty realizacji wsparcia dla beneficjentów działania 8.2
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Źródło: ankieta CATI z beneficjentami projektów w ramach działania 8.2, n=24
Rzadko natomiast beneficjenci działania 8.2 wskazywali, iż zrealizowanie projektów przyczyniło się do powstania nowych miejsc pracy w innych podmiotach (jedynie 8,3% beneficjentów
udzieliło takiej odpowiedzi). Podsumowując, wystąpienie negatywnych efektów jest mało
prawdopodobne; część inwestycji w infrastrukturę oświaty mogłaby być wykonana ze środków samorządowych, jednak najczęściej dużo później. Pojawiły się natomiast efekty pozytywne – społeczność lokalna korzysta z nowej lub wyremontowanej przyszkolnej infrastruktury
sportowej, a na uczelniach zmiana infrastruktury przyczyniła się do zmiany formy zarządzania
uczelniami.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Jaki był wpływ (pozytywny i negatywny) czynników zewnętrznych na wdrażane interwencje w ramach Programu, a także na
poszczególne priorytety Programu? Jakie zidentyfikowano obszary ryzyka i bariery uniemożliwiające sprawne wdrażanie Programu?
Jeśli chodzi o wpływ czynników zewnętrznych na realizację projektów i osiągnięcie wskaźników produktu, w przypadku Priorytetu VIII w 20 badanych projektach wystąpiły problemy
z osiągnięciem deklarowanych wartości wskaźników produktu. Najczęściej wskazywaną przyczyną nieosiągnięcia wskaźnika było jego błędne oszacowanie we wniosku o dofinansowanie
i doprecyzowanie tych wartości dopiero na etapie realizacji prac. Do innych wskazywanych
czynników należały najczęściej:
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niewyłonienie wykonawcy w przetargu, np. przez brak dostępności na rynku dostawców
sprzętu dydaktycznego wskazanego w SIWZ i jednoczesny brak zgody IZ na zmianę specyfikacji,



zmiany zakresu projektów wynikające z bieżących potrzeb np. w przypadku jednego z projektów wskaźnik „powierzchnia zagospodarowanych terenów zielonych” nie został w pełni
osiągnięty z uwagi na przeznaczenie części powierzchni wstępnie przyjętej pod zieleń na
utwardzenie nawierzchni celem stworzenia miejsc postojowych dla potrzeb szkoły,



błędy rachunkowe.

Respondenci wywiadów indywidualnych oraz ankiet rzadko wskazują na czynniki zewnętrzne
mające wpływ na realizację samego projektu. Spośród badanych beneficjentów działania 8.2
jedynie dwie osoby wskazały na wystąpienie takich czynników. Wśród wskazywanych w ankietach i wywiadach czynników utrudniających realizację projektu pojawiały się następujące:


trudności w zapewnieniu wkładu własnego do projektu (na czynnik ten wskazało 12,5% respondentów badania ankietowego dot. działania 8.2, nie wskazywali nań w wywiadach beneficjenci działań 8.1 i 8.3),



opóźnienia w płatnościach ze strony instytucji finansującej projekt,



trudności w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń,



trudności z procedurami, zwłaszcza zamówień publicznych,



trudności z wykonawcami (np. wykonawca ogłaszający upadłość – wskazanie także w jednym ITI),



wzrost kosztów pracy/materiałów w stosunku do kosztów zakładanych w budżecie projektu,



konieczność wykonania dodatkowych prac przy zaangażowaniu własnych zasobów.

Jeśli chodzi o wpływ czynników zewnętrznych na rezultaty projektów i ich trwałość, w 87
projektach realizowanych w ramach Priorytetu VIII (w tym najczęściej, bo w 50 – w ramach
działania 8.2) na dzień realizacji badania nie osiągnięto 100% zakładanych wskaźników rezultatu. W większości przypadków informacje zawarte we wnioskach o płatność wskazują, że
wskaźnik zostanie osiągnięty w późniejszym okresie (tym bardziej, że wiele projektów ma jeszcze czas na jego osiągnięcie, gdyż zakończyły się mniej niż rok przed terminem prowadzenia
badania), jednak w przypadku niektórych projektów brak informacji o osiągnięciu wskaźnika
także w tym terminie. Do pozostałych czynników wpływających na osiągnięcie rezultatów należą:


zmiany w liczbie uczniów/studentów, zwłaszcza niepełnosprawnych, w porównaniu do planowanej liczby, na co wpływają m.in.:
–– migracje,
–– zmiany demograficzne,
–– zmiany rejonizacji szkół,
–– zmiany trendów, których efektem jest zmniejszenie naboru na konkretne kierunki w szkołach i na studiach ( na przykład: konieczność wygaszenia kierunku „kulturoznawstwo” na
Wyższej Szkole Mechatroniki w Katowicach),



przeszacowanie wartości wskaźnika na etapie tworzenia wniosku o płatność.

Należy pamiętać, że na nieosiągnięcie wskaźnika studentów korzystających z infrastruktury
edukacyjnej objętym wsparciem ma wpływ znaczący spadek liczby studentów. O ile na początku realizacji programu łączna liczba studentów w województwie śląskim wynosiła 197 761,
o tyle w 2015 r. liczba ta wynosiła już tylko 126 455 osób (spadek o 36,1%). Jest to wysoki
spadek w porównaniu do innych województw (wyższy tylko w woj. lubuskim, świętokrzyskim,
warmińsko-mazurskim, łódzkim oraz zachodniopomorskim). Jednocześnie należy zauważyć,
że spadek ten jest związany z czynnikami demograficznymi – w latach 2007-2015 wystąpił
bardzo wysoki spadek populacji w wieku 20-24 (w woj. śląskim o 30%, dużo wyższy niż we
wskazywanych wyżej województwach). A zatem spadek liczby studentów w woj. śląskim był
relatywnie niższy niż spadek ogólnej populacji w grupie wiekowej, która studiuje, można zatem domniemywać, że interwencja z RPO WSL mimo to pomogła w ograniczeniu negatywnych
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skutków migracji. Podsumowując, do czynników zewnętrznych wpływających na osiągnięcie
produktów działań należą braki na rynku wykonawców i związane z tym trudności z ich wyłonieniem, a także zmieniające się na bieżąco warunki prowadzenia prac, natomiast do czynników
wpływających na osiągnięcie rezultatów działań – zmiany trendów społecznych i demograficznych. Jednocześnie zarówno beneficjenci jak i IZ nie wskazują na żadne istotne problemy w obszarze edukacji mogące stanowić ryzyko czy barierę dla realizacji projektu.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: W przypadku jakich typów beneficjentów zidentyfikowano brak bądź niewystarczające zainteresowanie aplikowaniem
o środki w ramach RPO WSL (w podziale na priorytety)? Jakie można wskazać przyczyny
takiej sytuacji? Czy i w jaki sposób można to doświadczenie wykorzystać przy realizacji RPO
WSL 2014-2020?
W przypadku działania 8.1 do beneficjentów uprawnionych do składania wniosków należały
następujące rodzaje instytucji:
1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
2. publiczne oraz niepubliczne szkoły wyższe,
3. jednostki badawczo-rozwojowe prowadzące działalność edukacyjną,
4. placówki naukowe i jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk, prowadzące działalność edukacyjną,
5. kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych,
6. inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji
wyższej,
7. porozumienia podmiotów wymienionych w pkt 1-6 reprezentowane przez Lidera.
W ramach działania zorganizowane zostały trzy nabory wniosków, w ramach których złożono
łącznie 64 wnioski. 58 wniosków złożonych zostało przez publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, 4 wnioski – przez jednostki samorządowe (jednak w ścisłym związku z uczelnią), a 1 – przez
jednostkę kościelną (Kuria Metropolitalna Archidiecezji Katowickiej, w związku z Seminarium
Duchownym). Brak zainteresowania pozostałych typów beneficjentów wynika z tego, że niewiele tego typu podmiotów funkcjonuje w województwie śląskim. Najwięcej wniosków składały duże uczelnie posiadające odpowiednie zasoby kadrowe (Uniwersytet Śląski – 9 wniosków,
Politechnika Śląska i Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie – po 5 wniosków). Dlatego
w kolejnym okresie programowania warto przesunąć akcenty na mniejsze uczelnie, których
kierunki nauczania zgodne są jednak z potrzebami rynku pracy.
W przypadku działania 8.2 uprawnionymi beneficjentami były następujące instytucje:
1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
2. osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe,
3. organizacje pozarządowe,
4. kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych,
5. inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji,
6. porozumienia podmiotów wymienionych w pkt 1-5 reprezentowane przez Lidera.
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Spośród 234 złożonych wniosków, aż 82% (192 wnioski) złożone były przez gminy, będące organami prowadzącymi szkół podstawowych i gimnazjów. Jedynie 11% (26 wniosków) złożyły
powiaty, które są organami prowadzącymi szkół ponadgimnazjalnych, w tym zawodowych –
co jest negatywnym zjawiskiem z punktu widzenia potencjalnego oddziaływania działania 8.2
na sytuację na rynku pracy. 6 wniosków złożyły organizacje pozarządowe, 3 – zespoły szkół,
a pojedyncze wnioski składane były przez pozostałe rodzaje beneficjentów. W świetle tych
wyników słuszną tendencją w nowym okresie programowania jest zorientowanie wsparcia na
szkolnictwo zawodowe.
W przypadku działania 8.3 do uprawnionych beneficjentów należały następujące instytucje:
1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
2. podmioty prowadzące placówki kształcenia ustawicznego,
3. organizacje pozarządowe,
4. kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
5. inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie kształcenia
ustawicznego,
6. porozumienia podmiotów wymienionych w pkt 1-5 reprezentowane przez Lidera.
Spośród złożonych 35 wniosków najczęściej o środki wnioskowały samorządy prowadzące
publiczne instytucje kształcenia ustawicznego (42% – 15 wniosków). Instytucje prywatne
złożyły 8 wniosków (22%), a organizacje pozarządowe – 4 wnioski. Tymczasem z punktu widzenia „Wykazu placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, które uzyskały akredytację śląskiego Kuratora Oświaty”223 zdecydowaną większość (ponad 70%) instytucji kształcenia ustawicznego posiadających akredytację to jednostki
prywatne. Można domniemywać, że problemem dla prywatnych instytucji była konieczność
wniesienia wkładu własnego, jednakże ze względu na wskazywany wyżej niski odsetek osób
dorosłych z województwa śląskiego uczestniczących w kształceniu należy w przyszłości objąć
większym wsparciem także instytucje prywatne prowadzące kształcenie ustawiczne. Podsumowując, mniej zainteresowane wnioskowaniem były mniejsze uczelnie i szkoły prywatne,
szkoły ponadgimnazjalne, a także prywatne instytucje kształcenia ustawicznego. Przyczyną
takiego stanu rzeczy – co było podnoszone także w ramach FGI z ekspertami i wynika z desk
research – był brak środków na wkład własny w szkołach prywatnych związany z niżem demograficznym, a także niski poziom środków własnych prywatnych instytucji kształcenia zawodowego (np. jeden z beneficjentów działania 8.3 – przedstawiciel prywatnej jednostki kształcenia
ustawicznego – w ramach wywiadu indywidualnego wskazuje, że musiał wziąć kredyt na wkład
własny) oraz brak promocji skierowanej bezpośrednio do tych jednostek. W przypadku szkół
zawodowych nie zostało wyodrębnione osobne działanie, co mogłoby przyczynić się do ich
większej aktywności. Zwłaszcza szkoły ponadgimnazjalne oraz prywatne podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne mogą w przyszłości przyczynić się do zwiększenia kwalifikacji mieszkańców zgodnie z potrzebami rynku pracy, dlatego w miarę możliwości należy obejmować je
wsparciem w przyszłości. Aby zwiększyć ich zainteresowanie w obecnym okresie, należy intensyfikować promocję skierowaną na istotne dla rynku pracy prywatne instytucje edukacyjne
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Za: http://kuratorium.katowice.pl/userfiles/file/Akredytacja/placowki_ksztalcenia_ustawicznego/2016/wykaz-placowek
-akredytowanych-2016-08-18.pdf, dostęp: 20.10.2016 r.
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(w tym przede wszystkim instytucje kształcenia ustawicznego) i wspierać doradztwo i szkolenia, ułatwiające im pozyskanie środków na wkład własny.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Jaka jest efektywność udzielonego
wsparcia, rozumiana jako stosunek poniesionych nakładów finansowych do osiągniętych
rezultatów, z uwzględnieniem jednostkowych kosztów inwestycji? Które typy projektów
okazały się najbardziej efektywne w ramach poszczególnych priorytetów? Jakie są tego
przyczyny? Jakie działania w okresie 2014-2020 należy podjąć, aby zwiększyć efektywność
udzielanego wsparcia?
Aby ocenić efektywność udzielonego wsparcia, dokonano selekcji najważniejszych wskaźników rezultatu dotyczących Priorytetu VIII i porównano je z referencyjnymi wartościami
wskaźników dla innych wybranych województw. W pierwszej kolejności porównano kwoty
przypadające na osiągnięcie wybranych porównywalnych między tymi Programami wskaźników produktu.
Tabela 34. Kwoty przypadające na osiągnięcie porównywalnych wskaźników
produktu w ramach Priorytetu VIII
Województwo

śląskie

lubelskie

lubuskie

mazowieckie

małopolskie

zachodniopomorskie
śląskie
lubelskie
lubuskie
mazowieckie
małopolskie
zachodniopomorskie
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Wskaźnik produktu
Liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół zapewniających dostęp dla osób
niepełnosprawnych
Liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół zapewniających dostęp dla osób
niepełnosprawnych
Liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół zapewniających dostęp dla osób
niepełnosprawnych
Liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół zapewniających dostęp dla osób
niepełnosprawnych
Liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół zapewniających dostęp dla osób
niepełnosprawnych
Liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół zapewniających dostęp dla osób
niepełnosprawnych
Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół
Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół
Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół
Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół
Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół
Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół

Kwota dofinanso- Kwota wartości
wania przypadają- ogółem przypadaca na osiągnięcie jąca na osiągnięwskaźnika
cie wskaźnika
2 240 251,00

3 191 616,95

429 400,55

707 238,05

3 012 815,82

5 153 382,86

4 523 802,33

6 852 703,67

3 112 024,75

1 766 264,03

3 661 345,58

1 072 869,79

886 282,84

1 221 138,66

3 285 136,71

4 835 685,58

3 077 588,36

5 382 831,55

2 671 687,20

3 893 426,91

2 317 421,45

3 481 075,47

435 464,02

1 039 748,57

Województwo

śląskie
lubelskie
lubuskie
mazowieckie
małopolskie
zachodniopomorskie

Wskaźnik produktu
Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół
Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół
Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół
Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół
Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół
Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół

Kwota dofinanso- Kwota wartości
wania przypadają- ogółem przypadaca na osiągnięcie jąca na osiągnięwskaźnika
cie wskaźnika
1 997 575,47

2 774 317,59

4 354 232,73

5 762 320,19

2 608 453,80

4 692 379,78

4 466 603,67

6 764 988,69

15 040 845,91

10 316 777,87

5 084 326,89

2 053 478,62

Źródło: dane monitoringowe RPO WSL
Powyższa tabela wskazuje, że efektywność udzielonego wsparcia analizowana pod względem kwot przypadających na poszczególne produkty jest stosunkowo wysoka w województwie śląskim, zwłaszcza jeśli chodzi o przebudowę i budowę infrastruktury szkół wyższych i szkół działających w systemie oświaty. Należy jednak pamiętać, że wartość wskaźników
zależy od przyjętej koncepcji projektu (np. budowa większej liczby małych obiektów za daną
kwotę). Dlatego szczególnie istotna jest analiza najważniejszych wskaźników rezultatu, którą
przedstawia poniższa tabela.
Tabela 35. Kwoty przypadające na osiągnięcie porównywalnych wskaźników
rezultatu w ramach Priorytetu VIII
Województwo

śląskie

lubuskie

małopolskie

mazowieckie

zachodniopomorskie

śląskie

Wskaźnik rezultatu
Liczba studentów korzystających z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku
realizacji projektów
Liczba studentów korzystających z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku
realizacji projektów
Liczba studentów korzystających z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku
realizacji projektów
Liczba studentów korzystających z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku
realizacji projektów
Liczba studentów korzystających z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku
realizacji projektów
Liczba uczniów korzystających z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku realizacji projektów

Kwota dofinanso- Kwota wartości
wania przypadają- ogółem przypadaca na osiągnięcie jąca na osiągnięwskaźnika
cie wskaźnika
1155,64

1439,76

1226,07

1593,58

3769,53

5130,45

6106,51

9969,92

1153,37

2426,59

8962,59

13198,18
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Województwo

lubelskie

lubuskie

małopolskie

mazowieckie

zachodniopomorskie

Wskaźnik rezultatu
Liczba uczniów korzystających z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku realizacji projektów
Liczba uczniów korzystających z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku realizacji projektów
Liczba uczniów korzystających z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku realizacji projektów
Liczba uczniów korzystających z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku realizacji projektów
Liczba uczniów korzystających z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku realizacji projektów

Kwota dofinanso- Kwota wartości
wania przypadają- ogółem przypadaca na osiągnięcie jąca na osiągnięwskaźnika
cie wskaźnika
6374,83

8944,47

4094,97

8192,07

1243,91

2052,77

3658,11

5990,91

926,60

1944,07

Źródło: dane monitoringowe RPO WSL
Powyższe porównanie pokazuje, że efektywność wsparcia dla infrastruktury szkolnictwa wyższego była wysoka na tle innych województw, i to pomimo niższej niż zakładana liczby studentów z niej korzystającej, natomiast efektywność projektów skierowanych do uczniów jest
niska. W czasie wywiadów przedstawiciele IZ podkreślali, iż szczególny nacisk kładziono na
dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych, co przełożyło się na wyższe
koszty takich inwestycji, nie zwiększając o wiele liczby korzystających z nich uczniów. Podsumowując, można stwierdzić, że w województwie śląskim szczególnie efektywne są w porównaniu do innych województw projekty związane z infrastrukturą dydaktyczną uczelni wyższych.
Z infrastruktury wspartej w ramach projektów korzysta stosunkowo wielu studentów (na co
wskazano także w rozdziale dotyczącym efektów rzeczowych). Stosunkowo mało efektywne
były natomiast projekty związane z infrastrukturą dydaktyczną szkół; związany jest z tym także fakt, że najwyższe wartości wskaźników rezultatu w woj. śląskim występowały w projektach
dotyczących szkolnej infrastruktury sportowej. Często wykonywane były także kosztowne
działania termomodernizacyjne. Na wzrost efektywności wykorzystania wspartej infrastruktury może mieć wpływ uzależnienie realizacji projektów inwestycyjnych od uzyskania wsparcia z EFS na działania komplementarne zapewniające jak najpełniejsze wykorzystanie wspartej
infrastruktury.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Jakie działania należało podjąć, aby
w większym stopniu przyczynić się do wyboru projektów realizujących poszczególne cele
szczegółowe Programu? Które ze wskazanych rozwiązań, zdaniem Wykonawcy powinny zostać zastosowane przy realizacji RPO WSL 2014-2020? Jakie należy podjąć działania, aby
zminimalizować występowanie podobnych efektów niepożądanych przy realizacji inwestycji
w ramach RPO WSL 2014-2020?
W przypadku projektów dotyczących szkolnictwa wyższego zrealizowane projekty objęły swoim oddziaływaniem dużą część uczelni wyższych i studentów w województwie śląskim, jednakże mimo kryterium „Dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy” brakowało
jednoznacznego powiązania tworzonej i modernizowanej infrastruktury z tymi potrzebami
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(np. premiowania współpracy z pracodawcami przy użyciu zbudowanej infrastruktury lub komplementarności działań infrastrukturalnych z działaniami związanymi ze wzmocnieniem praktycznych umiejętności studentów). Dlatego nacisk na powiązanie zmian infrastrukturalnych
z potrzebami rynku pracy powinien być bardziej jednoznaczny. Ta sama kwestia dotyczy działań związanych z infrastrukturą systemu oświaty. W ramach działania 8.2 bardzo duża część
inwestycji dotyczyła przyszkolnych obiektów sportowych – działania te w stosunkowo małym
stopniu bezpośrednio realizują cel szczegółowy – „stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy” – chociaż
eksperci ds. edukacji podkreślili jednak ich wagę. Infrastruktura edukacyjna jest potrzebna, ale
– jak wskazują beneficjenci – w pewnej mierze podobne działania mogłyby być sfinansowane
ze środków budżetowych. W przyszłości należy położyć nacisk na wykorzystanie zbudowanej
infrastruktury i komplementarność między działaniami infrastrukturalnymi a miękkimi, ukierunkowanymi na dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy.
Analizują typy beneficjentów należy zaznaczyć, że w ramach działania 8.1 największa liczba
wniosków złożona została przez publiczne i niepubliczne szkoły wyższe. Pozostałe wskazane typy beneficjentów (jednostki badawczo-rozwojowe prowadzące działalność edukacyjną,
placówki PAN i inne instytucje edukacji wyższej) nie składały projektów. Warto zauważyć, że
najwięcej projektów składały duże uczelnie posiadające odpowiednie zasoby kadrowe. Jak
wskazuje raport z badania ewaluacyjnego ex-post RPO WSL, korzystny jest fakt, iż duża część
projektów realizowana była przez uczelnie techniczne, co pozytywnie rokuje z punktu widzenia dostosowania do potrzeb rynku pracy224. W ramach działania 8.2 jedynie 11% wniosków
złożyły powiaty, które są organami prowadzącymi szkół ponadgimnazjalnych, w tym zawodowych – co jest negatywnym zjawiskiem z punktu widzenia potencjalnego oddziaływania działania 8.2 na sytuację na rynku pracy. W ramach działania 8.3 wnioski składały przede wszystkim
publiczne instytucje kształcenia ustawicznego, podczas gdy zdecydowaną większość tego typu
instytucji w województwie śląskim stanowią jednostki prywatne. Mając zatem na względzie
powyższe, należy zwrócić uwagę na większą liczbę projektów realizowanych przez samorząd
szczebla powiatowego odpowiadający za szkolnictwo zawodowe (co zostało zresztą zaplanowane w ramach RPO WSL 2014-2020). Odnosząc się do systemu wyboru projektów i kryteriów, należy zaznaczyć, że poza dwoma projektami Akademii im. Jana Długosza, w ramach
Priorytetu VIII zastosowano nabory konkursowe, co było dobrą praktyką w okresie programowania 2007-2013, gdyż szkolnictwo wyższe powinno być wspierane z poziomu co najmniej
regionalnego (a nie subregionalnego). Jeśli chodzi o kryteria, dobrym rozwiązaniem było premiowanie projektów mających na celu wsparcie dostępu osób niepełnosprawnych do edukacji.
Choć liczba dodatkowych punktów nie była wielka (zwłaszcza w działaniach 8.1 i 8.3), to jak
wskazuje respondent wywiadu indywidualnego z IZ:
Beneficjenci przykładali do tego tym większą uwagę, aby w tych projektach te dostosowania właśnie się znalazły (...) tutaj beneficjenci jak najbardziej chcieli pokazać, że ich projekt
będzie realizował takie priorytety. Pokazywano nam jak bardzo chciano iść w tą stronę, że
na przykład czy sprzęt komputerowy, czy sprzęt, który był do pracowni do praktycznej nauki
zawodu, też był dostosowany. Próbowano (...) też dostosować stanowiska pracy.
W obszarze edukacji nie stosowano zwrotnych form finansowania projektów i ze względu na
społeczny charakter infrastruktury edukacyjnej, należy przy tej formie pozostać. Alokacja na
działania 8.1 i 8.3 może zostać uznana za wysoką – wsparcie objęło ok. 1/3 uczelni/studentów
224

Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Agrotec, Wise,
Warszawa 2014 r.
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oraz ok. 1/3 słuchaczy/uczniów kształcenia ustawicznego. Natomiast alokacja na działanie 8.2
była niska w porównaniu do potrzeb i zaspokoiła tylko niewielką część zapotrzebowania na
infrastrukturę systemu oświaty. Natomiast za dobrą praktykę można uznać to, że w działaniu
8.2 zbyt małą jak na potrzeby alokację (w szczególności w stosunku do liczby jednostek, które
były kwalifikowalne do wsparcia) podzielono na obszary wiejskie i miejskie, zapewniając tym
samym jak najlepsze, przy ówczesnych możliwościach, wsparcia tych terenów, gdzie braki były
największe, a zbudowana infrastruktura (np. sala gimnastyczna) służyła szerszemu kręgowi
odbiorców (nie tylko uczniom ale całej lokalnej społeczności). W Priorytecie VIII projekty nie
stosowały crossfinancingu, co oznacza, że inwestycjom infrastrukturalnym nie towarzyszyło,
w ramach tego samego projektu, uzupełniające komplementarne wsparcie „miękkie”. Nie jest
to optymalne zjawisko. W okresie 2014-2020 mankament ten zostanie usunięty, gdyż wsparcie infrastrukturalne ma być uzależnione od wsparcia z EFS, co da szansę na większe i lepsze
wykorzystanie wspartej infrastruktury. Warto jednak zaznaczyć, że ze względu na duży zakres
wsparcia z PO KL, częściej zdarzyło się, że szkoła uzyskała wsparcie „miękkie” z tego Programu, niż infrastrukturalne z RPO.

4.9. Efekty wsparcia zdrowia i rekreacji

Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: W jakim stopniu zrealizowane inwestycje przyczyniły się do osiągnięcia poszczególnych dziesięciu celów szczegółowych Programu?
Cel szczegółowy Priorytetu IX to poprawa stanu zdrowia mieszkańców. Osiągnięcie celu
szczegółowego Priorytetu IX zostanie dokonane poprzez porównanie danych statystycznych
między rokiem 2006 i 2015 w odniesieniu do: Liczby mieszkańców chorujących na choroby
zawodowe, choroby układu krążenia, nowotwory, choroby dróg oddechowych oraz Liczby
mieszkańców uznanych za niezdolnych do pracy i korzystających z renty inwalidzkiej. Projekty
z zakresu lecznictwa zamkniętego (działanie 9.1) dotyczą szpitali i szpitali uzdrowiskowych.
Łącznie w 2015 r. wg BDL GUS w województwie śląskim było 167 takich instytucji. Najczęściej obejmowały doposażenia instytucji ochrony zdrowia (doposażono 41 instytucji, a więc
24,6% wszystkich istniejących w województwie), rzadziej – przebudowy lub remontów instytucji ochrony zdrowia (przebudowano/wyremontowano 20 instytucji, a więc 12,0% wszystkich istniejących w województwie). Zakupiono 1877 sztuk sprzętu medycznego, co oznacza,
że na 1 instytucję w województwie przypada 11,2 sztuki sprzętu. Przebudowano lub wyremontowano 19 budynków ochrony zdrowia o łącznej powierzchni 29 121 m2. Wyremontowano, przebudowano lub rozbudowano 67 gabinetów i 15 sal operacyjnych. Najmniejszą
popularnością cieszyły się projekty z zakresu ICT. Jedynie w projekcie „Poprawa jakości usług
medycznych i zarządzania poprzez realizację i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Śląskim Centrum Rehabilitacji w Ustroniu” wdrożono system informatyczny poprawiający jakość usług medycznych oraz zarządzanie. Jak powiedzieli eksperci podczas FGI,
to małe zainteresowanie typem projektu ICT wynikał z tego, że wprowadzenie nowych rozwiązań w obszarze zarządzania nie było wówczas priorytetem (ale staje się obecnie, na początku nowej perspektywy). Wówczas placówki musiały dotrzymać odgórnie narzuconego
przez Ministerstwo Zdrowia terminu związanego z dostosowaniem infrastruktury placówki.
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Z infrastruktury ochrony zdrowia objętej projektem skorzystały łącznie 130 133 osoby, czyli
13,4% łącznej liczby pacjentów leczonych w 2015 r. Przy pomocy nowego sprzętu medycznego, zakupionego w ramach programu, przeprowadzono łącznie 1 267 140 badań, zabiegów
i operacji (w pomieszczeniach objętych projektem przeprowadzono 897 376 badań, zabiegów
i operacji). Planowana wartość wskaźnika „Potencjalna liczba badań specjalistycznych
przeprowadzonych z wykorzystaniem infrastruktury ochrony zdrowia objętej wsparciem
w ramach programu” była jednak wyższa i wynosiła 1 469 000 badań. W dużej mierze problemy z osiągnięciem wskaźników rezultatu wiązały się z niewystarczającymi środkami szpitali
w ramach kontraktów z NFZ. Jak wskazują eksperci, był to zasadniczy problem w perspektywie 2007-2013, który spowodował, że nie można mówić o zwiększeniu dostępności świadczeń w placówkach publicznych. Jak wskazuje jeden z ekspertów podczas FGI:
Na pewno większa jest dostępność świadczeń w placówkach prywatnych, ale przecież nie
o to chodziło w tej interwencji.
W 12 projektach zadeklarowano także wskaźnik rezultatu – „Średni czas oczekiwania na
świadczone usługi”. Czas ten skrócił się średnio o 13,85 dnia – najwięcej w Szpitalu Chirurgii
Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich: o 60 dni w porównaniu do 120 dzięki
zakupionemu rezonansowi magnetycznemu oraz zaprojektowaniu i budowie pawilonu z pomieszczeniami pod rezonans. Projekty w ramach działania 9.2 dotyczyły lecznictwa otwartego. Doposażono 44 instytucje ochrony zdrowia, czyli 1,6% wszystkich istniejących obecne
instytucji lecznictwa ambulatoryjnego. Przebudowano/wyremontowano 0,7% istniejących
instytucji (łączna powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych budynków wyniosła
40 628,3 m2). Zakupiono 628 sztuk sprzętu medycznego. W przypadku działania 9.2 nieco
bardziej popularny był typ projektu dotyczący wdrażania systemów informatycznych. Systemy takie wdrożono w pięciu instytucjach. W pomieszczeniach objętych projektem wykonano łącznie 1 354 529 porad, zabiegów i operacji, co stanowi 1% porad wykonanych w latach
2011-2015 w lecznictwie ambulatoryjnym (najnowsze dane – za 2016 r.). Z infrastruktury objętej projektem skorzystało łącznie 1 108 008 osób (a więc 24,2% ludności województwa),
w tym 51 938 osób niepełnosprawnych. Zdaniem beneficjentów działań 9.1 i 9.2, najważniejszym efektem zrealizowanych przez nich projektów jest poprawa jakości usług medycznych,
świadczonych przez ich jednostki, oraz poprawa warunków pracy personelu medycznego. Stosunkowo najrzadziej projekty wpłynęły na usprawnienie administracyjnej obsługi projektów
i zarządzania samą placówką.
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Rysunek 50. Najważniejsze efekty podjętych działań wg beneficjentów działań 9.1 i 9.2
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Źródło: ankieta CATI z beneficjentami projektów w ramach działania 9.1 i 9.2, N=21
W przypadku działania 9.3 najczęściej budowanymi/remontowanymi/modernizowanymi/doposażonymi obiektami sportowymi były boiska (39,7% projektów), kompleksy sportowe,
najczęściej obejmujące boiska do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki etc. (26,5% projektów)
oraz hale sportowe i pływalnie. Przebudowano lub wyremontowano 46 obiektów sportowych,
w tym 40 otwartych i 6 zamkniętych, zaś wybudowano 63 obiekty sportowe, w tym 53 otwarte i 10 zamkniętych. Łącznie wsparciem objęto zatem 109 obiektów sportowych, czyli 7,6%
wszystkich obecnie funkcjonujących obiektów sportowych w województwie. Z otwartych obiektów sportowych, wybudowanych lub wspartych w ramach projektów, skorzystało
911 025 osób, a z zamkniętych – 673 116 osób. Oznacza to, że łącznie ze wszystkich wybudowanych lub wspartych obiektów skorzystało 34,7% ludności województwa śląskiego (wg danych z 2015 r.) – 1 584 141 osób. Przy założeniu, że część tych osób może się pokrywać, można
założyć, że z obiektów skorzystała mniej więcej 1/3 mieszkańców. Z zamkniętych obiektów
sportowych skorzystało też 10 339 osób niepełnosprawnych. Ostatnie dane dotyczące liczby osób niepełnosprawnych w województwie pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego
z 2011 r. i wg nich w województwie zamieszkuje 552 138 osób niepełnosprawnych, a więc
z obiektów sportowych skorzystało szacunkowo 1,9% tych osób. Zdaniem beneficjentów,
dzięki zrealizowanym projektom wzrosła liczba osób uprawiających sport i dostępność do infrastruktury tego typu w miejscach, w których wcześniej nie było do niej dostępu.
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Rysunek 51. Najważniejsze efekty podjętych działań wg beneficjentów działania 9.3
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Źródło: ankieta CATI z beneficjentami projektów w ramach działania 9.1 i 9.2, N=21
Na poziomie priorytetu i poszczególnych działań osiągnięcie wskaźników rezultatu przedstawiało się tak, jak w poniższej tabeli.
Tabela 36. Osiągnięcie wskaźników rezultatu na poziomie priorytetu
Wskaźnik
Liczba projektów z zakresu ochrony
zdrowia
w tym dotyczących wyłącznie zakupu aparatury i sprzętu medycznego
Liczba projektów dot. infrastruktury
społeczeństwa informacyjnego
Liczba ośrodków zdrowia, w których
przeprowadzono prace remontowe/
modernizacyjne lub zakupiono/zmodernizowano sprzęt medyczny
Liczba porad udzielonych z wykorzystaniem infrastruktury ochrony
zdrowia objętej wsparciem w ramach programu

Jednostka
miary

Wartość docelowa na 2015 r.

Wartość wyliczona w ramach niniejszego badania

% Osiągnięcia
wskaźnika

szt.

195

110

56,4%

szt.

117

81

69,2%

szt.

22

6

27,3%

szt.

170

121

71,2%

szt.

2 001 000

2 251 905

112,5%
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Wskaźnik
Potencjalna liczba badań specjalistycznych przeprowadzonych z wykorzystaniem infrastruktury ochrony zdrowia objętej wsparciem
Liczba osób korzystających z infrastruktury sportowej objętej wsparciem

Jednostka
miary

Wartość docelowa na 2015 r.

Wartość wyliczona w ramach niniejszego badania

% Osiągnięcia
wskaźnika

szt.

2 200 000

2 126 726

96,7%

osoba

400 000

1 584 821

396,2%

Źródło: SZOP RPO WSL, obliczenia własne na podstawie danych monitoringowych z LSI, data pobrania: 16.08.2016
Analiza danych ze statystyki publicznej dotyczących zdrowia wskazuje, że projekty dotyczące ochrony zdrowia tylko częściowo przyczyniły się do osiągnięcia celu szczegółowego, jakim
była poprawa zdrowia mieszkańców. Jest to cel długoterminowy i na jego osiągnięcie wpływa
wiele czynników. Część wskaźników związanych ze zdrowiem miało w 2015 bardziej niekorzystne wartości niż w roku 2006 (np. zachorowania na nowotwory), zmniejszyła się natomiast
zapadalność na choroby zawodowe, które stanowiły istotny problem w wojewódzgtwie śląskim. W długim okresie do poprawy zdrowia powinny się przyczynić projekty dotyczące infrastruktury sportowej, z której korzysta dużo większa, niż planowano, liczba mieszkańców. Podsumowując, projekty dotyczące ochrony zdrowia przede wszystkim pozwoliły na doposażenie
instytucji w sprzęt, jednak ze względu na ograniczone środki zakładów lecznictwa zamkniętego (kontrakty z NFZ) są one wydajniej wykorzystywane w zakładach lecznictwa otwartego.
Podjęte działania stanowią wsparcie, jednak zdaniem ekspertów jest ono nadal niewystarczające w stosunku do potrzeb. Natomiast projekty dotyczące infrastruktury sportowej w dużej
mierze wzmocniły dostępność do różnych form aktywności fizycznej i powiększyły już silny
potencjał, więc jako uzupełnienie innych środków (Ministerstwa Sportu i Turystyki, samorządów) pomogły w zaspokojeniu większości potrzeb w tym zakresie.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Które potrzeby zidentyfikowane
w ramach poszczególnych priorytetów Programu zostały zaspokojone, a które wymagają
dalszego wsparcia oraz w jakim zakresie wsprarcie Programu wpisało się w potrzeby beneficjentów?
W diagnozie w ramach RPO WSL wskazano trzy podstawowe problemy związane z systemem
ochrony zdrowia tj. duży potencjał w zakresie specjalistycznej ochrony zdrowia, nierównomierne rozmieszczenie infrastruktury ochrony zdrowia oraz znacznie gorszy od przeciętnego w kraju stan zdrowia społeczeństwa. We wnioskach o dofinansowanie beneficjenci działań
9.1 i 9.2 wskazywali przede wszystkim na potrzebę zakupu nowego wyposażenia i modernizacji pomieszczeń w związku z nierównomiernym i zbyt małym dostępem do służby zdrowia,
zwłaszcza w Subregionach Północnym i Zachodnim. Ze względu na fakt, że przy pomocy zakupionego i zmodernizowanego sprzętu w instytucjach lecznictwa zamkniętego nie wykonano planowanej liczby badań, można ocenić, że choć ich potencjał został powiększony, to
nadal nie jest on w pełni wykorzystywany. Dalszego wsparcia wymagają zidentyfikowane
we wnioskach potrzeby związane z niewystarczającym dostępem do badań specjalistycznych,
jednak w dużej mierze są to dziś potrzeby kadrowe i finansowe (środki na wykonywanie badań), nie zaś infrastrukturalne. Można tu wskazać na dobrą praktykę w ramach programu – aby
ułatwić pełne wykorzystanie zakupionego sprzętu, IZ umożliwiła rozwiązanie problemu braku
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środków z NFZ poprzez umożliwienie możliwości innego niż planowane wykorzystania sprzętu zakupionego w ramach projektu (np. w ramach konkursów na badania przesiewowe i profilaktyczne organizowane przez samorządy lub wykorzystanie sprzętu w porozumieniu z innym
podmiotem leczniczym). Było to jednak możliwe tylko częściowo (na co wskazywali np. eksperci w ramach FGI), gdyż np. niektóre oddziały szpitala nie mogły robić u siebie takich badań, nie
mogły wpuszczać na oddziały normalnie zamknięte dużej liczby osób przychodzących tylko na
badania kontrolne bądź przesiewowe.
Strategia „Śląskie 2020+” wskazuje także na wysoki i cały czas poprawiający się potencjał sieci lecznictwa zamkniętego i otwartego (pierwsza pozycja w kraju, także dzięki inwestycjom
dokonanym w ramach RPO WSL 2007-2013). Problemem jednak cały czas pozostaje wspomniana niewystarczająca dostępność do infrastruktury ochrony zdrowia w Subregionie
Północnym i Zachodnim. Także w ramach RPO WSL 2007-2013 w tych dwóch subregionach
zrealizowano najmniej projektów w ramach działań 9.1 i 9.2 (odpowiednio 14 w Subregionie
Północnym i 6 w Subregionie Zachodnim). Województwo śląskie, mimo opisywanej w diagnozie do Strategii poprawy sytuacji, nadal należy do regionów o najgorszym stanie zdrowia
mieszkańców. Wg publikacji GUS „Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r.” średnia samoocena
stanu zdrowia w województwie śląskim wyniosła 3,73 (niższa ocena tylko w województwach
lubelskim i łódzkim). W regionie nadal bardzo wysoka jest wartość wskaźnika zgonów z powodu nowotworów na 100 000 ludności (289,5 w 2014 r. (ostatnie dostępne dane); gorsza
sytuacja wystąpiła jedynie w woj. łódzkim) oraz zgonów z powodu chorób układu krążenia na
100 000 ludności (490,0 w 2014 r., gorsza sytuacja jedynie w woj. świętokrzyskim i łódzkim).
Wartości obu tych wskaźników wzrosły na przestrzeni lat 2007-2014. Premiowanie powinno
być zatem projektów infrastrukturalnych dotyczących ochrony zdrowia (działanie 10.1) komplementarnych z działaniami edukacyjnymi (w tym ujętymi w RPZ) oraz działaniami związanymi z aktywnością fizyczną.
W przypadku działania 9.3 wskazywane we wnioskach potrzeby dotyczyły niewystarczającego dostępu do miejsc aktywności fizycznej. Osiągnięte produkty i rezultaty wskazują, że potrzeby te zostały w dużej mierze zaspokojone dzięki RPO WSL. Także diagnoza w ramach ww.
strategii nie wskazuje natomiast na istotne niezaspokojone potrzeby jeśli chodzi o infrastrukturę sportową; cel operacyjny B.2 zawiera co prawda działanie „Podniesienie jakości i poprawa dostępu do oferty kultury, sportu i rekreacji oferujących możliwości rozwoju mieszkańców
oraz atrakcyjnego spędzania wolnego czasu”, jednak jest to działanie dodatkowe, a wskaźniki rezultatu Strategii odnoszą się nie do samej infrastruktury, ale do stopnia wykorzystania
infrastruktury oraz liczby ćwiczących w klubach sportowych na 1000 mieszkańców. Także
wojewódzka „Strategia rozwoju sportu do 2020 r.” wskazuje na rozwiniętą bazę obiektów
sportowych. Wskazane problemy dotyczą raczej zasobów ludzkich i organizacyjnych. O infrastrukturze sportowej mowa także w jednym z 8 działań celu operacyjnego B.1 – „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców województwa”, jednakże jest to tylko jeden z elementów tego
działania, które dotyczy tworzenia warunków dla aktywnego i zdrowego stylu życia. Można
zatem stwierdzić, że działania RPO WSL 2007-2013 (zwłaszcza 8.2 – typ projektu 3 i 9.3) wraz
z innymi środkami (Ministerstwo Sportu, samorządy etc.) zaspokajają większość potrzeb dotyczących infrastruktury sportowej. Niepokojąca jest natomiast jej niewielka różnorodność –
większość projektów dotyczyła boisk i kompleksów sportowych złożonych przede wszystkim
z boisk, podczas gdy Strategia wskazuje na konieczność rozbudowy sieci ścieżek rowerowych
(w tym obszarze w działaniu 9.3 realizowany był tylko jeden projekt, chociaż ścieżki rowerowe
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były wspierane w działaniu 3.2.2). Z punktu widzenia „Diagnozy społecznej”225, województwo
śląskie należy do regionów, w których stosunkowo duża część mieszkańców jest aktywna
fizycznie (w 2015 r. regularną aktywność deklarowało 37,1% badanych mieszkańców, co daje
woj. śląskiemu szóste miejsce wśród polskich regionów – liderem jest opolskie z odsetkiem
ćwiczących 44,7%). Stosunkowo dobry stan infrastruktury technicznej przekłada się zatem na
aktywność – konieczne jest jednak wykorzystywanie istniejącej infrastruktury i realizację działań, które poprzez aktywność fizyczną prowadzić będą do poprawy stanu zdrowia
mieszkańców. Wszyscy badani respondenci ankiety – beneficjenci priorytetu IX – wskazują
natomiast, że projekty rozwiązały wszystkie problemy/wyzwania, które stanowiły przesłankę
ich realizacji (vide wykres poniżej).
Rysunek 52. Opinie o rozwiązaniu dzięki projektom wszystkich problemów/wyzwań stanowiących przesłankę realizacji przedsięwzięć wg beneficjentów
priorytetu IX
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Źródło: ankieta CATI z beneficjentami projektów w ramach priorytetu IX, n=39
Żaden badany beneficjent nie wskazał też problemów lub wyzwań, których nie dało się rozwiązać mimo zrealizowania projektów. Podsumowując, można stwierdzić, że dzięki dokonanym
inwestycjom w obszarze ochrony zdrowia zwiększył się potencjał instytucji, jednak musi on być
intensywnie wykorzystywany, gdyż wskaźniki dotyczące stanu zdrowia nadal są w województwie niekorzystne. Obecnie mniej istotne jest dalsze uzupełnianie infrastruktury, a bardziej
istotne jej dalsze wykorzystywanie i zapewnienie środków na wysoką jakość świadczonych
dzięki niej usług. To samo dotyczy infrastruktury sportowej – istniejąca infrastruktura powinna
być objęta animacją i wykorzystywana w celu zwiększenia aktywności fizycznej mieszkańców.
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Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Jaki udział w realizacji przyjętej strategii rozwoju miał RPO WSL (w obszarach, których dotyczyły jego poszczególne priorytety)?
W jakim stopniu działania i projekty podejmowane w ramach RPO WSL były kompatybilne
i synergiczne z innymi programami i działaniami i wzajemnie się z nimi uzupełniały?
W przyjętej w 2000 r. „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015” zawarte były dwa cele strategiczne powiązane z Priorytetem IX tj. „Zapewnienie powszechności dostępu do świadczeń zdrowotnych” (C4) oraz „Zróżnicowanie i poprawa oferty oraz stworzenie
warunków dla rozwoju sportu i rekreacji” (C2). W ramach obu tych istotne są działania związane
z rozbudową infrastruktury. Oznacza to, że w tamtym momencie zarówno infrastruktura zdrowotna, jak i sportowa w województwie pozostawiała wiele do życzenia. Także pierwsza wersja
strategii „Śląskie 2020” obejmuje kierunek działań B1.1. – „Poprawa dostępu do wysokiej jakości
usług medycznych” oraz B.1.2 – „Upowszechnienie oraz promocja aktywnego i zdrowego stylu
życia”, które obejmują modernizację, budowę i rozbudowę infrastruktury. Tymczasem strategia
„Śląskie 2020+” wskazuje już na zupełnie inne podejście – ułatwienie dostępu i wsparcie infrastruktury zeszły na dalszy plan, a najistotniejsze jest jej wykorzystanie. W ramach Priorytetu daje
się zaobserwować przede wszystkim następujące rodzaje komplementarności: w ramach działań związanych z ochroną zdrowia: podstawowym rodzajem komplementarności, który dotyczy
innych projektów infrastrukturalnych realizowanych w tym samym ośrodku (najczęściej jest to
np. komplementarność zakupu sprzętu i wykonywanego w ramach innych projektów remontu,
modernizacji, przebudowy lub rozbudowy). Często projekty w ramach RPO WSL 9.1 lub 9.2 były
kolejnym etapem całościowej inwestycji infrastrukturalnej. Najczęstszymi źródłami finansowania komplementarnych projektów tego typu były budżety jednostek samorządu terytorialnego;
działanie 3.5.1 i 3.5.2 ZPORR; inne projekty RPO WSL; środki Ministerstwa Zdrowia; środki
własne lub organów prowadzących (zwłaszcza w przypadku działania 9.2). W kilku przypadkach
wskazywano komplementarność inwestycji w ośrodku zdrowia z innymi inwestycjami w danej
miejscowości/gminie (także np. wpływ innych inwestycji na wzrost liczby mieszkańców, a co za
tym idzie – pacjentów danej instytucji). Praktycznie nie występowała komplementarność z bezpośrednimi działaniami na rzecz ochrony zdrowia lub rozwoju personelu. Z kolei, w ramach działań związanych z infrastrukturą sportową najczęściej występowała komplementarność z innymi
inwestycjami na rzecz sportu, realizowanymi w tej samej miejscowości. W kilku przypadkach
wskazywano na komplementarność danego projektu z działaniami sportowymi. Jako główne
źródła finansowania obu tych rodzajów projektów wskazano budżet gminy/miasta oraz środki
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podsumowując, znacząco zmniejszyły się problemy związane z infrastrukturą sportową, a jeśli chodzi o infrastrukturę zdrowotną, pozostaje przede wszystkim kwestia jej niewystarczającej równomierności
w subregionach. Zmiany w dokumentach strategicznych wskazują na istotny wpływ działań podjętych w ramach RPO WSL na sytuację w obszarach objętych Priorytetem IX.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Czy stopień realizacji celów szczegółowych jest równomierny w każdym z subregionów? W jakich obszarach wsparcie w subregionach było za małe lub niewystarczająco skuteczne?
W ramach działania 9.1 najwięcej projektów realizowanych było w Subregionie Centralnym –
20 projektów (46,5%), w Subregionie Południowym – 14 projektów (32,6%), mniej w Północnym i Zachodnim – odpowiednio 6 i 3 projekty. Projekty przyczyniły się jednak do zwiększenia
jakości i usług i dostępności w regionach południowym i północnym (ten ostatni wskazywany
jest nadal jako obszar deficytowy w RPO WSL 2014-2020), gdyż objęły:
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25% instytucji lecznictwa zamkniętego w Subregionie Centralnym,



60,8% instytucji lecznictwa zamkniętego w Subregionie Południowym,



66,6% instytucji lecznictwa zamkniętego w Subregionie Północnym,



33,3% instytucji lecznictwa zamkniętego w Subregionie Zachodnim.

Jedyny zintegrowany system wspomagania zarządzania szpitalem funkcjonuje w Subregionie
Centralnym. Wskaźniki rezultatu wskazują na szczególne niedoinwestowanie Subregionu Zachodniego – w realizowanych tam projektach wskazuje się niewielkie liczby badań wykonanych
nowym sprzętem – w chwili obecnej 1707 (względem np. 541 741 w Subregionie Południowym).
Pamiętać należy, że w jednym z trzech projektów – „Poprawa jakości wykonywania procedur
operacyjnych poprzez ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku” rezultaty nie były jeszcze sprawozdawane w momencie realizacji badania. Jeszcze bardziej
znacząca dominacja Subregionu Centralnego miała miejsce w przypadku działania 9.2, gdzie
zrealizowano aż 41 projektów w Subregionie Centralnym, 15 w Subregionie Południowym, 8
w Subregionie Północnym i 3 w Subregionie Zachodnim. Relatywnie największa część, bo 3,5%
istniejących instytucji lecznictwa otwartego, została objęta działaniami RPO WSL w Subregionie Południowym, a najmniejsza – 0,9% – w Subregionie Zachodnim. W Subregionach Północnym, a zwłaszcza Zachodnim znacząco niższe w porównaniu do Subregionu Centralnego są
wskaźniki rezultatu (np. liczba badań, zabiegów i operacji wykonanych nowym sprzętem medycznym – w Subregionie Centralnym – 345 623 szt., zaś w Północnym – 155 980, a w Zachodnim
– jedynie 12 542). Obserwuje się więc szczególne niedoinwestowanie Subregionu Zachodniego,
w którym liczba szpitali i łóżek szpitalnych jest wyższa niż w Subregionie Północnym. W przypadku projektów dotyczących infrastruktury sportowej także znacząca jest dominacja Subregionu
Centralnego (41 projektów wobec 14 projektów w Subregionie Południowym, 7 w Północnym
i 6 w zZachodnim). Relatywna ocena wskazuje na nierównomierność na niekorzyść Subregionu
Zachodniego, w którym 1 wsparty obiekt przypada na 79 680 mieszkańców, podczas gdy w pozostałych podregionach 1 wsparty obiekt przypada na 33-41 tys. mieszkańców. Z drugiej strony
w Subregionie Zachodnim stosunkowo wysoka jest łączna wartość wskaźnika osób korzystających z zamkniętych obiektów sportowych, ze względu na wysoką osiągniętą wartość tego wskaźnika dla projektu „Remont i wyposażenie krytej pływalni i kąpieliska w Czerwionce-Leszczynach”.
Podczas wywiadu z ekspertami przedstawione nierównomierne rozłożenie wsparcia między
subregiony uznali oni za uzasadnione ze względu na największą liczbę mieszkańców w Subregionie Centralnym i bliskość oraz dobry poziom połączeń komunikacyjnych między Subregionem
Centralnym i Zachodnim, co powoduje, że mieszkańcy jednego subregionu mogą bez problemu
korzystać z infrastruktury w innym subregionie.
Tabela 37. Odsetek mieszkańców korzystających ze wspartej infrastruktury
sportowej
Subregion

Odsetek mieszkańców korzysta- Odsetek mieszkańców korzystających ze wspartej infrastruktury jących ze wspartej infrastruktury
– obiekty otwarte
– obiekty zamknięte

Subregion Centralny

21,6%

13,3%

Subregion Południowy

15,9%

9,3%

Subregion Północny

26,2%

15,8%

Subregion Zachodni

11,3%

25,3%

Źródło: BDL GUS, dane monitoringowe RPO WSL, LSI, data dostępu: 16.08.2016
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Podsumowując, ocena stopnia realizacji celów priorytetu IX w poszczególnych subregionach
wskazuje na nierównomierności przede wszystkim na niekorzyść Subregionu Zachodniego,
przede wszystkim jeśli chodzi o projekty dotyczące lecznictwa otwartego.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Czy i jakie zidentyfikowano negatywne efekty realizowanego wsparcia w ramach poszczególnych priorytetów? Czy i jakie
pojawiły się pozytywne efekty nieplanowane w wyniku realizacji Programu? Jakich priorytetów, działań/poddziałań/typu projektów dotyczyły i jaki miały wpływ na realizację celów
szczegółowych Programu?
Badani beneficjenci działań związanych z ochroną zdrowia nie wskazują na żadne istotne,
negatywne efekty realizacji projektów. Jeden z respondentów wskazał na taki efekt, jednak
odpowiedź dotyczyła problemu w ramach realizacji samego projektu. Negatywny skutek dla
beneficjenta – rozliczenie finansowe projektu prawie 2 lata od daty zakończenia rzeczowej realizacji skutkujące sztucznym przedłużeniem okresu trwałości projektu. W projektach dotyczących infrastruktury sportowej istnieje natomiast stosunkowo duże prawdopodobieństwo
wystąpienia efektu zastąpienia. Niemal 30% beneficjentów działania 9.3 wskazywało, że ze
względu na realizację tych projektów wykorzystanie innych obiektów sportu i rekreacji, które
nie otrzymały dofinansowania z RPO zmniejszyło się i/lub ich stan techniczny uległ pogorszeniu (vide wykres poniżej).
Rysunek 53. Sytuacje, w których w opinii beneficjentów działania 9.3 wykorzystanie innych obiektów sportu i rekreacji, które nie otrzymały dofinansowania
z RPO zmniejszyło się i/lub ich stan techniczny uległ pogorszeniu
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Źródło: ankieta CATI z beneficjentami projektów w ramach priorytetu IX, n=39
Eksperci uczestniczący w wywiadzie grupowym twierdzą jednak, że wystąpienie tego efektu
jest mało prawdopodobne – mieszkańcy raczej wybierają te obiekty sportowe, w których tańszy jest bilet wstępu. W wywiadach indywidualnych pojawiły się wypowiedzi stawiające pod
znakiem zapytania sens realizacji dużych projektów sportowych w gminach:
Okazało się, że na przykład budowa (...) jakiejś hali sportowej była troszeczkę zbyt dużą koncepcją zakresowo i przedmiotowo w stosunku do rzeczywistych potrzeb i po prostu do skali.
Taka gigantomania po prostu. Wiemy, jak to jest. Ambicje, okres wyborczy, inwestycje po to,
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żeby się czymś pochwalić. Niestety, ale też są takie przesłanki tworzenia projektów unijnych.
Stąd później się okazywało, że na przykład dana gmina nie jest w stanie utrzymać takiej
infrastruktury.
Tych wątpliwości nie podzielili jednak eksperci w wywiadzie grupowym uczestniczący w panelu;
wg nich działania te były potrzebne i przyczyniły się do większej aktywności fizycznej i poprawy stanu zdrowia społeczeństwa. W porównaniu do priorytetu VIII, mniej prawdopodobne jest
wystąpienie projektu deadweight –53,8% beneficjentów wskazuje, że bez dofinansowania zrezygnowaliby z realizacji projektu całkowicie. Rzadko natomiast możliwe było ograniczanie projektu
w sensie jakościowym, zwłaszcza w przypadku projektów dotyczących ochrony zdrowia.
Rysunek 54. Możliwe skutki braku dofinansowania wg beneficjentów Priorytetu IX
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Źródło: ankieta CATI z beneficjentami projektów w ramach działania 8.2, n=39
Analiza desk research oraz wywiady indywidualne nie wskazują na wystąpienie negatywnych
efektów. Pojawiły się jednak pozytywne efekty nieplanowane. Opinie beneficjentów działania
9.3 świadczą o tym, że realizacja projektów pozytywnie wpływa na aktywność fizyczną mieszkańców województwa. 100% badanych beneficjentów uważa, że w związku z realizacją projektu bardziej popularne stało się uprawianie sportu/aktywności sportowej (w tym 61% odpowiedzi „zdecydowanie tak”), zaś 88,9% twierdzi, że bardziej popularne stało się spędzanie
czasu na wolnym powietrzu. Do pozytywnych efektów realizowanych projektów należały też,
dla działań związanych z ochroną zdrowia, korzyści dla społeczności lokalnej, np. możliwość
korzystania z rozszerzonej bazy zabiegowej sanatorium oraz zwiększenie rozpoznawalności
wczesnych etapów jaskry i chorób siatkówki. Z kolei, dla działań związanych ze sportem powstanie nowych klubów, sekcji i stowarzyszeń sportowych oraz korzyść dla istniejących już
klubów sportowych – miejsce treningów. Na dodatkowe pozytywne efekty wskazywali także
eksperci w ramach FGI:
To teraz jest częstsze, że rodzice przyprowadzają swoje pociechy na zajęcia sportowe, ale
żeby ci rodzice nie siedzieli, nie czekali, nie marnowali czasu, są też organizowane zajęcia
sportowe w tym samym czasie dla tych osób.
Na tego typu efekty wskazywali także beneficjenci w końcowych wnioskach o płatność. Zdecydowana większość beneficjentów Priorytetu IX wskazuje także na pozytywne zmiany w zakresie realizacji projektów, przede wszystkim w fazie planowania (vide wykres poniżej).
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Rysunek 55. Dodatkowe efekty realizacji wsparcia dla beneficjentów Priorytetu IX
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Źródło: ankieta CATI z beneficjentami projektów w ramach Priorytetu IX, n=39
Rzadko natomiast beneficjenci priorytetu IX wskazywali, iż zrealizowanie projektów przyczyniło się do powstania nowych miejsc pracy w innych podmiotach. Podsumowując, istnieje
niskie prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych efektów działań w ramach priorytetu
IX, natomiast do pozytywnych efektów należy budowa społeczeństwa obywatelskiego, grup
i organizacji wokół stworzonych obiektów sportowych oraz wyższa świadomość zdrowotna
w społeczności regionu.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Jaki był wpływ (pozytywny i negatywny) czynników zewnętrznych na wdrażane interwencje w ramach Programu, a także na
poszczególne priorytety Programu? Jakie zidentyfikowano obszary ryzyka i bariery uniemożliwiające sprawne wdrażanie Programu?
Ogólnie najważniejszym czynnikiem negatywnie wpływającym na interwencję w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia była nieprzystawalność środków z NFZ (zwłaszcza na lecznictwo zamknięte) do zakupionej, wybudowanej lub zmodernizowanej infrastruktury lub sprzętu.
Przykładowo w jednym z projektów doprowadziło to do nieosiągnięcia jednego ze wskaźników
produktu – vide wyjaśnienie beneficjenta:
W związku z nieotrzymaniem kontraktu na usługi stomatologiczne byliśmy zmuszeni do rezygnacji z realizacji IV kategorii wydatków – zakup unitu stomatologicznego. Brak kontraktu
stomatologicznego oraz kilku kontraktów specjalistycznych spowodował, że utrzymywanie
własnej sterylizatorni stało się nieekonomiczne i nieefektywne, co zmusiło nas do rezygnacji
z V kategorii wydatków.
Ogółem w przypadku Priorytetu IX w 10 badanych projektach wystąpiły problemy z osiągnięciem deklarowanych wartości wskaźników produktu. Najczęściej wskazywaną przyczyną
nieosiągnięcia wskaźnika było jego błędne oszacowanie we wniosku o dofinansowanie (np.
różnica w powierzchni zmodernizowanych obiektów sportowych w projekcie budowlano-wykonawczym i w geodezyjnym pomiarze powykonawczym). Do innych wskazywanych czynników, mających wpływ na realizację projektów w ramach Priorytetu IX, należały:


trudności w zapewnieniu wkładu własnego do projektu (na czynnik ten wskazało 12,8% respondentów badania ankietowego),
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opóźnienia w płatnościach ze strony instytucji finansującej projekt,



trudności w rozliczeniu projektu,



zmiany w przepisach prawnych,



trudności w wyborze wykonawców,



wzrost kosztów pracy/materiałów w stosunku do kosztów zakładanych w budżecie projektu.

Jeśli chodzi o wpływ czynników zewnętrznych na rezultaty projektów i ich trwałość, sytuacje nieosiągnięcia rezultatów dotyczyły najczęściej działań związanych z ochroną zdrowia,
a ich główną przyczyną są niewystarczające kwoty z NFZ. Do innych czynników należały błędy
w szacowaniu wartości wskaźników. Podsumowując, w ramach Priorytetu IX jedynym istotnym czynnikiem negatywnie wpływającym na realizację projektów jest nieprzystawalność
środków z NFZ (zwłaszcza na lecznictwo zamknięte) do zakupionej, wybudowanej lub zmodernizowanej infrastruktury lub sprzętu.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: W przypadku jakich typów beneficjentów zidentyfikowano brak bądź niewystarczające zainteresowanie aplikowaniem
o środki w ramach RPO WSL (w podziale na priorytety)? Jakie można wskazać przyczyny
takiej sytuacji? Czy i w jaki sposób można to doświadczenie wykorzystać przy realizacji RPO
WSL 2014-2020?
W ramach działania 9.1 zorganizowane zostały trzy nabory wniosków, w ramach których złożono łącznie 149 wniosków. 77,9% z nich złożyły publiczne zakłady lecznictwa zamkniętego,
a 18,7% – niepubliczne. Mniej zainteresowane składaniem wniosków były organizacje pozarządowe (2 wnioski) oraz kościoły i ich osoby prawne (2 wnioski). Z kolei, w ramach działania
9.2 zorganizowano jeden nabór, w którym złożono 143 wnioski. W tym przypadku proporcje były odwrotne wobec tych, jakie zaobserwowano w ramach działania 9.1 – najwięcej, bo
57,3% wniosków, złożyły niepubliczne instytucje lecznictwa otwartego, a 40,6% – jednostki
samorządowe prowadzące instytucje lecznictwa otwartego oraz publiczne instytucje lecznictwa otwartego. Analiza wniosków złożonych natomiast w jedynym naborze w ramach działania
9.3 wskazuje na zdecydowaną dominację sektora publicznego. Spośród 113 złożonych łącznie
wniosków, zdecydowanie najwięcej, bo 88,5%, złożyły jednostki samorządu terytorialnego. Jedynie 7,1% wniosków złożyły kluby sportowe lub organizacje pozarządowe; dla tego typu organizacji najprawdopodobniej zbyt dużą barierą była konieczność zdobycia środków na wkład
własny. W przyszłości, w przypadku dostępności środków na podobne cele, w opinii ewaluatora należałoby – zgodnie z zasadą pomocniczości – ułatwić niepublicznym i społecznym
klubom i organizacjom sportowym ubieganie się o wsparcie w zakresie infrastruktury
sportowej. Podsumowując, w opinii ewaluatora struktura beneficjentów w działaniu 9.1 i 9.2
odzwierciedla ogólną strukturę w populacji w tym obszarze, więc sytuację można ocenić jako
zadowalającą; w przypadku działania 9.3 brakuje wzmocnienia infrastruktury niepublicznych
klubów i stowarzyszeń sportowych.
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Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Jaka jest efektywność udzielonego
wsparcia, rozumiana jako stosunek poniesionych nakładów finansowych do osiągniętych
rezultatów, z uwzględnieniem jednostkowych kosztów inwestycji? Które typy projektów
okazały się najbardziej efektywne w ramach poszczególnych priorytetów? Jakie są tego
przyczyny? Jakie działania w okresie 2014-2020 należy podjąć, aby zwiększyć efektywność
udzielanego wsparcia?
Aby ocenić efektywność udzielonego wsparcia, wybrano porównywalne wskaźniki dotyczących Priorytetu IX i odniesiono je do wartości wskaźników dla wybranych (w raporcie metodologicznym) referencyjnych województw. W pierwszej kolejności porównano kwoty przypadające na osiągnięcie najważniejszych wskaźników produktu.
Tabela 38. Kwoty przypadające na osiągnięcie najważniejszych wskaźników
produktu w ramach Priorytetu IX
Województwo

śląskie
lubelskie
lubuskie
małopolskie
mazowieckie
zachodniopomorskie
śląskie
lubelskie
lubuskie
małopolskie
mazowieckie
zachodniopomorskie

Wskaźnik produktu
Liczba doposażonych instytucji ochrony
zdrowia
Liczba doposażonych instytucji ochrony
zdrowia
Liczba doposażonych instytucji ochrony
zdrowia
Liczba doposażonych instytucji ochrony
zdrowia
Liczba doposażonych instytucji ochrony
zdrowia
Liczba doposażonych instytucji ochrony
zdrowia
Liczba przebudowanych instytucji ochrony
zdrowia
Liczba przebudowanych instytucji ochrony
zdrowia
Liczba przebudowanych instytucji ochrony
zdrowia
Liczba przebudowanych instytucji ochrony
zdrowia
Liczba przebudowanych instytucji ochrony
zdrowia
Liczba przebudowanych instytucji ochrony
zdrowia

Kwota dofinanso- Kwota wartości
wania przypadają- ogółem przypadaca na osiągnięcie jąca na osiągnięwskaźnika
cie wskaźnika
1 133 269,26

1 763 578,38

3 168 720,62

4 062 010,32

3 470 070,34

4 428 520,87

brak działania umożliwiającego doposażenie
6 555 667,82

8 373 956,55

8 866 106,49

16 197 975,08

1 989 580,01

3 783 747,03

3 582 428,87

4 654 831,47

3 682 146,36

5 870 798,26

7 906 981,28

14 132 418,15

10 369 690,71

13 202 186,72

16 841 969,38

29 631 195,67

Źródło: dane monitoringowe RPO WSL
Z punktu widzenia pojedynczych wskaźników produktu w ramach Priorytetu IX, można mówić
o wysokiej efektywności projektów realizowanych w ramach RPO WSL. Kolejna tabela przedstawia kwoty przypadające na osiągnięcie wskaźników rezultatu.
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Tabela 39. Kwoty przypadające na osiągnięcie najważniejszych wskaźników
rezultatu w ramach Priorytetu IX
Województwo

śląskie
lubelskie
małopolskie
mazowieckie
zachodniopomorskie
śląskie

lubelskie

lubuskie

małopolskie

mazowieckie

zachodniopomorskie

Wskaźnik rezultatu
Liczba pacjentów korzystających z infrastruktury ochrony zdrowia
Liczba pacjentów korzystających z infrastruktury ochrony zdrowia
Liczba pacjentów korzystających z infrastruktury ochrony zdrowia
Liczba pacjentów korzystających z infrastruktury ochrony zdrowia
Liczba pacjentów korzystających z infrastruktury ochrony zdrowia
Potencjalna liczba specjalistycznych badań
medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem
Potencjalna liczba specjalistycznych badań
medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem
Potencjalna liczba specjalistycznych badań
medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem
Potencjalna liczba specjalistycznych badań
medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem
Potencjalna liczba specjalistycznych badań
medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem
Potencjalna liczba specjalistycznych badań
medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem

Kwota dofinanso- Kwota wartości
wania przypadają- ogółem przypadaca na osiągnięcie jąca na osiągnięwskaźnika
cie wskaźnika
131,28

247,67

210,00

261,62

553,61

1002,38

221,93

312,72
brak danych

46,93

74,67

228,17

278,77

266,63

340,27

1329,73

2407,03

151,99

213,41

99,68

180,05

Źródło: dane monitoringowe RPO WSL
Również pod względem osiągniętych rezultatów RPO WSL wypada bardzo dobrze. Jak wskazano podczas FGI z ekspertami, w czasie realizacji RPO WSL zwiększyła się dostępność usług
ochrony zdrowia w placówkach prywatnych, podczas gdy powinno to nastąpić w placówkach
publicznych (jak wskazano wcześniej nie nastąpiło to w związku z ograniczonymi kontraktami
z NFZ). Zatem jeśli w przyszłości dofinansowane zostaną placówki prywatne, zwiększenie ich
wkładu własnego powinno być jednym z kryteriów oceny projektów, przez co możliwe będzie
dofinansowanie większej liczby placówek prywatnych przy tym samym poziomie alokacji. Powinno się to przyczynić do jeszcze większej efektywności wsparcia. W ramach priorytetu IX
najbardziej efektywnym typem projektu z punktu widzenia rezultatów były: w ramach 9.1 i 9.2
typy projektów dotyczących zakupu wyposażenia (na co wskazują wysokie wskaźniki rezultatu
i powyższa niska kwota jednostkowa dla wskaźnika „Potencjalna liczba specjalistycznych badań
medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem”), co wyjaśnia wysoką efektywność tego typu projektów. W przypadku działania 9.3 bardziej efektywny okazał się typ projektu związany z otwartymi obiektami sportowymi, gdyż korzysta z nich więcej mieszkańców,
niższe są kwoty jednostkowe. Podsumowując, analiza kwot przypadających na osiągnięcie
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poszczególnych wskaźników w województwach referencyjnych potwierdza tezę o efektywności kosztowej działań związanych z ochroną zdrowia w województwie śląskim – dzięki zakupionemu sprzętowi udało się przy relatywnie niewielkich kosztach zrealizować wiele badań
specjalistycznych.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Jakie działania należało podjąć, aby
w większym stopniu przyczynić się do wyboru projektów realizujących poszczególne cele
szczegółowe Programu? Które ze wskazanych rozwiązań, zdaniem Wykonawcy powinny zostać zastosowane przy realizacji RPO WSL 2014-2020? Jakie należy podjąć działania, aby
zminimalizować występowanie podobnych efektów niepożądanych przy realizacji inwestycji
w ramach RPO WSL 2014-2020?
W ramach działań 9.1 i 9.2 w województwie śląskim wzmocniona została – już wcześniej silna
– infrastruktura zdrowotna. W chwili obecnej, w świetle faktu, iż medycyna jest jedną z inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego, konieczne jest dalsze wsparcie dla istniejących
jednostek na mniejszą skalę, ale z położeniem nacisku na zastosowanie innowacyjnych technologii i metod badawczych, co pozwoli województwu śląskiemu utrzymać się na pozycji krajowego lidera ochrony zdrowia. Konieczne jest też zapewnienie źródeł finansowania umożliwiających ciągłe wykorzystanie zakupionego sprzętu oraz wybudowanych i zmodernizowanych
obiektów. Relatywnie zły stan zdrowia mieszkańców województwa mimo silnej infrastruktury
z jednej strony wymaga – jak to już wspomniano – testowania innowacyjnych rozwiązań medycznych, z drugiej zaś – realizacji kompleksowych działań profilaktycznych, które będą łączyć
aktywność fizyczną z działaniami medycznymi, co jest szczególnie istotne w świetle dalszego
starzenia się społeczeństwa. Infrastruktura sportowa nie będzie finansowana w ramach RPO
WSL 2014-2020, jednakże w przypadku dostępności podobnych środków (z innych źródeł niż
RPO) należy położyć nacisk przede wszystkim nie na spektakularne inwestycje w rodzaju stadionów lub hal widowiskowo-sportowych, ale na otwarte miejsca umożliwiające powszechną
aktywność fizyczną dla całej rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem np. ścieżek rowerowych,
na potrzebę budowy których wskazuje m.in. strategia „Śląskie 2020+”.
Analizując wsparcie dla instytucji ochrony zdrowia pod katem typów beneficjentów, w działaniu 9.2 duże wsparcie otrzymały placówki prywatne, czyli wzrosła znacząco dostępność do
usług ochrony zdrowia prywatnych. Tymczasem zdaniem ekspertów uczestniczących w FGI,
najważniejszym problemem w województwie jest wciąż niewystarczający dostęp do usług
ochrony zdrowia finansowanych z NFZ zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych.
Zatem w kolejnym okresie programowania należy położyć szczególny nacisk na jak największe powiązanie wspieranej infrastruktury z rozwiązaniami systemowymi (czyli możliwościami
finansowania kontraktów przez NFZ) tak, aby nastąpił rzeczywisty wzrost dostępności usług
publicznych w obszarze ochrony zdrowia.
Wszystkie projekty w ramach Priorytetu IX zostały wybrane w procedurze konkursowej. W kolejnej perspektywie, bazując na wnioskach z okresu 2007-2013, należy preferować w systemie wyboru i systemie kryteriów te ośrodki i usługi dotyczące ochrony zdrowia, których dofinansowanie spowoduje największy wzrost liczby potencjalnych pacjentów przy uwzględnieniu
wielkości planowanego kontraktu z NFZ.
W obszarze sportu i rekreacji dobrą praktyką było preferowanie w trakcie wyboru projektów
tych obiektów, które znajdowały się na terenach, na których podobne obiekty nie występowały. W przyszłości należy dążyć do tego, aby uprawianie sportu na tych i wszystkich pozostałych obiektach w województwie, było jak największe. Jak wskazano wcześniej, stan zdrowia
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mieszkańców nie poprawia się pomimo ogólnie dobrego stanu infrastruktury ochrony zdrowia
(na tle kraju) i bardzo wysokiej efektywności projektów w ramach RPO WSL. Konieczne jest
zatem dalsze wspieranie działań w tym zakresie, w tym w ramach RPO WSL 2014-2020 (co
będzie robione w ramach działań 8.3, 9.2 czy 10.1), które nie tylko umożliwiają leczenie pacjentów ale także przeciwdziałają pojawianiu się chorób. Ze względu na społeczny charakter
infrastruktury ochrony zdrowia, dobrym rozwiązaniem było udzielanie wsparcia wyłącznie
w postaci dotacji. Jak podkreślali respondenci badań jakościowych, alokacja na działania dot.
infrastruktury ochrony zdrowia była zbyt mała w stosunku do rzeczywistych potrzeb, jednak
jej automatyczne podniesienie nie byłoby wystarczającym rozwiązaniem. Jeszcze raz bowiem
należy podkreślić, że wsparcie infrastruktury powinno być skorelowane z finansowaniem jej
wykorzystania przez NFZ. W odniesieniu do działania 9.3 eksperci wskazali podczas FGI, że
alokacja w ramach RPO WSL 2007-2013 była wystarczająca, a brak bezpośredniego finansowania tego typu infrastruktury w ramach perspektywy 2014-2020 nie jest wielkim problemem, gdyż po pierwsze są inne źródła finansowania a po drugie w województwie infrastruktura ta jest już całkiem dobra. W projektach Priorytetu IX nie zastosowano crossfinancingu.
Należy jednak w obecnej perspektywie preferować w jak największym stopniu wykorzystanie
wspartej w latach 2007-2013 infrastruktury przez mieszkańców, w tym w ramach działań diagnostycznych, profilaktycznych, również o charakterze edukacyjnym, podwyższającym świadomość jak dbać o zdrowie i prowadzić zdrowy tryb życia.
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5. OCENA EFEKTÓW WSPARCIA
NA POZIOMIE CELU
GŁÓWNEGO ORAZ
CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH
I WEWNĘTRZNYCH
NA REALIZACJĘ PROGRAMU

Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: W jakim stopniu zrealizowane inwestycje przyczyniły się do osiągnięcia celu głównego Programu? Jakie wnioski z tej oceny
mogą być przydatne w okresie 2014-2020? Czy stopień realizacji celu głównego jest równomierny w każdym z subregionów? Jaka jest różnica między subregionami w osiągnięciu
celów Programu? W których subregionach wsparcie okazało się najbardziej skuteczne? Które subregiony w największym stopniu przyczyniły się do realizacji wskaźników Programu?
Które priorytety w największym stopniu przyczyniły się do osiągnięcia celu głównego Programu? Które z nich były najbardziej skuteczne?
Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007-2013 było stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 wyróżniono trzy główne wskaźniki monitorowania celu głównego:


wpływ realizacji programu na zmianę PKB,



liczba utworzonych miejsc pracy netto,



utworzone miejsca pracy brutto ( w podziale na płeć).

Pomiar wartości dwóch pierwszych spośród ww. wskaźników był prowadzony z wykorzystaniem modelu HERMIN, a wyniki pomiaru zostały przedstawione w raportach z badań przeprowadzonych w 2013 oraz w 2015 r. Ze względu na większą aktualność prowadzonych analiz wartym uwagi jest przede wszystkim raport opracowany w 2015 r. zatytułowany: Wpływ
realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO
WSL) na rozwój społeczno-gospodarczy województwa śląskiego z wykorzystaniem makroekonomicznego 5-sektorowego modelu HERMIN226. Zgodnie z wynikami przedstawionymi w tym raporcie
szacowany wpływ realizacji Programu na zmianę PKB w latach docelowych 2013 oraz 2015
był niższy od zakładanego i dla 2013 r. wynosił 1,69% przy zakładanym wpływie na poziomie
2,91%, a dla 2015 r. wynosił 1,87% przy zakładanym wpływie 2,66%. Zgodnie z wynikami przywołanego badania najwyższy szacowany wpływ Programu przypada na 2015 r., co jest zgodne
z przyjętymi założeniami w Programie, zgodnie z którymi rok 2015 został uznany jako docelowy. Zauważalne jest, że zgodnie z szacowaniami blisko jednoprocentowy wpływ Programu na
226

J. Zieliński, Z. Mogiła, M. Wysocka, M. Zaleska, M. Lipińska, M. Szwed, Wpływ realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL) na rozwój społeczno-gospodarczy województwa śląskiego
z wykorzystaniem makroekonomicznego 5-sektorowego modelu HERMIN, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice 2015.
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PKB powinien utrzymywać się jeszcze do 2020 r., czyli jeszcze przez kilka lat po zakończeniu
wdrażania227.
Tabela 40. Poziom osiągnięcia wskaźnika „wpływ realizacji programu na zmianę
PKB”
Nazwa wskaźnika Szacowana wartość Szacowana wartość Szacowana wartość Szacowana wartość
monitorowania
docelowa dla roku osiągnięta dla roku docelowa dla roku osiągnięta dla roku
celu głównego
2013
2013
2015
2015
Wpływ realizacji
programu na zmianę
2,91%
1,69%
2,66%
1,87%
PKB

Źródło: RPO WSL 2007-2013 oraz HERMIN
Liczba miejsc pracy netto szacowana na podstawie wyników symulacji modelu HERMIN dla
województwa śląskiego jest znacznie wyższa dla roku docelowego 2013 oraz 2015 w porównaniu do wartości docelowych zakładanych w Programie. W Programie założono, że dla 2013
r. liczba utworzonych miejsc pracy netto wyniesie 11 183, a dla 2015 r. – 2 318. Zakładanie
znacznie niższej liczby utworzonych miejsc pracy w 2015 r. w porównaniu do roku 2013 prawdopodobnie było dyktowane przewidywaniem zakończenia się inwestycji finansowanych w ramach Programu. Według oszacowania w ramach modelu HERMIN liczba utworzonych miejsc
pracy netto dla 2015 r. jest wyższa niż dla 2013 r. W odniesieniu do 2013 r. liczbę miejsc pracy netto utworzonych w wyniku realizacji Programu oszacowano na poziomie ponad 23 tys.
a w odniesieniu do 2015 r. – ponad 25 tys. Po 2015 r. z każdym kolejnym rokiem szacowana
wartość tego wskaźnika maleje, jednak jeszcze w 2020 r. szacuje się, że będzie ona wynosić
ok. 11 tys.228 Szacowaną za pomocą modelu HERMIN liczbę miejsc pracy netto utworzonych
w ramach RPO można uznać jako wysoką w zestawieniu z danymi BDL GUS dotyczącymi liczby
nowo utworzonych miejsc pracy w województwie. W latach 2012-2015 wdrażanie Programu
wpływało na utworzenie więcej niż co trzeciego miejsca pracy w województwie. Dla tego okresu na podstawie danych BDL zauważalny jest również wzrost nowo utworzonych miejsc pracy
przy jednoczesnym spadku liczby zlikwidowanych miejsc pracy w latach 2011-2014.
Rysunek 56. Liczba utworzonych oraz zlikwidowanych miejsc pracy w województwie śląskim w latach 2009-2015
Tys. miejsc pracy
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Źródło: BDL oraz HERMIN
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Liczba utworzonych
miejsc pracy netto
(HERMIN)

W ramach niniejszego badania dokonano próby skonfrontowania wyników modelu HERMIN
z wynikami oszacowania wpływu programu na stopień realizacji wskaźników celu głównego
metodą bottom – up, poprzez agregację wskaźników z poziomu projektów i priorytetów. Do
tego celu wykorzystano koncepcję „płaszczyzn rozwoju” wprowadzonych do opisu RPO WSL.
W ramach Programu, w odniesieniu do jego celu głównego, wyróżnione zostały cztery płaszczyzny rozwoju:


gospodarcza: wzrost gospodarczy i zwiększenie zatrudnienia, rozwój technologiczny i innowacje, restrukturyzacja i dywersyfikacja działalności gospodarczej,



społeczna: poprawa jakości życia mieszkańców, wzbogacenie tożsamości kulturowej i procesy integracyjne, rozwój usług i zasobów społecznych, wzrost mobilności zawodowej i społecznej,



środowiskowa: zmniejszenie obciążeń i polepszenie jakości środowiska przyrodniczego, zachowanie bioróżnorodności,



infra-techniczna: podnoszenie jakości, rozbudowa i racjonalne gospodarowanie zasobami
infrastruktury technicznej.

Niektóre płaszczyzny rozwoju celu głównego Programu znajdują swoje odpowiedniki w kategoriach ekonomicznych modelu HERMIN229: płaszczyzna godpodarcza odpowiada w zasadzie
kategorii: bezpośrednie wsparcie inwestrycyjne przedsiębiorstw a płaszczyzna infra-techniczna – kategorii: infrastruktura podstawowa. Trudno jest natomiast powiązać płaszczyzny: społeczną i środowiskową z odpowiednimi kategoriami ekonomicznymi modelu HERMIN. Agregację wskaźników z poziomu projektów poprzedziła próba powiązania wskaźników produktu
i rezultatu z poziomu projektów ze wskaźnikami opisującymi płaszczyzny rozwoju dostępne
w statystykach publicznych. Natrafiono na tym etapie na przeszkody istotnie utrudniajace
późniejszą agregację wskaźników z poziomu RPO WSL, ze względu na fakt, że w systemie
monitoringu RPO WSL nie zawsze istniały lub nie były monitorowane wskaźniki, które znalazłyby swoje odpowiedniki w statystykach publicznych, opisujące dany aspekt płaszczyzny
rozwoju. W Załaczniku (plik excel), w którym zamieszczono wskaźniki projektowe i wskaźniki
ze statystyki publicznej dla poszczególnych płaszczyzn rozwoju widać luki w relacji pomiędzy
wskaźnikami proziomu projektów a wskaźnikami ze statystyk publicznych. Poza tym niektóre
wskaźniki dostępne na poziomie projektów nie odnoszą się do istoty zjawisk ujmowanych w ramach danej płąszcyzny rozwoju230, stąd trudno uznać aby ich zagregowane wartości opisywały
wpływ programu na te zjawiska. Okazało się przy tym, że wskaźniki projektowe dobrze powiązane ze wskaźnikami celu głównego RPO WSL (utworzone miejsca pracy i zmiana PKB) znajdują się jedynie w gospodarczej płaszczyźnie rozwoju. Są to: liczba utworzonych miejsc pracy
brutto i nakłady na środki trwałe. Poniżej w tabeli pokazano gospodarczą płaszczyznę rozwoju
z przypisanymi wskaźnikami projektowymi i odpowiadającymi im wskaźnikami ze statystyk publicznych odnoszącymi się do celu głownego interwencji dla poszczególnych priorytetów.

229

230

Do modelu HERMIN implementowane były dane dotyczące wielkości wydatkowanych środków finansowych. Ze względu
na ich przeznaczenie, środki finansowe były grupowane w 4 kategorie ekonomiczne: infrastrukturę podstawową, rozwój
zasobów ludzkich, bezpośrednią pomoc sektorowi przedsiębiorstw, w obrębie której wyróżniona zostaje jeszcze jedna
podkategoria: badania i rozwój (B+R). Dodatkowo została wyodrębniona dodatkowa kategoria ekonomiczna, tj. pozostałe
wydatki (PW), które nie mogły zostać zakwalifikowane do wymienionych wcześniej 4 kategorii ekonomicznych.
Jak na przykład wskaźnik projektowy Liczba studentów korzystających z zakupionego wyposażenia w przypadku „społecznej” płaszczyzny rozwoju, w której należy scharakteryzować „poprawę jakości życia mieszkańców, wzrost mobilności
zawodowej i społecznej”.
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Wartość przypadająca na
Subregion Zachodni

Wartość przypadająca na
Subregion Południowy

Wartość przypadająca na
Subregion Północny

Wartość przypadająca na
Subregion Centralny

Wskaźnik z poziomu projektu)

Wartość wskaźnika

Tabela 41. Wskaźniki projektowe vs. wskaźniki ze statystyk publicznych dla
gospodarczej płaszczyzny rozwoju

Odpowiadający wskaźnikowi z poziomu projektu
wskaźnik ze statystyki
publicznej

267 422

515 557

243 645

Nakłady inwestycyjne na
środki trwałe na 1 mieszkańca, ogółem/sektor prywatny (mln zł)

687

1 256

613

Liczba osób pracujących
(w tys)

Priorytet I
Nakłady na środki
trwałe (tys. zł)
Liczba bezpośrednio
utworzonych nowych
miejsc pracy

2 876 727 1 850 103

6 457

3 901

Priorytet II
Nakłady na środki
trwałe (tys. zł)

807 727

542 755

28 313

152 591

84 069

Nakłady inwestycyjne na
środki trwałe na 1 mieszkańca, ogółem/sektor prywatny (mln zł)

Liczba bezpośrednio
utworzonych nowych
miejsc pracy

85

69

5

6

5

Liczba osób pracujących
(tys.)

Priorytet III
Nakłady na środki
trwałe (tys. zł)

967 634

405 589

74 917

390 754

96 251

Nakłady inwestycyjne na
środki trwałe na 1 mieszkańca, ogółem/sektor prywatny (mln zł)

Liczba bezpośrednio
utworzonych nowych
miejsc pracy

1 414

734

85

431

164

Liczba osób pracujących
(tys.)

Priorytet IV
Nakłady na środki
trwałe (tys. zł)

308 425

155 936

65 203

41 241

46 044

Nakłady inwestycyjne na
środki trwałe na 1 mieszkańca, ogółem/sektor prywatny (mln zł)

Liczba bezpośrednio
utworzonych nowych
miejsc pracy

53

40

2

6

5

Liczba osób pracujących
(tys.)

Priorytet V
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Nakłady na środki
trwałe (tys. zł)

1 268 559

865 289

119 854

142 329

141 088

Nakłady inwestycyjne na
środki trwałe na 1 mieszkańca, ogółem/sektor prywatny (mln zł)

Liczba bezpośrednio
utworzonych nowych
miejsc pracy

61

39

8

1

13

Liczba osób pracujących
(tys.)

Wartość przypadająca na
Subregion Zachodni

Wartość przypadająca na
Subregion Południowy

Wartość przypadająca na
Subregion Północny

Wartość przypadająca na
Subregion Centralny

Wartość wskaźnika

Wskaźnik z poziomu projektu)

Odpowiadający wskaźnikowi z poziomu projektu
wskaźnik ze statystyki
publicznej

194 633

171 542

231 575

Nakłady inwestycyjne na
środki trwałe na 1 mieszkańca, ogółem/sektor prywatny (mln zł)

18

28

57

Liczba osób pracujących
(tys.)

Priorytet VI
Nakłady na środki
trwałe (tys. zł)
Liczba bezpośrednio
utworzonych nowych
miejsc pracy

1 818 297 1 220 547

270

167

Priorytet VII
Nakłady na środki
trwałe (tys. zł)
Liczba bezpośrednio
utworzonych nowych
miejsc pracy

3 181 207 1 679 808

64

352 974

561 830

586 595

Nakłady inwestycyjne na
środki trwałe na 1 mieszkańca, ogółem/sektor prywatny (mln zł)

6

1

17

Liczba nowych miejsc
pracy

40

Priorytet VIII
Nakłady na środki
trwałe (tys. zł)

538 091

290 943

85 450

107 070

54 629

Nakłady inwestycyjne na
środki trwałe na 1 mieszkańca, ogółem/sektor prywatny (mln zł)

Liczba bezpośrednio
utworzonych nowych
miejsc pracy

146

85

11

29

21

Liczba osób pracujących
(tys.)

Priorytet IX
Nakłady na środki
trwałe

472 257

269 050

71 514

97 009

34 684

Nakłady inwestycyjne na
środki trwałe na 1 mieszkańca, ogółem/sektor prywatny (mln zł)

Liczba bezpośrednio
utworzonych nowych
miejsc pracy

214

133

22

53

6

Liczba osób pracujących
(tys.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z systemu LSI
Zagregowane wartości wskaźników dotyczących bezpośrednio utworzonych miejsc pracy brutto (na podstawie danych aktualnych na dzień 16 sierpnia 2016 r.) pokazują, że liczba miejsc pracy brutto utworzonych w ramach Programu wynosi 10 371231 i jest to wartość
zbliżona do wartości zakładanej dla roku 2015 wynoszącej 11 590. Prawie wszystkie utworzone miejsca pracy (90%) powstały w Priorytecie I (74%) i Priorytecie III. „Turystyka” (16%),
a najmniej w Priorytetach: II, IV,V, VII i VIII (po 1%). Priorytet I. „Badania i rozwój technolo231

Wartość wskaźników zagregowanych z systemu KSI.
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giczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” jest więc najbardziej skuteczny jeżeli chodzi
o wskaźnik charakteryzujący cel główny dotyczący utworzonych miejsc pracy brutto. Można
to wyjaśnić specyfiką tego priorytetu ze względu na adresowanie wsparcia inwestycyjnego do
przedsiębiorców (inwestycjom rozwojowym przedsiębiorstw towarzyszy zawsze tworzenie
nowych miejsc pracy). Dodatkowo pozytywny wpływ mogły mieć preferencje przy wyborze
projektów dla wnioskosdawców deklarujących utworzenie nowych miejsc pracy. W wyniku
realizacji przedsięwzięć wpisujących się w Priorytet III. „Turystyka” utworzono około 1,5 tys.
miejsc pracy brutto, co również jest uzasadnione specyfiką wsparcia (wsparcie inwestycyjne
dla przedsiębiorstw turystycznych). Można więc powiedzieć, że wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw jest najskuteczniejszym sposobem generowania nowych miejsc pracy.
Chociaż wskaźnik zakładanej liczby utworzonych miejsc pracy brutto jest bliski założonej wartości nie osiagnięto zakładanej proporcji miejsc pracy dla kobiet i dla mężczyzn. W ramach
Programu założono niemalże równe wartości docelowe miejsc pracy dla kobiet i mężczyzn –
dla 2015 r. odpowiednio: 6 000 (52%) oraz 5 590 (48%). Tymczasem otrzymano proporcję:
kobiety – 38%, mężczyźni 62%. Stosując założenia badawcze oparte na zasadach modus operandi można stwierdzić, że przyczyną takiego stanu rzeczy może być niewłaściwe określenie
wartości docelowej tego wskaźnika w podziale na płeć, polegające na nieuwzględnieniu specyfiki Priorytetu I, w ramach którego utworzono (i zaplanowano) najwięcej miejsc pracy poprzez
wsparcie inwestrycyjne dla przedsiębiorstw wdrażających innowacje. Przedsiebiorstwa te,
należące głównie do sektora przetwórstwa przemysłowego, tworzą częściej miejsca pracy dla
mężczyzn niż dla kobiet. Potwierdzają to dane monitoringowe – w Priorytecie I spośród utworzonych miejsc pracy 31% są to miejsca pracy dla kobiet, a 69% miejsc pracy dla mężczyzn.
Bezpośrednie stymulowanie właściwej (założonej w Programie) proporcji miejsc pracy dla kobiet i mężczyzn nie jest możliwe ze względu na politykę antydyskryminacyjną zapewniającą
równy dostęp do stanowisk pracy, ale w praktyce stymulowanie takich projektów jest możliwe
poprzez premiowanie projektów z określonych branż z tego względu, że niektóre branże są
zmaskulinizowane a inne sfeminizowane. Dowodzą tego wskaźniki monitorowania drugiego
pod względem skuteczności tworzenia wskaźnika celu głównego (dotyczącego miejsc pracy
brutto) Priorytetu III. „Turystyka”, gdzie proporcje miejsc pracy dla kobiet i mężczyzn sa odwrotne: 64% kobiety i 36% mężczyźni. Podobnie zresztą w Priorytetach dotyczących sektorów usługowych: VIII. „Infrastruktura edukacyjna” i IX. „Zdrowie i rekreacja”, gdzie stworzono
więcej miejsc pracy dla kobiet (2/3 ogółu) niż dla mężczyzn. Te dwa ostatnie priorytety miały
jednak znikomy wpływ na wskaźnik celu głównego Programu dotyczący miejsc pracy brutto.
Stymulowanie powstawania miejsc pracy w określonej proporcji dla kobiet i dla mężczyzn wymaga identyfikacji i wspierania odpowiednich branż, z których jedne są sfeminizowane a drugie zmaskulinizowane. Pozostałe Priorytety mają znikomy udział w tworzeniu wskaźnika celu
głównego dotyczącego miejsc pracy brutto.
Udział poszczególnych subregionów w tworzeniu wartości docelowej wskaźnika dotyczącego miejsc pracy brutto jest wprost powiązany z absorpcją wsparcia inwestycyjnego przez
przedsiębiorstwa w poszczególnych subregionach. Jak widać z tabeli powyżej największy strumień wsparcia inwestycyjnego dla przedsiębiorstw (uzupełniony przez wkład własny przedsiębiorców) w ramach Priorytetu I (który ma największy udział w tworzeniu tego wskaźnika
celu głównego Programu) trafił do Subregionu Centralnego (Subregion Centralny – 64% zrealizowanych inwestycji w Priorytetcie I i 60% nowo utworzonych miejsc pracy; Subregion Północny odpowiednio: 9% inwestycji i 11% miejsc pracy; Subregion Południowy: 18% inwestycji
i 19% miejsc pracy; Subregion Zachodni: 8% inwestycji i 9% miejsc pracy). Podobny mechanizm
obserwujemy w przypadku Priorytetu III. Turystyka – drugiego pod względem skuteczności
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w tworzeniu nowych miejsc pracy. Tutaj porównywalny strumień inwestycji rozwojowych dla
przedsiębiorstw trafił do regionu centralnego i południowego tworząc najwięcej miejsc pracy
w tych dwóch subregionach (Subregion Centralny – 42% zrealizowanych inwestycji w Priorytetcie III i 52% nowo utworzonych miejsc pracy; Subregion Północny odpowiednio: 8% inwestycji i 6% miejsc pracy; Subregion Południowy: 40% inwestycji i 30% miejsc pracy; Subregion
Zachodni: 10% inwestycji i 12% miejsc pracy).
Silną koncentrację wsparcia w Subregionie Centralnym w ramach Priorytetu I. można wyjaśniać wysokim potencjałem podmiotów gospodarczych z tego subregionu objawiającym się
m.in. wysoką skutecznością w aplikowaniu o środki. Świadczy to z jednej strony o skuteczności
realizacji celu priorytetu poprzez wykorzystanie mocnych stron regionu, jednak z drugiej strony nie przyczynia się to do osiągnięcia celu głównego Programu, jakim jest wzmocnienie spójności regionu. W celu mocniejszego stymulowania spójności regionu w tym zakresie dobrym
rozwiązaniem jest premiowanie za pomocą kryteriów wyboru przedsięwzięć zlokalizowanych
na obszarach o mniejszej dynamice rozwoju niż Subregion Centralny, co znalazło zastosowanie
w nowym RPO WSL 2014-2020. Argumentem na rzecz stymulowania innych subregionów
może być to, że projekty realizowane na ich obszarze charakteryzują się niekiedy wysoką skutecznością. Przykładem tego mogą być przedsięwzięcia wdrażane na terenie Subregionu Północnego cechujące się największą efektywnością w województwie pod względem tworzenia
nowych produktów i usług w wyniku realizacji projektu.
Z kolei terytorialne skoncentrowanie środków w ramach Priorytetu III, gdzie oprócz projektów
z terenu Subregionu Centralnego dominują projekty Subregionu Południowego, jest uzasadnione walorami turystycznymi terenów górskich znajdujących się na południu województwa.
Proporcje uzyskane dla wskaźników miejsc pracy brutto w poszczególnych subregionach są
zbliżone do tych uzyskanych dla wskaźnika miejsc pracy netto uzyskanych w wyniku modelowania. Według szacunków na podstawie modelu HERMIN zdecydowanie największa liczba
miejsc pracy netto została utworzona za sprawą Programu w Subregionie Centralnym. Dla
roku docelowego 2013 oraz 2015 liczba utworzonych miejsc pracy netto w tym subregionie wyniosła ponad 15 tys., a w pozostałych subregionach mieściła się w przedziale od 2 do
4 tys.232, co można wyjaśniać tym, że rynek pracy w Subregionie Centralnym jest zdecydowanie największy. Jednak porównując liczbę utworzonych miejsc pracy netto w poszczególnych
subregionach do wielkości subregionalnych rynków pracy różnice pomiędzy poszczególnymi subregionami okazują się nieznaczne. Procentowy udział utworzonych miejsc pracy dzięki Programowi wśród wszystkich miejsc pracy w danym subregionie dla 2015 r. mieścił się
w przedziale od 1,3% w Subregionie Centralnym do 1,5% w Subregionie Zachodnim233. Można
zatem stwierdzić, że chociaż nominalnie w podregionie centralnym dzięki Programowi utworzono najwięcej miejsc pracy, to faktycznie wpływ Programu na rynek pracy w tym subregionie
był najmniejszy, co zarazem jest zgodne z danymi otrzymanymi odnośnie wpływu Programu na
poziom PKB w poszczególnych podregionach oraz świadczy o przyczynianiu się Programu do
wzmocnienia spójności regionu. Oprócz wskaźników charakteryzujących nowe miejsca pracy
(netto i brutto) kolejnym wskaźnikiem charakteryzującym cel główny Programu jest dynamika
zmian PKB. Produkt Krajowy Brutto jest powszechnie przyjętą miarą wzrostu gospodarczego, często uzupełnianą przez podanie PKB przypadającego na 1 mieszkańca (PKB per capita).
W latach 2004-2014 śląska gospodarka, pod względem PKB na głowę mieszkańca (według pa-

232
233

Ibidem, s. 68.
Ibidem, s. 58.
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rytetu siły nabywczej) zmniejszyła dystans do Unii Europejskiej (UE-28 – 100%) o blisko jedną
trzecią z 55 do 70 proc.. Wzrost PKB bazuje na wzroście nakładów inwestycyjnych, podaży siły
roboczej i produktywności.234.
Można zatem przyjąć jako miarę pośrednią wpływu interwencji na PKB wielkość nakładów
inwestycyjnych w środki trwałe w poszczególnych priorytetach. Ogółem wielkość nakładów
inwestycyjnych na środki trwałe w RPO WSL wyniosła 12 238 mln zł235 w tym 27% stanowią nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw. Wartość ta stanowi 6,4% całkowitych nakładów
inwestycyjnych dokonywanych w województwie ślaskim w 7 letnim okresie236 – porównywalnym z okresem wydatkowania środków z RPO WSL. W przypadku nakładów inwestycyjnych
w środki trwałe w sektorze przedsiębiorstw inwestycje wygenerowane przez RPO WSL stanowiły 3,0% całkowitych nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w środki trwałe. Udział
środków inwestycyjnych z Programu w tworzeniu PKB był największy w latach 2010-2014
w których wydatkowano 80% środków Programu237. Jednak nie daje się zauważyć tego wpływu na dynamikę wzrostu PKB czy nakładów inwestycyjnych w tych latach (Tabela poniżej) ze
względu na niewielką skalę interwencji w porównaniu do nakładów inwestycyjnych w województwie.
Tabela 42. Dynamika wzrostu PKB i nakładów inwestycyjnych w województwie
śląskim w latach 2007-2013
Dynamika wzrostu PKB
Dynamika wzrostu nakładów inwestycyjnych ogółem
Dynamika wzrostu nakładów inwestycyjnych w sektorze prywatnym

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

109%

106%

101%

104%

105%

101%

100%

126%

111%

104%

93%

115%

92%

100%

130%

107%

93%

90%

120%

96%

101%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z systemu LSI
Największe nakłady inwestycyjne zanotowano w Priorytecie VII. Transport – 26% nakładów inwestycyjnych wygenerowanych przez RPO WSL i w Priorytecie I. „Badania i rozwój
technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”- 24% nakładów inwestycyjnych. Łącznie w Priorytecie I. i Priorytecie III. wygenerowano 85% wszystkich nakładów inwestycyjnych
przedsiębiorstw w RPO WSL. Te dwa priorytety: VII. i I. można więc uznać za najbardziej skuteczne w tworzeniu zmian PKB. Podział alokacji na poszcególne priorytety był oczywiście decyzją programujących RPO WSL i wynikał z jednej strony z wysokiej wagi przywiązywanej do
rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw i jego roli w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa (stąd wysoka alokacja na Priorytet I), a z drugiej strony kosztochłonnością inwestycji transportowych (Priorytet VII). Niemniej jednak warto zauważyć, że w ramach Priorytetru
I wkład własny przedsiębiorców przekroczył prawie dwukrotnie (195%) planowaną kwotę co
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W latach 2004-2014 wzrost PKB w Polsce bazował średnio w 18% na wzroście kapitału inwestycyjnego, 35% na podaży
siły roboczej, a w 48% na wzroście produktywności Polska 2025 – Nowy motor wzrostu w Europie, McKinsey &Company,
2015, p. 2.
Łącznie z wkładem własnym beneficjentów.
Oszacowano na podstawie skumulowanych nakładów inwestycyjnych w województwie śląskim w okresie 2007-2013,
w którym to okresie średnie nakłady inwestycyjne w środki trwałe ogółem wyniosły 27 448 mln zł rocznie.
J. Zieliński, Z. Mogiła, M. Wysocka, M. Zaleska, M. Lipińska, M. Szwed, Wpływ realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL) na rozwój społeczno-gospodarczy województwa śląskiego
z wykorzystaniem makroekonomicznego 5-sektorowego modelu HERMIN, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice 2015.

świadczy o dużej efektywności wykorzystania środków publicznych i zwieksza ogólną kwotę
inwestycji zrealizowanych w ramach RPO WSL.
Koncentracja wsparcia w Subregionie Centralnym jest zauważalna we wszystkich priorytetach,
co odpowiada zdecydowanie wyższemu potencjałowi tego subregionu w porównaniu do subregionów pozostałych. W wartościach bezwzględnych w regionie centralnym zrealizowano 59%
wszystkich inwestycji ( region centralny 59% wszystkich nakładów inwestycyjnych w środki
trwałe, północny – 10%, południowy -18%, zachodni – 12%), przy czym Subregion Centralny
znacząco więcej niż inne subregiony otrzymał środków z Priorytetu V. Środowisko (68%), VI.
Zrównoważony rozwój miast i II. Społeczeństwo informacyjne (po 67%) oraz Priorytetu I. Badania i rozwój (64%). Jedynie w przypadku niektórych działań czy wręcz typów projektów zauważalne jest mocniejsze wsparcie projektów z innych subregionów lub z drugiej strony bardzo
silna koncentracja projektów z Subregionu Centralnego skutkująca nieproporcjonalnie niskim
wsparciem projektów z innych subregionów. Region południowy, który jest drugim w kolejności
beneficjentem pod względem kwoty inwestycji w środki trwałe prawie we wszystkich Priorytetach, w Priorytetcie III. Turystyka, ma udział niemal równy udziałowi Subregionu Centralnego
(odpowiednio: 40% i 42%). Z wielkością przyznawanego wsparcia są ściśle powiązane wartości
osiąganych wskaźników monitorowania. Największy udział w poziome uzyskiwanych wskaźników mają zazwyczaj projekty realizowane w Subregionie Centralnym.
Nieco odmiennie przedstawia się sytuacja zróżnicowania subregionalnego przy analizie wpływu interwencji RPO WSL na gospodarkę poszczególnych subregionów. Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego z wykorzystaniem modelu HERMIN238 dla roku docelowego
2013 najwyższy szacowany wpływ został obliczony dla Subregionu Zachodniego i Centralnego, a najniższy dla Południowego i Północnego. Szacowania na poziomie subregionalnym zupełnie inaczej kształtują się dla roku 2015 z najwyższym wpływem w Subregionie Zachodnim
i Południowym oraz najniższym w Subregionie Centralnym. Zdaniem autorów przywołanego
opracowania najniższy szacowany wpływ Programu w odniesieniu do Subregionu Centralnego może być wyjaśniany tym, że jest to najsilniejszy gospodarczo subregion województwa śląskiego, co zarazem ukazuje zgodność wdrażania Programu z założeniami europejskiej polityki
spójności polegającymi na koncentrowaniu wsparcia na obszarach wykazujących największe
deficyty rozwojowe239. Na tej podstawie można stwierdzić, że Program przyczynił się do określonego w celu głównym wzmocnienia spójności regionu.
Silna koncentracja wsparcia w Subregionie Centralnym jest zauważalna m.in. w ramach Priorytetu I, co można wyjaśniać wysokim potencjałem podmiotów gospodarczych z tego subregionu
objawiającym się zarazem wysoką skutecznością w aplikowaniu o środki. Dominacja projektów z Subregionu Centralnego wystąpiła również w ramach Priorytetu II. W odniesieniu do
niektórych priorytetów zauważalne są zróżnicowane potrzeby w zależności od subregionu.
Przykładowo w ramach Priorytetu II. w Subregionie Centralnym występują przede wszystkim
potrzeby związane z rozwojem e-usług. Z kolei na poziomie pozostałych trzech subregionów
szczególnie zauważalne są potrzeby w zakresie zapewnienia mieszkańcom dostępu lub dywersyfikacji dostępu do infrastruktury szerokopasmowej, które w Subregionie Centralnym można
uznać jako w dużej mierze zaspokojone w ramach RPO WSL 2007-2013.
W przyszłości warto rozważyć skierowanie wsparcia z zakresu budowy sieci informatycznych na
obszary zidentyfikowane jako „białe plamy” (obszary z brakiem dostępu do szerokopasmowego
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J. Zieliński, Z. Mogiła, M. Wysocka, M. Zaleska, M. Lipińska, M. Szwed, op. cit.
Ibidem, s. 33.
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Internetu) z zapewnieniem otwarcia wspartej sieci dla osób fizycznych. Nieco inaczej kształtuje
się terytorialne skoncentrowanie środków w ramach Priorytetu III Turystyka. gdzie oprócz projektów z terenu Subregionu Centralnego dominują projekty Subregionu Południowego, co jest
uzasadnione walorami turystycznymi terenów górskich znajdujących się na południu województwa. Pod tym względem zaskakuje niski poziom wykorzystania środków w ramach tego priorytetu
przez podmioty z terenu Subregionu Północnego cechującego się chociażby walorami turystycznymi Jury Krakowsko-Częstochowskiej mimo zauważalnych projektów realizowanych na terenie Częstochowy i powiatu częstochowskiego oraz powiatu zawierciańskiego (znajdującego się
na terenie Subregionu Centralnego), które to projekty swoim zasięgiem wykraczały poza obszar
tych powiatów. Koncentrację w ramach Priorytetu IV. Kultura projektów na terenie Subregionu
Centralnego, a w szczególności na terenie Katowic można uznać jako silną stronę z tego względu,
że stolica województwa niejako w sposób naturalny powinna pełnić funkcję głównego ośrodka
kulturalnego województwa, a w szczególności aglomeracji górnośląskiej. Na szczególną uwagę
w tym kontekście zasługuje koncentracja wsparcia w stolicy województwa z zakresu kultury
z działaniami władz tego miasta w związku z ubieganiem się tego miasta o status Europejskiej
Stolicy Kultury 2016 oraz o tytuł Miasta Muzyki UNESCO (ostatnie z tych starań zakończyły się
powodzeniem), chociaż nie wystąpiła bezpośrednia synergia pomiędzy projektami realizowanymi w ramach RPO WSL, a w inwestycjami podejmowanymi w związku ze wspomnianymi wyżej
inicjatywami. W przyszłości warto rozważyć stymulowanie inicjatywy Koalicji Miast dla Kultury
poprzez budowanie synergicznej oferty kulturalnej ze względu na usytuowanie w południowej
części kraju trzech ośrodków miejskich o ważnym znaczeniu kulturalnym takich jak Wrocław czy
Kraków, dzięki czemu możliwe byłoby budowanie konkurencyjności oferty kulturalnej regionu
w skali krajowej czy nawet europejskiej. Oprócz koncentracji projektów w ramach tego priorytetu na terenie Katowic zauważalne jest skupienie projektów z tego zakresu na terenie miast,
co świadczy zarazem o potencjale kulturalnym ośrodków miejskich. Skoncentrowanie wsparcia z tego zakresu w ośrodkach miejskich może być pozytywnie oceniane ze względu na kulturotwórczą rolę tych ośrodków postrzeganych zarazem jako ośrodki wzrostu i spodziewanym ich
oddziaływaniem w tym zakresie na tzw. obszary funkcjonalne. Przy dobrym skomunikowaniu
województwa może wystąpić efekt dyfuzji, dzięki czemu inwestycje na obszarach zurbanizowanych mogą zaspokajać potrzeby wszystkich mieszkańców regionu.. Chociaż koncentracja projektów z zakresu kultury na terenie Subregionu Południowego nie jest tak duża, jak koncentracja
projektów z tego obszaru z zakresu turystyki, to zauważalna jest znacznie większa liczba zrealizowanych projektów w porównaniu do Subregionu Północnego oraz Zachodniego. W ramach
Priorytetu V koncentrację projektów w Subregionie Centralnym można wyjaśnić adresowaniem
wsparcia przede wszystkim do samorządów a w tym subregionie występuje największe nagromadzenie JST. Zauważalne jest w ramach tego priorytetu zróżnicowanie terytorialne wsparcia
w niektórych typach projektów. Przykładowo projekty z zakresu budowy kanalizacji deszczowej
pojawiały się przede wszystkim w Subregionie Północnym, a projekty z zakresu rekultywacji
składowisk oraz oczyszczenia terenu z azbestu występowały wyłącznie na obszarze tego subregionu. Z kolei wszystkie projekty dotyczące wybudowanych stacji uzdatniania wody zlokalizowane zostały na terenie Subregionu Południowego, podobnie jak projekty zakładające stworzenie
map zalewowych.
Głównym powodem koncentracji wsparcia na terenie Subregionu Centralnego w ramach
Priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast była dominacja projektów kluczowych z tego terenu, na które przeznaczono znaczną część środków dostępnych w ramach tego priorytetu.
To z kolei spowodowało, że koncentracja środków na terenie tego subregionu była wyższa
w stosunku do potencjału tego subregionu w porównaniu do innych subregionów. Z drugiej
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strony subregion ten charakteryzuje się zdecydowanie największym nagromadzeniem ośrodków miejskich w województwie.
Silne natężenie projektów na terenie Subregionu Centralnego zaobserwowano również w ramach Priorytetu VII Transport, jednak pod względem osiągnięcia niektórych wskaźników produktu najwyższe wartości osiągano w odniesieniu do Subregionu Zachodniego, Północnego
czy Południowego. Trafność i adekwatność rozkładu terytorialnego inwestycji należy ocenić
wysoko. Koncentracja wsparcia w Subregionie Centralnym odpowiadała zarówno proporcji
zdegradowania dróg, natężenia ruchu, częstości występowania „wąskich gardeł”, przy kluczowym znaczeniu obszaru dla regionalnego rynku pracy oraz inwestycji gospodarczych i transportu towarowego. Relatywnie duży udział inwestycji w Subregionie Południowym wspiera
nie tylko lokalne centra wzrostu, ale również obszary atrakcyjne turystycznie w powiecie cieszyńskim i żywieckim. Za niewielkie można uznać wsparcie przedsięwzięć z obszaru Subregionu Zachodniego, biorąc pod uwagę potrzeby w tym zakresie związane ze słabym skomunikowaniem obszarów poza Aglomeracją Rybnicką z resztą regionu. W przyszłych inwestycjach
drogowych zasadne jest stymulowanie inwestycji w infrastrukturę drogową Raciborza i jego
obszaru funkcjonalnego. Projekty zwiększające tabor tramwajowy lub poprawiające jego jakość realizowane były wyłącznie w Subregionie Północnym (Częstochowa).
Przyczyną koncentracji wsparcia z zakresu infrastruktury szkolnictwa wyższego w ramach
Priorytetu Infrastruktura edukacyjna jest zdecydowanie największe nagromadzenie szkół
wyższych w tym subregionie w skali całego województwa. Zatem zróżnicowanie terytorialne
wsparcia jest konsekwencją zróżnicowania subregionów pod względem liczby uczelni i w tym
sensie wsparcie przyznane w ramach tego priorytetu można uznać jako rozłożone równomiernie pod względem terytorialnym. Proporcjonalność zachowano również w odniesieniu do
rozmieszczenia przestrzennego instytucji edukacyjnych innego rodzaju, które mogły uzyskać
wsparcie w ramach Programu. Należy jednak zauważyć, że wystąpiła różnica między subregionami pod względem rodzajów inwestycji. W Subregionach Północnym, Zachodnim i częściowo
Południowym realizowane były przede wszystkim inwestycje podstawowe związane z bieżącą
działalnością, zaś w Subregionie Centralnym częściej realizowane były także inwestycje dodatkowe, uzupełniające, związane np. z informatycznymi systemami zarządzania lub – przede
wszystkim – ze wsparciem dla osób niepełnosprawnych.
W odniesieniu do Priorytetu IX Zdrowie i rekreacja oprócz dominacji projektów z Subregionu Centralnego zauważalne jest niedoinwestowanie Subregionu Zachodniego. Subregionem
w największym stopniu przyczyniającym się do realizacji wskaźników Programu jest zdecydowanie Subregion Centralny, jednak jest to spowodowane przede wszystkim zdecydowanie
największym potencjałem tego subregionu w porównaniu do innych subregionów mierzonym
chociażby liczbą jego mieszkańców. Uwzględniając potencjał poszczególnych subregionów stopień realizacji celów można uznać za równomierny w każdym z nich. Nieznaczne odchylenia pod
tym względem występują jedynie w niektórych działaniach czy typach projektów, jak np. w przypadku projektów z zakresu turystyki skoncentrowanych również w Subregionie Południowym.
Z drugiej strony niekiedy pojawiają się przypadki wyższej koncentracji wsparcia w Subregionie
Centralnym w porównaniu do jego potencjału względem innych subregionów. Chociaż koncentracja wsparcia w subregionie o najwyższym potencjale z jednej strony pozwala na efektywne
wykorzystanie atutów województwa, to z drugiej strony utrudnia to osiągnięcie celu głównego
Programu w zakresie wzmocnienia spójności regionu. Dlatego w ramach kolejnych inicjatyw
warto rozważyć stymulowanie projektów z subregionów o niższym potencjalne w szczególności
w obszarach tematycznych o zdiagnozowanych największych deficytach rozwojowych.
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Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Jaki wpływ miały negatywne/pozytywne nieplanowane efekty na realizację celu głównego programu?
Warto zauważyć że oddziaływanie Programu na tworzenie miejsc pracy szacowane modelem
HERMIN daje większe wartości oszacowań niż w przypadku zastosowania agregacji wskaźników z poziomu projektów (bottom-up). Wynika to stąd, że model HERMIN uwzględnia efekt
mnożnikowy – rozprzestrzeniania się efektów interwencji na podmioty nie objęte bezpośrednio Programem. Istnienie tego efektu potwierdzają badania ankietowe, w których 61,2%
beneficjentów twierdzi, że ze zrealizowanego przez nich projektu korzyści odniosły inne
podmioty, do których projekt nie był bezpośrednio skierowany, wskazując na podwykonawców, kooperantów i partnerów biznesowych, jako pośrednich beneficjentów realizowanego
projektu, uzasadniając to zwiększeniem ilości zamówień i większymi obrotami wynikającymi
z poprawy wyników gospodarczych beneficjenta. Dodatkowo 21,1% beneficjentów twierdzi,
że dzięki zwiększeniu zamówień u kooperantów także u kooperantów powstały nowe miejsca
pracy co bezpośrednio w pływa na wskaźnik celu głównego Programu. Poza miejscami pracy
zadeklarowanymi w projekcie, dodatkowo beneficjenci deklarują stworzenie miejsc pracy, które nie były związane bezpośrednio ze zrealizowaną inwestycją, lecz ze wzrostem potencjału
firmy – średnio 2,5 miejsca pracy na wspartą firmę ( bezpośrednio w Priorytetcie I powstawało
średnio 3,6 miejsc pracy na wspartą firmę). Podobnie w Priorytetcie III. Turystyka, w którym
w ocenie beneficjentów korzyści z projektów były udziałem również innych podmiotów, a nie
wyłącznie projektodawców – 49,7% beneficjentów zadeklarowało, że dostrzega – jako efekt
realizowanego przez siebie projektu – wzrost liczby lub poprawę sytuacji przedsiębiorstw
z branży turystycznej w najbliższej okolicy; 51,9% zadeklarowało, że podobny efekt miał miejsce w przypadku przedsiębiorstw z branż okołoturystycznych. Równocześnie charakterystyka
tych odnoszących korzyści innych podmiotów wyraźnie wskazuje, że ewentualny efekt mnożnikowy może mieć przede wszystkim oddziaływanie lokalne.
Występowanie efektu mnożnikowego można odnosić w zasadzie do wszystkich priorytetów
Programu, co wynika ze specyfiki projektów o charakterze infrastrukturalnym. Środki w ramach tego typu projektów w praktyce zazwyczaj nie są wprost absorbowane przez projektodawców, lecz są przeznaczane na zakupy lub usługi, dzięki czemu faktycznie ze środków wydatkowanych w ramach programu korzystają usługodawcy, wykonawcy robót oraz dostawcy.
W przypadku projektów realizowanych przez beneficjentów z sektora prywatnego istotny
wpływ na wartości wskaźnika celu głównego skoreklowanego z PKB ma wielkość środków prywatnych „przyciągnietych” przez środki publiczne z RPO WSL. W Priorytetcie I., o czym była
już mowa, w wyniku zastosowania kryteriów premiujących większy wkład własny beneficjentów możliwe było podwojenie wkładu prywatnego inwestorów, co zwiększyło ogólny wolumen nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw-beneficjentów, a także pozwoliło na objęcie
wsparciem znacznie większej niż zaplanowano liczby przedsiębiorców mikro (ponad 2,5 więcej
niż planowano).
Pozytywne efekty wzrostu nakładów inwestycyjnych generowanych przez RPO WSL osłabiają
efekty jałowej straty. W Priorytecie I., na podstawie badania ankietowego można przyjąć, że
rzeczywistą skalę jałowej straty wyznaczają ci beneficjenci, którzy przy braku dofinansowania z Programu zdecydowanie nie zrezygnowaliby z projektu, nie odłożyliby realizacji w czasie,
nie ograniczyliby jego zakresu i nie obniżyli wymagań finansowych. Zatem efekt jałowej straty
można oszacować na ok. 11%. Znacznie większą skalę tego efektu odnotowano w badaniu beneficjentów Priorytetu III. Turystyka (28%). Wiązać to można z mniej wymagającymi projektami
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inwestycyjnymi realizowanymi w tym Priorytetcie w porównaniu do innowacyjnych projektów
inwestycyjnych realizowanych w Priorytecie I.
Występowanie efektu jałowej straty w sposób niekoniecznie negatywny wpływa na wskaźniki celów Programu. Według deklaracji beneficjentów we wnioskach do RPO WSL operacje
współfinansowane z Programu były powiązane z innymi przedsięwzięciami beneficjentów finansowanymi z różnych źródeł. Powiązania te dotyczyły najczęściej uzupełnienia lub kontynuacji inwestycji lub działań finansowanych z RPO WSL, miały więc charakter komplementarny. Łącznie zidentyfikowano 995 (31,9% wszystkich zrealizowanych) projektów powiązanych,
w tym ponad połowa realizowana była przez firmy średnie (54,6%). W przypadku firm większych wnioskowana inwestycja jest zwykle fragmentem większej całości podejmowanych działań rozwojowych. Rzuca to także dodatkowe światło na efekt jałowej straty, bowiem mimo
możliwości pozyskania środków na dotowaną inwestycję na rynku (jałowa strata) firma nie zastępuje dotacją tych środków, lecz dalej je inwestuje w rozwój zwiększając w ten sposób efekt
dźwigni środków publicznych240. Ta sytuacja dotyczy 76,3% beneficjentów Priorytetu I, którzy
deklarowali finansowanie działań komplementarnych z współfinansowanymi z RPO WSL, ze
źródeł innych niż dotacja (środki własne, kredyt, leasing). Szacunkowa całkowita kwota inwestycji planowanych lub zrealizowanych w ramach deklarowanych przez beneficjentów projektów powiązanych wynosi 250 mln zł i zwiększa wskaźnik celu głownego RPO WSL dotyczący nakładów na środki trwałe. Wreszcie wsparcie firm z RPO WSL trafiło do przedsiębiorstw
znajdujących się w luce finansowej (39,2% beneficjentów Priorytetu I), którzy w innym przypadku nie podjęliby danej inwestycji i nie zaangażowali własnych środków inwestycyjnych.
W ramach Programu wystąpił też efekt zastąpienia również przede wszystkim w odniesieniu
do wsparcia skierowanego do przedsiębiorców, mającego wpływ na wskaźniki celu głównego
Programu dotyczące zatrudnienia. Preferowanie tworzenia miejsc pracy przy wyborze projektów inwestycyjnych (których efekt zatrudnieniowy nie był głównym celem) dało co prawda
lepszy efekt brutto ale efekt netto był mniejszy z powodu występowania efektu zastąpienia.
W badaniu ankietowym beneficjentów Priorytetu I., co czwarty beneficjent (24,5%) przyznał,
że celowo nie zwiększał zatrudnienia wiedząc, że będzie to dodatkowo punktowane na etapie
oceny wniosków.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Jaki był wpływ wsparcia na rozwój
inteligentnych specjalizacji regionu?
W „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020” (dalej: RSI)241
wskazano następujące inteligentne specjalizacje regionu: Energetyka, Medycyna oraz Technologie informacyjne i komunikacyjne.
Wybór opierał się na takich elementach jak: wpływ danej technologii na rozwój regionu (wybrano technologie przyszłościowe i endogeniczne, a nie nabyte). Stąd wybór energetyki, w rozumieniu energetyki konwencjonalnej i energii odnawialnej, a nie wydobycie węgla. Z punktu
widzenia innowacji województwo śląskie jest jednym z lepszych miejsc na świecie do testowania rozwiązań w energetyce wielkoskalowej. W województwie ma swoje siedziby wiele instytutów posiadających urządzania pozwalające na prowadzenie badań w tym zakresie. Rozwinął

240
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Ocena bezpośredniego i pośredniego wsparcia sektora MŚP w ramach RPO WZ oraz uzyskanie rekomendacji z zakresu
wsparcia MŚP na przyszłą perspektywę finansową na lata 2014-2020, PSDB, 2013.
Regionalna Strategia Innowacji na lata 2013-2020, uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/29/5/2012 z dnia 20
grudnia 2012 r.

289

się również potencjał parków i otoczenia biznesu (jedynie w Katowicach powstały 3 parki zajmujące się rozwojem odnawialnych źródeł energii).
Istotną rolę przy wyborze specjalizacji miał również potencjał zasobowy regionu. W przypadku medycyny, w województwie występuje największa koncentracja dużych ośrodków medycznych, ale również firm zajmujących się technologiami medycznymi. Zgodnie z hasłem: „Jak
chorować, to na Śląsku”, jest to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki w regionie, o silnym charakterze insourcingowym242. Wybór ICT był również nieprzypadkowy. Są
one postrzegane jako technologie horyzontalne, do wykorzystania w każdym obszarze, wspomagające energetykę i medycynę, a nie występujące osobno. RPO WSL, lub szerzej, fundusze
strukturalne, jest jednym z kilku źródeł finansowania RIS. Inne instrumenty to Horyzont 2020
i środki prywatne. Nawiązano współpracę z MRR w kwestii krajowych inteligentnych specjalizacji, mającą na celu poszukiwanie możliwości finansowania projektów odpowiednio z poziomu
regionalnego lub krajowego, w zależności od ich specyfiki. Zainicjowano również współpracę
z instytucjami europejskimi (Europejski Instytut Technologii) w celu finansowania projektów
prywatnych, biznesowych, w szczególności dla start-upów. Są również dostępne instrumenty
zwrotne, nakierowane na rozwój konkurencyjności, ale mogą skorzystać z nich projekty zawierające rozwiązania innowacyjne. Przy wyborze specjalizacji regionalnych wykorzystano
pewne doświadczenia z RPO WSL 2007-2013. Były to głównie dane z systemu monitorowania RPO oraz wiedza i doświadczenie, jakie projekty były współfinansowane243. Jednocześnie
respondenci w wywiadach indywidualnych wskazali, że osoby zaangażowane we wdrażanie
Priorytetów odpowiadających specjalizacjom w ramach RPO WSL 2007-2013 w nikłym stopniu uczestniczyły w pracach nad RIS. RPO WSL 2007-2013 zawiera szereg priorytetów, w ramach których mogły być realizowane projekty mogące mieć wpływ na wybrane specjalizacje
regionalne. Są to w szczególności dla energetyki – Priorytet I (Działanie 1.2, Działanie 1.3),
Priorytet V (Działanie 5.3); dla medycyny – Priorytet I (Działanie 1.2, Działanie 1.3), Priorytet
IX (Działanie 9.1 i Działanie 9.2); dla technologii informacyjnych i komunikacyjnych – Priorytet
I, Priorytet II, Priorytet III (Działanie 3.3), Priorytet IV (Działanie 4.2), Priorytet V, Priorytet IX.
Wnioski z metaanalizy244 wskazują na spójność założeń RIS WSL z innymi dokumentami wypracowanymi na potrzeby efektywnego zarządzania regionem – w tym z RPO WSL 2007-2013245.
W publikacjach wskazuje się również na występowanie korelacji pomiędzy zdecydowaną większością celów szczegółowych RSI WSL i działaniami programów operacyjnych, w tym RPO.
Zarówno analiza dokumentów jak i opinie eksperckie246 wskazują na znaczny wpływ wsparcia
w zakresie technologii ICT. Warte szczególnej wagi są, w ich mniemaniu, zwłaszcza efekty projektów SEKAP i ORSIP247. W opinii respondentów wywiadów jakościowych RPO 2007-2013
to był początek procesu podejścia tematycznego, który należy uznać za udany. Na etapie przy-
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Eksperci zebrani na FGI Priorytet III Turystyka wskazali na nową formę turystyki w regionie tj. turystyka medyczna, ze
względu na wysokiej klasy infrastrukturę leczenia chorób płuc, oparzeń, chirurgii plastycznej itp.
Dane statystyczne zbierane są regularnie i publikowane w: Raport Monitoringowy RIS (pokazujący dane statystyczne
w przekroju na obszary technologiczne), Raporty Obserwatoriów Specjalistycznych (zawierające informacje na temat
środków publicznych wspierających dany obszar technologiczny).
Ocena ex-ante projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020”; Ocena ex-post „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013; Bieżąca ewaluacja procesów wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013.
W. Wieteska – Rosiak, Polityka innowacyjna województwa śląskiego (studium przypadku), [w:] A. Nowakowska, Zdolności
innowacyjne polskich regionów, Łódź, 2009, s. 117.
FGI z ekspertami z Priorytetu II.
SEKAP – System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej, współfinansowany jeszcze ze środków ZPORR, ORSIP – „Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej” współfinansowany z RPO WSL 2007-2013.

gotowania i realizacji RPO WSL 2007-2013 stosowano odniesienia do RIS-u, wypracowano
model określenia co jest zgodne z RIS-em, jakie projekty są preferowane. Analiza branż przedsiębiorców – beneficjentów Programu, wg głównego kodu PKD, wskazującego na działalności
wpisujące się w inteligentne specjalizacje RIS WSL na lata 2014-2020 według Śląskiej Rady
Innowacji pozwala na wyciągnięcie wniosków co do skali wspierania specjalizacji w ramach
RPO WSL. Szczegółowej analizie PKD poddano działanie 1.2, ze względu na skondensowany
udział przedsiębiorców jako beneficjentów w tym działaniu. Śląska Rada Innowacji przypisała
do poszczególnych inteligentnych specjalizacji RIS WSL na lata 2014-2020: medycynę, energetykę
oraz technologie informacyjne i komunikacyjne następujące kody: energetyka (PKD 5, 6, 9, 19, 24,
25, 27, 28, 35), medycyna (PKD 21, 26, 32, 46, 47), technologie informacyjne i komunikacyjne
(PKD 26, 46, 58-63). Analiza tych kodów wskazuje na występowanie przedsiębiorstw realizujących projekty mogące mieć wpływ na inteligentne specjalizacje regionu. Zaobserwowano, że
Program najbardziej przyczynił się do rozwoju inteligentnej specjalizacji w obszarze medycyny
(8,6%), następnie technologii informacyjno-komunikacyjnych (8,2%) oraz w znikomym stopniu
do rozwoju energetyki (7,2%).
Z wywiadów jakościowych z przedstawicielami IZ RPO WSL oraz IP2 wynika, iż wyciągnięto
wnioski co do wspierania specjalizacji w ramach RPO WSL 2007-2013, nie tyle na poziomie
strategii, ile na poziomie wdrożeniowym. Wnioski z RPO WSL 2007-2013 pomogły w umocnieniu, utwierdzeniu wyboru specjalizacji. Współpraca pomiędzy komórkami zajmującymi się
RIS a wdrażaniem RPO WSL 2007-2013 polegała głównie na przedstawieniu sposobu wdrożenia RIS i filozofii wdrożenia, specyficznych zaleceń, wskazań, dla różnych obszarów, np.
wsparcie innowacyjności w przedsiębiorczości a nie przedsiębiorczości jako takiej, wsparcie
prac rozwojowych, przemysłowych, wsparcie instytucji otoczenia biznesu (klastrów), konkurencyjności przedsiębiorstw (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości).
W większości przypadków, pomimo faktu, że nie były to projekty wprost dedykowane dla
konkretnego z trzech obszarów RIS, miały pośredni wpływ na ich rozwój (np. najczęstszym
beneficjentem z obszaru medycyna okazały się gabinety lekarskie). Respondenci i eksperci są
zgodni co do faktu, iż w aktualnej sytuacji zrealizowano gros zadań o charakterze „twardym”,
jak tworzenie infrastruktury w różnych sektorach, np. B+R czy doposażenie w aparaturę specjalistyczną jednostek badawczo-rozwojowych np. z branży medycznej czy wydobywczej248.
Należy wspierać pewne procesy miękkie, dopiero zainicjowane w RPO WSL 2007-2013, które
nie uzyskały wystarczającego wsparcia, o znaczącym potencjale rozwojowym, takie jak transfer technologii249.
Z badań jakościowych250 wynika, że największe efekty prorozwojowe mają działania animujące
i zachęcające beneficjentów do przygotowania projektów. Wielokrotnie podkreślano konieczność dalszych działań animujących, inicjujących współpracę, mechanizmów budowy zaufania
wśród firm w regionie, działań nad podniesieniem poziomu zaufania pomiędzy podmiotami oraz dalszych działań networkingowych, w celu tworzenia sieci współpracy, gromadzenia
partnerów wokół wspólnego celu i wskazywania korzyści płynących ze współpracy, zwłaszcza
pomiędzy sektorem przedsiębiorców a sferą nauki oraz w kierunku najbardziej pożądanych
projektów z punktu widzenia rozwojowego, jak również zwiększenie udziału przedstawicieli
różnych sektorów gospodarki województwa w projektach międzynarodowych. Doświadczenia z RPO WSL 2007-2013 wskazują, że projekty współpracy przedsiębiorców z ośrodkami
248
249
250

„Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”, Warszawa, 2014
Jw.
IDI z przedstawicielami IZ RPO WSL oraz IP2.
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badawczymi są zazwyczaj trudne. Niezmiernie istotne jest w tym przypadku inicjowanie działań przez instytucje publiczne w celu pracy nad konkretnym projektem, udzielanie wsparcia,
wskazówek ze strony administracji publicznej, jakie kierunki badań są oczekiwane z punktu widzenia specjalizacji regionu, nie jedynie ocena projektów spełniające kryteria. Takie podejście
może stymulować dalej firmy do podejmowania kolejnych wyzwań, idących w kierunku realizacji RIS w celu uzyskania efektu dodanego, efektu rozwojowego. Odmienne wnioski wypływają z badania ilościowego CATI wśród beneficjentów programu. Badanie wskazuje bowiem, że
jedynie ok. 30% zrealizowanych projektów dotyczyło wybranych inteligentnych specjalizacji
regionu. Najmniej, bo jedynie 2% dotyczyło energetyki, najwięcej (14,5%) z projektów dotyczyło TIK. Tak niskie wartości procentowe pokrywają się z wynikami analizy PKD beneficjentów Programu, przedstawionej wcześniej.
Rysunek 57. Czy realizowany przez Państwa projekt dotyczył, któregoś z następujących obszarów tematycznych: energetyka, medycyna, technologie informacyjne i komunikacyjne?
0,0%
Energetyka np. produkcja energii ze źródeł
odnawialnych, inteligentne systemy przesyłowe

Medycyna np. wyposażenie ﬁrmy w sprzęt medyczny

Technologie informacyjne lub komunikacyjne np.
wyposażenie ﬁrmy w nowoczesne oprogramowanie do
zarządzania procesami

10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

2,3%

12,5%

14,5%

Żadne z powyższych

70,7%

Źródło: Badanie CAWI/CATI wśród beneficjentów RPO WSL, N=352
Podsumowując należy stwierdzić, iż na bazie doświadczeń z RPO WSL 2007-2013 wypracowano pewne rozwiązania i mechanizmy odnośnie realizacji RIS w ramach RPO WSL 20142020. Sprowadzają się one do bezwzględnego obowiązku dostosowania się do wymogu wpisania się projektu wyłącznie w zakres inteligentnych specjalizacji251. Będzie sie to odbywało
na kilka sposobów: poprzez porozumienia instytucji publicznych na poziomie rządowym i/czy
samorządowym, przypisanie kodów działalności gospodarczej podmiotu w momencie zakończenia projektu (jaką działalność badawczą chcemy kreować? W jakim zakresie badawczym
będziemy wdrażać badania w przyszłości?). Kolejnym elementem mającym wzmocnić wdrażanie RIS w obecnej perspektywie jest preferencja projektów wypełniających założenia RIS
(działalność docelowa przedsiębiorcy nie musi wpisywać się w inteligentne specjalizacje, ale
jeśli się wpisuje to projekt będzie preferowany). Konkludując, należy podkreślić pozytywny
wpływ wsparcia w ramach RPO WSL na rozwój inteligentnych specjalizacji regionu. Stwierdzono zaistnienie korelacji pomiędzy celami obydwu dokumentów strategicznych. Natomiast
w procesie wdrażania programu stwierdzić można stopniową realizację celów RIS i istnienie
działań mających pośredni wpływ na rozwój inteligentnych specjalizacji regionu.
251
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Np. „Opis kierunkowych zasad wyboru projektów”, RPO WSL 2014-2020, s. 87-88.

Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Jak można ocenić trwałość zrealizowanych działań? Które produkty i rezultaty projektów realizowanych w ramach Programu będą najbardziej trwałe, długofalowe i użyteczne? Trwałość których efektów projektów
może być zagrożona?
Wszyscy beneficjenci są zobowiązani do składania (na żądanie) Ankiety dotyczącej trwałości projektu lub (w priorytetach zarządzanych przez IP2) Sprawozdania z wypełnienia obowiązku utrzymania trwałości projektu. Statystyka odpowiedzi udzielonych przez beneficjentów na wybrane
pytania zawarte w ankiecie i w sprawozdaniu została przedstawiona odpowiednio w poniższych Tabelach. Jak widać, udzielone odpowiedzi potwierdzają zachowanie na wysokim poziomie wymaganej trwałości zrealizowanych projektów.
Tabela 43. Statystyka odpowiedzi udzielonych przez beneficjentów na wybrane pytania zawarte w Ankiecie dotyczącej trwałości projektu (n=943)
Pytanie

Nie

Tak (%)

Tak

Nie (%)

903

40

95,8

4,2

a) czy jest on nadal użytkowany?

941

2

99,8

0,2

b) czy nastąpiła jego wymiana?

506

437

53,7

46,3

c) czy nastąpiła zmiana miejsca jego użytkowania?

485

458

51,4

48,6

466

477

49,4

50,6

943

0

100,0

0,0

941

2

99,8

0,2

879

64

93,2

6,8

943

0

100,0

0,0

941

2

99,8

0,2

211

732

22,4

77,6

9

934

1,0

99,0

A. Utrzymanie celów i wskaźników projektu
A. 1. Czy po zakończeniu realizacji projektu do chwili obecnej cel projektu został zachowany (w tym: czy osiągnięto i utrzymano w całości
wszystkie wskaźniki produktu, rezultatu i zatrudnienia)?
A. 2. Jeśli projekt dotyczył zakupu sprzętu/wyposażenia:

d ) czy dokonano sprzedaży/zbycia zakupionego sprzętu/
wyposażenia?
A. 3. Czy od daty zakończenia projektu zostały zapewnione środki gwarantujące utrzymanie jego trwałości finansowej, instytucjonalnej i organizacyjnej?
D. Pozostałe kwestie związane z trwałością projektu
D. 1. Czy beneficjent przechowuje dokumenty związane z realizacją projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu?
D. 2. Czy dokumenty znajdują się w miejscu wskazanym we wniosku
o płatność końcową?
D. 3. Czy Beneficjent stosuje odpowiednie środki informacji i promocji
projektu zgodnie z zapisami zawartymi w umowie i wniosku o dofinansowanie oraz „Wytycznymi IZ RPO WSL 2007-2013 w zakresie informacji
i promocji”?
D. 4. Jeśli projekt dotyczył zakupu sprzętu/wyposażenia, czy jest on
oznaczony zgodnie z Wytycznymi IZ RPO WSL 2007-2013 w zakresie
informacji i promocji?
D. 5. Czy po zakończeniu realizacji projektu został on skontrolowany na
miejscu realizacji przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższą Izbę Kontroli, Urząd Kontroli Skarbowej bądź inne instytucje upoważnione do kontroli?
D. 6. Czy Beneficjent otrzymał inne, dodatkowe środki publiczne na inwestycję realizowaną w ramach podpisanej umowy/aneksu do umowy
o dofinansowanie, które nie zostały wykazane w trakcie rozliczania projektu (we wnioskach o płatność), w tym umorzenie pożyczek?

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez IZ RPO WSL 2007-2013
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Tabela 44. Statystyka odpowiedzi udzielonych przez beneficjentów na wybrane pytania zawarte w Sprawozdaniu z wypełnienia obowiązku utrzymania
trwałości projektu (n=2113)
Pytanie
Czy cele, charakter lub warunki realizacji projektu (w szczególności zobowiązania wynikające z wniosku i umowy o dofinansowanie, w tym wskaźników produktu i rezultatu) są utrzymane od zakończenia jego realizacji?
Czy od zakończenia realizacji projekt uległ znaczącej modyfikacji, tj.:
3a) Czy nastąpiła zmiana charakteru własności elementu infrastruktury?
albo

Tak

Nie

Tak (%) Nie (%)

2085

28

98,7 %

1,3 %

33

2080

1,6 %

98,4 %

3b) Czy nastąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej?

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez IZ RPO WSL 2007-2013
Ankieta dotyczca trwałości projektu była wypełniana przez MŚP, które realizowały projekty
w ramach Działania 1.2 oraz 3.1 i 3.2. Jak widać, prawie w 95,8% przypadków cel projektu
został zachowany. W 99,8% przypadków sprzęt zkupiony w ramach projektu jest nadal użytkowany i oznczony zgodnie z Wytycznymi IZ RPO WSL 2007-2013, a beneficjent przchowuje
wymagane dokumenty. W wszystkich przypadkach zostały zapewnione środki gwarantujące
utrzymanie trwałości finansowej, instytucjonalnej i organizacyjnej projektu oraz stosuje się
odpowiednie środki informacji i promocji projektu. Sprawozdanie z wypełnienia obowiązku
utrzymania trwałości składali beefcjenci pozostałych projektów. Jak widać, w 98,7 % przypadków są utrzymane cele, charakter lub warunki realizacji projektu. W 98,4% przypadków projekt nie uległ znaczącej modyfikacji.
Trwałość projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych była przedmiotem kontroli przeprowadzonej w 2014 roku przez NIK na przykładzie 3 wybranych regionalnych programów operacyjnych252. Jednym z nich był RPO WSL. Kontrola obejmowała działania prowadzone przez ŚCP. Wyniki przeprowadzonej kontroli w zakresie dotyczącym bezpośrednio
sytuacji w województwie śląskim są pozytywne. Nie stwierdzono istotnych uchybień związanych monitowaniem i kontrolą zachowania trwałości projektów, odzyskiwaniem środków
w związku z niedotrzymaniem przez beneficjenta obowiązków w zakresie zachowania trwałości, realizacji projektu przez beneficjenta zgodnie z postanowieniami umowy o dofinasowanie
dotyczącymi zakazu poddania projektu w okresie trwałości znaczącej modyfikacji, realizacji
projektu przez beneficjenta zgodne z postanowieniami umowy o dofinansowanie dotyczącymi
innych obowiązków w okresie trwałości oraz realizacji przez beneficjentów obowiązków sprawozdawczych w okresie trwałości. Według ustaleń NIK, w jednym przypadku miały miejsce
nieprawidłowości polegające na niewłaściwych działaniach ze strony beneficjenta i nierzetelnym przeprowadzeniu czynności kontrolnych.
Oprócz trwałości wymaganej (5-letniej lub 3-letniej), pytanie o trwałość realizowanych projektów może dotyczyć ich znaczenia w dalszej przyszłości, czyli produktów i rezultatów długofalowych, o okresie trwałości przekraczającym wymagane 3 lub 5 lat. Pytanie o przewidywaną
długofalową trwałość projektów zostało skierowane do uczestników badania CATI/CAWI.
Większość respondentów badania CATI/CAWI (prawie 90%) uważa, że w dalszym ciągu są odczuwalne pozytywne efekty zrealizowanego przez nich projektu. Większość (80%) przewiduje
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Informacja o wynikach kontroli. Trwałość projektów współfinasowanych z funduszy strukturalnych na przykładzie wybranych regionalnych programów operacyjnych. NIK, 30.06.2014.

również, że trwałość ich projektów będzie dłuższa niż wymagane 3 lub 5 lat (zob.: Rysunek 52).
Tylko 6,5% sądzi odwrotnie.
Rysunek 58. Odpowiedzi uczestników badania CATI/CAWI na pytanie jak długo,
biorąc pod uwagę charakter zrealizowanej przez nich inwestycji, będzie ona
w ich opinii przynosiła korzyści ich podmiotowi lub otoczeniu (np. mieszkańcom)
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Źródło: Badanie CAWI/CATI wśród beneficjentów RPO WSL (n=449)
Prawie 10% respondentów badania CATI/CAWI dostrzega zagrożenia dla trwałości zrealizowanego przez siebie projektu. Jednak nie jest to przewidywanie braku trwałości, tylko świadomość istnienia okoliczności, które mogą stanowić dla niej zagrożenie. Ponad 70% nie widzi
takich zagrożeń, a 20% nie ma w tej sprawie własnego zdania. Respondenci, którzy dostrzegali
zagrożenia, jako ich ewentualną przyczynę wskazywali między innymi: sytuację gospodarczą,
trudności w pozyskaniu i utrzymaniu pracowników, zmiany klimatyczne, centralizację i zmiany
przepisów, zmiany sytuacji na rynku UE i kursów walut, konkurencję ze strony firm państwowych i dużych firm prywatnych, naturalne zużycie techniczne, niestabilną sytuację politycznogospodarczą w kraju, niestabilność rynków finansowych i globalnej gospodarki, niestabilne prawo, szybki postęp techniczny, reformę edukacyjną itp. Pytanie o długofalową trwałość efektów
realizowanych projektów było zdawane również podczas indywidualnych i zbiorowych wywiadów pogłębionych. Ich uczestnicy wypowiadali się w tej kwestii pozytywnie i nie wskazywali
żadnych istotnych przykładów nietrwałości projektów, ani nie przewidywali ich nietrwałości
na przyszłość.
Analiza danych zastanych prowadzi do wniosku, że trwałość produktów i rezultatów zależy
przede wszystkim od tego, czy są one związane z inwestycjami infrastrukturalnymi, czy też mają
charakter mniej materialny, związany głównie z uruchamianiem określonych struktur i procesów. Te pierwsze mają większą szansę na zachowanie trwałości i długofalowe oddziaływanie.
Potwierdzają to między innymi wyniki wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami IZ
i IP2 oraz z ekspertami dziedzinowymi i beneficjantami. Respondenci wypowiadający się na
temat priorytetu V wskazywali, że szczególnie trwałe są inwestycje infrastrukturalne o długim
okresie amortyzacji, np. w obszarze gospodarki wodno-ściekowej. Mniejszą trwałość mogą
mieć produkty i rezultaty działań związanych z efektywnością energetyczną i odnawialnymi
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źródłami energii (np. kolektory słoneczne). Respondenci wypowiadający się na temat Priorytetu VI wskazywali, że szczególnie trwałe będą same inwestycje infrastrukturalne, natomiast nie
ma pewności na ile trwały będzie poziom korzystania z tych inwestycji (np. czy uda się utrzymać dużą liczbę osób zwiedzających Muzeum Śląskie?). W zakresie Priorytetu VII szczególnie trwałe będą produkty inwestycji infrastrukturalnych (np. wybudowane drogi) i nieco mniej
(z uwagi na naturalne zużycie i postęp technologiczny) np. inwestycje w środki transportu.
Przykładem produktów trwałych mogą być zrewitalizowane tereny zdegradowane i powstałe
na nich obiekty, ale nie ma pewności na ile trwały okaże się rezultat polegający na korzystaniu
z tych terenów i obiektów. Powodem mogą być zmiany koniunktury gospodarczej, które mogą
ograniczyć liczbę korzystających, a jednocześnie mogą i utrudniać samorządom utrzymywanie
zrewitalizowanych terenów i obiektów.
Zgodnie z powszechnie przyjętą definicją253 użyteczność (utility) ocenia całość rzeczywistych efektów wywołanych przez interwencję (zarówno tych planowanych, jak i nieplanowanych, tzw. ubocznych), odnosząc je do wyzwań społeczno-ekonomicznych (często już zmienionych w czasie). W związku z tym identyfikacja produktów i rezultatów najbardziej użytecznych wymaga uwzględnienia
nie tylko efektów służących realizacji przyjętych celów, ale również efektów nieplanowanych.
Informacje na temat efektów nieplanowanych (pozytywnych i negatywnych) były pozyskiwane
w ramach badania CATI/CAWI oraz podczas wywiadów indywidulnych i grupowych. Pozytywne efekty nieplanowane stanowią drugi element składający się na użyteczność realizowanych
projektów. Ponad 14% respondentów badania CATI/CAWI twierdziło, że ich projekt przyniósł
niespodziewane pozytywne efekty. Prawie 30% uważało odwrotnie, a ponad 55% nie miało na
ten temat własnej opinii. Respondenci, którzy odpowiedzieli pozytywnie na to pytanie wskazywali między innymi następujące nieplanowane pozytywne efekty: aktywizacja i integracja
społeczności lokalnej, budowanie marki, doświadczenie w przygotowywaniu nowych projektów, zwiększenie współpracy, większa rozpoznawalność miasta, efekty gospodarcze przewyższające pierwotne plany i oczekiwania, otwarcie na nowe rynki, powstanie nowych organizacji
społecznych, wzmocnienie marki, wzrost rozpoznawalności firmy, wzrost zaangażowania pracowników, wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców, nasilenie rozwoju technologicznego i innowacji itp. O wysokiej użyteczności projektów świadczą również pozytywne opinie
uczestników badania CATI/CAWI przedstawione na rysunku poniżej. W odpowiedzi na pytanie czy zrealizowany projekt rozwiązał wszystkie problemy/wyzwania stanowiące przesłankę
jego realizacji, prawie 85 % respondentów odpowiedziało na to pytanie pozytywnie.
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Ewaluacja. Poradnik dla pracowników administracji publicznej. Redakcja: S. Bienias, P. Strzęboszewski, E. Opałka. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.

Rysunek 59. Odpowiedzi uczestników badania CATI/CAWI na pytanie czy zrealizowany projekt rozwiązał wszystkie problemy/wyzwania stanowiące przesłankę jego realizacji?
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Źródło: Badanie CAWI/CATI wśród beneficjentów RPO WSL, (n=501)
Analiza danych zastanych prowadzi do wniosku, że użyteczność produktów i rezultatów zależy przede wszystkim od tego, w jakim stopniu zaspokajają one zidentyfikowane potrzeby,
czyli aktualne wyzwania społeczno-ekonomiczne (oraz pośrednio – od tego, w jakim stopniu
te potrzeby zostały prawidłowo zidentyfikowane i są aktualne). W związku z tym wskazanie
konkretnych, najbardziej użytecznych produktów i rezultatów jest możliwe tylko w kontekście
poszczególnych związanych z nimi okoliczności i uwarunkowań. Identyfikacja produktów i rezultatów najbardziej użytecznych została przeprowadzona między innymi podczas wywiadów
z przedstawicielami IZ i IP2 oraz z ekspertami dziedzinowymi i beneficjantami. Odpowiadając
na pytania dotyczące użyteczności, respondenci odnosili się również do aktualnych wyzwań
społeczno-ekonomicznych w zakresie poszczególnych priorytetów. Respondenci wypowiadający się na temat Priorytetu 5 (Środowisko) wskazywali, że ocena użyteczności jest subiektywna i zależy od perspektywy oceniającego np. z perspektywy indywidualnych mieszkańców
użyteczne są produkty i rezultaty dotyczące bezpośrednio ich nieruchomości (np. kolektory
słoneczne, pojemniki na śmieci). Z perspektywy samorządów użyteczne są produkty i rezultaty, które bezpośrednio satysfakcjonują mieszkańców, ale mogą być również produkty i rezultaty o szerszym znaczeniu, które dla indywidualnych mieszkańców sa użyteczne pośrednio.
Przykładem mogą być między innymi inwestycje zmniejszające zanieczyszczenie powietrza.
Respondenci wypowiadający się na temat Priorytetu 6 (Zrównoważony rozwój miast) jako przykład subiektywności oceny użyteczności wskazywali odbudowanie kolejki w Parku Chorzowskim, które z perspektywy indywidualnych mieszkańców było postrzegane jako bardzo istotna
potrzeba.
Jak zostało to już wyjaśnione powyżej, trwałość projektów realizowanych w ramach RPO WSL
jest wysoka i tylko w nielicznych przypadkach nie została zachowana. Na podstawie analizy
danych pochodzących z Ankiet dotyczących trwałości projektu oraz ze Sprawozdań z wypełnienia obowiązku utrzymania trwałości projektu zostały określone przypadki, w których najczęściej
miało to miejsce. W ramach Poddziałania 1.1.1 (Infrastruktura rozwoju gospodarczego) 1 z 8
projektów (12,5%) nie zachował celu: występują problemy z wynajęciem całej przygotowanej
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powierzchni – w niepewnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorcy wynajmują małe powierzchnie. W ramach Poddziałania 1.1.2 (Promocja inwestycyjna) wszystkie projekty zachowały trwałość. W ramach Poddziałania 1.2.1 (Mikroprzedsiębiorstwa) 7 ze 177 projektów (4,0%) nie zachowało pełnej trwałości: w 3 przypadkach wystąpiły problemy z utrzymaniem zatrudnienia,
a w 4 nastąpiły tylko zmiany wspólników. W ramach Poddziałania 1.2.2 (MŚP) 10 ze 269 projektów (3,7%) nie zachowało pełnej trwałości: w 3 przypadkach wystąpiły problemy z utrzymaniem zatrudnienia, w 1 nastąpiła upadłość spółki, w 1 – tylko zmiana siedziby, w 1 – tylko
zmiana nazwy, a w 4 – tylko zmiany wspólników lub właścicieli. W ramach Poddziałania 1.2.3
(Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP) 15 z 452 projektów (3,3%) nie zachowało pełnej
trwałości: w 3 przypadkach wystąpiły problemy z utrzymaniem zatrudnienia, w 1 – zmiany zakupionych urządzeń, a w 10 – tylko zmiany wspólników lub właścicieli. W ramach Poddziałania
1.2.4 (Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) 21 z 908 projektów (2,3%) nie zachowało pełnej
trwałości: w 6 przypadkach wystąpiły problemy z utrzymaniem zatrudnienia, w 2 – zmiany zakupionych urządzeń, w 1 – tylko zmiana siedziby, w 1 – niepełne wykonanie planowanej inwestycji, w 2 – niepełne wykorzystanie zakupionych urządzeń, a w 10 – tylko zmiany wspólników
lub właścicieli. W ramach Działania 1.3 (Transfer technologii i innowacji) wszystkie projekty zachowały trwałość. W ramach Działania 2.1 (Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego) 2 z 34
projektów (5,8%) nie zachowały pełnej trwałości celu: w 1 przypadku urządzenia PIAP zostały uszkodzone w wyniku aktów wandalizmu i z powodu korozji, a w 1 przypadku mniejsza od
planowanej była liczba korzystających z uruchomionych usług online i rejestrów publicznych.
W ramach Działania 2.2 (Rozwój elektronicznych usług publicznych) 1 z 81 projektów (1,2%) nie
zachował pełnej trwałości celu: mniejsza od planowanej była liczba korzystających z urządzeń
PIAP – między innymi w związku z rozwojem konkurencyjnej oferty operatorów telefonii komórkowej. Zidentyfikowane w ten sposób przypadki nietrwałości wskazują, że te same efekty mogą być nietrwałe również w przyszłości. Jednak w obecnym okresie trwałość efektów
jest dodatkowo wzmocniona poprzez formalne zobowiązania beneficjentów i potencjalne (finansowe) konsekwencje niedotrzymania tych zobowiązań. Dlatego nie można wykluczyć, że
w dalszej przyszłości (po wygaśnięciu tych zobowiązań) zagrożenie trwałości efektów będzie
występowało na większa skalę i w szerszym zakresie. Efekty w największym stopniu zagrożone nietrwałością w dłuższej perspektywie czasowej zostały zidentyfikowane między innymi na
podstawie wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami IZ i IP2 oraz z ekspertami dziedzinowymi i beneficjantami. W przypadku Priorytetu 2 (Społeczeństwo informacyjne) przyczyną
niepełnej trwałości efektów była mniejsza od planowanej liczba korzystających ze stworzonej
infrastruktury – spowodowana rozwojem konkurencyjnej oferty ze strony operatorów telefonii komórkowej. Kolejnym przykładem dotyczącym tego Priorytetu było szybkie starzenie się
technologii informatycznych. Ogólnie produktami, których trwałość może być zagrożona są
szybko starzejące się technologie, a rezultatami – poziom korzystania z infrastruktury opartej
na tych technologiach.
Podsumowując, wymagana 5 lub 3-letnia trwałość zrealizowanych projektów jest starannie
monitorowana, między innymi przy pomocy opracowanych w tym celu ankiet. Wyniki tego monitowania są zadowalające. Również sami beneficjenci pozytywnie oceniają trwałość swoich
projektów. Większość z nich spodziewa się że będzie ona długotrwała. Najbardziej trwałe są
produkty stanowiące efekt publicznych inwestycji infrastrukturalnych. Tylko niewielka grupa beneficjentów dostrzega ewentualne zagrożenia trwałości swoich projektów. Najbardziej
użyteczne są produkty i rezultaty odpowiadające istotnym, aktualnym potrzebom. Wysoka
jest również użyteczność zrealizowanych projektów rozumiana jako suma ich planowanych
i nieplanowanych pozytywnych efektów. Najbardziej zagrożona jest trwałość efektów, które
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wymagają ponoszenia stałych kosztów ich utrzymania, są zależne od koniunktury gospodarczej lub dotyczą obszarów, w których następuje szybki postęp technologiczny.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: W jakim stopniu RPO WSL przyczyniło się do wdrożenia polityk horyzontalnych UE (poprawa i ochrona środowiska, poszanowanie zasady równości szans, rozwój obszarów miejskich i wiejskich, rozwój społeczeństwa
informacyjnego, polityka konkurencji, zasada partnerstwa)? Czy wpływ Programu na te
wskaźniki można uznać za wystarczający?
Konieczność przestrzegania i wdrażania polityk horyzontalnych wynika z określonych regulacji prawnych obowiązujących w UE oraz w Polsce. Kwestie dotyczące polityk horyzontalnych w procesie wdrażania RPO WSL były przedmiotem szerokiej analizy w ramach badania
ewaluacyjnego przeprowadzonego w 2012 roku przez PSDB254. Raport ten przedstawia problemy, które miały miejsce w początkowej fazie realizacji programu, ale zostały już wówczas
rozwiązane. Zawiera pewne propozycje wskazówek co do ewentualnych dodatkowych działań
związanych z wdrażaniem polityk horyzontalnych, a szczególnie – zasady równości szans partnerstwa. Jednak wyniki tego badania nie wskazywały na konieczność wprowadzenia istotnych
zmian lub korekt dotyczących procesu wdrażania polityk horyzontalnych. Kwestie dotyczące
polityk horyzontalnych były przedmiotem szerokiej analizy również w ramach badań dotyczących programów operacyjnych w innych regionach, między innym w województwie opolskim255 i w województwie zachodniopomorskim256. Również te badania nie przyniosły jednak
wniosków, które wskazywałyby na potrzebę wprowadzenia określonych zmian lub korekt dotyczących wdrażania polityk horyzontalnych w województwie śląskim.
RPO WSL przewidywał monitorowanie 4 wybranych wskaźników horyzontalnych: wskaźników produktu – liczba projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz liczba projektów w zakresie usuwania barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych i wskaźników rezultatu
– redukcja zużycia energii we wspartych budynkach i liczba osób niepełnosprawnych korzystających
z udogodnień powstałych w ramach wsparcia RPO. Jak widać, wskaźniki te nie obejmują całokształtu zagadnienia wdrażania polityk horyzontalnych. Dlatego dodatkowo został uwzględniony wskaźnik produktu Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz
wskaźnik rezultatu Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC), w tym: kobiety
i mężczyźni. Zakładane wartości docelowe tych wskaźników oraz ich wartości osiągnięte zostały przedstawione w tabeli.
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Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
PSDB Sp. z o. o., Katowice, listopad 2012.
Ocena wdrożenia polityk horyzontalnych w ramach RPO WO 2007-2013, Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro
-Akademia, 2009.
Ocena realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013” – FUNDEKO Korbel, Krok-Baściuk Sp. J., 2015.
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Tabela 45. Zakładane wartości docelowe i wartości osiągnięte wskaźników
horyzontalnych257 258 259 260
Wskaźnik

Jednostka

Wartość
docelowa
w 2015 roku

Wartość
osiągnięta

Wartość
osiągnięta
%

Horyzontalne wskaźniki produktu
Liczba projektów w zakresie poprawy
efektywności energetycznej
Liczba projektów w zakresie usuwania
barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych
Liczba projektów dot. infrastruktury
społeczeństwa informacyjnego

szt.

230

253257

110%

szt.

230

448258

195%

szt.

63

56

89%

Horyzontalne wskaźniki rezultatu
Redukcja zużycia energii we wspartych
budynkach
Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z udogodnień powstałych
w ramach wsparcia RPO
Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC), w tym:

MWh

42 000

141 426259

337%

osoby

60 000

1 542 030260

2 570%

10 998

8 728

79%

kobiety

5 526

3 338

60%

mężczyźni

5 472

5 390

99%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez IZ RPO WSL
Jak widać osiągnięta liczba projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej jest
ponad 1,5 razy większa od zakładanej wartości docelowej. Liczba projektów w zakresie usuwania barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych jest prawie 5-krotnie większa od zakładanej wartości docelowej. Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (Działanie 2.1) osiągnęła wartość zbliżoną do wartości docelowej przewidzianej w URPO
WSL. Wskaźnik dotyczący redukcji zużycia energii osiągnął wartość ponad 3-kortnie wyższą
od zakładanej.
Wskaźnik liczby osób niepełnosprawnych korzystających z udogodnień osiągnął wartość ponad 25-krotnie wyższą od zakładanej. Jednak, jak wynika z analizy bazy wskaźników horyzontalnych oraz wyjaśnień udzielanych przez beneficjentów, podawane wartość są w większości
przypadków szacunkowe i mało wiarygodne. Ogromne są też różnice wartości tego wskaźnika
między różnymi projektami – od jednej lub kilku osób do 1 mln osób. W związku z tym, również
łączna wartość tak obliczonego wskaźnika budzi poważne wątpliwości i nie jest wiarygodna.
Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) – w przypadku mężczyzn prawie dokładnie odpowiada zakładanej wartości docelowej, ale w przypadku kobiet wynosi tylko
60% tej wartości. Oznacza to, że nie została w pełni zachowana zasada równości płci. Pytanie dotyczące przebiegu wdrażania i przestrzegania polityk horyzontalnych było zadawane
257
258
259

260
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Wskaźnik mierzony na podstawie projektów, które faktycznie wykazały poprawę efektywności energetycznej.
Wskaźnik mierzony na podstawie projektów, których beneficjenci wykazali liczbę niepełnosprawnych.
Obliczone w ramach analizy dokumentacji projektowej (bez projektów realizowanych przez MŚP w ramach Działnia 1.2,
3.1 i 3.2).
Obliczone w ramach analizy dokumentacji projektowej (bez projektów realizowanych przez MŚP w ramach Działnia 1.2,
3.1 i 3.2).

uczestnikom wywiadów indywidualnych i grupowych. Żaden z respondentów nie widział istotnych problemów związanych z wdrażaniem tych polityk. Podsumowując, w ramach RPO WSL
polityki horyzontalne były wdrażane we właściwym zakresie, w odpowiedni sposób i z dobrym
skutkiem. W dalszych podobnych działaniach, szczególnie w obecnej perspektywie finansowej, należy zadbać o prawidłowy dobór wskaźników. Powinny one stanowić szerszy zestaw
– uwzgledniający wszystkie wdrażane polityki horyzontalne, być jednoznacznie zdefiniowane
i mierzalne. Trzeba też zadbać o uświadomienie wszystkim beneficjentom obowiązku ich monitorowania. Należy również systematycznie monitorować przestrzeganie zasady równości płci
i w razie potrzeby podejmować działania mające na celu redukowanie odstępstw.
Niniejszy podrozdział prezentuje odpowiedź na pytania badawcze: W jakim stopniu przyjęty system zarządzania i wdrażania okazał się skuteczny? Czy można wskazać rozwiązania,
które skuteczniej pozwoliłby na realizację Programu? Jakie zidentyfikowano obszary ryzyka
i bariery uniemożliwiające sprawne wdrażanie Programu? Czy w sposób efektywny wydatkowano środki na usprawnienie funkcjonowania instytucji – zarówno Instytucji Zarządzającej, jak i Pośredniczącej II stopnia, w wymiarze technicznym, kadrowym i organizacyjnym?
Jakie mechanizmy stosowane w ramach systemu zarządzania i wdrażania RPO WSL 20072013 można by wykorzystać do zwiększenia skuteczności realizacji RPO WSL 2014-2020?
Funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pełnił Zarząd Województwa Śląskiego. Wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. stan
zatrudnienia w IZ osób zaangażowanych w realizację NSRO 2007-2013 wynosił 242 osoby
pracujące łącznie na 176,14 etatu. Stan zatrudnienia w wydziałach dedykowanych realizacji
RPO WSL wzrastał sukcesywnie w zależności od wzrostu liczby zadań – przed rozpoczęciem
wdrażania programu było to około 40-60 osób, w połowie realizacji programu (stan na dzień
30.06.2010 r.) – 181 osób. Zdaniem respondentów wywiadów indywidualnych stan zatrudnienia w IZ był zasadniczo wystarczający do realizacji zadań wynikających z dokumentów programowych. Fluktuacja pracowników była stosunkowo niewielka (odpowiednio 4% w IZ
i 5% w IP2 RPO)261 – zdecydowana większość osób, które były zatrudnione, wdrażane, zostały
w zespołach do samego końca. Najczęstszymi przyczynami zmian w tym zakresie były względy
rodzinne lub kwestie związane z dojazdem do pracy. W trakcie realizacji Programu zmieniały
się potrzeby w zakresie merytorycznej działalności poszczególnych jednostek: na pierwszym
etapie realizacji Programu bardziej obciążone były komórki organizacyjne związane z programowaniem oraz tworzeniem procedur, na drugim etapie – działy związane z wdrażaniem,
kontrolą i certyfikowaniem. Część pracowników została przesunięta do tych działów, jednak
konieczne było zatrudnienie nowych osób. Analiza zakresów zadań poszczególnych jednostek,
jak i wywiady indywidualne z przedstawicielami IZ wskazują, że struktura jednostek pracujących przy RPO wewnątrz IZ została właściwie sformułowana (na co wskazuje choćby fakt, że
nie dokonywano w niej znaczących zmian jeśli chodzi o zadania poszczególnych wydziałów,
vide wypowiedź respondenta):
Funkcje przechodziły z jednej komórki czy drugiej. Ale taki pion, który został zaprogramowany, w którym były piony, w naszej strukturze został od samego początku do końca.
Ważny jest też sposób prowadzenia spotkań i dyskusji. Respondent wywiadu wskazuje na
zmiany w zakresie prowadzenia ww. spotkań – w pierwszych latach realizacji programu dyskusje
bardzo często były prowadzone ad hoc, w sposób nieustrukturyzowany, jednakże w kolejnych
261

Na podstawie wyliczeń przeprowadzonych na potrzeby ewaluacji ex-ante RPO WSL 2014-2020 w ramach analizy potencjału administracyjnego w kontekście nowej perspektywy finansowej.
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latach stworzono jednoznaczną strukturę spotkań, ich porządek oraz protokołowanie – każdy
wniosek był notowany w protokole, co umożliwiało ewentualne późniejsze odniesienie się do
danej kwestii. Kolejną dobrą praktyką było stopniowe kształtowanie kadry. Jak wskazują respondenci wywiadów indywidualnych, kierownicy najczęściej nie byli przyjmowani z zewnątrz
od razu na stanowisko kierownicze, ale przechodzili oddolną ścieżkę awansu od podinspektora przez inspektora oraz kolejne szczeble awansu. Dobrym efektem takiego rozwiązania jest
trwała pamięć instytucjonalna – osoby pracujące na wyższych stanowiskach znają z własnego doświadczenia zakres stanowisk niższych i pamiętają szczególnie istotne zdarzenia mające wpływ na zarządzanie programem i wdrażanie go. Część działań związanych z wdrażaniem
RPO WSL została wydelegowana do Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia (IP2). Funkcję
IP2 pełniła powołana specjalnie w tym celu jednostka organizacyjna Województwa Śląskiego –
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Instytucja ta została utworzona od podstaw do realizacji
wówczas nowej funkcji w regionie. Tworzenie samej instytucji było istotnym wyzwaniem – konieczne było zbudowanie od zera zarówno potencjału lokalowego, sprzętowego i kadrowego,
jak i kultury organizacyjnej. Jak wskazuje respondent wywiadu indywidualnego:
Początkowo dyrektor musiał znaleźć lokalizację, żeby w ogóle gdzieś tę siedzibę mieć. Na
początku ona się mieściła w Urzędzie Marszałkowskim, był to jeden pokój, no bo był tylko
dyrektor i księgowy.
No, ale wiadomo, że to musiało się tak rozrosnąć, więc było poszukiwanie siedziby, a później
wiadomo – wypromowanie ŚCP-u, ludzie musieli się dowiedzieć, że powstała taka instytucja,
która ma na celu wdrażanie funduszy i udzielanie wsparcia beneficjentom. Także moim zdaniem tutaj to było duże wyzwanie, bo trzeba było zacząć od podstaw, zbudować. Urząd już
był, jest tam wydział i wszystko było na miejscu, a my musieliśmy zacząć od zera. Trzeba było
zatrudnić wszystkich ludzi, trzeba było wyposażyć wszystko w sprzęty komputerowe i meble.
Wg stanu na 30 czerwca 2015 r., w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości przy realizacji NSRO
2007-2013 pracowało 108 osób na łącznej liczbie 96,5 etatu. Podobnie jak w przypadku IZ – zatrudnienie rosło z roku na rok (w dniu 30.06.2008 r. zatrudnionych było 29 osób na 28,25 etatu). Respondenci wywiadów indywidualnych wskazywali na dobrą praktykę przenoszenia zadań
do innych wydziałów w sytuacji, kiedy dany wydział był szczególnie obciążony zadaniami:
Z czasem, kiedy tej pracy w Wydziale Rozliczeń było więcej to sam proces podpisywania umów
przeszedł do Wydziału Wyboru, ale trzeba zauważyć, że w sytuacji, kiedy któryś wydział był
bardzo mocno dociążony pracą, zadania przechodziły do poszczególnych wydziałów. Analogiczna sytuacja miała miejsce, kiedy Wydział Kontroli, ostatni wydział w ścieżce proceduralnej
projektu był najmniej dociążony pracą, czyli tym samym najmniej osób tam pracowało. Te osoby pomagały w Wydziale Rozliczeń a w przypadku, kiedy już projekt kończył się i był w okresie
trwałości, automatycznie zwiększano zatrudnienie w Wydziale Kontroli.
Takie postępowanie sprzyjało oglądowi przez pracowników różnych etapów realizacji projektu
i nadzoru nad nim, przy zachowaniu wszystkich procedur. Jak wskazano wcześniej, fluktuacja
kadr w ŚCP była stosunkowo niewielka. W przypadku nagłego odejścia danego pracownika
(np. z przyczyn rodzinnych) zatrudniano kolejne osoby na zastępstwo. Największy problem
z obciążeniem zadaniami wystąpił na przełomie 2009 i 2010 roku, kiedy to skumulowała się
liczba realizowanych projektów i istniała konieczność wydatkowania środków Krajowej Rezerwy Wykonania, a brakowało osób do obsługi (zwłaszcza w wydziałach zajmujących się rozliczeniami i kontrolą). Częściowo wykorzystano dostępne już zasoby, a częściowo przyjęto do pracy
nowych pracowników dzięki zgodzie IZ na dodatkowe etaty. Także pod koniec perspektywy
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programowania 2007-2013 doszło do odejścia części pracowników. Na możliwe przyczyny takiego stanu rzeczy wskazuje jeden z respondentów wywiadów indywidualnych:
Ludzie, którzy w poprzednim okresie pracowali przy projektach po tej stronie instytucjonalnej, czyli oceniali je, weryfikowali, wdrażali, itd., nabyli wiedzę, która jest bezcenna teraz na
rynku jako na przykład firmy, które piszą projekty i bardzo dużo takich osób odchodzi albo
do beneficjentów albo do firm konsultingowych, które potrzebują specjalistów w tych tematach. Oczywiście tam jest pewnie kwestia większych pieniędzy, bo nikt nie pracuje za darmo.
No i tak to się dzieje, po prostu zdobyli jakiś taki potencjał wiedzy, który jest teraz poszukiwany na rynku pracy, no i korzystają z tego.
Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych wskazała, że zarówno w Referacie Komunikacji
i Promocji RPO WSL w UM, jak i w Wydziale Informacji i Promocji ŚCP uzasadnione było zatrudnienie co najmniej jednej dodatkowej osoby w każdej z ww. komórek. Potencjał zespołów
IZ oraz IP2 został także oceniony w ewaluacji ex ante RPO WSL na lata 2014-2020262, gdzie
wskazano, że liczba osób zatrudnionych w instytucjach systemu wdrażania w województwie
śląskim jest wysoka (także w porównaniu do innych województw), osoby te najczęściej zatrudnione są w oparciu o umowy o pracę na czas nieokreślony, co świadczy o stabilności stworzonego w ubiegłych latach zespołu.
Współpraca między IZ a IP2 przebiegała zazwyczaj poprawnie, choć na etapie Wstępnej oceny
efektów RPO WSL263 pracownicy IP2 postulowali konieczność częstszych spotkań i bardziej
precyzyjne instrukcje oraz zalecenia. Wywiady przeprowadzone w ramach niniejszego badania wskazują jednak na pozytywną ocenę tej komunikacji. Zgłaszanym problemem była niepełna kompatybilność między informatycznym systemem zarządzania IZ i ŚCP (przyczyny tych
rozbieżności nie zostały zidentyfikowane). Jednakże przedstawiciele obu instytucji wskazywali, że system zarządzania i wdrażania tworzony był wspólnie i w sposób partycypacyjny, co jest
dobrą praktyką, która powinna być kontynuowana w przyszłości. Zdecydowanie dobrą praktyką w ramach działania IZ było partycypacyjne podejście do zarządzania i szybka reakcja na
konieczność zmian. Jak wskazuje jeden z respondentów wywiadu indywidualnego:
Jeżeli (...) wychodziły w trakcie wdrażania jakiekolwiek potrzeby, była zaraz reakcja kierowników na to, że potrzebne są jakieś zmiany organizacyjne, czy w strukturze i przekładało się
to na zmianę w strukturze Wydziału. I to było dobre, że właśnie ta oddolna inicjatywa, czyli
nie tylko narzucanie poprzez zmianę prawa czy wytycznych z Ministerstwa Rozwoju, które
wchodziły i były narzucane.
Duża część zmian, zarówno w strukturze, jak i w podręczniku procedur związana była z bieżącymi wnioskami zgłaszanymi przez pracowników kierownikom poszczególnych referatów.
Wnioski te następnie były omawiane przez kierowników na spotkaniach z dyrekcją. Procedury były cały czas doprecyzowywane – do 26 lutego 2016 r. stworzono 28 wersji Podręcznika
Procedur. Także zmiany procedur RPO WSL, wynikające z odgórnych zmian prawa były dyskutowane przez kierowników i dostosowywane do specyfiki programu. Już w ramach Wstępnej
oceny efektów RPO WSL jako dobrą praktykę wskazano mechanizm procedury odstępstw od
procedur, które zapisywane są w Rejestrze Odstępstw – po co najmniej dwukrotnym wystąpieniu odstępstwa było ono wpisywane do podręcznika.

262

263

Raport ostateczny z badania ewaluacyjnego ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, PSDB
i Regio Group, Katowice 2014.
Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,
PSDB, Katowice 2012, str. 171.
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Wstępna ocena efektów RPO WSL odnosiła się do dwudziestej wersji Podręcznika Procedur
IZ i jedenastej wersji Podręcznika Procedur IP2. Pośród uwag krytycznych wskazywała ona
przede wszystkim na brak określenia terminu realizacji danej procedury w 100 na 265 przypadkach. Kolejne podręczniki wskazywały i precyzowały coraz więcej terminów – w ostatniej, dwudziestej ósmej wersji, kolejna część terminów została określona lub sprecyzowana.
Respondenci wywiadów indywidualnych pozytywnie oceniają także systemy informatyczne,
tworzone wspólnie z pracownikami i aktualizowane w zależności od zgłaszanych potrzeb, choć
istniały rozbieżności między systemami IZ i IP2, których przyczyna nie została jednoznacznie
zdiagnozowana. Badani beneficjenci RPO WSL generalnie dość wysoko ocenili dostępność informacji o możliwości ubiegania się o wsparcie z RPO WSL 2007-2013. Spośród badanych,
63,6% oceniło tę dostępność jako bardzo łatwą lub łatwą.
Rysunek 60. Ocena dostępności informacji o RPO WSL
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Źródło: Ankieta CATI z beneficjentami projektów w ramach RPO WSL, n=501
Spośród organizacji udzielających informacji beneficjentom RPO WSL najwyższe oceny otrzymało Śląskie Centrum Przedsiębiorczości – zarówno w zakresie łatwości dotarcia do osoby
mogącej udzielić potrzebnych informacji, jak i jakości uzyskanych informacji. Stosunkowo najniżej oceniane były punkty informacyjne funduszy europejskich.
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Rysunek 61. Ocena poszczególnych instytucji przekazujących informacje
(gdzie PI oznacza punkt informacyjny)
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Źródło: Ankieta CATI z beneficjentami projektów w ramach RPO WSL, n=501
Jedynie 9,2% respondentów korzystało w pozyskiwaniu informacji na temat RPO WSL
2007-2013 z usług punktów informacyjnych funduszy europejskich (najczęściej – w Katowicach, najrzadziej – w Sosnowcu). Jak się okazuje, niemal 1/5 beneficjentów nie wiedziała,
że taki punkt w ogóle istnieje. Rzadko natomiast przyczyną takiego stanu rzeczy był brak zaufania do usług świadczonych przez punkt.
Beneficjentów projektów zapytano, czy istniały jakieś kryteria, warunkujące możliwość pozyskania dofinansowania z RPO WSL, z których spełnieniem mieli problemy. Jedynie 4% beneficjentów wskazywało na takie kryterium.
Rysunek 62. Problemy ze spełnieniem jakiegokolwiek kryterium, warunkującego
możliwości pozyskania dofinansowania z RPO WSL
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Źródło: ankieta CATI z beneficjentami projektów w ramach RPO WSL, n=501
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Do wskazywanych kryteriów należały najczęściej kwestie związane z pozwoleniami na budowę i innymi decyzjami administracyjnymi (okres naboru zbyt krótki, by zdobyć takie
pozwolenie), kwalifikacja beneficjenta do programu, kwestie związane z zamówieniami publicznymi, kryteria kwalifikowalności kosztów podatku VAT, konieczność posiadania pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz konieczność posiadania wkładu własnego;
Ogólnie rzecz biorąc, beneficjenci pozytywnie oceniają procedurę naboru. Praktycznie brakowało wątpliwości co do bezstronności osób oceniających (pojawiły się one w przypadku mniej
niż 5% badanych). Spośród różnych aspektów oceny wniosków o dofinansowanie, wątpliwości
budził najczęściej czas oceny wniosków – zdaniem niemal 1/3 ankietowanych był on zbyt
długi.
Rysunek 63. Ocena różnych aspektów naboru i wyboru projektów
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Źródło: ankieta CATI z beneficjentami projektów w ramach RPO WSL, n=501
Współpraca z Urzędem Marszałkowskim/Śląskim Centrum Przedsiębiorczości na etapie realizacji projektu i jego rozliczania została przez beneficjentów oceniona wyżej niż na etapie
informowania o możliwościach aplikowania o środki. Jedynie 13,6% respondentów oceniło ją
na 3 lub mniej (w skali 1-5).
Rysunek 64. Ocena współpracy z IZ i IP2 przy realizacji i rozliczaniu projektów
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Źródło: ankieta CATI z beneficjentami projektów w ramach RPO WSL, n=501
Pojedynczy z respondentów, którzy byli szczególnie niezadowoleni z tej współpracy, wskazywali na niewystarczającą ich zdaniem elastyczność (np. w przypadku dokonywania zmian

306

w projekcie) i zbyt małą aktywnością w poszukiwaniu interpretacji korzystnych dla wnioskodawcy. Odpowiedzi takie zdarzały się jednak rzadko. Przedstawiciele instytucji systemu wdrażania podkreślali, że szczególnie trudna była ich współpraca z przedsiębiorcami (pewne procedury, które wynikają z przepisów prawa i ich nadrzędności, są dla nich częściej niezrozumiałe
niż np. dla przedstawicieli samorządu). Jednakże przedstawiciele IZ i IP2 podkreślali w wywiadach, że z czasem znalezienie wspólnego języka było dla nich coraz prostsze. W ramach RPO
WSL 2007-2013, Pomoc Techniczna wydatkowana była w ramach dwóch działań: działania
10.1 – „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania”, które dotyczyło zatrudnienia pracowników
i ekspertów, rozwoju kadr, zapewnienia zasobów lokalowych i sprzętowych, systemu informatycznego oraz badań i analiz, a także działania 10.2, które dotyczyło działań promocyjnych i informacyjnych. Pomoc Techniczna realizowana była zarówno przez IZ jak i IP2 na mocy Rocznych Planów Działań. W ramach działania 10.1 zrealizowano łącznie 1528 szkoleń, warsztatów,
seminariów, konferencji, kursów językowych, wyjazdów studyjnych, w których wzięli udział
pracownicy zaangażowani w proces zarządzania i wdrażania, monitorowania i kontroli RPO
WSL (w tym 496 zrealizowanych przez IP2, i 1062 – przez IZ). Wykonano 26 ocen i ewaluacji.
W ramach działania 10.2 zorganizowano 291 szkoleń, konferencji, spotkań roboczych, konsultacji z potencjalnymi i rzeczywistymi beneficjentami (143 – przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości i 148 – przez Województwo Śląskie). Łącznie w przeprowadzonych szkoleniach,
seminariach, konferencjach i spotkaniach wzięło udział 18 392 beneficjentów (w tym 7085
w organizowanych przez ŚCP i 11 307 w organizowanych przez UM). Respondenci wywiadów
pogłębionych reprezentujący IZ i IP2 wskazują, że środki, o które wnioskowali były wystarczające i dobrze oszacowane. Przyznane kwoty wystarczały na rozwój personelu, szkolenia
i zatrudnienie. Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach, kursach merytorycznych i językowych,
a także w studiach podyplomowych. Najważniejsze trudności w ramach realizacji Pomocy
Technicznej dotyczyły kwestii lokalowych. Jak wskazuje respondent wywiadu indywidualnego:
Siedzieliśmy coraz ciaśniej, co oczywiście nie sprzyjało komfortowi pracy i z tym mieliśmy
problem. Próbowaliśmy rozwiązać i myślę, że rozwiązaniem na to było wygospodarowanie
i podzielenie, przeznaczenie środków Pomocy Technicznej na wynajęcie powierzchni biurowej w innej lokalizacji niż te, które mógł nam zapewniać Urząd Marszałkowski. I to myślę,
że było takim największym problemem. Byli przyjmowani ludzie, ludzie byli chętni do pracy,
a niestety warunki pracy, mimo dobrego wyposażenia, [nie były najlepsze] (…) tj. liczebność
osób w pokoju była po prostu dużą barierą i przeszkodą. I słyszało się, że było niezadowolenie i zero komfortu pracy, co nie sprzyjało nigdy efektom.
Ostatecznie problem został rozwiązany dzięki wynajęciu nowego budynku. Szkolenia dla kadry były oparte na badaniu potrzeb – dodatkowym instrumentem, pozwalającym na ich zbadanie, była ocena roczna pracowników, którzy ponadto sami wnioskowali o szkolenia w danym
zakresie:
O tyle było dobrze, że pracownik mógł wnioskować, że czuje jakieś potrzeby szkoleniowe,
jak również kierownik widząc albo już planując ścieżkę kariery danego pracownika, który mu
podlegał, również mógł mu zaproponować i to już się odbywało na tej właśnie corocznej
ocenie pracowniczej.
Efekty szkoleń były oceniane przez ankiety ewaluacyjne, których wyniki omawiane były pod
koniec roku na podsumowujących spotkaniach kierowniczych. Także kierownicy przekazywali
informację zwrotną na temat efektów rozwoju kadry. Aby przy jak najniższych kosztach przekazać jak najwięcej wiedzy pracownikom, stworzone zostały także formy wewnętrznego upowszechniania wiedzy takie jak spotkania i szkolenia wewnętrzne, także w formie wydziałowych
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wyjazdów, podczas których osoby zdobywające wiedzę dzieliły się nią, a także efektami jej
wdrażania w praktyce. Szkolenia dla beneficjentów, prowadzone w ramach działania 10.2, zostały ocenione w ramach badania ewaluacyjnego wykonanego w 2013 r. przez EU-Consult sp.
z o.o. oraz Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o.264 Zostały one ocenione raczej pozytywnie, jednak wskazywano przede wszystkim, że szczególnie dużą wartość dla uczestników mają szkolenia prowadzone przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego, zaś opinie na temat szkoleń
prowadzonych przez ekspertów zewnętrznych były bardziej podzielone: wiedza ekspertów
zewnętrznych była bardziej ogólna, niejednokrotnie mieli oni trudności z wyjaśnieniem konkretnych kwestii związanych z realizacją projektów. O ile tylko 3,4% respondentów badania
wskazało, że informacje przekazane podczas szkolenia przez pracownika Urzędu Marszałkowskiego były niepełne, o tyle w przypadku oceny szkoleń prowadzonych przez ekspertów spoza Urzędu odsetek ten wynosił już 9,3%. W badaniu ewaluacyjnym przeprowadzonym przez
firmę Dyspersja oceniono z kolei działania promocyjno-informacyjne realizowane w ramach
działania 10.2. Badanie wskazuje, że z roku na rok rosła świadomość istnienia Programu wśród
mieszkańców (zwłaszcza w grupie wiekowej 15-29 – przede wszystkim ze względu na zastosowanie nowoczesnych form promocji takich jak gry promujące Program). Działania finansowane ze środków unijnych są oceniane jako korzystne. Podsumowując, stworzony w okresie
programowania 2007-2013 system zgłaszania koniecznych zmian do procedur oraz Rejestr
Odstępstw był dobrą praktyką. Rekomendujemy podtrzymanie i rozwój dotychczasowego
partycypacyjnego systemu tworzenia procedur wraz z bieżącym zaangażowaniem. Dobrą
praktyką okazało się także włączanie beneficjentów przez Urząd Marszałkowski oraz ŚCP
w działania promocyjne (prezentacja wybranych projektów w programie telewizyjnym, w publikacjach, podczas imprez plenerowych itp.). W mniejszym stopniu natomiast sprawdziło się
zaangażowanie partnerów społecznych i gospodarczych w promocję. Ewaluatorzy zauważają,
że grupą, do której najtrudniej dotrzeć z informacją na temat finansowania z RPO są przedsiębiorcy. Do najbardziej efektywnych narzędzi promocji należały telewizja (w tym cykliczny
program „Słownik polsko-europejski”), Internet oraz współpraca z dziennikarzami, przekazywanie im materiałów i udostępnianie kontaktów. Do dobrych praktyk, które powinny zostać
wykorzystane w nowej perspektywie programowania, należą przede wszystkim:
1. mechanizm odstępstw od procedur, które zapisywane są w Rejestrze Odstępstw i po co najmniej dwukrotnym wystąpieniu są wpisywane do podręcznika procedur,
2. długotrwałe i oddolne kształtowanie kadry,
3. mechanizm przepływu informacji: proste zgłaszania przez pracowników problemów, które
powinny zostać rozwiązane przez zmiany procedur,
4. bezpośrednia współpraca z dziennikarzami przy promowaniu i opisywaniu dobrych praktyk,
5. szeroki zakres danych w budowanym również oddolnie LSI.
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Ocena efektywności działań, szkoleń dla Beneficjentów RPO WSL 2007-2013, Eu-Consult sp. z o.o., Instytut Badawczy
IPC sp. z o.o.

Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Jakie czynniki zewnętrzne i wewnętrzne stanowiły główną przyczynę niepowodzeń w realizacji projektów skutkując rozwiązywaniem umów? Jakie wynikają stad wnioski i rekomendacje, które można wykorzystać
w ramach RPO WSL 2014-2020?
Specyfiką beneficjentów tych Priorytetów jest fakt, iż są to w większości przedsiębiorcy. Ich
wspólną cechą jest przede wszystkim chęć osiągnięcia zysku265, w następnej kolejności dopiero chęć samorealizacji, decydowania o sobie, duch przedsiębiorczości i inne. Dla właścicieli
przedsiębiorstw sukcesem jest osiąganie pożądanych zysków, co zależy zarówno od samego
przedsiębiorstwa (od takich czynników wewnętrznych jak lokalizacja przedsiębiorstwa, jego
zdolność finansowa, organizacja i zarządzanie firmą) lecz uwarunkowane jest również wieloma czynnikami zewnętrznymi, takimi jak skuteczność przedsiębiorstw konkurencyjnych,
wielkość rynku i jego rodzaj, jak również strategia przedsiębiorstwa na rynku266. W szczególnie delikatnej sytuacji są zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwa, przede wszystkim osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Są to małe podmioty, poddane silnej konkurencji rynkowej wymuszającej elastyczność – w tym również w kwestii decyzji inwestycyjnych267,
typu realizacji projektu dofinasowanego z RPO WSL. Powyższe elementy charakteryzujące
działalność przedsiębiorstw znajdują swoje odzwierciedlenie w wynikach badań jakościowych
przeprowadzonych w ramach niniejszego badania, z których wynika, że większość działań
skutkujących niepowodzeniem projektu i rozwiązaniem umów miało charakter endogenny w stosunku do beneficjenta – dotyczyły jego wewnętrznych uwarunkowań. Analiza baz danych268, w szczególności rubryki „Powód rozwiązania umowy lub odstąpienia od podpisania umowy” wskazuje na częste występowanie rezygnacji z realizacji projektu na prośbę beneficjenta,
bez uzasadnienia (np. „umowa została rozwiązana na prośbę beneficjenta”), niedostarczenia
dokumentacji rozliczeniowej, niezłożenia kompletu dokumentów czy niezłożenia niezbędnych
wyjaśnień, nieosiągnięcia wskaźników, realizacja projektu przed rozpoczęciem/po upływie terminu realizacji projektu wskazanego w umowie o dofinansowanie. Powyższe powody występują zarówno w przypadku mniejszych projektów (ok. 30-40 tys. zł) jak i stosunkowo dużych,
po 200-700 tys. zł. Warto zauważyć, że bardzo często stroną inicjującą rozwiązanie umowy
jest sam beneficjent, którym są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, cywilne czy akcyjne. Rezygnacja dotyczy zarówno mniejszych jak i większych projektów oraz ma miejsce przed
rozpoczęciem realizacji projektu i dokonaniem jakichkolwiek płatności. Kilkakrotnie występują
przypadki losowe, jak śmierć beneficjenta oraz zamknięcia działalności gospodarczej czy też
postępowania o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej. Sporadycznie występują takie powody jak
przedstawienie przez Beneficjenta dokumentów poświadczających nieprawdę, niespełnienie
kryteriów MŚP czy odmowa poddania się kontroli. Zarówno analiza baz danych jak i opinie
respondentów podczas wywiadów indywidualnych nie pozwalają na wyciągnięcie wniosków
na temat konkretnego typu beneficjenta czy typowego projektu rozwiązującego umowę o dofinansowanie. Zjawisko to dotyczy wszystkich beneficjentów i wszystkich typów projektów.
Analiza przyczyn rozwiązywania umów na podstawie badań jakościowych269 prowadzi również
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Źródło: badanie Tex Care na grupie 1018 osób prowadzących działalność gospodarczą.
http://www.podrecznik.edugate.pl/5-przedsiebiorstwo/5-3-czynniki-wplywajace-na-sukces-i-niepowodzenie-przedsiebiorstwa/.
Przyczyny odstępowania od podpisywania umów w ramach RPO WZ i rozwiązywania umów zawartych z Beneficjentami
RPO WZ, Poznań 2011, s.24.
Zestawienie rozwiązanych umów o dofinansowanie i umów w przypadku których odstąpiono od ich podpisania, baza danych LSI.
IDI z przedstawicielami IZ i IP2 RPO WSL.
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do wniosków o ich wewnętrznym charakterze w stosunku do beneficjenta oraz o częstszej inicjatywie beneficjenta w kierunku ich rozwiązania. Dużym, jeśli nie podstawowym problemem
była kwestia zdolności samofinansowania beneficjenta, ogólnie kwestie finansowe. Jak
wynika z badań ilościowych, jedynie ponad dwie trzecie beneficjentów nie miało problemów
z zapewnieniem wkładu własnego do projektu/ów. Jak wskazują badania jakościowe kwestia finansowej zdolności beneficjenta do realizacji projektu w dłuższym okresie czasu miała
wpływ na rozwiązywanie umów, beneficjenci często rezygnowali z własnej inicjatywy z tego
właśnie powodu270. Dotyczy to wszystkich rodzajów beneficjentów, zarówno przedsiębiorców
jak i przedstawicieli trzeciego sektora i jednostek samorządowych:
„beneficjenci czekali długo na zwrot tych środków, myślę, że przynajmniej z 12 miesięcy czekania na refundację”
„Niektórzy beneficjenci nawet mogli rezygnować z projektów ze względu na to, że nie mieli
na to pieniędzy, gdzieś ten czas uciekał”
„Często też było tak, że beneficjenci rezygnowali, bo widzieli, że nie podołają po prostu finansowo w danym czasie.”271
Respondenci w wywiadach indywidualnych podkreślali wagę potencjału instytucjonalnego
beneficjenta, często nieodpowiadającego rozmiarom przedsięwzięcia:
„były firmy, które nie udźwignęły projektu. Na początku gdzieś tam przedstawiały nam dokumenty, z których niby wszystko wynikało dobrze, a tak naprawdę nie byli w stanie tego
projektu dokończyć.”272
czy braku wiedzy przedstawicieli beneficjenta na temat realizacji projektów dofinansowanych
z RPO:
„(beneficjenci) też nie znali reguł, które się rządzą dofinansowaniem. Widocznie firma konsultingowa napisała im świetny wniosek z zawyżonymi wskaźnikami, a tak naprawdę nie
byli ani finansowo ani merytorycznie w stanie tego projektu zrealizować. Podczas rozliczenia niestety trzeba było uznawać wydatki za niekwalifikowalne, w najgorszych przypadkach
rozwiązywać umowę”.273
Wśród przyczyn rozwiązywania umów leżących po stronie beneficjentów, część w opinii respondentów, wynika ze zdarzeń losowych, których przedsiębiorcy nie mogli przewidzieć, np.
choroba, koniunktura gospodarcza, czy problemy natury prawnej i międzyludzkiej (brak uzyskania pozwoleń, spory sądowe). Kwestii tych nie będzie można uniknąć w nowej perspektywie
finansowej, nie można też się do nich przygotować ani im zapobiec poprzez podjęcie określonych działań. Więcej niestety było przypadków konieczności rozwiązania umowy ze względu
na świadome niedotrzymanie warunków umowy, zbyt optymistyczne myślenie o tym, jak łatwo będzie zrealizować projekt, braku motywacji do realizacji projektu po pierwszych trudnościach. Tutaj możliwe do podjęcia będą działania informujące, uświadamiające oraz szkoleniowe. Oprócz przyczyn rozwiązania umowy inicjowanych przez beneficjenta miały miejsce
przypadki rozwiązania umowy przez IZ.
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Dla porównania, w innych województwach kwestie finansowe „nie stanowiły zagrożenia dla realizacji projektu (63%)”
„przyczyniły się jednak do zmniejszenia płynności finansowej instytucji i organizacji, skutkującego niewywiązywaniem się
z innych zadań instytucji”. Ocena wpływu realizacji RPO Maz 2007-2013 na rozwój Województwa Mazowieckiego, str. 77.
IDI z przedstawicielami IZ i IP2 RPO WSL.
IDI z przedstawicielami IZ i IP2 RPO WSL.
IDI z przedstawicielami IZ i IP2 RPO WSL.

Jedną z najczęstszych przyczyn rozwiązywania umowy ze strony Instytucji był, w opinii przedstawicieli ŚCP, brak osiągnięcia wskaźników projektu i celu projektu i jego trwałości274. Fakt
ten mógł zostać stwierdzony dopiero na etapie kontroli projektu. Najczęściej jednak instytucje
nadzorujące wykazywały się daleko idącą elastycznością i zrozumieniem dla sytuacji beneficjenta:
„najważniejszy jest cel projektu plus wskaźniki,które odpowiadają za ten cel”,
zgadzając się np. na zmniejszenie wskaźników, wydłużenie okresu:
„(...) umówiliśmy się na początku z Instytucją Zarządzającą, że wskaźniki typu wartość zaangażowanego kapitału prywatnego, czy takie wartości, które nie zawsze są zależne od beneficjenta, są wskaźnikami czysto informacyjnymi i za to sankcji nie będzie”.
W przypadku zmiany niektórych wskaźników czy też przy ich większych zmianach przeprowadzano ponowną ocenę merytoryczną wniosku, już z nowymi wskaźnikami:
„weryfikowaliśmy, czy projekt po tej ocenie nadal uzyskałby tą minimalną wymaganą liczbę
punktów na etapie, która była oceny merytorycznej (...) jeżeli tak, no to projekt funkcjonował
w zmienionym kształcie. Natomiast, jeżeli spowodowałoby to spadek, no to niestety albo beneficjent sam się decydował, że (...) poniesie te koszty, albo niestety rozwiązywaliśmy umowę”.275
W niektórych przypadkach nie było to jednak możliwe ze względu na brak kontaktu/komunikacji z beneficjentem, który nie przedstawiał dokumentów rozliczeniowych i nie odpowiadał
na próby nawiązania kontaktu:
„brak osiągnięcia wskaźników był czasem pobocznym argumentem przy rozwiązywaniu
umów na przykład przy rozliczeniu. Bo beneficjent w ogóle nie chciał się z nami rozliczyć
wnioskiem o płatność końcową, nie przedstawiał dokumentów, no i my też nie mogliśmy
stwierdzić, czy w ogóle są wskaźniki osiągnięte”.
„Niestety „nieskładanie dokumentacji rozliczeniowej”, to była największa bolączka”.276
Pod określeniem „nieskładanie dokumentacji rozliczeniowej”, jak twierdzą respondenci, może
kryć się wiele przyczyn, nieznanych instytucjom nadzorującym:
„nie znamy tego prawdziwego powodu, wiemy tylko, że ktoś nie dostarczył dokumentacji”
„Natomiast przyczyną rozwiązania było, bo nie dostarczył dokumentów. Prawdziwej przyczyny niestety nie poznaliśmy”.277
W opinii respondentów jednak większość umów była rozwiązywana z kilku powodów:
„Większość umów to nie jest jedno przewinienie (...) była i odmowa kontroli i kilka wydatków
niekwalifikowalnych i na przykład nie miał dokumentów, odmówił ich dostarczenia, nie miał
ewidencji środków trwałych. Kilka rzeczy się nawarstwiało i z reguły nie było takiego, nie
było jednej przyczyny.”278
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Weryfikowanej m.in. przez sprawozdania z trwałości projektu, dot. realizacji art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr
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Przekształcenia wewnętrze w strukturze prawnej beneficjentów były również elementem
wpływającym na konieczność rozwiązania umowy. Niektóre z nich były pozytywnym działaniem, niejako wynikiem realizacji projektu, naturalnego rozwoju firmy, więc nie były przyczynkiem do rozpoczęcia procedur prawnych. Inne natomiast, zwłaszcza zmiany własnościowe,
już tak:
„czasem duży przedsiębiorca wykupuje i w tym momencie status (przedsiębiorstwa) radykalnie nagle staje się, niestety nasz przedsiębiorca staje się kimś nieuprawnionym do uzyskania wsparcia i niestety (...) musieliśmy rozwiązywać umowy”.279
Innym elementem powodującym trudności w realizacji projektów, mogące skutkować rozwiązaniem umów były niejasności w procedurach przetargowych i zamówieniach publicznych:
„Na pewno te kontrole zamówień…. Tam mało który projekt nie poległ, czyli zawsze były
cięcia na kontroli zamówień publicznych, z tym to zawsze problemy się wiązały.”
„Oprócz złamania umowy o dofinansowanie było złamanie przepisów prawa jakiegoś. U nas
się zdarzało w przetargach, podrabianie zdjęć, różne takie dziwne rzeczy”.
„Przygotowanie zamówień publicznych – te zamówienia nie szły, one były odwoływane, firmy się nie zgłaszały”.280
Głównymi konsekwencjami rozwiązania umowy, ponoszonymi najczęściej przez beneficjentów, był, w przypadku projektów rozpoczętych, gdzie wypłacono już jakieś środki finansowe,
nakaz zwrotu zaangażowanych kwot wraz z odsetkami. W bardzo rzadkich przypadkach miało
miejsce wpisywane do rejestru podmiotów wykluczonych, wszczynanie postępowania administracyjnego czy sądowego (w przypadku odmowy czy niemożności spłaty). Wielokrotnie umowy były jednak rozwiązywane przed wypłatą jakichkolwiek środków, więc jedyną sankcją było
de facto samo rozwiązanie umowy i odstąpienie od realizacji projektu. Z wywiadów indywidualnych wynika, że podejmowane były działania zarówno przez beneficjentów, jak i przez IZ RPO
WSL, które mogły spowodować nierozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu. Do takich
działań należały swoiste działania „zapobiegawcze” czy „ostrzegawcze” obejmujące jeszcze
przed rozpoczęciem projektu. Na szkoleniach dotyczących rozliczania projektów wskazywano
newralgiczne punkty, których niewłaściwa realizacja mogła skutkować rozwiązaniem umowy.
Kolejnym działaniem powinno być przypisanie opiekuna, który aktywnie „monitorowałby” na
bieżąco realizację projektu i w niektórych przypadkach np. dzwonił do beneficjentów, ponaglał, pytał,co się dzieje, itd. oraz umieszczenie na stronie internetowej informacji o ewentualnych problemach, z którymi beneficjenci mogli się spotkać.
Podsumowując, analiza dostępnych danych oraz wywiady indywidualne wskazują, iż nie
można dokonać typologii beneficjenta, w przypadku którego zaistnieje prawdopodobieństwo
rozwiązania umowy w przyszłości. Nie można też takiej sytuacji zapobiec, ponieważ wynika
najczęściej ona z przyczyn leżących po stronie beneficjenta, jego potencjału i jego postawy.
Działaniami niejako „zapobiegawczymi” są wszelkie działania uświadamiające znaczenie realizacji projektu dla beneficjenta i antycypujące występowanie trudności (stały kontakt, informowanie). Rekomenduje się dodatkowo aby realizacja szkoleń dla pracowników IP powinna
dotyczyć metod i sposobów weryfikacji oraz kontroli na etapie realizacji projektów badawczo
-rozwojowych. Jest to istotne, ponieważ projekty B+R charakteryzują się wysokim poziomem
ryzyka, a tym samym prawdopodobieństwo ich niepowodzenia jest wyższe aniżeli projektów
279
280
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polegających wyłącznie na inwestycjach w środki trwałe. Pracownicy IP prowadząc czynności
kontrolne powinni mieć na uwadze tę specyfikę projektów badawczych. Wdrożenia wyników
prac B+R są dofinansowywane w działaniu 3.2. Preferencje punktowe na etapie ubiegania się
o wsparcie powinny otrzymywać przedsiębiorstwa, które zrealizowały prace B+R w ramach
działania 1.2. Stwarzałoby to szansę na zwiększenie zainteresowania aplikowaniem o wsparcie
w ramach działania 1.2. W działaniu 3.2 należy przyznawać większą liczbę punktów projektom
polegającym na wdrożeniu prac B+R (obecnie jest to tylko 1 punkt).
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Czy pojawiały się jakieś problemy
przy realizacji pozakonkursowych ścieżek wyboru projektów? Jak można ocenić efektywność kosztową tych ścieżek? Czy wprowadzenie Programów Rozwoju Subregionów oraz
uwzględnienie subregionów w ścieżce wyboru Projektów Kluczowych przyczyniło się do
zwiększenia efektywności zarządzania rozwojem i zaktywizowania lokalnych aktorów? Czy
wpłynęło na wybór projektów i ukierunkowanie wsparcia na specyficzne potrzeby poszczególnych subregionów? Czy sprzyjało poprawie warunków życia mieszkańców?
Specyfiką RPO WSL 2007-2013 jest przyznanie dużej roli subregionom w systemie wyboru
projektów, w ramach dwóch ścieżek pozakonkursowych: ścieżki wyboru Projektów w ramach
Programów Rozwoju Subregionów oraz ścieżki wyboru Projektów Kluczowych. Na wsparcie tych dwóch ścieżek doboru projektów przeznaczono 40% wszystkich środków RPO WSL
2007-2013. Programy Rozwoju Subregionów były elementem decentralizacji zarządzania
rozwojem, która miała na celu wzrost jego efektywności i zaktywizowania lokalnych aktorów
(RPO WSL 2007-2013, wersja z 5 grudnia 2011, str. 60). W założeniu miały one obejmować
projekty, których realizacja była dla danego subregionu szczególnie istotna i miała potencjał
poprawy życia mieszkańców na danym terytorium (URPO, wersja z marca 2016, str. 13). Dodatkowo przedstawiciele subregionów mieli również możliwość zgłaszania propozycji Projektów Kluczowych. Taka rola subregionów i reprezentujących je samorządów terytorialnych
mogła prowadzić do lepszego dopasowania zgłaszanych projektów do specyficznych potrzeb
lokalnych i koncentracji na lokalnych priorytetach rozwojowych.

Projekty Kluczowe (PK)
W Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych znalazły się najważniejsze
inwestycje planowane do finansowania w ramach RPO WSL, mające zasadnicze znaczenie dla
realizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego. Wyboru projektów kluczowych dokonał
Zarząd Województwa, biorąc pod uwagę propozycje przedstawicieli największych miast województwa. Wykaz projektów indywidualnych obejmuje 30 Projektów Kluczowych, w tym 3
duże oraz 27 projektów mniejszych. Projekty Kluczowe składają się łącznie z 67 zadań. Udział
Projektów Kluczowych stanowił (przy uwzględnieniu 67 zadań jako oddzielnych podprojektów) zaledwie 0,5% projektów w ujęciu ilościowym. Alokacja na Projekty Kluczowe stanowi
26% wszystkich środków RPO WSL 2007-2013.
Programy Rozwoju Subregionów, przygotowywane w porozumieniu odpowiednich władz
lokalnych, obejmują listy projektów mających strategiczne znaczenie dla rozwoju danego
subregionu (a w ten sposób dla realizacji całego Programu). Projekty realizowane w ramach
PRS wpisują się w projekty systemowe. W ramach województwa śląskiego występują 4 Programy Rozwoju Subregionów, obejmujące swoim zasięgiem Subregiony: Centralny, Południowy, Północny i Zachodni. Listy projektów PRS zostały uzgodnione przez jednostki samorządu
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terytorialnego z danego subregionu, a następnie ocenione przez Instytucję Zarządzającą i zaakceptowane przez Zarząd Województwa. W okresie programowania 2007-2013 zrealizowano 235 projektów w trybie PRS, co stanowi 4,5% wszystkich wniosków skierowanych do
dofinansowania w ramach RPO WSL 2007-2013 w ujęciu ilościowym. Na dofinansowanie PRS
przeznaczono 246, 48 mln euro co stanowi 14% wszystkich środków RPO WSL 2007-2013.
Generalnie Projekty Kluczowe281 najrzadziej realizowane były w Subregionie Zachodnim i Północnym. Projekty Kluczowe, wdrażane w Subregionie Zachodnim dotyczyły wyłącznie infrastruktury drogowej. Projekty przeprowadzone w Subregionie Północnym ograniczały się do
wsparcia infrastruktury szkolnictwa wyższego i infrastruktury kultury. Rozkład ilościowy zadań realizowanych w Projektach Kluczowych w poszczególnych Działaniach RPO WSL 20072013 i w poszczególnych subregionach pozostawał w spójności z priorytetyzacją celów rozwojowych w dokumentach strategicznych regionu.
Rysunek 65. Rozkład terytorialny Projektów Kluczowych (zadań PK) realizowanych w ramach RPO WSL 2007-2013
5
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Źródło: dane KSI SIMIK 07-13
Analiza porównawcza dokumentacji konkursowej i dokumentacji PK realizowanych w ramach
Działania 1.1. „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu” wskazuje na ich porównywalną jakość i spójność z celami Priorytetu. Różnicę stanowi jednak skala przeprowadzonych
inwestycji oraz wskazywana w uzasadnieniu realizacji projektu zgodność ze strategicznymi priorytetami regionu w zakresie lokalizacji terenów inwestycyjnych. W prowadzonych 8
projektach PK realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Gospodarcza Brama Śląska” wygenerowano 139 ha wspartych terenów inwestycyjnych, co stanowi 22% osiągniętej wartości
281
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Projekty Kluczowe realizowane były w następujących Działaniach RPO WSL:
1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu (5 zadań),
3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne (27 zadań),
4.1. Infrastruktura kultury (3 zadania),
5.1. Gospodarka wodno-ściekowa (4 zadania),
6.1. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu (1 zadanie),
7.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych i uzupełniających elementów sieci drogowej (24 zadania),
7.2. Transport publiczny (1 zadanie),
8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego (2 zadania).

wskaźnika. Jednocześnie w ramach Projektów Kluczowych uzyskano 84% zakładanej wysokości wskaźnika rezultatu „Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach”.
Inwestycje te były mniej efektywne kosztowo niż interwencje realizowane w procedurze konkursowej. Średni koszt jednostkowy 1 ha powierzchni wspartych terenów inwestycyjnych wyniósł w formule PK ok. 659 tys. PLN wobec 465 tys. w skali całego regionu. Różnice te można
wyjaśnić uwzględnieniem w niektórych Projektach Kluczowych terenów poprzemysłowych,
pogórniczych wymagających bardziej kosztownych inwestycji oraz większym udziałem inwestycji drogowych niż w projektach konkursowych.
Analiza dokumentacji projektów konkursowych i 12 PK w Działaniu 3.2.2. RPO WSL Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne wskazuje na większą użyteczność i spójność
zakładanych działań PK z celami Priorytetu niż w przypadku projektów konkursowych. Zwraca
uwagę koncentracja projektów PK na obszarze szczególnie atrakcyjnym turystycznie zlokalizowanym na terenach górskich, co jest jednym z celów strategicznych turystyki regionalnej.
Inwestycje przeprowadzone w ramach Projektów Kluczowych służyć będą rozwojowi turystyki międzyregionalnej w większym stopniu niż projekty zrealizowane w trybie konkursowym,
skoncentrowane zazwyczaj na budowie obiektów rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców województwa śląskiego, szukających prostej rekreacji lub turystyki jednodniowej lub
weekendowej. Efektywność kosztowa wskaźnika „Długość wybudowanych szlaków turystycznych” wynosi 623 tys. PLN i jest kilkukrotnie wyższa od średniego kosztu wybudowania 1 km
szlaku turystycznego, wynoszącego 83tys. PLN. Różnica ta wynika z typu przeprowadzonych
inwestycji. Jak wynika z analizy wniosków o dofinansowanie projektów w ramach projektów
kluczowych nie realizowano aż w takiej skali jak w projektach konkursowych ścieżek rowerowych, placów zabaw, placów rekreacji sportowej, inwestowano natomiast w renowację zabytkowych budynków „Od Komorowskich do Habsburgów – utworzenie historycznego parku
tematycznego w Żywcu”, przebudowę amfiteatrów, np. projekt „Rozbudowa infrastruktury
okołoturystycznej Gminy Istebna”.
W ramach Działania 4.1. RPO WSL 2007-2013 Infrastruktura Kultury zrealizowano 3 zadania w ramach jednego Projektu Kluczowego „Kompleksowa restauracja zabudowań Klasztoru
Ojców Paulinów na Jasnej Górze”. Ze względu na historyczną i strategiczną dla regionu funkcję
klasztoru trudno porównać celowość i efektywność realizacji tego przedsięwzięcia z projektami konkursowymi. Odpowiadał on na cele strategiczne regionu związane z turystyką religijną.
W ramach Działania 6.1. RPO WSL 2007-2013 Wzmacnianie regionalnych środków wzrostu zrealizowano 5 Projektów Kluczowych: Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei
Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach, Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium, Centrum Informacji
Naukowej i Biblioteka Akademicka przy Uniwersytecie Śląskim. Biorąc pod uwagę wskazany
w dokumentacji projektowej zakres działań, strategiczne znaczenie wybudowanych obiektów o ponadregionalnej randze użyteczność i skuteczność realizacji celów Priorytetu należy
ocenić wysoko. Istotny jest fakt, że w ramach wspomnianego Działania realizowano wyłącznie
projekty w ścieżce pozakonkursowej. Jak wspomniano w rozdziale dotyczącym Priorytetu VI
RPO WSL 2007-2013 budowa obiektów infrastruktury wzmacniających funkcje metropolitalne jest przedsięwzięciami o zindywidualizowanym charakterze i dlatego w tym zakresie nie
jest możliwe wskazanie typów projektów, które są najbardziej efektywne, ani nie jest zasadna
ocena efektywności.
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W Działaniu 5.1. RPO WSL 2007-2013 „Gospodarka wodno-ściekowa” zidentyfikowano 4
projekty, 2 realizowane w gminie Ożarowice, 1 zrealizowany w Miasteczku-Śląskim i jeden
zrealizowany w gminie Mierzęcice, wszystkie przeprowadzone w ramach jednego Projektu
Kluczowego „Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach–gospod. wodnościekowa”. Analiza zapisów projektowych wskazuje na strategiczne znaczenie inwestycji dla
rozbudowy, zwiększenia przepustowości operacyjnej jedynego międzynarodowego lotniska
w województwie śląskim. Uzasadniało to zastosowanie formuły PK. Projekt realizuje inne cele
niż projekty prowadzone w trybie konkursowym, dla których powodem realizacji były wyłącznie względy środowiskowe. W ramach wspomnianych projektów wybudowano 140 km sieci
kanalizacyjnej, co stanowi 20% wartości wskaźnika uzyskanej w całym Programie. Średni koszt
wybudowania 1 km sieci kanalizacyjno-sanitarnej wyniósł 636 tys. PLN wobec 405 tys. PLN
w skali Działania 5.1. RPO WSL 2007-2013. Relatywnie wysoki koszt spowodowany był wykonaniem inwestycji na terenach podmiejskich, atrakcyjnych inwestycyjnie i uprzemysłowionych
w opozycji do projektów konkursowych realizowanych głównie na terenach wiejskich.
Projekt kluczowy, realizowany w ramach Działania 7.2. RPO WSL 2007-2013 Transport publiczny był jedynym przedsięwzięciem w okresie 2007-2013 zwiększającym tabor kolejowy.
Inny projekt kluczowy w tym Działaniu „Szybka Kolej Regionalna Tychy – Dąbrowa Górnicza
– etap I Tychy Miasto – Katowice” był z kolei jedynym projektem modernizującym infrastrukturę dworcową. Porównanie efektywności i celowości projektów realizowanych w procedurze
konkursowej i w procedurze PK jest więc niezasadne.
Biorąc pod uwagę inwestycje drogowe należy podkreślić, że w ramach Projektów Kluczowych
wybudowano 3 spośród zaplanowanych 9 obwodnic, Udział Projektów Kluczowych w przebudowie dróg powiatowych i wojewódzkich wynosił odpowiednio 13% i 17%. Projekty kluczowe miały duży wkład w osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu związanych
z oszczędnością czasu w przewozach pasażerskich oraz towarowych. Wartość osiągnięta w PK
stanowiła 24% osiągniętej wartości docelowej w skali całego Programu. Analiza porównawcza wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w trybie konkursowym i w trybie
PK pozwala na postawienie wniosku, że w schemacie pozakonkursowym częściej realizowano
projekty miejskie, polegające na wybudowaniu obwodnic ( np. Budowa bytomskiego odcinka
Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – etap III, Usprawnienie ruchu tranzytowego
w Subregionie Zachodnim – budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW
935) bądź ciągu dróg wyprowadzających ruch z centrów miast (np. Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady
A1, Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” – odcinek Zabrze – Gliwice,
Podprojekt 2 – odcinki Z3, Z4 w Zabrzu oraz G1 w Gliwicach). W ramach projektów realizowanych w ścieżce PK wybudowano 19% wszystkich nowych dróg wojewódzkich powstałych
w ramach RPO WSL 2007-2013. Częściej też inwestycje realizowane w ramach formuły PK
w Działaniu 7.1.2 RPO WSL Modernizacja infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową wspierały połączenia ciągów dróg krajowych. Projekty kluczowe charakteryzują się niższą
efektywnością kosztową niż projekty konkursowe. Średni koszt przebudowania drogi wojewódzkiej stanowi 153% średniego kosztu uzyskanego w projektach konkursowych. Powodem
różnic efektywności kosztowej jest koncentrowanie inwestycji PK na obszarach miejskich,
w których koszty wykupu gruntu pod budowę drogi oraz koszty wykupu gruntu pod obiekty
inżynierii drogowej są kilkukrotnie wyższe niż na terenach podmiejskich czy wiejskich.
W Działaniu 8.1. RPO WSL 2007-2013 Infrastruktura szkolnictwa wyższego zidentyfikowano
1 Projekt Kluczowy realizowany przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie. Analiza
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porównawcza dokumentacji projektowej tego projektu z projektami konkursowymi wskazuje na fakt, iż inwestycje przeprowadzone w Projekcie Kluczowym miały uzasadnienie w kontekście strategii powołania Uniwersytetu Częstochowskiego. Przedsięwzięcia realizowane
w projektach konkursowych dotyczyły celów infrastruktury lokalnej, wzmocnienia potencjału
uczelni poprzez jej rozbudowę, usprawnienie funkcjonowania pod względem naukowo-dydaktycznym bez odwoływania się do strategicznych celów edukacyjnych regionu. Porównanie
efektywności kosztowej 1 projektu kluczowego z projektami konkursowymi jest utrudnione ze
względu na zakres i skalę prowadzonych inwestycji. W przedmiotowym Projekcie Kluczowym
wybudowano do podstaw dwa wydziały: Filologiczno-Historyczny, Społeczny, wybudowano
również halę sportową Akademickiego Centrum Sportu (ACS), remont laboratorium, montaż
zaworów termostatycznych, przeprowadzono remont pomieszczeń sanitarnych, montaż pochylni dla osób niepełnosprawnych, montaż urządzenia do pokonywania barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, podczas gdy w projektach konkursowych przeprowadzano
na ogół modernizację, rozbudowę istniejącej infrastruktury w znacznie węższym zakresie.
Projekty kluczowe w zróżnicowanym stopniu przyczyniają się do realizacji szacunkowych
wartości docelowych wskaźników założonych w RPO WSL na lata 2007-2013. Wynika to ze
specyfiki wdrażanych projektów kluczowych, stanowiących pewien typ projektu. Jego efektem jest zamknięty katalog produktów i rezultatów, stanowiący główny trzon oddziaływania
projektów – stąd wysoki udział w realizacji wartości docelowych może występować tylko dla
wybranych wskaźników.
Analiza literatury przedmiotu282 wskazuje na duże ryzyko realizacyjne projektów kluczowych.
W skali całego kraju ścieżka konkursowa charakteryzuje się mniejszą ilością nakładów potrzebnych do ich przeprowadzenia, jednak projekty wybrane przy ich zastosowaniu, częściej
napotykają na problemy związane z wdrażaniem. Jest to spowodowane głownie przez mniejsze zaangażowanie beneficjentów, jako że decyzja o ich realizacji jest podejmowana często
odgórnie. Ponadto zapewnienie finansowania już na etapie aplikacyjnym, skłania beneficjentów do tworzenia projektów spełniających jedynie wymagane minimum, nie motywując ich do
poszukiwania rozwiązań najlepszych. Przedstawiona wyżej analiza efektywności i skuteczności PK wskazują jednak, że problemy te nie wystąpiły w RPO WSL w znaczącej skali. Dane te
świadczą o zadowalającej efektywności kosztowej projektów kluczowych, przy wzięciu pod
uwagę zaledwie 26% udział dofinansowania PK w ogólnej sumie środków RPO WSL.
Zgłoszenia projektów kluczowych przez potencjalnych beneficjentów następowały poprzez
przesłanie fiszki projektu. Wszystkie zgłoszone fiszki projektowe zostawały poddane ocenie
przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Ocena dokonywana
była pod kątem kwalifikowalności projektu w ramach RPO WSL oraz wskazanego działania,
kwalifikowalności zakresu rzeczowego w stosunku do opublikowanej w danym terminie wersji
Uszczegółowienia RPO WSL. Ponadto weryfikowane było, czy zgłaszający beneficjent znajduje się w katalogu przewidzianym w Uszczegółowieniu RPO WSL oraz czy cykl inwestycyjny
projektu nie wykracza poza rok 2013. W trakcie tworzenia fiszek projektowych oraz podczas
ich oceny utrzymywano stały roboczy kontakt pomiędzy beneficjentami a pracownikami IZ.
Badani przedstawiciele projektów kluczowych poza realizacją projektu kluczowego posiadali
także doświadczenie w prowadzeniu projektów konkursowych. Respondenci – przedstawiciele Projektów Kluczowych deklarują brak znaczących różnic w poziomie trudności przygotowania projektu w trybie indywidualnym i trybie konkursowym. Podkreślają raczej duże ułatwienie
282

Ocena stosowanych trybów wyboru projektów w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013, CRSG. Warszawa
2013.
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trybu pozakonkursowego, pozwalające na możliwość renegocjacji i redefinicji zakresu projektu w zależności od dynamicznie zmieniającej się sytuacji.
W trakcie realizacji projektów kluczowych wystąpiły problemy opóźnień w etapowaniu prac,
ze względu na częste zmiany prawne dotyczące zarówno kwalifikowalności wydatków, pomocy
publicznej jak i priorytetyzacji strategicznej poszczególnych obszarów. Okoliczności te powodowały konieczność redefinicji kosztów i założeń. Należy jednak podkreślić, że większość projektów kluczowych nie wymagała zmian przyjętych na początkowym etapie założeń. Jeśli już
takie zmiany okazywały się niezbędne, to dotyczyły przede wszystkim zmian zakresu rzeczowego. Z danych IZ RPO WSL wynika, że na etapie fiszki projektowej beneficjenci wprowadzili
zmiany w ponad 60% projektów kluczowych.283
W przypadku Projektów Kluczowych skraca się okres pomiędzy złożeniem pierwszej wersji
wniosku o dofinansowanie a podpisaniem umowy o dofinansowanie. W przypadku projektów
kluczowych średni okres wynosi 251 dni, zaś projektów konkursowych ponad 400. Trzeba jednak zauważyć, że w przypadku projektów kluczowych złożenie pierwszej wersji wniosku o dofinansowanie jest zwieńczeniem długiego okresu przygotowań, w którym beneficjenci sporządzali fiszki projektowe, wstępną dokumentację aplikacyjną, a ze wszystkich podejmowanych
działań sporządzali sprawozdania. Wstępna dokumentacja została poddana ocenie formalnej
i merytoryczno-technicznej. Każde kolejne zmiany musiały być konsultowane z Instytucją Zarządzającą RPO WSL, stąd lepsze przygotowanie projektów pozakonkursowych284. Zdaniem
badanych beneficjentów projektów kluczowych zastosowanie formuły projektu kluczowego
umożliwiło zastosowanie szerokiego zakresu planowanej interwencji, który nie byłby możliwy do osiągnięcia w ramach procedury konkursowej. Ścieżka projektów kluczowych umożliwiła budowanie montażu finansowego (pozyskania dodatkowych środków poza RPO WSL na
współfinansowanie przedsięwzięcia), stworzenia szkieletu interwencji komplementarnych.
Ten ostatni efekt zastosowania formuły IWPK podkreślony został przez badanych przedstawicieli IŻ RPO WSL jako główny efekt dodatkowy w skali całego regionu. Innym istotnym efektem realizowania projektów w ścieżce PK (Projekty Kluczowe) było wdrażanie tzw. projektów
zintegrowanych. Stanowiły one 58,1% wszystkich projektów kluczowych285.
W podsumowaniu należy podkreślić zadowalającą skuteczność i efektywność projektów realizowanych w ścieżce Projektów Kluczowych. Przyczyniły się one w znacznym stopniu do
osiągnięcia zakładanych efektów rzeczowych w obszarze transportu, udostępniania terenów
inwestycyjnych, turystyki i kultury. Wyższe niż w przypadku projektów konkursowych średnie koszty jednostkowe wynikały ze skali projektów, łączenia różnych zadań i wielu inwestycji
w koszcie wskaźnika, lokalizacji projektów głównie na terenach miejskich, co pociągało za sobą
wyższe koszty pozyskiwanych gruntów, większej skali nowowybudowanych ciągów infrastrukturalnych, nowowybudowanych budynków niż w projektach konkursowych, gdzie skupiano się
na modernizacji, rozbudowie istniejącej infrastruktury. Ścieżka PK pozwoliła także na rozwinięcie podejścia zintegrowanego, współpracy międzyorganizacyjnej i międzyinstytucjonalnej.
283
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Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013. Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów. Raport z badania
przeprowadzonego przez PSDB Sp. z o.o., Urząd Marszałkowski województwa śląskiego, Katowice 2010.
Ibidem.
Projekty wchodzące w skład grupy (wiązki) wzajemnie powiązanych projektów, realizowanych przez jeden lub więcej podmiotów, służących kompleksowej realizacji określonych działań. Przy czym do grupy projektów nie realizowanych jako
projekty zintegrowane nie należy zaliczać projektów partnerskich. Wiązka powiązanych projektów określana jest także
mianem przedsięwzięcia zintegrowanego. Projekty zintegrowane zostały zidentyfikowane przez Zamawiającego (IZ RPO
WSL) w oparciu o ww. definicję i pochodzą z wykazów projektów ujętych w Programach Rozwoju Subregionów oraz listy
projektów kluczowych.

Projekty kluczowe stanowiły dla wnioskodawców szkielet budowania komplementarności
w poszczególnych obszarach operacji Projektów Kluczowych. Efekt ten został podkreślony
przez badanego przedstawiciela IŻ RPO WSL 2007-2013 jako jeden z głównych czynników
budowania spójności wsparcia i potencjału efektów dodatkowych.

Program Rozwoju Subregionu
Najwięcej środków w ramach alokacji PRS286 przeznaczono na obszar społeczeństwa informacyjnego (Priorytet II), transport (Priorytet VII) i zrównoważony rozwój miast (Priorytet VI).
Struktura alokacji w podziale na obszary tematyczne odpowiada priorytetom i założeniom dokumentów strategicznych poszczególnych subregionów.
Rysunek 66. Struktura alokacji PRS w podziale na obszary tematyczne
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Źródło: Podsumowanie procesu wdrażania PRS w ramach RPO WSL 2007-2013
Najwyższą pulę dofinansowania uzyskały: Program Rozwoju Subregionu Centralnego (PRSC)
i Program Rozwoju Subregionu Zachodniego (PRSZ). Algorytm zastosowany przy podziale
środków stworzono w oparciu o wskaźniki: liczba mieszkańców, odwrotność PKB per capita
oraz liczba bezrobotnych. Podział uwzględniał również pulę projektów kluczowych.

286

Projekty PRS realizowane były w następujących Działaniach RPO WSL 2007-2013:
2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego,
2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych,
3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne,
4.1. Infrastruktura kultury,
5.1. Gospodarka wodno-ściekowa,
5.2. Gospodarka odpadami,
5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii,
6.1. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu,
6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych,
7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej,
7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową.
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Tabela 46. Struktura alokacji PRS w podziale na subregiony
Subregion

Udział alokacji na PRS

Centralny

41%

Zachodni

24%

Północny

19%

Południowy

16%

Źródło: Podsumowanie procesu wdrażania PRS w ramach RPO WSL 2007-2013
W ramach PRS zrealizowano łącznie 235 projektów. Najwięcej interwencji ulokowano w Subregionie Centralnym, najmniej zaś w Subregionie Zachodnim. Różnica między strukturą alokacji
w ujęciu wartościowym a strukturą projektów w ujęciu ilościowym wynika z zastosowania różnych strategii dotyczących kierunku wydatkowania środków w poszczególnych subregionach.
W Subregionie Zachodnim koncentrowano realizację alokacji w subregionalnych biegunach
rozwoju, prowadząc głównie projekty transportowe, zwiększające dostępność głównych miast
subregionu, projekty rewitalizacyjne i społeczeństwa informacyjnego, skupione w głównych
ośrodkach miejskich. W Subregionie Południowym i Północnym projekty transportowe i rewitalizacyjne realizowano poza ośrodkami miejskimi, w wielu lokalizacjach, zgodnie ze strategiami obu obszarów, koncentrującymi wsparcie na rozwijaniu funkcji turystycznej. Zrealizowano
też dużo punktowych, rozproszonych terytorialnie przedsięwzięć, wspierających atrakcyjność
kulturową obszaru.
Rysunek 67. Rozkład terytorialny projektów RPO WSL 2007-2013 realizowanych w ścieżce PRS
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Źródło: Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007-2013 w poszczególnych subregionach na dzień 31 grudnia 2015 r.
Analiza porównawcza dokumentacji projektów zrealizowanych w procedurze konkursowej
oraz projektów PRS pozwala na postawienie wniosku o zróżnicowanej użyteczności zastosowania PRS. W Priorytecie II realizowano projekty w formule PRS zarówno w Działaniu 2.1.
RPO WSL 2007-2013 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego jak i w Działaniu 2.2.
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Rozwój elektronicznych usług publicznych. Analiza porównawcza dokumentacji projektów
konkursowych i projektów PRS w Działaniu 2.1. RPO WSL wskazuje na wysoki stopień zgodności z celami i założeniami Działania w obu ścieżkach wyboru projektów. Nie stwierdzono
większej strategiczności prowadzonych działań w ramach ścieżki PRS, w obu ścieżkach projekty realizowane były zarówno w celu poprawy dostępności instytucji publicznych dla ogółu
obywateli jak i dla poprawy komunikacji w obrębie struktury organizacyjnej instytucji o zasięgu
ponadlokalnym. Należy jednak podkreślić, że w ramach projektów realizowanych w formule
PRS częściej niż w ramach projektów konkursowych zaspokajano nie tyle potrzeby instytucji
ile potrzeby mieszkańców. W ramach projektów PRS zrealizowano 35% całej długości sieci
internetowej, powstałej w RPO WSL 2007-2013. Uruchomiono 30% wszystkich PIAP. Analiza efektywności kosztowej wskazuje na wyższy średni koszt jednostkowy uruchomienia 1 km
sieci światłowodowej w projektach realizowanych w ścieżce PRS niż średni koszt jednostkowy
dla całego Priorytetu (odpowiednio 137784 PLN i 97 047,46 PLN). Jak wspomniano w rozdziale dotyczącym oceny efektów Priorytetu II różnice kosztu wynikały z zasięgu projektów
realizowanych w formule PRS co spowodowało niższą efektywność ekonomiczną. Wniosek
ten potwierdza zależność dotyczącą kosztów jednostkowych uruchomienia jednego PIAP,
już w mniejszym stopniu zależnego od liczby mieszkańców na obszarze oddziaływania PIAP–
średni koszt jednego wybudowanego PIAP w projektach realizowanych w ścieżce PRS był niższy niż w skali całego Działania 2.1. RPO WSL (odpowiednio 116304 PLN i 133 149,38 PLN).
Analiza dokumentacji projektowej Działania 2.2. RPO WSL wskazuje na znaczące różnice w jakości realizowanych projektów pod względem skuteczności realizacji celu Priorytetu II. Projekty realizowane w ścieżce PRS zdecydowanie częściej dotyczyły nie tyle usprawnienia prac
instytucji publicznych ile otwarciu e-usług dla obywateli, np. Śląska Karta Usług Publicznych,
Elektroniczne Wrota dla Powiatu Pszczyńskiego, Przystosowanie systemu informatycznego
administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną w gminach: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Istebna, Strumień, Wisła. Efektywność kosztowa
projektów realizowanych w ścieżce PRS również jest relatywnie niska, średni koszt wskaźnika
„Liczba utworzonych aplikacji lub udostępnionych usług teleinformatycznych” wynosi w projektach PRS 107 749 PLN przy średnim koszcie w całym Działaniu 2.2. RPO WSL 2007-2013
na poziomie 72 646,89 PLN. Łącznie w ramach ścieżki PRS zrealizowano 11% wszystkich aplikacji lub usług teleinformatycznych udostępnionych w ramach Działania 2.2. RPO WSL 20072013.
Analiza dokumentacji projektów konkursowych i projektów PRS w Priorytecie III RPO WSL
2007-2013 (Działanie 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna) wskazuje na niższą użyteczność
projektów PRS niż projektów konkursowych w kontekście celów Priorytetu. W Działaniu 3.2.
projekty PRS w zdecydowanej większości skupione były na budowaniu ścieżek rowerowych,
tras o znaczeniu lokalnym i oddziaływaniu na sąsiednie gminy, ewentualnie budowie kąpielisk czy placów rekreacyjnych podnoszących atrakcyjność turystyczną wspartych obszarów.
Projekty oddziaływać będą jedynie w ramach turystyki jednodniowej lub weekendowej. Natomiast projekty konkursowe częściej budowały produkty turystyczne o większym znaczeniu dla turystyki regionalnej i ponadregionalej. Projekty PRS – z racji swojego ograniczonego
zakresu inwestycyjnego charakteryzowały się większą efektywnością kosztową, średni koszt
jednostkowy wskaźnika „Długość przebudowanych szlaków turystycznych” wyniosła 45 707
PLN przy średnim koszcie wskaźnika dla całego Działania stanowiącym 157 955,8 PLN. W ujęciu ilościowym w ramach PRS przebudowano zaledwie 2% km szlaków turystycznych objętych
wsparciem w ramach Działania 3.2. RPO WSL 2007-2013.
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Analiza porównawcza dokumentacji projektów PRS i projektów realizowanych w procedurze
konkursowej w Działaniu 4.1. RPO WSL Infrastruktura kultury wskazuje na niższą użyteczność
projektów PRS w zakresie realizacji celu Działania niż projektów konkursowych. Projekty PRS
skupiały się na infrastrukturze o oddziaływaniu lokalnym (domy kultury) w niewielkim stopniu
realizując zadania związane ze wsparciem dziedzictwa kulturowego. Wyjątkami są projekty takie jak np.: Centrum Kultury Śląskiej, Rewitalizacja Pałacu Kępińskich w Żywcu – Moszczanicy,
Konserwacja zabytkowych obiektów założeń pałacowo-parkowych w Świerklańcu, Wykonanie
platformy widokowej wraz ze schodami w wieży bramnej Zamku w Siewierzu jako dziedzictwa
kulturowego ziemi śląskiej, które będą oddziaływać ponadlokalnie. Liczba przebudowanych
obiektów stanowi zaledwie 7% wszystkich zmodernizowanych budynków w ramach Działania.
Ze względu na zakres prowadzonych inwestycji, w niewielkim stopniu uwzględniający zabytkowe obiekty, których modernizacja jest kosztowna, efektywność kosztowa mierzona kosztem
jednostkowym przedstawionego wskaźnika jest wysoka. Średni koszt przebudowania jednego
obiektu w projekcie PRS wynosi 2643291 PLN, podczas gdy średni koszt jednostkowy wskaźnika „Liczba obiektów/zbiorów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem” w skali całego
Działania 4.1 RPO WSL 2007-2013 wyniosła 7 995 770,4 PLN. W pozostałych Działaniach
Priorytetu IV nie realizowano projektów w ścieżce PRS.
W Działaniu 5.1. RPO WSL 2007-2013 Gospodarka wodnościekowa projekty PRS wykazują
się wysoką skutecznością realizacji celów Działania oraz ich wysoką użytecznością ze względu na realizację interwencji na terenie kilku gmin dla zwiększenia oddziaływania inwestycji na
środowisko. Zastosowanie formuły partnerstwa było możliwe właśnie w ścieżce PRS. Projekty
konkursowe realizowały zadania jedynie w obrębie jednej gminy. Realizacja projektów w partnerstwie przełożyła się na większą efektywność kosztową zrealizowanych działań. Wskaźnik
„Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej” zrealizowany w PRS (2 projekty) stanowił jedynie 7% wszystkich wybudowanych km sieci kanalizacji sanitarnej. Koszt jednostkowy
w projektach partnerskich wyniósł jednak jedynie 149 592 PLN przy średnim koszcie w skali
całego Działania w wysokości 404 578 PLN.
Analiza WoD projektów realizowanych w Działaniu 5.2. Gospodarka odpadami oraz w Działaniu 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii nie wskazuje już przewagi projektów
realizowanych w ścieżce PRS w kontekście realizacji celów Działań. W ramach Działania 5.2.
projekty PRS miały – podobnie jak projekty konkursowe – oddziaływanie głównie lokalne. Wyjątkiem sa projekty: Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów, Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków, które generowały
efekty dla kilku gmin subregionu bądź dla całego powiatu. W Działaniu 5.3. można odnotować
niższą aktywność beneficjentów projektów realizowanych w ścieżce PRS niż beneficjentów
projektów konkursowych w zakresie łączenia termomodernizacji z odnawialnymi źródłami
energii, co wskazuje na niższą użyteczność i skuteczność realizacji celów Działania projektów
PRS. Efektywność kosztowa projektów PRS i konkursowych w obu Działaniach jest przy tym
porównywalna.
W Priorytecie VI Zrównoważony rozwój miast analizie poddano jedynie Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, ponieważ w Działaniu 6.1. Wzmacnianie regionalnych
ośrodków wzrostu nie realizowano projektów wybieranych w ścieżce konkursowej. Analiza
WoD projektów PRS i projektów konkursowych wskazuje na wysoką skuteczność i użyteczność ścieżki PRS w kontekście celów Działania. To właśnie w projektach PRS rewitalizacja
obszarów zdegradowanych włączała aspekt społeczny, wsparciem objęto obszary blokowisk,
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przeznaczono rewitalizowane budynki na Centra Integracji Społecznej lub domy kultury. Projekty PRS charakteryzują się przeciętną efektywnością kosztową. Średni koszt jednostkowy
realizacji wskaźnika „Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów” wyniósł w projektach PRS
3985868 PLN przy średnim koszcie w skali całego Działania wynoszącym 3 551 680 PLN.
W ramach PRS zrealizowano 15% osiągniętej wartości tego wskaźnika programu. Projekty
PRS wygenerowały także blisko 40% osiągniętej wartości wskaźnika „Liczba nowych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie objętym wsparciem”.
Analizując projekty drogowe (Działanie 7.1. RPO WSL 2007-2013) należy podkreślić, że projekty wdrażane w przedmiotowej ścieżce przyczyniły się do przebudowania 20% dróg gminnych modernizowanych w ramach RPO WSL i do przebudowania 80% dróg powiatowych, objętych interwencją całego Programu. Porównanie zapisów WoD projektów PRS i projektów
konkursowych wskazuje na wyższą wartość PRS w realizacji celów Działania. Projekty drogowe wdrażane w ramach PRS ze względu na zintegrowanie działań kilku gmin w ramach jednego
projektu przyczyniały się do zwiększenia dostępności kluczowych elementów sieci drogowej
w większej skali projektowej niż projekty konkursowe, które koncentrowały się na poprawie
stanu dróg w ujęciu punktowym (jednej lokalizacji/jednej gminy/jednego powiatu). Przykładami takich zintegrowanych terytorialnie projektów PRS mogą być: Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu
Północnego, Przebudowa drogi powiatowej 2636S w Zabłociu, Nowe połączenie Pszowa i Radlina z DK 78 etap II, Przebudowa ul. Turystycznej w Jaworzu – szlaku drogowego obsługującego ruch turystyczny pomiędzy powiatem bielskim i cieszyńskim, Przebudowa uzupełniającej
sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego tj. przebudowa dróg powiatowych nr 1031 S
od DK-91 – Zbereżka – Zawada i nr 1032 S Zawada – Konary – Pacierzów, Przebudowa ciągu
dróg powiatowych w gminach Rajcza, Milówka, Ujsoły, Przebudowa ciągu dróg powiatowych
wraz z przebudową mostu w Gminach Żywiec, Świnna, Jeleśnia i Koszarawa. Efektywność
kosztowa projektów PRS jest wyższa niż przeciętna efektywność kosztowa w ramach Działania 7.1. RPO WSL 2007-2013. Średni koszt wskaźnika, najczęściej wykazywanego w projektach PRS „Długość przebudowanych dróg powiatowych” wynosi 791708,3 PLN, przy średnim
koszcie jednostkowym w skali całego Działania na poziomie 1862986 PLN. Fakt ten jest spowodowany koncentracją działań na terenach wiejskich, na których zakres rzeczowy i koszt realizacji obiektów inżynierii drogowej jest niższy niż na wspartych w projektach konkursowych
i kluczowych terenach miejskich.
Zdaniem badanych przedstawicieli poszczególnych subregionów, wdrożenie ścieżki PRS skutkowało skróceniem czasu przygotowania projektu. Informację tę potwierdzają wyniki badan
terenowych z 2010 roku287. Okres między złożeniem pierwszej papierowej wersji wniosku
a podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu wyniósł średnio 298,34 dni, w przypadku
projektów PRS zaś ok. 227 dni. Jak wynika z analizy literatury przedmiotu w okresie wdrażania
RPO WSL 2007-2013 projekty realizowane w ramach PRS były rzadziej odsyłane do poprawy
niż projekty wybierane w trybie konkursowym.
Realizacja projektów w ścieżce PRS przyniosła też inne pozytywne efekty dodatkowe. W ramach procedury wyboru projektów PRS, elementami, które można uznać za dobre praktyki są:
wsparcie małych gmin, idea partnerstwa między beneficjentami projektów, powołanie odrębnej instytucji, pełniącej funkcję lidera subregionu. Jak wynika z analizy literatury przedmiotu
287

Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013. Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów. Raport z badania
przeprowadzonego przez PSDB Sp. z o.o., Urząd Marszałkowski województwa śląskiego, Katowice 2010.
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udział projektów partnerskich w ścieżce PRS wynosił 13,0%, udział projektów zintegrowanych
– 17,4%.288 Zastosowanie ścieżki PRS spowodowało uruchomienie współpracy międzygminnej
oraz zwiększenie zaangażowania lokalnych aktorów. Przedstawiciele liderów poszczególnych
subregionów zwracali uwagę na znaczące zmniejszenie kosztów związanych z przygotowaniem projektów w ujęciu makro – czyli z perspektywy wszystkich potencjalnych wnioskodawców z całego regionu, co było związane z niższym ryzykiem przygotowania dokumentacji projektowej. Zdaniem badanego przedstawiciela IZ RPO WSL realizacja projektów w formule
PRS stworzyła przede wszystkim szanse dla małych gmin, które nie miałyby szans pozyskania
dofinansowania w procedurze konkursowej ze względu na małe doświadczenie w aplikowaniu
o środki przy dużej konkurencji. Podczas realizacji projektów w trybie PRS zaobserwowano
wpływ struktury zarządzania PRS na efekty interwencji. W Subregionie Północnym i Subregionie Południowym dominował model „dla każdego jakiś projekt”, co przyczyniło się do rozdrobnienia inwestycji, niskiego wskaźnika partnerstwa projektowego i relatywnie niewielkiego
wkładu w generowanie wskaźników rzeczowych Programu. W Subregionie Centralnym zastosowano partycypacyjną metodę podziału alokacji co spowodowało wysoką użyteczność uzyskanych rezultatów w skali regionu oraz przyczyniło się do poprawienia warunków życia w skali gmin. W Subregionie Zachodnim poprzez ustanowienie lidera subregionu w postaci odrębnej
instytucji (model ten jest realizowany obecnie w ZIT) uzyskano efekt koncentracji interwencji
na ośrodkach subregionalnego rozwoju co spowodowało najbardziej widoczne i wymierne
efekty w skali lokalnej. Podsumowując, projekty realizowane w ścieżce PRS charakteryzują
się racjonalną efektywnością kosztową i skutecznością wsparcia w obszarze społeczeństwa
informacyjnego, transportu, infrastruktury turystycznej, infrastruktury kultury, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju miast.
Ze względu na relatywnie wysoki udział projektów partnerskich oraz uruchomieniu struktur
współdziałania w ramach PRS można mówić o efekcie uruchomienia lokalnych aktorów. Efektywność zarządzania rozwojem zależała od przyjętego systemu zarządzania PRS. Najwyższą
odnotowano w Subregionie Zachodnim i Centralnym. Mimo ograniczonemu wykorzystaniu
możliwości współpracy gmin, powiatów w ramach realizowanych projektów – najlepiej zaakcentowanej w obszarze ochrony środowiska i transportu – dzięki zastosowaniu ścieżki PRS
możliwe stało się udzielenie wsparcia podnoszącego jakość życia mieszkańców, ukierunkowanego na lokalne potrzeby ze szczególnym uwzględnieniem gmin mniejszych, o niższym potencjale konkurencyjnym.
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Czy lepsze efekty realizacji Programu można było osiągnąć przy wykorzystaniu innych rozwiązań?

Komplementarność
W RPO WSL 2007-2013 stosowano mechanizmy odnoszące się do wyboru projektów komplementarnych. Należy tu wskazać przede wszystkim na kryteria wyboru projektów gdzie
w grupie kryteriów zasadniczych podstawowych jedno dotyczyło stopnia komplementarności
projektu z innymi przedsięwzięciami lub innymi podmiotami, realizującymi projekt definiując
w przypisie, iż komplementarność to stopień wzajemnego uzupełniania się a projekt komplementarny to taki, którego realizacja w sposób znaczący i bezpośredni uzupełnia efekty innego projektu. Komplementarność należy rozpatrywać w odniesieniu do innych projektów (etapów projektów)
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„Ocena realizacji i efektów projektów partnerskich i zintegrowanych w ramach RPO WSL 2007–2013 w kontekście Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w przyszłym okresie programowania”, ReSource 2013.

realizowanych w poprzednim i obecnym okresie programowania289. Waga kryterium wynosiła 1.
Warto wspomnieć, iż w odniesieniu do działań wdrażanych przez ŚCP w trakcie wdrażania programu znacząco zmieniono katalog kryteriów zasadniczych podstawowych rezygnując również
z kryterium dot. komplementarności. Tylko w jednym działaniu komplementarność stanowiła
też przedmiot oceny w ramach kryteriów zasadniczych specyficznych – chodzi o działanie 7.1
gdzie punktowano komplementarność projektu względem sieci TEN-T. W konstrukcji wniosku
o dofinansowanie przewidziano pole odnoszące się stricte do kwestii komplementarności zatytułowane: powiązanie projektu z innymi projektami realizowanymi ze środków własnych lub zewnętrznych (projekty zrealizowane lub będące w trakcie realizacji). Wnioskodawcy słusznie zostali
zobligowani do wskazania tytułów projektów, ich wartości, źródła finansowania oraz uzasadnienia komplementarności. Pozytywnie też należy ocenić ograniczenie możliwości wykazywania komplementarności w odniesieniu do projektów, których realizacja nie została rozpoczęta.
Z informacji uzyskanych w trakcie wywiadów z przedstawicielami IZ oraz IP wynika, iż kwestia
komplementarności była również poruszana w trakcie działań informacyjnych skierowanych
do beneficjentów. Również w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie zawarto informacje jak należy wypełnić pole wniosku odnoszące się do tego zagadnienia. Te rozwiązania
można traktować w kategoriach dobrych praktyk.
Obok wyżej wymienionych mechanizmów zapewniania komplementarności można też wspomnieć o pozakonkursowym trybie wyboru projektów, który umożliwiał wybór projektów pozostających ze sobą w ścisłym związku (doskonałym przykładem są tu projekty tzw. Gospodarczej
Bramy Śląska). Na wyższą efektywność komplementarności trybu indywidualnego w porównaniu do trybu konkursowego wskazywali autorzy badania: Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013290.
Podobną funkcję spełniały programy rozwoju subregionów, które stanowiły grupę projektów,
których realizacja jest dla danego subregionu szczególnie istotna i wpłynie na poprawę życia
mieszkańców na danym terytorium. Tego rodzaju mechanizmy pozwalały na uniknięcie sytuacji
dublowania się projektów, co w efekcie obniżałoby ich łączne oddziaływanie.
Kolejną z metod stymulowania komplementarności jest w opinii autorów przywołanego badania cross-financing. Zakres jego zastosowania w RPO WSL 2007-2013 był stosunkowo wąski
i dotyczył tylko działań 2.2, 5.2 i 5.5 – przewidziano możliwość finansowania kosztów kwalifikowalnych Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków EFRR do 10% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu. Zgodnie z informacjami ze Sprawozdania z realizacji RPO WSL
w roku 2014 łącznie w trzech ww. działaniach realizowanych było 146 projektów na kwotę
dofinansowania 78,58 mln EUR, w których beneficjenci stosowali instrument elastyczności finansowej (z czego 132 w działaniu 2.2). Np. 32% ankietowanych beneficjentów działania 2.2
wskazała na realizację dzięki instrumentowi szkoleń dla użytkowników systemów front i back
office.
Jeżeli chodzi o ocenę przyjętych rozwiązań i ustalenie czy lepsze efekty można było osiągnąć
przy zastosowaniu innych to należy stwierdzić, iż te stosowane dotychczas należy oceniać pozytywnie. Zastanawiać się oczywiście można nad tym czy waga punktowa przypisana do kryterium komplementarności nie była zbyt niska natomiast należy mieć świadomość, iż system
wyboru projektów musi gwarantować przede wszystkim wybór projektów najlepszych, w najpełniejszy sposób przyczyniających się do realizacji celów programu, priorytetu i działania
289
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Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WSL 2007-2013, wersja z marca 2016r. s. 10.
Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
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a także osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników. Z tego punktu widzenia komplementarność musi być traktowana jako swego rodzaju wartość dodana, która nie powinna stanowić
podstawowego kryterium selekcji. Ważnym jest natomiast zwracanie na etapie oceny uwagi na
to czy wskazywane przez wnioskodawców inne projekty rzeczywiście można uznać za komplementarne względem projektu stanowiącego przedmiot wniosku o dofinansowanie. Jak wskazywali autorzy przywoływanego już badania jedynie w nielicznych przypadkach uzasadnienie
powiązań projektów można uznać za wyczerpujące. Beneficjenci głównie kładli bowiem nacisk na
ilość, a nie jakość projektów komplementarnych, zakładali w sposób oczywisty komplementarność,
mieli trudności w wykazywaniu rzeczywistych powiązań między projektami lub nie wiedzieli, czym
jest komplementarność. Nieliczni traktowali wykazywanie komplementarności jako formalność i nie
przykładali do tego wagi. Zdarzały się przypadki szukania komplementarności „na siłę”, aby uzyskać
jak najwięcej punktów291. Analiza wniosków prowadzona w ramach niniejszego badania potwierdziła te obserwacje co może wskazywać na przywiązywanie przez ekspertów oceniających
projekty niedostatecznej uwagi do tego zagadnienia. Słusznie w obecnym RPO rozszerzono
zakres zastosowania cross-financing’u m.in. na działania skierowane do przedsiębiorstw takie
jak 1.2 czy 3.2. Niewątpliwie sama dwufunduszowość Programów obecnej perspektywy finansowej sprzyja komplementarności interwencji. W trakcie wdrażania programu należy monitorować czy potrzebne jest uwzględnienie tego mechanizmu również w tych działaniach, w których na chwilę obecną nie został on przewidziany. Należy też stworzyć warunki do realizacji
projektów komplementarnych w ramach samego RPO WSL 2014-2020 co mogłoby dotyczyć
np. działań 1.2 i 3.2 – w działaniu 1.2 firma może otrzymać wsparcie na realizację prac B+R
podczas gdy w działaniu 3.2 wsparcie na wdrożenie ich wyników. Zasadnym byłoby w miarę
możliwości takie gospodarowanie środkami finansowymi alokowanymi na działanie 3.2 by beneficjenci, którzy zakończą realizację swoich projektów dofinansowanych w ramach działania
1.2 mieli jeszcze możliwość pozyskania wsparcia na wdrożenie z działania 3.2. Komplementarności sprzyja również mechanizm Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Szczegółowe
rekomendacje odnośnie komplementarności sformułowano w tabeli rekomendacji w odniesieniu do priorytetu V oraz działania 11.4.

Ocena wniosków
W proces wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym zaangażowane były: Instytucja Zarządzająca RPO WSL (IZ RPO WSL) oraz Instytucja Pośrednicząca Drugiego Stopnia (dla
działań 1.2, 3.1.1 i 3.2.1). Ocena wniosków złożonych w ramach RPO WSL obejmowała ocenę
formalną i ocenę merytoryczno – techniczną. Na etapie oceny obowiązywała zasada „dwóch
par oczu” co niewątpliwie należy uznać za dobrą praktykę. W ocenę merytoryczno – techniczną zaangażowani byli pracownicy wskazanych instytucji oraz tam gdzie było to konieczne eksperci zewnętrzni (np. działanie 1.2). W ramach procedury oceny merytoryczno-technicznej
przewidziano system wartościowania znaczenia poszczególnych kryteriów poprzez przypisywanie im wag.
Z przedstawionych w raporcie informacji wynika, iż system wyboru projektów był co do zasady
zaprojektowany prawidłowo. Zidentyfikowano pojedyncze sytuacje gdzie lepsze efekty można
byłoby osiągnąć stosując inne rozwiązania np. kładąc w kryteriach wyboru projektów szczególny nacisk na te kwestie, które bezpośrednio dotyczyły celów danego działania – przykładem
jest tutaj np. działanie 1.3 i kryteria wyboru projektów dotyczące powiązań kooperacyjnych,
291
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które utrudniały wybór projektów rzeczywiście najlepszych z punktu widzenia podnoszenia
innowacyjności regionu i stymulowania transferu technologii czy działanie 2.2, w którym zabrakło kryteriów oceny, które premiowałyby liczbę użytkowników korzystających z usług on
-line uruchomionych dzięki wsparciu z Programu czy usługi na najwyższym poziomie (4 i 5)
zaawansowania.
Badanie ankietowe prowadzone wśród beneficjentów pokazują, iż system wyboru projektów
był przez większość z nich oceniany pozytywnie. Najwięcej zastrzeżeń dotyczyło czasu oceny
wniosków. Problem ten dotyczył przede wszystkim działania 1.2, w ramach którego zostało
złożonych kilka tysięcy wniosków o dofinansowanie. Na problem ten zwrócono uwagę również
w badaniu „Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”: Bardzo istotnym dla całego systemu
oceny wniosków elementem był fakt, że województwo śląskie, ze względu na swój potencjał, notowało bardzo znaczne liczby składanych wniosków, wręcz rekordowe w skali kraju292.
Rysunek 68. Ocena różnych aspektów naboru i wyboru projektów
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Źródło danych: ankieta CATI z beneficjentami projektów w ramach RPO WSL, n=501.
Jeżeli chodzi o ustalenie czy lepsze efekty można było osiągnąć przy zastosowaniu innych rozwiązań, to niewątpliwie problem z długim czasem oceny mógł zostać rozwiązany przez zatrudnienie większej liczby ekspertów, niemniej jednak barierę w tym względnie stanowiła wysokość
wynagrodzenia oferowanego ekspertom, która była bardzo niska. To powodowało trudności
w rekrutacji ekspertów. Kluczowe zalecenie pod kątem obecnego okresu programowania
musi więc dotyczyć konieczności zarezerwowania odpowiednich środków finansowych na wynagrodzenia dla ekspertów. Jest to szczególnie ważne w przypadku tych działań, w których
wymagany jest wysoki poziom wiedzy merytorycznej – za takie należy uznać np. działania 1.1,
1.2 czy 3.2 RPO WSL 2014-2020. Niezwykle pożądanym byłoby też zaangażowanie w ocenę
projektów przedstawicieli środowisk gospodarczych – w poprzednim okresie programowania
eksperci zewnętrzni rekrutowali się przede wszystkim ze świata nauki co rodziło konkretne
problemy – np. trudności w ocenie strony finansowej projektu, trudności w ocenie potencjału rynkowego produktu/usługi stanowiącego przedmiot projektu. Należy podkreślić, iż nawet
najlepiej zaprojektowane kryteria wyboru projektów nie przyczynią się do wyboru projektów
rzeczywiście najlepszych jeżeli nie zostanie zapewniony odpowiedni potencjał kadrowy po
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stronie osób oceniających wnioski. Należy też oczywiście przykładać dużą wagę do szkoleń dla
ekspertów zewnętrznych, które będą przygotowywały ich do uczestnictwa w systemie wyboru projektów – posiadanie merytorycznej wiedzy w danym obszarze nie jest jeszcze gwarantem tego, iż dany ekspert będzie oceniał wnioski zgodnie z „duchem” Programu, jak również nie
musi być biegły w poprawnym stosowaniu kryteriów, które nie dotyczą stricte merytorycznej
warstwy projektu.
Trzeba też zagwarantować właściwy poziom preferencji dla tych kryteriów, które odnoszą się
do istoty danego działania. Np. w działaniu 1.2 RPO WSL 2014-2020 waga kryteriów dotyczących poziomu innowacyjności projektów wydaje się być niewystarczająca.

Katalog typów projektów i katalog grup beneficjentów
Jeżeli chodzi o katalog typów projektów jakie mogły uzyskać dofinansowanie w ramach RPO
WSL 2007-2013 to należy uznać go za bardzo szeroki i odpowiadający na wyzwania rozwojowe stojące przed województwem. Z odtworzenia logik interwencji wynikało, iż praktycznie
wszystkie sformułowane w diagnozie problemy lub wyzwania znalazły swoje odzwierciedlenie
w konstrukcji instrumentów wsparcia. Również przedstawiciele IZ oraz ŚCP wskazywali, iż katalog typów projektów ich zdaniem był dobrze zaprojektowany. Podobnie pozytywnie należy
ocenić katalog grup beneficjentów. Przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie
programu nie sygnalizowali by docierały do nich informacje jakoby jakiś typ beneficjenta był
wykluczony z możliwości uzyskania wsparcia (oczywiście poza sytuacjami gdy wkluczenie było
celowe i wynikało np. z przepisów nadrzędnych lub np. linii demarkacyjnej między programami
szczebla regionalnego a programami krajowymi). W drugim Priorytecie w trakcie wdrażania
programu dostrzeżono konieczność rozszerzenia katalogu beneficjentów o przedsiębiorstwa
telekomunikacyjne co też uczyniono. Jeżeli chodzi o rekomendacje pod kątem obecnego okresu to należy rozważyć możliwość kontynuacji wsparcia dotyczącego internacjonalizacji śląskich firm poprzez udział w międzynarodowych imprezach gospodarczych, które to wsparcie
cieszyło się dużym zainteresowaniem w poprzednim okresie programowania.

Zainteresowanie aplikowaniem o środki w przypadku niektórych
typów beneficjentów
Na podstawie informacji przedstawionych w związku z analizą poszczególnych Priorytetów
należy stwierdzić, iż w każdej z nich zainteresowanie ubieganiem się o wsparcie było wysokie.
Jeżeli chodzi o typy beneficjentów to zdecydowanie dominowały jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwa. Wartość projektów realizowanych przez firmy stanowiła
27% ogólnej wartości projektów dofinansowanych w ramach RPO WSL. Jeżeli chodzi o JST
to udział ten wyniósł aż 62% mimo, iż gminy realizowały mniejszą liczbę projektów niż firmy –
były to jednak projekty bardziej kosztochłonne. Tylko 11% spośród całkowitej wartości projektów przypadło na inne typy beneficjentów np. jednostki naukowe, kościół katolicki, publiczne
zakłady opieki zdrowotnej czy organizacje pozarządowe. Nie oznacza to oczywiście, iż typy
beneficjentów inne niż JST i firmy były w niedostatecznym stopniu zainteresowane aplikowaniem. Taki a nie inny rozkład struktury beneficjentów wynikał bezpośrednio z zakresu przedmiotowego wsparcia udzielanego z Programu, które biorąc pod uwagę typy dofinansowywanych projektów było skierowane przede wszystkim właśnie do firm oraz jednostek samorządu
terytorialnego.
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Jeżeli chodzi o pojedyncze przypadki niedostatecznego zainteresowania określonych typów
beneficjentów aplikowaniem o wsparcie to wystąpiło ono w działaniach: 2.1 (dotyczyło gmin
wiejskich, dla których inwestycje w infrastrukturę szerokopasmową nie były priorytetowe
oraz firm telekomunikacyjnych z uwagi na późne ogłoszenie konkursu oraz konkurencję z działaniem 8.3 PO IG), 8.2 (niewielka liczba wniosków złożonych przez powiaty, które są organami prowadzącymi szkół ponadgimnazjalnych, w tym zawodowych – co jest negatywnym zjawiskiem z punktu widzenia potencjalnego oddziaływania działania 8.2 na sytuację na rynku
pracy), 8.3 (niewielka liczba wniosków prywatnych instytucji kształcenia ustawicznego, które
stanowią ponad 70% tego rodzaju instytucji w województwie), 9.3 (tylko 7,1% wniosków zostało złożonych przez kluby sportowe lub organizacje pozarządowe; dla tego typu organizacji
najprawdopodobniej zbyt dużą barierą była konieczność zdobycia środków na wkład własny).

Finansowanie projektów i zarządzanie finansowe RPO
Na cały RPO WSL 2007-2013 alokowana została kwota nieco ponad 2 miliardów euro (dane
pochodzą z indykatywnej tabeli finansowej stanowiącej załącznik do URPO – wersja z marca 2016r., kwota dotyczy środków publicznych). Z tej kwoty największą część przeznaczono
na priorytet VII Transport, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast oraz Priorytet I Badania
i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość. Ich udział finansowy w ogólnej alokacji na Program wyniósł odpowiednio 26,7%, 17,8% oraz 16,9%. Najmniejsze środki przeznaczono na Priorytet IV Kultura – 62 675 471 mln euro. Koncentracja ponad 61% alokacji na
trzech priorytetach znajdowała swoje uzasadnienie w wyzwaniach rozwojowych stojących
przed województwem uwzględniając jednocześnie kosztochłonność projektów. Niewątpliwie
w województwie śląskim istniały (i istnieją obecnie) bardzo duże potrzeby jeżeli chodzi o modernizację infrastruktury transportowej, rewitalizację i inwestycje w przestrzeń publiczną oraz
podnoszenie poziomu innowacyjności regionu. O właściwym rozplanowaniu alokacji między
poszczególne Priorytety świadczy również fakt, iż między poszczególnymi osiami praktycznie nie dokonywano realokacji środków aczkolwiek zgodnie z informacjami ze sprawozdania
okresowego z realizacji RPO WSL 2007-2013 w I półroczu 2015 IZ RPO WSL wykorzystywała możliwości jakie daje zastosowanie mechanizmu wynikającego ze znowelizowanego art.
77 rozporządzenia 1083/2006 (tzw. mechanizmu elastyczności) czyli dokonywania realokacji
środków pomiędzy osiami priorytetowymi. Porównując pierwszą i ostatnią wersję tabeli finansowej należy stwierdzić, iż największa zmiana w wysokości alokacji dotyczyła priorytetu VII,
w którym uległa ona zwiększeniu z nieco ponad 510 mln euro do 551,2 mln euro. Zwiększenie było jednak przede wszystkim efektem przeznaczenia na priorytet dodatkowych środków
w ramach Krajowej Rezerwy Wykonania oraz instrumentu Dostosowanie Techniczne. Zgodnie
z danymi ze Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2011 oba źródła powiększyły alokację RPO WSL o kwotę ponad 34 mln EUR. Zauważalne są pewne realokacje środków na
poziomie konkretnych działań czy poddziałań np. przesunięcia środków z działania 1.3 do działania 1.2. Tego rodzaju zmiany należy oceniać pozytywnie, ponieważ świadczą o swego rodzaju
„elastyczności” Programu, trudno bowiem w momencie jego tworzenia, który przypadł na lata
2006/2007 przewidzieć jak będzie kształtowało się zapotrzebowanie na środki finansowe
w ramach poszczególnych rodzajów projektów w najbliższych 8 latach. Zarządzanie finansowe
należy więc uznać za prawidłowe.
Jeżeli z kolei chodzi o sam mechanizm finansowania projektów to za dobrą praktykę należy
uznać realizację niemal wszystkich instrumentów wsparcia (za wyjątkiem instrumentów finansowych) w schemacie pomocy publicznej. Miało to szczególne znaczenie w przypadku
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projektów jednostek naukowych i instytucji otoczenia biznesu, które np. dzięki takiemu rozwiązaniu mogły wykorzystywać zakupioną w ramach projektu aparaturę do celów komercyjnych.

Informowanie o naborach
63,6% beneficjentów RPO WSL uznało, iż informacje nt. możliwości pozyskania wsparcia
z RPO WSL były łatwo lub bardzo łatwo dostępne. Z kolei z przeprowadzonego w roku 2014
badania „Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na
lata 2007-2013”293 wynika, iż w grupie potencjalnych beneficjentów jakimi są przedsiębiorstwa wiedza nt. Programu jako źródła wsparcia była niewielka – tylko 11% firm z terenu województwa znało RPO WSL i wiedziało o możliwości uzyskania dotacji z tego programu. Inaczej
sytuacja wygląda w przypadku drugiej najważniejszej grupy potencjalnych beneficjentów jaką
są jednostki samorządu terytorialnego – przedstawiciele każdej ze śląskich JST znały nazwę
Programu i wiedziały o możliwości aplikowania. Należy stwierdzić, iż mimo mnogości podejmowanych działań informacyjno-promocyjnych firmy z terenu województwa były w niedostatecznym stopniu świadome możliwości ubiegania się o wsparcie z Programu. Wykonawcy
przywołanego badania rekomendowali m.in. bardziej intensywne informowanie o wsparciu
przewidzianym w ramach RPO WSL dla przedsiębiorstw np. w mediach o profilu gospodarczoekonomicznym czy poprzez współpracę z instytucjami otoczenia biznesu, w tym organizacjami
zrzeszającymi przedsiębiorców. Strategia Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wdraża te rekomendacje stąd nie ma potrzeby ponownego ich formułowania w niniejszym badaniu. Oczywiście należy cyklicznie monitorować
ich skuteczność np. w drodze realizacji badań ewaluacyjnych.

Projekty skuteczne i efektywne – Projekty kosztowne i mało
skuteczne
Z przeprowadzonych badań wynika, iż projekty dofinansowane w ramach RPO WSL 20072013 charakteryzowały się co do zasady wysoką skutecznością mierzoną zarówno stopniem
osiągnięcia wartości docelowych wskaźników jak również stopniem do jakiego odpowiadały
na problemy i wyzwania regionu. Podobnie kwestia wygląda w odniesieniu do ich efektywności – z przeprowadzonych analiz wynika, iż zdecydowana większość typów projektów charakteryzowała się wyższą lub porównywalną efektywnością na tle województw referencyjnych.
Z drugiej strony należy w tym miejscu podkreślić, iż w wielu przypadkach ocena efektywności
była utrudniona z uwagi na: 1) brak analogicznych lub podobnych wskaźników, które umożliwiałyby porównania między Regionalnymi Programami Operacyjnymi; 2) zróżnicowany zakres dofinansowywanych projektów co sprawiało, iż porównywanie ich średniej wartości nie
zawsze mogło stanowić podstawę do określenia ich efektywności. W ramach samego RPO
WSL zidentyfikowano, iż o wysokiej efektywności w kontekście tworzenia miejsc pracy można
mówić przede wszystkim w odniesieniu do projektów dotyczących tworzenia stref inwestycyjnych. Wysoką efektywnością charakteryzowały się również instrumenty finansowe oferowane w ramach działania 1.1 URPO oraz inicjatywy Jessica – wynikało to oczywiście z ich natury
czyli zwrotnego charakteru. Jeżeli chodzi o projekty kosztowne i mało skuteczne to zidentyfikowano ich stosunkowo niewiele. W pierwszej kolejności należałoby wspomnieć o projektach
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dotyczących tworzenia/rozwoju powiązań kooperacyjnych, które charakteryzowały się niską trwałością. Niską skuteczność zidentyfikowano też w odniesieniu do niektórych parków
technologicznych, których obecny kształt oferty usługowej nie wskazuje na to by prowadziły
aktywną działalność na polu transferu technologii czy świadczenia usług proinnowacyjnych.
Pewne uwagi można również sformułować w odniesieniu do projektów z zakresu infrastruktury szerokopasmowej, które (z uwagi na rozkład terytorialny oraz ukierunkowanie głównie na
podmioty instytucjonalne) nie zapewniły w wystarczającym stopniu bezpośredniego dostępu
do Internetu osobom dotychczas wykluczonym oraz projekty z zakresu e-usług, gdzie wsparto
przede wszystkim usługi z poziomu pierwszego, co nie przełożyło się na wzrost liczby obywateli
kontaktujących się z administracją drogą elektroniczną. Nie zidentyfikowano by któryś z typów
projektów był wyraźnie nieefektywny kosztowo natomiast w odniesieniu do projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa w ramach działania 1.2 oraz działań osi trzeciej zauważalny
jest efekt deadweight, co przemawia za tym by w kolejnej perspektywie finansowej zwiększyć
zakres zastosowania instrumentów finansowych i objąć nimi projekty mało ryzykowne i nieinnowacyjne. Jeżeli chodzi o projekty, które należałoby promować w obecnej perspektywie
finansowej to należałoby wspomnieć o dwóch rodzajach projektów: te, które charakteryzowały się wysoką skutecznością i efektywnością w poprzednim RPO tj. projekty dotyczące uzbrajania stref inwestycyjnych czy też wykorzystujące instrumenty finansowe oraz projekty, które
w poprzednim RPO były deficytowe, a na których realizację istnieje w województwie śląskim
duże zapotrzebowanie np. projekty z zakresu rewitalizacji w tym terenów zdegradowanych,
z zakresu rozwoju oferty usługowej instytucji otoczenia biznesu, dotyczące rozwoju e-usług
z poziomów 4 i 5 czy też projekty badawczo-rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
Warto zauważyć, iż wszystkie te typy projektów zostały przewidziane do wsparcia w RPO
WSL 2014-2020. W poprzednim RPO kryteria wyboru projektów w niedostatecznym stopniu
korespondowały z celami poszczególnych działań i celem Priorytetu. Celem priorytetu 1b jest
zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw. Wskaźnikiem przypisanym do
priorytetu są nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB. Wzrost
nakładów na B+R jest jednym z dodatkowych efektów, który może (ale nie musi) być punktowany w ramach kryterium „dodatkowe efekty” za które w działaniu 1.2 przyznawane jest 6
punktów. Sugeruje się by efekt ten był szczególnie premiowany.
Jeżeli chodzi o projekty, których wsparcie nie powinno być kontynuowane to można tutaj wskazać na projekty z zakresu infrastruktury szerokopasmowej – wsparcie powinno mieć skoordynowany charakter i być realizowane na szczeblu krajowym, projekty z zakresu wsparcia tworzenia klastrów oraz wsparcia tworzenia parków technologicznych (w województwie śląskim
działa wystarczająca liczba tego rodzaju instytucji). Nie formułuje się w tym zakresie żadnych
rekomendacji, ponieważ obecny RPO WSL 2014-2020 nie przewiduje dofinansowywania tego
rodzaju projektów.
Podsumowując, należy wskazać rozwiązania, które warto wdrożyć w perspektywie 20142020 (dobre praktyki). Zgodnie z założeniami katalog rozwiązań został wypracowany w trakcie FGI z ekspertami dziedzinowymi oraz wywiadu grupowego z przedstawicielami IZ i IP2.
Jego efektem jest tabela rekomendacji.
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Treść rekomendacji

Rozdział 5. Ocena efektów wsparcia na poziomie
celu głównego oraz czynników zewnętrznych i wewnętrznych na realizację Programu, str. 312-313

W działaniu 3.2 należy przyznawać większą liczbę
Rozdział 4.1. Efekty wsparcia badań i rozwoju tech- punktów projektom polegającym na wdrożeniu prac
nologicznego (B+R), innowacji i przedsiębiorczości, B+R (obecnie jest to tylko 1 punkt)
str. 83, 51

Bardzo małe zainteresowanie realizacją projektów
B+R wynikające przede wszystkim z niskiej kwoty
wsparcia, braku wsparcia na wdrożenie wyników
prac B+R w sytuacji ich pomyślnego zakończenia
oraz wysokiego poziomu ryzyka projektów.

Realizacja szkoleń dla pracowników IP – powinny dotyczyć metod i sposobów weryfikacji oraz kontroli na
etapie realizacji projektów badawczo-rozwojowych.
Jest to istotne, ponieważ projekty B+R charakteryzują się wysokim poziomem ryzyka a tym samym
Rozdział 4.1. Efekty wsparcia badań i rozwoju tech- prawdopodobieństwo ich niepowodzenia jest wyżnologicznego (B+R), innowacji i przedsiębiorczości, sze aniżeli projektów polegających wyłącznie na
inwestycjach w środki trwałe. Pracownicy IP prowastr. 68
dząc czynności kontrolne powinni mieć na uwadze tę
specyfikę projektów badawczych.
W poprzednim okresie programowania nie przewiWdrożenia wyników prac B+R są dofinansowywadziano mechanizmów akceptujących sytuację niene w działaniu 3.2. Preferencje punktowe na etapie
powodzenia realizacji projektu badawczego. W RPO
ubiegania się o wsparcie powinny otrzymywać przedWSL 2014-2020 takie mechanizmy zostały już
siębiorstwa, które zrealizowały prace B+R w ramach
uwzględnione m.in. w zapisach umów zawieranych
działania 1.2. Stwarzałoby to szansę na zwiększenie
z beneficjentami niemniej jednak istotnym będzie to
zainteresowania aplikowaniem o wsparcie w ramach
w jaki sposób zapisy te będą stosowane w praktyce.
działania 1.2

Treść wniosku

6. WNIOSKI I REKOMENDACJE

IZ RPO WSL
2007-2013

Dokumentacja konkursowa

Adresat
Sposób wdrożenia
rekomendacji

2017

Termin
wdrożenia
rekomendacji

operacyjna

Klasa rekomendacji

333

4

3

2

L.p.

Treść rekomendacji

Wzrost nakładów na B+R jest jednym z dodatkowych
efektów, który może (ale nie musi) być punktowany
w ramach kryterium „dodatkowe efekty” za które
w działaniu 1.2 przyznawane jest 6 punktów. Sugeruje się by efekt ten był szczególnie premiowany

Rozdział 4.1. Efekty wsparcia badań i rozwoju techno- Rozdział 4.1. Efekty wsparcia badań i rozwoju technologicznego (B+R), innowacji i przedsiębiorczości, str. 59 logicznego (B+R), innowacji i przedsiębiorczości, str. 59

Rozdział 5. Ocena efektów wsparcia na poziomie
celu głównego oraz czynników zewnętrznych i weRozdział 5. Ocena efektów wsparcia na poziomie wnętrznych na realizację Programu, str. 331
celu głównego oraz czynników zewnętrznych i wewnętrznych na realizację Programu, str. 331
Duże zainteresowanie projektami dotyczącymi Rozważenie możliwości rozszerzenia wsparcia
uczestnictwa w targach oraz wysoka skuteczność udzielanego w ramach RPO WSL 2014-2020 o instrument wspierający promocję międzynarodową
takich projektów.
firm.

Rozdział 4.1. Efekty wsparcia badań i rozwoju technologicznego (B+R), innowacji i przedsiębiorczości, str. 93
W poprzednim RPO kryteria wyboru projektów
w niedostatecznym stopniu korespondowały z celami poszczególnych działań i celem Priorytetu. Celem
priorytetu 1b jest zwiększona aktywność badawczo
-rozwojowa przedsiębiorstw. Wskaźnikiem przypisanym do priorytetu są nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB

W działaniu 1.2 obecnego RPO za ponadregionalną
innowacyjność projektu można otrzymać wyłącznie Rozdział 4.1. Efekty wsparcia badań i rozwoju tech3 punkty na 35 możliwych do zdobycia. Osiągnięcie nologicznego (B+R), innowacji i przedsiębiorczości,
innowacyjności na poziomie regionalnym raczej nie str. 90
wymaga prowadzenia prac badawczych lecz może
polegać na zaadaptowaniu rozwiązań stosowanych
w innych regionach

Innowacyjność projektów wspieranych w ramach
działania 1.2 RPO WSL 2007-2013 była umiarkowana. Wynikało to m.in. z zastosowanych kryteriów
wyboru projektów.

Rekomenduje się zwiększenie w działaniu 1.2 liczby
punktów przyznawanej za poziom innowacyjności
projektu. Należy rozważyć rezygnację w działaniu 1.2 z przyznawania punktów za innowacyjność
Rozdział 4.1. Efekty wsparcia badań i rozwoju tech- w skali regionu. Ostateczne rozstrzygnięcia w tym
nologicznego (B+R), innowacji i przedsiębiorczości, zakresie powinny zapaść po zrealizowaniu zleconej
przez IZ RPO WSL ekspertyzy dotyczącej stricte
str. 90, 91
działania 1.2

Treść wniosku

IZ RPO WSL
2007-2013

IZ RPO WSL
2007-2013

IZ RPO WSL
2007-2013

Dokumentacja programowa

Dokumentacja konkursowa

Dokumentacja konkursowa

Adresat
Sposób wdrożenia
rekomendacji

2017

2017

2017

Termin
wdrożenia
rekomendacji

operacyjna

operacyjna

operacyjna

Klasa rekomendacji
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6

W poprzednim RPO pojęcie usług proinnowacyjnych
było rozumiane szeroko. Za takie uznawano również
usługi, które dotyczą raczej zwykłej działalności firmy i ich związek z innowacyjnością jest odległy (usługi prawne, marketingowe, finansowe).

5

Należy w regulaminie konkursu doprecyzować pojęcie usługi proinnowacyjnej, przede wszystkim poprzez wskazanie katalogu usług, które za takie nie
będą uważane oraz przykładowych usług proinnowacyjnych. Proponuje się za takie uznać np. audyty
innowacyjności, obsługę procesu komercjalizacji
technologii, wsparcie prawne dotyczące ochrony
własności intelektualnej, usługi badawcze z wykorzystaniem aparatury laboratoryjnej.

Treść rekomendacji

Rozdział 4.1. Efekty wsparcia badań i rozwoju technologicznego (B+R), innowacji i przedsiębiorczości,
str. 91

Zgłaszano problem związany z pozyskaniem ekspertów branżowych do oceny merytorycznej (w szczególności przedstawicieli środowisk gospodarczych).
Proponowana stawka za ocenę wniosku była bardzo
niska
Należy dążyć do tego by w ocenę byli włączeni przedstawiciele środowisk gospodarczych ponieważ to oni
mają największą wiedzę pozwalającą na określenie
Rozdział 4.1. Efekty wsparcia badań i rozwoju techpotencjału wdrożeniowego rozwiązania.
nologicznego (B+R), innowacji i przedsiębiorczości,
W miarę możliwości należy zwiększyć poziom wynastr. 91
grodzenia oferowanego ekspertom

Innowacyjność projektów wspieranych w poprzedniej perspektywie finansowej była umiarkowana.

Rozdział 4.1. Efekty wsparcia badań i rozwoju technologicznego (B+R), innowacji i przedsiębiorczości,
str. 69
Należy przywiązywać szczególną wagę do procesu
naboru ekspertów i oceny wniosków. Biorąc pod
uwagę fakt, iż w działaniu 1.2 wspierane są projekty
z zakresu inteligentnych specjalizacji regionu wnioski powinny być oceniane wyłącznie przez ekspertów branżowych.

Zgodnie z SZOOP RPO WSL 2014- 2020 w działaniu 1.3 o dofinansowanie mogą ubiegać się IOB, które w okresie 3 ostatnich lat przed złożeniem wniosku
o dofinansowanie wyświadczyły min. 9 wysokospecjalistycznych, proinnowacyjnych usług doradczych
dla przedsiębiorstw.
Warto zastanowić się też nad wprowadzeniem kryterium dotyczącego minimalnej wartości usługi tak
Rozdział 4.1. Efekty wsparcia badań i rozwoju tech- by wykluczyć z możliwości ubiegania się o wsparcie
nologicznego (B+R), innowacji i przedsiębiorczości, podmioty świadczące wyłącznie usługi bardzo proste i nisko wyceniane.
str. 69

Treść wniosku

L.p.

IZ RPO WSL
2007-2013

IZ RPO WSL
2007-2013

Regulacje dotyczące naboru
i wynagradzania ekspertów
oraz prowadzenia sposobu oceny

Dokumentacja konkursowa

Adresat
Sposób wdrożenia
rekomendacji

2017

2017

Termin
wdrożenia
rekomendacji

operacyjna

operacyjna

Klasa rekomendacji

335

W dalszym ciągu istnieją potrzeby w obszarze rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie śląskim dotyczące rozwoju e-usług, cyfryzacji
danych publicznych oraz wzrostu kompetencji cyfrowych.

7

Rozdział 4.2. Efekty wsparcia społeczeństwa informacyjnego, str. 104

Rozwój e-usług oraz cyfryzacja danych publicznych
będzie wspierana w ramach II OP RPO WSL 20142020. Brak jednak w ramach tej osi działań skierowanych na rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców.

Treść wniosku

L.p.

Rozdział 4.2. Efekty wsparcia społeczeństwa informacyjnego, str. 105

Rekomenduje się: 1/ Wprowadzenie rozwiązań premiujących ewentualną komplementarność projektów dotyczących przede wszystkim e-usług (II OP
RPO WSL 2014-2020) z projektami edukacyjnymi
XI OP RPO WSL 2014-2020 (w zakresie umiejętności cyfrowych ). Wprowadzane rozwiązania muszą
jednak uwzględniać specyfikę Działania 11.4 – planowane projekty dotyczą przede wszystkim umiejętności i kompetencji cyfrowych, które są promowane
w celu poprawy sytuacji beneficjentów na rynku pracy (kursy ICT itp.). Celem tych działań, co do zasady,
nie jest jednak podnoszenie kompetencji cyfrowych
niezbędnych do wykonywania np. działań związanych z e-administracją, lecz ułatwienie znalezienia
pracy/ utrzymania pracy w wyniku zdobycia umiejętności ICT. 2/ Rozważenie możliwości nawiązania ścisłej współpracy pomiędzy IZ RPO WSL a IZ PO PC
w celu lepszej koordynacji działań inwestycyjnych
RPO WSL i „miękkich” PO PC, czego efektem może
być osiągnięcie komplementarności tych działań.
W ramach PO PC realizowane są projekty dotyczące
przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, a wzrost
kompetencji cyfrowych traktowany jest jako cel sam
w sobie (bez względu na sytuację beneficjenta na
rynku pracy).

Treść rekomendacji
IZ RPO WSL
2007-2013

Dokumentacja konkursowa

Adresat
Sposób wdrożenia
rekomendacji
2017

Termin
wdrożenia
rekomendacji

operacyjna

Klasa rekomendacji

336

Stosunkowo niewielkie było zainteresowanie beneficjentów przedsięwzięciami z zakresu zachowania,
konserwacji, rewitalizacji i adaptacji dziedzictwa
przemysłowego, które stanowi o specyfice kulturowej regionu. Problematyczne jest wykorzystanie
regionalnej specyfiki kulturowej do budowy i wzmacniania poczucia związku mieszkańców z regionem.

8

Rozdział 4.4. Efekty wsparcia kultury, str. 165

Treść wniosku

L.p.

Rozdział 4.4. Efekty wsparcia kultury, str. 165-166

Rekomenduje się w obecnym okresie programowania przede wszystkim wspieranie dalszych działań
na rzecz wzmacniania śląskiego regionalizmu i tych
elementów dziedzictwa kulturowego regionu, które
decydują o jego wyjątkowości i wzmacniają tożsamość mieszkańców

Treść rekomendacji
IZ RPO WSL
2007-2013

Generalnie, gdy uwzględniać
działania innych podmiotów,
wsparcia wymagają przede
wszystkim te elementy kultury
regionu, które stanowią jego
atut: tradycja śląskiego regionalizmu, dziedzictwo przemysłowe, dorobek szkolnictwa artystycznego (przede wszystkim
filmowego i muzycznego. W realizacji rekomendacji wązką role
mogą odgrywać też przedstawiciele kultury Śląska – twórcy tak
identyfikowani przez odbiorców jako śląscy (np. Kazimierz
Kutz czy Szczepan Twardoch),
jak i identyfikujący się ze śląską
tradycją i kulturą. Ważną rolę
może tu odegrać promowanie
takich osób poprzez stypendia
twórcze, nagrody lub honorowe
wyróżnienia/tytuły

W ramach RPO można wprowadzić typ projektu dodatkowe
kryteria np. premiujące wpis
obiektu do Rejestru zabytków
prowadzonego przez Śląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków lub przynależność
obiektu do Szlaku Zabytków
Techniki, a także ogólne kryterium wzmacniania w ramach
projektu specyfiki kulturowej
i tożsamości śląskiej

Adresat
Sposób wdrożenia
rekomendacji

Klasa rekomendacji
operacyjna

Termin
wdrożenia
rekomendacji
2017

337

Rozdział 4.5. Efekty wsparcia środowiska, str. 15, 166

Rozdział 4.5. Efekty wsparcia środowiska, str. 187
Jak pokazuje analiza danych statystycznych pomimo
redukcji negatywnych wartości, wciąż poziom wskaźników emisji zanieczyszczeń powietrza pyłowych,
dwutlenku siarki (bez CO2) i tlenków azotu był blisko
trzykrotnie wyższy niż średnia dla kraju. W raporcie WHO z maja 2016 roku, w rankingu najbardziej
zanieczyszczonych miast listę otwierają miasta województw śląskiego, na pierwszym miejscu Żywiec,
gdzie stężenie pyłów o średnicy 2,5 mikrometra
(PM2,5) przekracza 40 mikrogramów na metr sześcienny, czyli przekracza normę ponad czterokrotnie (zalecana przez WHO średnioroczna norma to
nie więcej niż 10 mikrogramów na metr). Druga jest
Pszczyna. W raporcie brano pod uwagę poziom pyłu
zawieszonego PM10 i PM2,5. Ich natężenie wpływa
negatywnie na poziom zdrowia mieszkańców. Wyniki
badania pokazały, że w ograniczonym stopniu skutkiem projektów zrealizowanych w ramach RPO WSL
2007-2013 była poprawa jakości powietrza.

Projekty środowiskowe realizowane w ramach Priorytetu V były droższe niż średnia wartość wskaźników z regionów benchmarkowych. Nie można jednak na tej podstawie wskazać, aby projekty te były
nieefektywne kosztowo. W praktyce tylko w nielicznych obszarach ochrony środowiska selekcja projektów może być oparta wyłącznie na wskaźniku efektywności kosztowej.

9

10

Treść wniosku

L.p.

Rozdział 4.5. Efekty wsparcia środowiska, str. 171

Należy kontynuować wsparcie skierowane na ograniczenie niskiej emisji. W RPO WSL 2014-2020
działania związane z gospodarką emisyjną stanowią
jedną z głównych interwencji. Przede wszystkim
koncentrować się będą na transporcie niskoemisyjnym, głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych,
w tym wymiana źródeł ciepła (w tym w jednorodzinnych) lub podłączanie do sieci oraz wykorzystanie
OZE. Przewiduje się również działania polegające na
zwiększeniu efektywności energetycznej w sektorze
MŚP.

Rozdział 4.5. Efekty wsparcia środowiska, str. 187

Możliwym rozwiązaniem zwiększającym efektywność udzielanego wsparcia w okresie programowania 2014-2020 będzie promowanie synergii rezultatów projektów i preferowanie operacji realizujących
jednocześnie infrastrukturę wodociągową jak i kanalizacyjną.

Treść rekomendacji

IZ RPO WSL
2007-2013

IZ RPO WSL
2007-2013

Dokumentacja konkursowa

Zaleca się stosowanie scenariusza kontrfaktycznego realizacji
jakichkolwiek projektów inwestycyjnych, który powinien być
uzasadniony w odniesieniu do
grupy wykonalnych wariantów
alternatywnych, które pozwoliłyby osiągnąć te same cele co
projekt który będzie realizowany ze środków regionalnych

Adresat
Sposób wdrożenia
rekomendacji

2018

2018

Termin
wdrożenia
rekomendacji

horyzontalna

operacyjna

Klasa rekomendacji

338

13

12

Projekty realizowane w ramach Priorytetu VI koncentrowały się często na samych inwestycjach nie
uwzględniając bezpośrednio ich konsekwencji społecznych, z zastrzeżeniem inicjatywy JESSICA

11

W obecnej perspektywie finansowej należy wprowadzić zasadę całościowego planowania, oceny, wyboru i realizacji projektów zrównoważonego rozwoju
miast tak, aby dokonane inwestycje prowadziły do
znaczących efektów społecznych.

Treść rekomendacji

W kolejnej perspektywie finansowej należy zwiększyć wymagania co do jakości i całościowego charakteru programów rewitalizacyjnych oraz przygotowywać, oceniać, wybierać i realizować projekty
uwzględniające w pełni treść tych programów.

Rozdział 4.8. Efekty wsparcia infrastruktury edukacyjnej, str. 246

Projekty dotyczące infrastruktury edukacyjnej (Priorytet VIII) miały na celu przede wszystkim uzupełnienie podstawowej infrastruktury (sale gimnastyczne,
sale, budynki); rzadko występowała komplementarność np. pomiędzy projektami wspierającymi infrastrukturę edukacyjną a projektami związanymi ze
współpracą z pracodawcami

Rozdział 4.8. Efekty wsparcia infrastruktury edukacyjnej, str. 246

Premiowanie projektów (zwłaszcza w działaniu
12.2), w których wspierana infrastruktura wiąże się
ze współpracą z pracodawcami (np. służy rozwijaniu
kształcenia na potrzeby pracodawców)

Rozdział 4.6. Efekty wsparcia zrównoważonego roz- Rozdział 4.6. Efekty wsparcia zrównoważonego rozwoju miast, str. 212
woju miast, str. 212

Projekty rewitalizacyjne realizowane w ramach Działania 6.2 miały często charakter fragmentaryczny
i nie podejmowały w sposób całościowy przeprowadzenia programu rewitalizacji określonych obszarów
zdegradowanych

Rozdział 4.6. Efekty wsparcia zrównoważonego rozwoju miast, str. 189
Rozdział 4.6. Efekty wsparcia zrównoważonego rozwoju miast, str. 198

Treść wniosku

L.p.

IZ RPO WSL
2007-2013

IZ RPO WSL
2007-2013

IZ RPO WSL
2007-2013

Podjęcie i kontynuacja działań
informacyjnych, edukacyjnych
i promocyjnych mających na
celu podniesienie jakości i całościowego charakteru programów rewitalizacji oraz projektów służących ich realizowaniu.
Opracowanie kryteriów oceny
merytorycznej, premiujących
udział pracodawców w projektach lub komplementarność
z projektami obejmującymi
współpracę z pracodawcami

Odpowiednie formułowanie
kryteriów wyboru projektów
oraz regulaminów ogłaszanych
naborów.

Podjęcie i kontynuacja działań
informacyjnych, edukacyjnych
i promocyjnych wyjaśniających
powody zasady i oczekiwane
efekty takiego podejścia.

Odpowiednie formułowanie
kryteriów wyboru projektów
oraz regulaminów ogłaszanych
naborów.

Adresat
Sposób wdrożenia
rekomendacji

2017

operacyjna

Operacyjna

Operacyjna

2017

2017

Klasa rekomendacji

Termin
wdrożenia
rekomendacji

339

15

Województwo śląskie, mimo opisywanej w diagnozie
do Strategii poprawy sytuacji, nadal należy do regionów o najgorszym stanie zdrowia mieszkańców.
Posiada natomiast duży potencjał infrastrukturalny
w zakresie ochrony zdrowia oraz obiektów sportowych

14

Podtrzymanie i rozwój dotychczasowego partycypacyjnego systemu tworzenia procedur wraz z bieżącym zaangażowaniem.

Rozdział 4.9. Efekty wsparcia zdrowia i rekreacji,
str. 265

Premiowanie projektów infrastrukturalnych dotyczących ochrony zdrowia (działanie 10.1) komplementarnych z działaniami edukacyjnymi (w tym
ujętymi w RPZ) oraz działaniami związanymi z aktywnością fizyczną

Treść rekomendacji

ROZDZIAŁ 5. Ocena efektów wsparcia na poziomie ROZDZIAŁ 5. Ocena efektów wsparcia na poziomie
celu głównego oraz czynników zewnętrznych i we- celu głównego oraz czynników zewnętrznych i wewnętrznych na realizację Programu str. 308
wnętrznych na realizację Programu str. 308

Rozdział 4.9. Efekty wsparcia zdrowia i rekreacji,
str. 265
Stworzony w okresie programowania 2007-2013
system zgłaszania koniecznych zmian do procedur
oraz Rejestr Odstępstw był dobrą praktyką.

Treść wniosku

L.p.

IZ RPO WSL
2007-2013

Organizacja zarówno wewnętrznych spotkań, usprawniających procedury, jak i zaangażowanie w ten proces
beneficjentów i regularne
otrzymywanie od nich informacji zwrotnej

Podtrzymanie systemu zmian
procedur wraz z Rejestrem Odstępstw.

Wskazanie w regulaminach
konkursów rekomendacji promowania aktywności fizycznej w projektach związanych
z ochroną zdrowia jako jednego
z elementów edukacyjnych

Adresat
Sposób wdrożenia
rekomendacji

2017

2017

Termin
wdrożenia
rekomendacji

operacyjna

operacyjna

Klasa rekomendacji

DZIAŁANIA

OCZEKIWANE EFEKTY

340

PROBLEMY / WYZWANIA

Niewystrczająca
atrakcyjność
turystyczna
i kulturalna regionu

Stworzenie
warunków do rozwoju
społeczeństwa
innowacyjnego
w regionie

Zły stan
infrastruktury
turystyki, kultury,
ochrony zdrowia,
edukacji, sportu
i rekreacji

Ukształtowanie
efektywnego
i zintegrowanego
systemu
transportowego

Poprawa stanu
sieci drogowej
i rozwój
transportu
publicznego

Zły stan sieci
drogowej i niska
jakość transportu
publicznego

Wzmocnienie spójności
przestrzennej

Wzrost
konkurencyjności
przestrzeni miejskiej
województwa

Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych

Rozbudowa sieci
kanalizacyjnej
Rozwój gospodarki
odpadami
Rozwój odnawialnych
źródeł energii
i ograniczenie emisji
zanieczyszczeń
Rozwój infrastruktury
służącej zachowaniu
zasobów przyrody

Ochrona oraz
poprawa jakości
środowiska

Duża liczba
zdegradowanych
ośrodków miejskich
i niska atrakcyjność
aglomeracji śląskiej

Zły stan środowiska
naturalnego
z powodu
zanieczyszczenia
powietrza, słabości
gospodarki odpadami
i wodno-ściekowej

Wzmocnienie spójności
społecznej

Stworzenie
warunków do rozwoju
społEęczeństwa
o wysokich
kwaliﬁkacjach
zawodowych,
poszukiwanych
na rynku pracy
Poprawa stanu
zdrowia mieszkańców
regionu

Inwestycje
poprawiające
infrastrukturę
turystyczną, kultury,
ochrony zdrowia,
edukacyjną, sportu
i rekreacji

Wzmocnienie spójności
gospodarczej

Wzrost
konkurencyjności
turystycznej regionu
Wzrost znaczenia
kultury jako czynnika
rozwoju społeczno
-gospodarczego

Rozwój systemu
informacji
Rozwój sieci punktów
turystycznej
dostępu do
i kulturalnej i promocja
Internetu
atrakcyjności
Rozwój e-usług
kulturalnej
i turystycznej regionu

Zbyt mały dostęp
mieszkańców do
Internetu z powodu
słabości sieci
szkieletowej i zbyt
małej liczby punktów
dostępowych
Niewystarczający
zakres e-usług

Stymulowanie dynamicznego
wzrostu

Wzrost
konkurencyjności
regionalnej
gospodarki opartej
na wiedzy

Wspieranie jakości
i zakresu usług dla
inwestorów i MSP
Wsparcie dla MSP
na podniesienie
konkurencyjności
i innowacyjności
Wspieranie B+R

Niski potencjał
rozwojowy
sektora MSP
Niedostosowanie
usług dla IOB dla MSP
Zbyt niski poziom
innowacyjności
i współpracy B+R
w sektorze MSP

Odtworzenie logiki Programu

ANEKS

Odtworzenie i ocena logiki interwencji RPO WSL 2007-2013
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Tworzenie stref
inwestycyjnych

Wsparcie
powstawania
nowych IOB

Zwiększenie nowoczesności
gospodarki, transferu technologii
i rozwoju kooperujących
przedsiębiorstw

Wzrost wartości
bezpośrednich inwestycji
w regionie

Wsparcie IOB
już istniejących

Niedostosowanie oferty
IOB do potrzeb odbiorców

Wzrost atrakcyjności
inwestycyjnej regionu

Działania
informacyjno
-promocyjne

Niska pozycja województwa
w rankingu aktywności
wobec inwestorów
Spadek odsetka ﬁrm
aktywnych innowacyjnie

Korzystanie
z usług
doradczych
Działalność B + R

Inwestycje
w środki trwałe
internacjonalizacja

Cel Priorytetu I:
Wzrost konkurencyjności regionalnej
gospodarki opartej na wiedzy

Wzrost
konkurencyjności
przedsiębiorstw

Rozwój produktów
przedsiębiorstw i działalności

Wsparcie
dotacyjne

Instrumenty
zewnętrznego
ﬁnansowania
przedsiebiorczości

Niezadowalająca kondycja
ﬁrm z sektora MSP i ich niski
potencjał rozwojowy

Niedostateczne
nakłady inwestycyjne
w sektorze MSP

Wsparcie
jednostek
naukowych

Wsparcie
klastrów

Transfer technologii
i innowacyjności

wzmocnienie potencjału sektora B +R
i struktur sieciowych na rzecz innowacji

Wsparcie IOB

Niedostateczna współpraca
na polu transferu technologii
i innowacji ﬁrm, sektora
nauki i IOB

Niekorzystna struktura
nakładów na B + R

Niskie zatrudnienie
w sektorze B + R

Otworzenie teorii interwencji Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość

PROBLEMY / WYZWANIA

DZIAŁANIA

OCZEKIWANE EFEKTY

Ograniczone zjawisko
wykluczenia cyfrowego

Budowa i przebudowa
miejskich, ponadlokalnych
i regionalnych sieci
szkieletowych

Niewystarczająca ilość i jakość sieci
szkieletowych i dystrybucyjnych
(w tym sieci opartych o technologie
przewodowe i bezprzewodowe)

Powszechny, szerokopasmowy
i bezpieczny dostęp
do Internetu

Cel Priorytetu II:
Stworzenie warunków do rozwoju
społeczeństwa informacyjnego
w regionie

Dostęp do informacji publicznej
i elektronicznych usług publicznych

Korzystanie
z udostępnionych e-usług

Wzrost liczby usług
publicznych świadczonych
drogą elektroniczną

Tworzenie i wdrażanie
systemów front-ofﬁce

Mała liczba oraz poziom
zaawansowania
działających e-usług

Tworzenie publicznych
punktów dostępu
do Internetu (PIAP)

Niewystarczająca ilość
i jakość centrów
zarządzania sieciami

Wyposażenie inwestycyjne
centrów zarządzania
sieciami w infrastrukturę
teleinformatyczną

Sprawne działanie
sieci teleinformatycznych

Budowa i przebudowa
sieci dostępowych
(dystrybucyjnych)

Ograniczony dostęp mieszkańców
do Internetu - średnio co 3
gospodarstwo domowe posiada
dostęp do Internetu

Niewystarczająca ilość
publicznych punktów
dostępu do internetu

Otworzenie teorii interwencji Priorytet II. Społeczeństwo Informacyjne

PROBLEMY / WYZWANIA

DZIAŁANIA

OCZEKIWANE EFEKTY
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Ułatwienie funkcjonowania
administracji publicznej

Tworzenie i wdrażanie
systemów back-ofﬁce

Niewielka ilość platform
i systemów elektronicznych
wspomagających instytucje
w świadczeniu usług publicznych
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Wzrost liczby korzystających
z bazy noclegowej
i gastronomicznej

Rozwój infrastruktury
turystycznej
i okołoturystycznej
- przedsiębiorstwa

Niezadowalający stan
infrastruktury turystycznej

Rozwój systemów
informacji turystycznej

Cel Priorytetu III:
Wzrost konkurencyjności
turystycznej rgionu

Lepszy kontakt między punktem
informacyjnym a potencjalnym
turystą

Rozwój infrastruktury
turystycznej
i okołoturystycznej
- podmioty publiczne

Ograniczony - w stosunku
do potencjału - rozwój regionalnych
i lokalnych produktów
turystycznych

Większa ilość dobrze
wypromowanych ofert
turystycznych

Promocja turystyki

Nierównomierne
i niewystarczająca sieć
informacji turystycznej

Niewystarczająca konkurencyjnoość regionu jako regionu absorpcyjnego
turystyki krajowej i zagranicznej

Otworzenie teorii interwencji Priorytet III. Turystyka

PROBLEMY / WYZWANIA

DZIAŁANIA

OCZEKIWANE EFEKTY

Słaba rozpoznawalność śląskiej
oferty turystycznej

Cel Priorytetu IV:
Wzrost znaczenia kultury jako
czynnika rozwoju społeczno
- gospodarczego

Wzrost poziomu
kapitału społecznego

Wzrost poziomu
kapitału ludzkiego

Rozwój systemu
infrastruktury kulturalnej

Promocja regionu jako
regionu atrakcyjnego
kulturowo

Niewystarczajaca promocja regionu
jako regionu o wysokim potencjale kultury

Niewystarczające nakłady na kulturę w stosunku do potrzeb

Niewystarczajace wykorzystanie
potencjału kultury regionu jako czynnika
rozwoju społecznego i gospodarczego

Poprawa jakości i wzrost liczby
ofert z zakresu kultury

Wzrost atrakcyjności
turystycznej i inwestycyjnej
regionu

Poprawa stanu
infrastruktury kultury

Zły stan infrastruktury kultury

Dysproporcje w rozmieszczeniu instytucji kultury

Otworzenie teorii interwencji Priorytet IV. Kultura

PROBLEMY / WYZWANIA

DZIAŁANIA

OCZEKIWANE EFEKTY
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Poprawa jakości wód
powierzchniowych i podziemnych

5.1. 1) Budowa sieci
kanalizacyjnych dla ścieków
komunalnych oraz
budowa sieci kanalizacyjnej
deszczowej, o ile przyczyni się
do wdrożenia dyrektywy
91/271/EWG2
2) Budow (w tym rozbudowa)
i admnistracja oczyszczalni
ścieków komunalnych
3) Budowa (w tym rozbudowa)
i modernizacja elementów
systemów zaopatrzenia w wodę

Ograniczona liczba ludności
województwa obsługiwana przez
oczyszczalnie ścieków.
Mała liczba nieoczyszczonych ścieków
przemysłowych i komunalnych

Ograniczenie ilości odpadów
deponowanych i zdeponowanych
w środowiski

5.2. 1) Rozwój selektywnej
zbiórki odpadów wraz z akcją
promocyjno-edukacyjną
2) Budowa i rozwój zakładów
odzysku i unieszkodliwiania
odpadów (za wyjątkiem
składowisk odpadów)
3) Kompleksowe oczyszczanie
terenu z odpadów zawierających
azbest, a także usuwanie azbestu
z budynków użyteczności
publicznej wraz z zapewnieniem
bezpiecznego unieszkodliwiania
odpadów
4) Rekultywacja obszarów
zdegradowanych oraz likwidacja
składowisk odpadów, w tym
dzikich wysypisk na cele
przyrodnicze

Ograniczone zasoby wodne
województwa śląskiego.
Wysoka ilość wytwarzanych odpadów
komunalnych na terenie
województwa

Cel Priorytetu V:
Ochrona oraz poprawa
jakości środowiska

Poprawa jakości powietrza

5.3. 1) Budowa (w tym rozbudowa)
przebudowa i remont elementów
systemów ciepłowniczych,
a także wyposażanie systemów
ciepłowniczych w instalacje
ograniczające emisję
zanieczyszczeń pyłowych
i gazowych do powietrza
2) Kompleksowa
termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej,
w szczególności ogranicznie
„niskiej emisji”
3) Budowa infrastruktury służącej
do produkcji i przesyłu energii
pochodzącej ze źródeł
odnawialnych - energia słoneczna
4) Budowa infrastruktury służącej
do produkcji i przesyłu energii
pochodzącej ze źródeł
odnawialnych - energia z biomasy
5) Budowa infrastruktury służącej
do produkcji i przesyłu energii
pochodzącej ze źródeł
odnawialnych

Konieczność poprawy
jakości środowiska naturalnego

Wysoka emisja pyłu zawieszonego
i zanieczyszczenia gazowe.
Niski udział energii odnawialnej
w całości produkcji prądu w stosunku
do średniej krajowej.

Otworzenie teorii interwencji Priorytet V. Środowisko

PROBLEMY / WYZWANIA

DZIAŁANIA

OCZEKIWANE EFEKTY

Doskonalenie systemu
zarządzania środowiskiem

5.4. 1) Tworzenie i rozwój
regionalnych systemów
informacji i baz danych
dotyczących stanu środowiska,
pod warunkiem powszechnego
ich dostępu
2) Tworzenie map akustycznych
dla obszarów określonych
w ustawie Prawo ochrony
środowiska
3. Tworzenie map zalewowych
dla obszarów określonych
w ustawie Prawo wodne

Zagrożenie środowiskowe
i ekologiczne wybranych
terenów regionu

Ochrona dziedzictwa
przyrodniczego i kształtowanie
postaw ekologicznych
społeczeństwa

5.5. 1) Budowa niezbędnej
infrastruktury dla przywracania
i utrzymania właściwego stanu
siedlisk przyrodniczych oraz
remont i rozbudowa ośrodków
rehabilitacji zwierząt wraz
z kampaniami promocyjno
-eukacyjnymi
2) Budowa i remont małej
infrastruktury służącej ochronie
obszarów przyrodniczych
na terenach objętych ochroną
prawną wraz z kampaniami
promocyjno-eukacyjnymi
3) Rozbudowa i doposażenie
ośrodków prowadzących
działalność w zakresie edukacji
ekologicznej o znaczeniu
ponadlokalnym wraz
z kampaniami promocyjno
-edukacyjnymi
4) Przywracanie drożności
korytarzy ekologicznych wraz
z kampaniami promocyjno
-edukacyjnymi

Potrzeba zachowania i wzbogacania
istniejących oraz odtwarzania
zanikłych elementów różnorodności
biologicznej, a także promocji
i edukacji proekologicznej na temat
przyrodniczych podstaw
zrównoważonego rozwoju

Zrewitalizowan część
obszarów zdegradowanych
na terenie aglomeracji śląskich

Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych na terenie
aglomeracji śląskich

Cel szczegółowy I, Priorytetu 6:
Wzrost konkurencyjności
obszarów metropolitarnych

Zrealizowane projekty konkursowe: (1) Budowa (w tym rozbudowa,
nadbudowa i odbudowa), przebudowa i remont obiektów użyteczności
publicznej kształtujących metropolitarny wizerunek regionu,
(2) reprezentacyjnych przestrzeni publicznych o znaczeniu
ponadregionalnym, (3) infrastruktury okołoakademickiej, (4) obiektów
kultury, turystyki, sportu i rekreacji o znaczeniu ponadregionalnym,
(5) strategicznych obiektów systemu transportu publicznego decydujących
o międzynarodowych połączeniach regionu oraz (6) stref aktywności
gospodarczej, w szczególności na terenach przemysłowych

Projekty konkursowe: (1) Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa
i odbudowa), przebudowa i remont obiektów użyteczności publicznej
kształtujących metropolitarny wizerunek regionu, (2) reprezentacyjnych
przestrzeni publicznych o znaczeniu ponadregionalnym, (3) infrastruktury
okołoakademickiej, (4) obiektów kultury, turystyki, sportu i rekreacji
o znaczeniu ponadregionalnym, (5) strategicznych obiektów systemu
transportu publicznego decydujących o międzynarodowych połączeniach
regionu oraz (6) stref aktywności gospodarczej, w szczególności
na terenach przemysłowych

Występują braki w zakresie: (1) obiektów użyteczności publicznej kształtujących metropolitarny
wizerunek regionu, (2) reprezentacyjnych przestrzeni publicznych o znaczeniu ponadregionalnym,
(3) infrastruktury okołoakademickiej, (4) obiektów kultury, turystyki, sportu i rekreacji o znaczeniu
ponadregionalnym, (5) strategicznych obiektów systemu transportu publicznego decydujących
o międzynarodowych połączeniach regionu oraz (6) stref aktywności gospodarczej, w szczególności
na terenach przemysłowych

W głównych węzłach sieci osadniczej województwa śląskiego
występuje wiele obszarów zdegradowanych

Otworzenie teorii interwencji Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast

PROBLEMY / WYZWANIA

DZIAŁANIA

OCZEKIWANE EFEKTY
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Zrealizowane rojekty kluczowe:
(1) budowa nowej siedziby
Muzeum Śląskiego w Katowicach,
(2) modernizacja Alei Najświętszej
Maryi Panny w Częstochowie,
(3) Centrum Informacji Naukowej
Biblioteka Akademicka,
(4) Międzynarodowe Centrum
Kongresowe w Katowicach

Projekty kluczowe: (1) budowa
nowej siedziby Muzeum Śląskiego
w Katowicach, (2) modernizacja
Alei Najświętszej Maryi Panny
w Częstochowie, (3) Centrum
Informacji Naukowej i Biblioteka
Akademicka (4) Międzynarodowe
Centrum Kongresowe
w Katowicach

Zrealizowane projekty
realizowane w ramach programu
Rozwoju Subregionów

Projekty realizowane
w ramach programu
Rozwoju Subregionów

Aglomeracja śląska nie jest zdolna do pełnienia istotnych funkcji
międzynarodowych i jest w małym stopniu powiązana z zagranicą oraz
nie jest w stanie nawiązać kontaktów z konkurencyjną gospodarką globalną

Aglomeracje śląskie nie maja silnej pozycji konkurencyjnej względem
innych ośrodków w kraju i w europejskiej sieci metroplii i nie są zdolne
do włączenia się do innowacyjnego segmentu gospodarki światowej
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Zrewitalizacja obszarów
zdegradowanych w dużych
i małych miastach oraz
w gminach miejsko-wiejskich

Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych w dużych
i małych miastach oraz
w gminach miejsko-wiejskich

W województwie śląskim nastąpiła
degradacja zurbanizowanych
obszarów o przemysłowym
charakterze

Tereny poprzemysłowe występują
masowo w potencjalnie wartościowych
miejscach - centrach miast, pobliżu
arterii komunikacyjnych, sąsiedztwie
obszarów o dużych walorach
przyrodniczo-krajobrazowych

Cel szczegółowy II, Priorytetu 6:
Wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów
zdegradowanych

Zrealizowane projekty konkursowe: (1) Przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych / powojskowych /
popegeerowskich, łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne
i kulturalne, (2) Zagospodarowanie przestrzeni miejskich, w tym budowa, przebudowa i remont obiektów na cele
gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, (3) Uzupełnienie i remont istniejącej
zabudowy, w tym zabudowa plomb, remont użytkowanych oraz niezagospodarownych budynków na cele:
gospodarczze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, (4) Kompleksowe przygotowanie terenu
przeznaczonego pod działalność gospodarczą, (5) Tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu w celu podniesienia
bezpieczeństwa w przestrzeniach publicznych, (6) Zastępowanie azbestowych elementów budynków wielorodzinnych
mieszkalnych materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka

Projekty konkursowe: (1) Przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych / powojskowych / popegeerowskich,
łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne,
(2) Zagospodarowanie przestrzeni miejskich, w tym budowa, przebudowa i remont obiektów na cele gospodarcze,
edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, (3) Uzupełnienie i remont istniejącej zabudowy, w tym
zabudowa plomb, remont użytkowanych oraz niezagospodarownych budynków na cele: gospodarczze, edukacyjne,
turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, (4) Kompleksowe przygotowanie terenu przeznaczonego pod
działalność gospodarczą, (5) Tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu w celu podniesienia bezpieczeństwa
w przestrzeniach publicznych, (6) Zastępowanie azbestowych elementów budynków wielorodzinnych mieszkalnych
materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka

Wiekszość obszarów miejskich
województwa śląskiego zawiera
w sobie tereny zdegradowane
lub z nimi bezpośrednio sąsiaduje

Działanie 6.2: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

PROBLEMY / WYZWANIA

DZIAŁANIA

OCZEKIWANE EFEKTY

Zrealizowane projekty
realizowane w ramach programu
Rozwoju Subregionów

Projekty realizowane
w ramach programu
Rozwoju Subregionów

Rewitalizacji wymagają także inne
elementy tkanki miejsckiej, w złym stanie
jest tkanka mieszkaniowa oraz
infrastruktura działalności gospodarczej,
infrastruktura edukacyjna, kulturalna,
społeczna, rekreacyjna czy turystyczna

Wzmocnienie ośrodków metropolitarnych
stanowiących regionalne ośrodki wzrostu

Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu

Ośrodki metropolitarne
w województwie śląskim
są niewystarczająco konkurencyjne

Priorytet 6: Zrównoważony rozwój miast

PROBLEMY / WYZWANIA

DZIAŁANIA

OCZEKIWANE EFEKTY
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Cel Priorytetu 6:
Wzrost konkurencyjności przestrzeni
miejskiej województwa

Wzmocnienie całej przestrzeni miejskiej
województwa

Słabość ośrodków metropolitarnych
w województwie śląskim ogranicza ich
oddziaływanie jako regionalnych
ośrodków wzrostu

Wzmocnienie dużych i małych miast
oraz gmin miejsko-wiejskich

Rewitalizacja obszaró zdegradowanych

W dużych i małych miastach oraz w gminach
miejsko-wiejskich województwa śląskiego
istnieje wiele obszarów zdegradowanych
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Udrożnienie sieci drogowej województwa

Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej,
modernizacja i rozbudowa kluczowych
elementów sieci drogowej

Zły stan kluczowej sieci drogowej regionu
w sposób widoczny zmniejszający
atrakcyjność inwestycyjną województwa
i jakość życia jego mieszkańców

Cel Priorytetu 7:
Ukształtowanie efektywnego
i zintegrowanego
systemu transportowego

Zły stan infrastruktury uzupełniającej
kluczową sieć drogową w sposób widoczny
zmniejszający atrakcyjność inwestycyjną
województwa i jakość życia jego mieszkańców

Otworzenie teorii interwencji Priorytet VII. Transport

PROBLEMY / WYZWANIA

DZIAŁANIA

OCZEKIWANE EFEKTY

Zmniejszenie negatywnego wpływu
transportu na środowisko naturalne
poprzez zwiększenie udziału transportu
publicznego w przemieszczaniu osób

Transport publiczny

Konieczność poprawy jakości transportu
publicznego poprzez realizację projektów
maksymalizujących integrację różnych
form transportu, co umożliwi optymalizację
międzygałęziową w transporcie publicznym

Poprawa warunków kształcenia
i wzrost dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami

W ramach budowy / przebudowy
obiektów dostosowanie ich do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami

Niedostosowanie do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami (problem
niewyrażony w logice interwencji
Programu)

Cel Priorytetu 8:
Rozwój społeczeństwa o wysokich
kwaliﬁkacjach zawodowych
poszukiwanych na rynku pracy

Poprawa warunków kształcenia

Wyposażenie w sprzęt dydaktyczny

Budowa / przebudowa obiektów
infrastruktury dydaktycznej, społeczno
-edukacyjbej, sportowej przy
obiektach dydaktycznych

Poprawa warunków kształcenia
i wzrost dostępności

Braki w wyposażeniu w sprzęt
dydaktyczny w kształceniu
na wszystkich poziomach

Niedostosowana infrastruktura
lokalowa/techniczna kształcenia
na wszystkich poziomach

Otworzenie teorii interwencji Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna

PROBLEMY / WYZWANIA

DZIAŁANIA

OCZEKIWANE EFEKTY
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Poprawa warunków kształcenia

Wyposażenie placówek edukacyjnych
w sprzęt i oprogramowanie usprawniające
zarządzaniie oświatą / placówką
edukacyjną

Niedostateczne wykorzystanie
nowoczesnych technologii w zarządzaniu
placówkami kształcenia na wszystkich
poziomach (potrzeba nie została wyrażona
w logice interwncji)
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Otworzenie teorii interwencji Priorytet IX. Zdrowie i rekreacja

Wyższa jakość i większa
dostępność usług medycznych
lecznictwa zamkniętego
i otwartego

Cel Priorytetu 9:
Poprawa stanu zdrowia mieszkańców

Dostosowanie wspartych
obiektów do potrzeb osób
niepełnosprawnych

Informatyzacja ZOZ-ów i wdrożenie
systemów zarządzania służbą zdrowia

NIewystarczające korzystanie z ICT
w zarządzaniu służbą zdrowia

Lepsze zarządzanie
w służbie zdrowia

Modernizacja wyposażenia i zakup
sprzętu medycznego

Remonty / przebudowy / rozbudowy
obiektów infrastruktury ochrony zdrowia

Udostępnienie infrastruktury
lecznictwa zamkniętego
osobom niepełnosprawnym

Słabe wyposażenie ochrony zdrowia

Zły stan infrastruktury ochrony zdrowia

PROBLEMY / WYZWANIA

DZIAŁANIA

OCZEKIWANE EFEKTY

Powstanie nowych i poprawa
jakości istniejących
ogólnodostępnych obiektów
o charakterze sportowym
i rekreacyjnym

Budowa nowych i poprawa oferty / jakości
istniejących ogólnodostępnych
ośrodków sportu i rekreacji

Brak infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej w niektórych
lokalizacjach w regionie
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