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1. Streszczenie

Zgodnie z założeniami głównym celem badania była weryfikacja zaprojektowanego sposobu
wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach wybranych instrumentów oraz ocena skuteczności dotychczasowej realizacji przyjętych założeń. Cele badania
zostały zrealizowane przy wykorzystaniu triangulacji metodologicznej zakładającej udział danych ze źródeł zarówno pierwotnych, jak i zastanych. W tym celu przeprowadzono szereg prac
analitycznych (desk research) oraz badań terenowych (IDI, TDI, CATI, FGI, wywiady eksperckie).
Z przeprowadzonej analizy stopnia osiągnięcia wskaźników pośrednich i docelowych przypisanych do poszczególnych ZIT/RIT oraz prognozy osiągnięcia wartości wskaźników w 2023 r.
wynika, iż osiągnięcie założonych wartości wskaźników postępu finansowego i rzeczowego,
poza nielicznymi wyjątkami, należy uznać za niezagrożone. W przypadku poddziałań, w których, z różnych względów, nie udało się dotychczas pozytywnie rozstrzygnąć przeprowadzonych naborów, trudno jest jednoznacznie przewidzieć rezultaty kolejnych planowanych
konkursów. Czynniki utrudniające osiągnięcie wskaźników w większości przypadków mają
charakter wewnętrzny, a więc w dużym stopniu zależą od IZ oraz IP ZIT/RIT. Wśród najbardziej istotnych czynników wewnętrznych wymienić należy przeszacowane docelowe wartości
wskaźników, konieczność wynikania projektów z pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO
WSL programu rewitalizacji, zbyt skomplikowane warunki formalne prowadzące do błędnego
wypełniania wniosków o dofinansowanie, skutkującego jego odrzuceniem. Wśród zidentyfikowanych czynników o charakterze zewnętrznym znajdują się: długotrwała procedura opracowywania i uchwalania dokumentów programowych na szczeblu krajowym i lokalnym, niski
stopień bezrobocia, utrudniający pozyskanie osób zainteresowanych udziałem w projektach
skierowanych do osób poszukujących pracy, trudności zgłaszane przez beneficjentów dotyczące rekrutacji odbiorców ostatecznych wsparcia, wzrost popytu na usługi budowlane oraz
usługi związane z efektywnością energetyczną i OZE, prowadzący do wzrostu kosztów realizacji projektów.
Trudno jednoznacznie ocenić, która forma realizacji projektów jest bardziej atrakcyjna dla beneficjentów – konkursy w formule ZIT/RIT czy konkursy poza tą formułą. Analiza stopnia zainteresowania wnioskowaniem w obu formach konkursów wskazuje, iż ZIT/RIT mogą być bardziej atrakcyjne w przypadku projektów infrastrukturalnych, natomiast konkursy poza ZIT/RIT
– w przypadku projektów „miękkich”. Oprócz niezaprzeczalnej korzyści dla wnioskodawców,
jaką jest mniejsza niż w przypadku konkursów przeznaczonych dla całego województwa konkurencja między podmiotami ubiegającymi się o dofinansowanie, a tym samym większe szanse
na uzyskanie wsparcia, wydaje się, iż realizacja projektów w formie zintegrowanych inwestycji
terytorialnych jest korzystna zwłaszcza dla małych gmin startujących w partnerstwach z silniejszymi podmiotami, które nie byłyby w stanie samodzielnie ubiegać się i realizować projektu ze względu na ograniczenia finansowe i organizacyjne. W przypadku dużych miast bilans
zysków i strat nie jest już tak jednoznaczny. Oprócz korzyści związanych z większymi szansami na otrzymanie dofinansowania i możliwością zakładania partnerstw, należy też wskazać
na mniejszą pulę dostępnych środków w ramach osi współfinansowanych z EFS oraz możliwe
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trudności z przygotowaniem i zatwierdzeniem lokalnych dokumentów programowych, takich
jak program rewitalizacji.
Subregiony dostosowały wiązki projektów zawarte w Strategiach ZIT/RIT do potrzeb i problemów zidentyfikowanych na obszarach objętych instrumentem ZIT/RIT. Szeroki zakres zgłoszonych obszarów tematycznych wymagających interwencji miał przełożenie na dość dużą
liczbę wiązek projektów, do których przypisano poddziałania dedykowane ZIT/RIT w RPO
WSL 2014-2020. Zdecydowana większość wniosków w ramach naborów dotyczących EFRR
zawierała informację o występujących powiązaniach i je uzasadniała. W przypadku EFS, powiązania te wykazywane były znacznie rzadziej. Bardziej efektywne w kontekście zapewnienia zintegrowania projektów jest tworzenie wiązek projektów łączących komplementarne
PI (EFRR w połączeniu z EFS). Projekty ocenione pozytywnie i wybrane do realizacji cechują
się większym odsetkiem powiązań z wiązkami projektów wskazanymi w Strategiach ZIT/RIT,
aniżeli te w złożonych wnioskach o dofinansowanie. Należy więc wnioskować, że instytucje
biorące udział w ocenie wniosków dokonywały wyboru projektów w jak największym stopniu
zintegrowanych. Najwyższy odsetek powiązanych projektów realizowanych jest w Subregionie Południowym.
Integracja terytorialna realizowana jest za pomocą synchronizacji i koordynacji działań w sposób równorzędny między kilkoma podmiotami, dokonywanej przy pełnej współpracy. Zintegrowane projekty w takim rozumieniu można w największym stopniu zaobserwować w zakresie niskoemisyjnego transportu miejskiego, infrastruktury drogowej, centrów przesiadkowych,
przekształcania obszarów poprzemysłowych czy edukacji zawodowej, zwiększającej szansę
osób uczących się na uzyskanie pracy w mieście rdzeniu obszaru funkcjonalnego.
Efekt synergii może być dużą wartością dodaną projektu, co podkreślano m.in. w trakcie wywiadów IDI oraz badania CATI. Efekt ten najczęściej dostrzegany jest przez beneficjentów
przy okazji partnerstw projektowych, dlatego – uzasadniając swoje oczekiwania odnośnie do
wystąpienia takiego efektu – ankietowani podkreślali liczne korzyści wynikające ze wspólnych
przedsięwzięć. Respondenci dostrzegają jednocześnie znaczenie połączenia projektów współfinansowanych ze środków EFS i EFRR, co gwarantuje kompleksowość interwencji podejmowanej na danym obszarze.
Projekty ZIT/RIT w większości są projektami indywidualnymi koncentrującymi się na polityce
gminy i jej zadaniach własnych. Partnerstwa w sposób naturalny są dobierane w tych obszarach, w których samorząd ma większe potrzeby do realizacji zadania własnego. Dodatkowo
należy zaznaczyć, że partnerstwa zawiązały się w subregionach w perspektywie unijnej 20072013, dlatego też podmioty często niechętnie przystępują do zupełnie nowych partnerstw, nawiązują natomiast współpracę ponownie ze znanymi sobie jednostkami. Jednocześnie szerszy
zakres partnerstw jest widoczny w projektach EFS ze względu na możliwość animacji działań
miękkich przez kilka podmiotów reprezentujących różnorodne środowiska. Trudności w organizacji partnerstw mają przeważnie naturę formalną. Projekty partnerskie podlegają dłuższemu procesowi przygotowań wynikającemu z potrzeby odpowiedniego podziału odpowiedzialności pomiędzy uczestniczące komórki, bardziej skomplikowanych procedur, przepływów
finansowych i zarządzania projektem. Dodatkowe obowiązki formalne i organizacyjne powodują, że chęć realizacji projektów partnerskich pozostaje niższa niż indywidualnych, gdzie panuje jasny podział odpowiedzialności i zadań. Wnioskodawcy/beneficjenci, którzy nie zdecydowali się na projekt partnerski, najczęściej uzasadniali ten fakt tym, że podjęcia takich działań
nie wymagał charakter projektu bądź w regulaminach konkursów nie istniały zapisy na temat
konieczności podjęcia przedsięwzięcia wraz z partnerem.
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Znaczącą częścią działalności biur ZIT/RIT jest pełnienie wobec wnioskodawców i beneficjentów funkcji wspierającej i szkoleniowej. Jednocześnie animują współpracę między sąsiadującymi JST i tworzą nieformalne okazje do transferu wiedzy, co z kolei skutkuje efektywniejszymi
porozumieniami między beneficjentami przy realizacji powiązanych projektów.
Obszerna liczba Poddziałań dedykowanych ZIT i RIT może rozmywać znaczenie i pojęcie zintegrowanego podejścia do rozwoju. Beneficjenci mają prawo uzasadnić zintegrowanie swojego projektu w ramach wiązki projektów przewidzianych do realizacji w ramach Strategii ZIT/
RIT, nie posiadając wyczerpującej wiedzy na temat faktycznej realizacji przedsięwzięć przez
inne podmioty. Niekiedy w sposób fikcyjny powstają powiązania pomiędzy inwestycjami od
siebie odległymi i niełączącymi się w jedną, spójną całość. W większości przypadków beneficjenci wykonują projekty w sposób niezależny od innych podmiotów. Szeroki zakres wsparcia
możliwego do uzyskania, w połączeniu z konkursowym trybem wyboru projektów, sprzyja realizacji rozproszonych przedsięwzięć, które – mimo oddziaływania na spełnienie danego celu
założonego w Strategii ZIT/RIT – nie reprezentują we wspólnym ujęciu podejścia zintegrowanego. Jednym z podstawowych celów ZIT, wskazanym w wytycznych Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, jest bowiem
„zwiększenie efektywności podejmowanych interwencji poprzez realizację zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i obszarów powiązanych
z nimi funkcjonalnie”.
Podział na subregiony silnie akcentuje powiązania administracyjne, w oparciu o które realizowanych jest wiele zadań. Powiązania funkcjonalne w ramach subregionów są zbyt słabe, by
interwencja mogła odbywać się w sposób faktycznie zintegrowany. Brak imperatywu nie zachęca do nawiązywania formalnych bądź nieformalnych relacji między włodarzami. Istnieje silna potrzeba tworzenia sieciowych partnerstw oraz inspiracji samorządów do współdziałania.
Głównym identyfikowanym czynnikiem, który wpływa zarówno na skalę projektów realizowanych w ramach ZIT i RIT, jak i na sam charakter projektów, jest decyzja Komisji Europejskiej
o stosowaniu wyłącznie trybu konkursowego. Analiza rozwiązań stosowanych w innych regionach wykazuje, że tryb taki nie jest konieczny, a przykład województwa pomorskiego wskazuje
wręcz, że dopuszczane jest odwrotne rozwiązanie, czyli stosowanie wyłącznie trybu pozakonkursowego zarówno w obszarze EFRR, jak i EFS. Stosowanie trybu konkursowego sprawia, że
projekty są rozproszone, a wnioskodawcy rzadko tworzą partnerstwa i aplikują o dofinansowanie działań o charakterze faktycznie zintegrowanym. Postęp we wdrażaniu ZIT na Pomorzu, lecz także potrzeba zwiększenia zintegrowania projektów sprawiają, że takie rozwiązanie
powinno zostać wprowadzone w kolejnej perspektywie finansowej.
Badaniem objęto również postęp wdrażania wsparcia działań wynikających z LSR. Analizy dotyczyły poddziałań 7.1.3, 9.1.4, 9.2.4, 9.3.1, 10.2.4 oraz 10.3.5 RPO WSL 2014-2020. Skuteczność wydatkowania alokacji oceniono jako niewystarczającą na obecnym etapie, stwarzającą
zagrożenie niewykorzystania środków. Sytuacja ta wynika z małej liczby ogłoszonych konkursów, stosunkowo niskiego zainteresowania konkursami ogłoszonymi i wysokiego odsetka
wnioskodawców nieskutecznych.
Pozytywnie oceniono zakres wsparcia w ramach RPO WSL, jako adekwatnie dobrany do potrzeb LGD/LGR. Cele wszystkich LSR są spójne z poddziałaniem 9.1.4 i niemal wszystkich –
z poddziałami 9.2.4 oraz 9.3.1. Mniejszą spójność wykazują poddziałania 7.1.3 i 10.2.4. Dodatkowo poddziałania 9.1.4 i 9.2.4 odpowiadają często na więcej niż jeden cel danej LSR,
w przypadku pozostałych poddziałań rzadziej zachodzi taka zależność.
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Badanie pozwoliło stwierdzić, iż problem niewystarczającego postępu wdrażania jest m.in. wynikową zastosowanej formuły pośredniej wsparcia LSR w ramach RPO. LGD/LGR skupiają swoją uwagę przede wszystkim wokół PROW/PO RYBY, ponieważ to tam spoczywa bezpośrednio
na nich obowiązek realizacji pewnych działań, w tym także wypełnienia wskaźników. Tym samym na drugi plan schodzą starania o wykorzystanie środków w ramach RPO, gdzie rola grup
ogranicza się do opiniowania, czy wniosek jest zgodny z LSR i/lub możliwości złożenia wniosku
przez LGD w ramach wybranych poddziałań. Należałoby całkiem odejść od wsparcia działań
wynikających z LSR w ramach RPO bądź zastosować formułę bezpośrednią, która wzmocni
zaangażowanie LGD/LGR we wdrażanie. W ramach obecnej perspektywy zarekomendowano
kontynuację dotychczasowych i wdrożenie dodatkowych działań promocyjno-informacyjnych.
Barierą w aplikowaniu o środki w ramach RPO w przypadku działań EFS okazały się grupy docelowe w projektach EFS. Zmiana sytuacji na rynku pracy, spadek bezrobocia spowodowały,
iż znacznie trudniej pozyskać osoby bezrobotne do projektów, a uczestników pozyskanych –
utrzymać w projektach do końca. Stąd potencjalni beneficjenci nie decydują się na składanie
wniosków, w szczególności gdy na terenie prowadzony jest już projekt skierowany do podobnej grupy docelowej. Zarekomendowano dalsze podejmowanie starań w zakresie renegocjacji
wartości docelowych wybranych wskaźników.
Raport zamyka tabela zawierająca propozycję 5 rekomendacji wraz ze sposobem ich wdrożenia.
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2. Summary

According to the assumptions, the main purpose of the study was to verify the designed method of implementation of the integrated approach to territorial development within the framework of selected instruments and evaluation of the effectiveness of the implementation of the
adopted solutions so far. The objectives of the study were achieved with the use of methodological triangulation assuming the incorporation of data both from the primary and existing
sources. For that purpose, a number of analytical works (desk research) and field research (IDI,
TDI, CATI, FGI, experts’ interviews) were performed.
According to the conducted analysis of the degree of achievement of interim and target indicators allocated to individual ITI/RTI and the forecast of achievement of the indicator value in
2023, the achievement of the assumed values of the financial and substantive progress indicators should be considered, apart from few exceptions, to be under no risk. As regards submeasures, where, due to various reasons, it has not been possible so far to positively determine the
conducted selection, it is difficult to anticipate clearly the results of the planned competitions.
Factors preventing the achievement of the indicators are, in the majority of cases, of an internal character, so, to a large extent, they depend on MA and IB of ITI/RTI. The most significant
internal factors include the target re-estimation of the indicator value, a necessity for the projects to derive from a revitalization programme having a positive opinion of MA of ROP of the
Silesia Region, excessively complicated formal conditions leading to errors in the completion
of applications for financing, resulting in the rejection thereof. The identified factors of an external character include: long-lasting procedure of development and adoption of programme
documents at the national and local level, low unemployment rate, hampering the solicitation
of people interested in the participation in projects addressed to people looking for a job, difficulties reported by beneficiaries, concerning the recruitment of ultimate beneficiaries of the
support, increase of demand for construction services and services connected with energy efficiency and RES, leading to an increase in costs of project implementation.
It is difficult to evaluate categorically which form of project implementation is more attractive
for beneficiaries – competitions in the ITI/RTI formula or competitions conducted outside this
formula. An analysis of the degree of interest in applying in both of the aforementioned forms
of competitions indicates that ITI/RTI may be more attractive in the case of infrastructural projects, whereas competitions outside ITI/RTI formula – in the case of “soft” projects. Apart from
unquestionable benefits for applicants, which is less competition between entities applying
for financing than in the case of competitions covering the whole region, and therefore more
chances for obtainment of the support, it seems that the implementation of the projects in
the form of integrated territorial investments is beneficial mainly for small communes taking
part in partnerships with stronger entities which otherwise would not be able to apply for and
implement a project due to financial and organizational limitations. In the case of large cities,
the balance of profits and losses is not so clear anymore. Apart from benefits connected with
greater opportunities for obtainment of financing and a possibility of establishment of partnerships, we should also point out that there is a smaller pool of available funds within the
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axes financed under ESF and possible difficulties with the development and approval of local
programme documents, such as the revitalization programme.
Subregions adapted the project bundles covered by ITI/RTI Strategies to the needs and problems identified in the areas covered by the ITI/RTI instrument. The wide scope of submitted
thematic areas requiring intervention translated to quite a large number of project bundles
which were matched with dedicated ITI/RTI submeasures of ROP of the Silesia Region 20142020. A definite majority of applications covered by the selection concerning ERDF contained
information about the present links and their justification. As regards ESF, such links were
demonstrated with much less frequency. What is more effective in the context of ensuring
integration of projects is the establishment of project bundles combining complementary IP
(ERDF combined with ESF). The projects which were positively evaluated and selected for
implementation are characterized by a greater percentage of links with the project bundles
indicated in ITI/RTI Strategies than those covered by submitted applications for financing. So
we should conclude that the institutions taking part in the evaluation of applications selected
projects which were integrated to the maximum degree. The greatest percentage of associated projects is implemented in the South Subregion.
Territorial integration is implemented by means of synchronization and co-ordination of measures in a parallel manner between various entities, carried out based on full co-operation. Integrated projects defined in this way may be encountered, to the greatest degree possible,
with regard to low-emission city transport, road infrastructure, interchanges, transformation
of post-industrial areas or professional education, increasing the opportunities of students to
find a job in the core city of a given functional area.
The synergy effect may be a great added value of the project, which was emphasized, among
others, during the IDI interviews and CATI survey. Most commonly, this effect is perceived by
beneficiaries in the case of project partnerships, and that is why, justifying their expectations
concerning the occurrence of such effect, the respondents emphasized numerous benefits deriving from common undertakings. At the same time, the respondents perceive the significance
of combination of projects financed under ESF and ERDF, which guarantees the complexity of
the intervention undertaken in a given area.
ITI/RTI projects are mostly individual projects concentrating on commune policy and its
own tasks. Partnerships are naturally matched in the areas where the self-government has
more needs to implement its own task. In addition, we should point out that partnership were
formed in Subregions in the EU perspective of 2007-2013, and that is why entities are often
unwilling to establish totally new partnerships, re-establishing co-operation with the entities
they already know. A the same time, a wider scope of partnerships is encountered in the case
of ESF projects due to a possibility of animation of sift measures by a few entities representing
various environments. Difficulties concerning organization of partnerships are usually of a formal nature. Partnership projects are subject to a longer period of preparation resulting from
a need of appropriate distribution of liability between the participating units, more complicated procedures, financial cash flows and project management. In addition, formal and organizational duties mean that there is not so much willingness to implement partnership projects
as in the case of individual projects where there is a clear division of responsibility and tasks.
Applicants/beneficiaries who do not decide to take on a partnership project usually justified
this by the fact that the undertaking of such measured was not required by the character of
the project or the competition regulations did not contain provisions concerning a necessity of
taking on the undertaking with a partner.
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A significant part of the operations of the ITI/RTI Offices is constituted by the serving of
a supporting and training function for applicants and beneficiaries. At the same time, they animate co-operation between neighbouring territorial self-government units and open up informal opportunities for transfer of knowledge which, in turn, results in more effective agreements between beneficiaries in the implementation of related projects.
A large number of Submeasures dedicated to ITI and RTI may dilute the meaning and notion of
an integrated approach to development. Beneficiaries are entitled to justify the integration of
their projects within a project bundle designated for implementation within the ITI/RTI Strategy, having no comprehensive knowledge about the actual implementation of undertakings by
other entities. Sometimes, fictitious links are formed between investments which are remote
and which do not form a single, coherent whole. In the majority of cases, beneficiaries implement projects in a manner which is independent of other entities. The wide scope of the support which may be obtained, combined with the competition procedure for project selection,
contributes to the implementation of dispersed undertakings which, despite of the fact that
they have an impact on the fulfilment of a given objective covered by a ITI/RTI Strategy, do not
represent an integrated approach in a common approach. That is because one of the main objectives of ITI, as indicated in the guidelines of the Ministry of the Regional Development, The
rules of implementation of Integrated Territorial Investments in Poland is “an increase of effectiveness
of undertaken interventions through implementation of integrated projects corresponding in a complex manner to the needs and problems of cities and areas which are functionally related to them”.
A division to subregions strongly emphasizes administrative links, which form the basis for
implementation of many tasks. Functional relations within Subregions are too weak for the
intervention to take place in an actually integrated manner. The lack of imperative does not
encourage to the establishment of formal or informal relations between the heads of subregions. There is a strong need to establish network partnerships and inspire self-governments
for co-operation.
The main identified factor which affects both the scale of projects implemented within ITI and
RTI, and the character of projects themselves, is the decision of the European Commission on
application solely the competition procedure. An analysis of solutions applied in the other regions signifies that such procedure is not necessary, and the example of the Pomerania region
shows that it is permitted to apply a reverse solution, i.e. the application of only a non-competition procedure, both in the ERDF and ESF area. The application of the competition procedure
means that projects are dispersed, and applicants rarely form partnerships and they rarely apply for financing of measures which are actually integrated. Progress in the implementation of
ITI in the Pomerania Region, but also a need to increase the integration of projects mean that
such solution should be implemented in the next financial perspective.
The research also covered the progress of implementation of support for measures covered by
LDS. The analyses applied to submeasures 7.1.3, 9.1.4, 9.2.4, 9.3.1, 10.2.4 and 10.3.5 of ROP
of the Silesia Region 2014-2020. The effectiveness of expenditure of allocation was evaluated
as insufficient at the present stage, creating a risk that the funds will not be used. This situation
is connected with a small number of announced competitions, a relatively low interest in the
announced competitions and a high degree of ineffective applicants.
Positive evaluation was given to the scope of support under ROP of the Silesia Region as being
adequately selected for the Local Action Group / Local Fishery Group. The objectives of all
LDSs are coherent with 9.1.4 submeasure and of almost all with the 9.2.4 and 9.3.1 submeasures. 7.1.3 and 10.2.4 submeasures re characterized by less cohesion. In addition, 9.1.4 and
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9.2.4 submeasures often meet more than one objective of a given LDS, whereas in the case of
other submeasures such relation does not often occur.
The survey helped us to determine that the problem of insufficient implementation progress
is, among other things, a result of the applied formula of interim LDS support within ROP. Local
Action Groups / Local Fishery Groups focus their attention mainly on the Rural Development
Programme / Operational Programme Fisheries and the Sea, because it is there that they have
a duty to implement certain measures, including the meeting of indicators. Therefore, their
efforts to use the funds within the ROP, where the role of the Groups is limited to granting an
opinion on whether the submitted application is consistent with the LDS and/or whether it is
possible to submit an application through LDS within the framework of selected submeasures
become secondary. We should depart altogether from the support of measures under LDS
within the framework of ROP or we should apply a direct formula which will strengthen the
involvement of Local Action Groups / Local Fishery Groups in the implementation. Within the
present perspective, it was recommended to continue the existing informational and promotional activities and implement additional ones.
A barrier in the application for funds within ROP in the event of measures covered by ESF
turned out to be constituted by target groups involved in ESF projects. A change of the situation in the labour market, a drop in unemployment meant that it is much more difficult to obtain
unemployed people for projects, and to retain the obtained people in the projects to the end.
That is why, potential beneficiaries do not take a decision to submit applications, in particular
when another project addressed to a similar target group is already under implementation in
a given area. Further efforts to renegotiate the target values of selected indicators were recommended.
The report is closed with a table containing a suggestion of 5 recommendations, including the
method of their implementation.
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3. Wprowadzenie

Cele badania
Zgodnie z założeniami głównym celem badania była weryfikacja zaprojektowanego sposobu
wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach wybranych instrumentów oraz ocena skuteczności dotychczasowej realizacji przyjętych założeń.
Cel główny był realizowany poprzez następujące 4 cele szczegółowe:
1. Ocena dotychczasowego postępu wdrażania przyjętego podejścia terytorialnego w ramach
mechanizmów ZIT i RIT.
2. Ocena zintegrowania projektów wdrażanych w ramach instrumentów ZIT i RIT.
3. Ocena systemu wdrażania instrumentów ZIT i RIT.
4. Ocena postępu wdrażania wsparcia działań wynikających z LSR.
Do każdego z ww. celów przypisane zostały szczegółowe pytania badawcze. Odpowiedź na nie
stanowi część główną niniejszego raportu.

Zakres przedmiotowy
Badaniem został objęty mechanizm wsparcia wymiaru terytorialnego w ramach RPO WSL
2014-2020 i postępy we wdrażaniu przedmiotowego podejścia, uwzględniając instrumenty
ZIT, RIT oraz wsparcie na działania wynikające z LSR, czyli następujące poddziałania:


ZIT realizowane na obszarze funkcjonalnym miasta (Subregion Centralny): 3.1.1, 4.1.1,
4.3.1, 4.5.1, 5.1.1, 5.2.1, 5.4.1, 7.1.1, 7.3.1, 7.4.1, 8.1.1, 8.2.1, 8.3.1, 9.1.1, 9.2.1, 10.2.1,
10.3.1, 11.1.1, 11.2.1, 11.4.1, 12.1.1, 12.2.1,



RIT realizowane na obszarach terytorialnych Subregionów Północnym, Zachodnim i Południowym: 3.1.2, 4.1.2, 4.3.2, 4.5.2, 5.1.2, 5.2.2, 7.1.2, 7.3.2, 8.1.2, 8.2.2, 9.1.2, 9.2.2, 10.2.2,
10.3.2, 11.1.2, 11.2.2, 11.4.2, 12.1.2, 12.2.2,



Wsparcie na działania wynikające z LSR obejmujące obszary wiejskie i rybackie obejmuje:
7.1.3, 9.1.4, 9.2.4, 9.3.1, 10.2.4, 10.3.5.

Zakres czasowy
Badanie objęło okres 2014-2023.

Metodologia
Metodologia badania zakładała przeprowadzenie desk research, w tym analizy danych pochodzących z Lokalnego Systemu Informacji, indywidualnych wywiadów pogłębionych, wywiadów
eksperckich, telefonicznych wywiadów pogłębionych, CATI oraz zogniskowanego wywiadu
grupowego.
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4. Opis wyników badania

4.1. Ocena dotychczasowego postępu
wdrażania przyjętego podejścia
terytorialnego w ramach mechanizmów
ZIT i RIT

Jaka jest skuteczność wdrażania instrumentu ZIT i poszczególnych RIT w rozumieniu stopnia osiągnięcia wartości wskaźników postępu rzeczowego oraz finansowego?
W jakim stopniu możliwe jest osiągnięcie założonych wartości pośrednich i docelowych
wskaźników przypisanych do ZIT oraz poszczególnych RIT?
Czy istnieją czynniki utrudniające osiągnięcie założonych wartości wskaźników przypisanych do ZIT oraz poszczególnych RIT, zarówno wartości pośrednich, jak i docelowych? Jeśli
tak, to których wskaźników to dotyczy?
Czy istnieje znaczące zagrożenie nieosiągnięcia wartości wskaźników przypisanych do ZIT
oraz poszczególnych RIT? Których wskaźników dotyczy ewentualne zagrożenie?

Skuteczność wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju
terytorialnego
W celu przeprowadzenia oceny skuteczności wdrażania instrumentu ZIT i RIT w poszczególnych subregionach województwa śląskiego dokonano analizy dotychczasowego postępu
finansowego i rzeczowego w ramach poddziałań realizujących projekty w formule ZIT/RIT.
Zestawienie obrazujące stan realizacji wskaźników pozwoli z jednej strony na diagnozę stanu
wdrażania środków przeznaczonych do realizacji w formie zintegrowanych inwestycji, z drugiej zaś będzie podstawą do przeprowadzenia prognozy osiągnięcia wartości pośrednich i docelowych wskaźników przypisanych do poszczególnych ZIT/RIT. Oszacowanie stopnia osiągnięcia zakładanych wartości będzie natomiast pomocne podczas formułowania wniosków
odnoszących się do możliwości wprowadzenia działań naprawczych, wspomagających proces
wdrażania środków w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych.

Postęp finansowy – stan obecny
Analiza wartości osiągniętych wskaźników postępu finansowego została przeprowadzona
w oparciu o dane pozyskane z Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia
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Wykonawczego Komisji (UE) nr 215/20141 postęp finansowy wylicza się na podstawie całkowitej kwoty wydatków kwalifikowalnych, wprowadzonej do systemu rachunkowości instytucji
certyfikującej i poświadczonej przez tę instytucję. Wartości wskaźników postępu finansowego (pośrednich i docelowych) określone są w porozumieniach w sprawie powierzenia zadań
z zakresu realizacji poszczególnych instrumentów w ramach RPO WSL. W celu porównania
całkowitej kwoty certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych do wskaźników zawartych
w porozumieniach wykorzystano dostępne dane przekazane przez IZ RPO WSL, zawierające
całkowite wydatki kwalifikowalne z zatwierdzonych wniosków o płatność.
Wynikiem takiego porównania są tabele prezentujące stopień osiągnięcia wskaźników pośrednich i docelowych postępu finansowego w poszczególnych subregionach wdrażających ZIT/
RIT.
Tabela 1. Stan osiągnięcia wskaźników postępu finansowego ZIT w Subregionie
Centralnym2
Całkowita kwota certy- Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalfikowanych wydatków
kwalifikowalnych w uję- nych w ujęciu narastającym w zł
Oś ciu narastającym w EUR
z Porozumienia
z Porozumienia
(wg kursu 1 euro = 4,26 zł2)
2018
III

4 644 576

2023
30 556 421

2018
19 785 893,76

2023

Szacowana wartość całkowitych Realizacja Realizacja
certyfikowanych wskaźwskaźwydatków kwali- nika na
nika na
2018r.
fikowalnych
2023r. (%)
(w %)
(w zł)

130 170 353,46

0,00

0,00

0,00

335 519 742,78 2 503 878 691,26

95 736 327,87

28,53

3,82

IV

78 760 503 587 764 951

V

17 831 026

78 898 345

75 960 170,76

336 106 949,70

179 232,65

0,24

0,05

VII

3 620 466

13 610 775

15 423 185,16

57 981 901,50

0,00

0,00

0,00

VIII

1 565 997

10 510 049

6 671 147,22

44 772 808,74

0,00

0,00

0,00

IX

11 995 698

47 982 791

51 101 673,48

204 406 689,66

386 404,24

0,76

0,19

X

18 213 045

78 844 352

77 587 571,70

335 876 939,52

1 197 421,18

1,54

0,36

XI

8 375 207

45 517 427

35 678 381,82

193 904 239,02

3 435 763,10

9,63

1,77

XII

8 386 049

39 371 121

35724568,74

167 720 975,46

10 435 680,63

29,21

6,22

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z LSI, stan na 22.08.2017 r.
Najwyższe wartości wskaźnika obserwuje się w przypadku osi XII, dotyczących infrastruktury kształcenia przedszkolnego oraz zawodowego, a także osi IV, w ramach której realizowano projekty związane z efektywnością energetyczną, odnawialnymi źródłami energii oraz niskoemisyjnym transportem miejskim. Jednocześnie to właśnie poddziałania osi IV stanowiły
grupę projektów, na realizację których przeznaczono zdecydowaną większość środków w ramach ZIT. Spowodowane to było specyfiką projektów realizowanych w tej osi, w szczególności
1

2

Art. 5 ust. 2 Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiające zasady
wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji
kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.
Średni kurs euro z dnia 31.08.2017 wg informacji na portalu Narodowego Banku Polskiego.
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dużymi projektami w ramach poddziałania 4.5.1 polegającymi na zakupie nowoczesnego taboru komunikacji miejskiej (największe projekty w Katowicach i w Sosnowcu). W przypadku
5 spośród 9 osi stopień osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników postępu finansowego
przypadających na połowę perspektywy finansowej 2014-2020 nie przekracza 1%, przy czym
w przypadku trzech z nich (III, VII oraz VIII) stopień osiągnięcia wskaźników wynosi 0. Są to
osie dedykowane projektom dotyczącym konkurencyjności MŚP, regionalnego rynku pracy
oraz regionalnych kadr gospodarki opartej na wiedzy.
Biorąc pod uwagę stopień realizacji wartości wskaźników docelowych wyznaczonych na rok
2023, najwyższe wartości notuje się, podobnie jak w przypadku wartości pośrednich, w poddziałaniach osi XII (6,22%) oraz IV (3,82%). Najniższe wartości wskaźnika osiągnięto natomiast
w przypadku osi III, VII oraz VIII.
Tabela 2. Stan osiągnięcia wskaźników postępu finansowego RIT w Subregionie
Północnym3
Całkowita kwota certy- Całkowita kwota certyfikowafikowanych wydatków
nych wydatków kwalifikowalkwalifikowalnych w uję- nych w ujęciu narastającym w zł
ciu narastającym w EUR
z Porozumienia
Oś
z Porozumienia
(wg kursu 1 euro = 4,26 zł)3
2018

2023

2018

2023

Szacowana wartość całkowitych
Realizacja
certyfikowanych
Realizacja
wskaźwydatków kwaliwskaźnika na
fikowalnych z zanika na
2018r.
twierdzonych
2023r. (%)
(w %)
wniosków o płatność (w zł)

III

89 412

588 235

380 895,12

2 505 881,10

0,00

0,00

0,00

IV

7 842 011

58 522 472

33 406 966,86

249 305 730,72

861 744,32

2,58

0,35

V

6 131 910

27 132 346

26 121 936,60

115 583 793,96

0,00

0,00

0,00

VII

524 959

1 973 531

2 236 325,34

8 407 242,06

0,00

0,00

0,00

VIII

105 860

710 471

450 963,60

3 026 606,46

0,00

0,00

0,00

I.

1 141 730

4 566 921

4 863 769,80

19 455 083,46

0,00

0,00

0,00

X

3 276 539

14 184 151

13 958 056,14

60 424 483,26

752 368,68

5,39

1,25

XI

1 100 095

5 978 775

4 686 404,70

25 469 581,50

728 829,16

15,55

2,86

XII

1 892 502

8 884 988

8 062 058,52

37 850 048,88

174 747,67

2,17

0,46

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z LSI, stan na 22.08.2017 r.
W Subregionie Północnym najwyższe wartości wskaźnika postępu finansowego na 2018 r. cechują poddziałania osi XI, związane z wzmocnieniem potencjału (15,55%) oraz osi X, poświęcone rewitalizacji oraz infrastrukturze społecznej i zdrowotnej (5,39%). Zerowe wartości wskaźnika występują w poddziałaniach 5 osi – III, V, VII, VIII oraz IX.
W przypadku wskaźników docelowych, przewidzianych do osiągnięcia w roku 2023, najwyższe wartości osiągnięto w poddziałaniach osi XI oraz X. W pozostałych osiach wartość wskaźnika nie przekracza 1%.

3
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Średni kurs euro z dnia 31.08.2017 wg informacji na portalu Narodowego Banku Polskiego.

Tabela 3. Stan osiągnięcia wskaźników postępu finansowego RIT w Subregionie
Południowym4
Całkowita kwota certy- Całkowita kwota certyfikowafikowanych wydatków
nych wydatków kwalifikowalkwalifikowalnych w uję- nych w ujęciu narastającym w zł
Oś ciu narastającym w EUR
z Porozumienia
z Porozumienia
(wg kursu 1 euro = 4,26 zł)4
2018

2023

2018

2023

Szacowana wartość całkowitych
Realizacja Realizacja
certyfikowanych
wskaźwskaźwydatków kwalinika
na
nika na
fikowalnych z za2023r.
(%)
2018r.
twierdzonych
(w %)
wniosków o płatność (w zł)

III

-

-

-

-

-

-

-

IV

9 925 090

74 067 839

42 280 883,40

315 528 994,14

29 864 263,89

70,63

9,46

V

3 078 997

13 623 882

13 116 527,22

58 037 737,32

0,00

0,00

0,00

313 755

1 179 528

1 336 596,30

5 024 789,28

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

IX

1 185 822

4 743 288

5 051 601,72

20 206 406,88

79 241,82

1,57

0,39

X

2 102 372

9 101 176

8956104,72

38 771 009,76

0,00

0,00

0,00

XI

1 556 693

8 460 288

6631512,18

36 040 826,88

280 455,78

4,23

0,78

XII

2 666 610

12 519 294

11359758,60

53 332 192,44

8 842 973,10

77,84

16,58

VII
VIII

-„ – wskaźnik nie występuje w danym ZIT/RIT

„

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z LSI, stan na 22.08.2017 r.
W Subregionie Południowym, w odróżnieniu od pozostałych subregionów województwa, projekty w formule RIT realizowane są w ramach 7 osi priorytetowych – nie przewidziano alokacji
na projekty dotyczące konkurencyjności MŚP oraz regionalnych kadr gospodarki opartej na
wiedzy. Biorąc pod uwagę stopień osiągnięcia wyznaczonych wskaźników postępu finansowego na rok 2018 w poszczególnych osiach w Subregionie Południowym, w chwili obecnej
najwyższy stopień realizacji wskaźnika występuje w przypadku poddziałań realizowanych
w ramach osi XII, dotyczących infrastruktury edukacyjnej – wartość certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych stanowi 77,84% wyznaczonej wartości wskaźnika na rok 2018. Wysoką
wartość wskaźnika notuje się także w osi IV, dotyczącej efektywności energetycznej, OZE oraz
gospodarki niskoemisyjnej. W przypadku pozostałych osi wskaźniki pośrednie wahają się od 0
do 4,23%.
Jeśli zaś chodzi o stopień osiągnięcia wartości docelowych wskaźników postępu finansowego, najwyższą wartość wskaźnika notuje się przypadku osi XII (16,58%). Relatywnie wysoką
wartość osiągnięto również w poddziałaniach osi IV (9,46%). W pozostałych osiach wartość
wskaźnika nie przekracza 1%.

4

Średni kurs euro z dnia 31.08.2017 wg informacji na portalu Narodowego Banku Polskiego.

17

Tabela 4. Stan osiągnięcia wskaźników postępu finansowego RIT w Subregionie Zachodnim5
Całkowita kwota certy- Całkowita kwota certyfikowafikowanych wydatków
nych wydatków kwalifikowalkwalifikowalnych w uję- nych w ujęciu narastającym w zł
Oś ciu narastającym w EUR
z Porozumienia
z Porozumienia
(wg kursu 1 euro = 4,26 zł)5
2018

2023

2018

2023

Szacowana wartość całkowitych
Realizacja Realizacja
certyfikowanych
wskaźwskaźwydatków kwalinika
na
nika na
fikowalnych z za2023r.
(%)
2018r.
twierdzonych
(w %)
wniosków o płatność (w zł)

III

630 718

4 149 461

26 86 858,68

17 676 703,86

0,00

0,00

0,00

IV

6 273 117

46 814 308

26 723 478,42

199 428 952,08

584 517,15

2,19

0,29

V

4 706 436

20 824 940

20 049 417,36

88 714 244,40

0,00

0,00

0,00

VII

256 627

964 765

1 093 231,02

4 109 898,90

0,00

0,00

0,00

VIII

39 205

263 118

167 013,30

1 120 882,68

0,00

0,00

0,00

IX

1 707 024

6 828 096

7 271 922,24

29 087 688,96

0,00

0,00

0,00

X

6 373 850

27 592 424

27 152 601,00

117 543 726,24

15 965,40

0,06

0,01

XI

1 222 236

6 642 589

5 206 725,36

28 297 429,14

671 667,20

12,90

2,37

XII

2 115 316

9 931 059

9 011 246,16

42 306 311,34

9 776 046,26

108,49

23,11

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z LSI, stan 22.08.2017 r.

Postęp rzeczowy – stan obecny
W celu sporządzenia analizy stopnia osiągnięcia wskaźników rzeczowych poszczególnych ZIT/
RIT przeanalizowano dane z zatwierdzonych wniosków o płatność. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 215/20146, w przypadku wskaźników projektów
współfinansowanych z EFRR, jako osiągnięta traktowana była wartość wskaźnika deklarowana w zatwierdzonych wnioskach o płatność końcową, natomiast w przypadku wskaźników
projektów współfinansowanych z EFS – wartość deklarowana we wszystkich zatwierdzonych
wnioskach o płatność. Otrzymane wartości porównano do wskaźników zapisanych w Porozumieniach. Poniższa tabela ukazuje stan osiągnięcia wartości wskaźników postępu rzeczowego
założonych na 2018 r. na 22.08.2017 r.
Najwyższy procent osiągnięcia wskaźnika pośredniego obserwuje się w przypadku osi XII –
108,49% oraz osi XI – 12,90%. W pozostałych osiach stopnień osiągnięcia wskaźnika nie przekracza 4%. Najwyższy stopień osiągnięcia docelowej zakładanej wartości wskaźnika notuje się
w przypadku osi XII, dotyczącej inwestycji w infrastrukturę edukacyjną (23,11%). W pozostałych osiach stopień ten oscyluje wokół 0. Stosunkowo niskie wartości osiągniętych wskaźników,
zwłaszcza w przypadku wskaźników pośrednich na 2018 r., występujące w poszczególnych

5
6
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Średni kurs euro z dnia 31.08.2017 wg informacji na portalu Narodowego Banku Polskiego.
Art. 5 ust. 3 Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiające zasady
wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji
kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

osiach, poza wyjątkami, w ramach których wartości te sięgają kilkudziesięciu procent, wynikają
z faktu, iż projekty w większości przypadków nie są jeszcze zakończone, a zatem nie zostały
zgłoszone wszystkie wnioski o płatność.
Tabela 5. Stopień osiągnięcia wskaźników postępu rzeczowego na 2018 r.

12.2

12.2
7.1

8.2

9.1

11.2

%

12.1

Wartość

10.3

Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów
Powierzchnia obszarów objętych
rewitalizacją
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki
nad dziećmi lub infrastruktury
edukacyjnej
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki
nad dziećmi lub infrastruktury
edukacyjnej
Liczba
wspartych
obiektów
kształcenia zawodowego
Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi)
objętych wsparciem w programie
Liczba osób pracujących objętych
wsparciem w programie (łącznie
z pracującymi na własny rachunek)
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie
Liczba uczniów szkół i placówek
kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach
u pracodawcy

%

5.4

RIT Zachodni

Wartość

5.1

Południowy

%

4.5

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym
transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej
Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych
Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych
Długość sieci kanalizacji sanitarnej

RIT

Wartość

4.5

Wskaźnik

RIT Północny

%

4.5

ZIT
Wartość

Działanie

Stopień realizacji pośredniej wartości wskaźników na 2018r. w %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

500

105,7

0

0

0

0

303

254,62

0

0

0

0

15

1,88

0

0

0

0

0

0

1

100

0

0

9

3,66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

19

3,93

0

0

0

0

0

9,09

„-„ – wskaźnik nie występuje w danym ZIT/RIT w związku z brakiem tego typu interwencji w danym poddziałaniu

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z LSI, stan 22.08.2017 r.
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Biorąc pod uwagę wartości pośrednie przypisane do wskaźników odnoszących się do projektów współfinansowanych z EFRR, największe wartości wskaźników notuje się w przypadku
potencjału objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury
edukacyjnej w Subregionie Centralnym oraz Zachodnim, a także liczby wspartych obiektów
kształcenia zawodowego w Subregionie Południowym. W przypadku pozostałych wskaźników
notuje się minimalne bądź zerowe wartości – w ramach projektów realizujących te wskaźniki
nie zgłoszono bądź nie zatwierdzono jeszcze wniosków o płatność.
Analiza stanu osiągnięcia docelowych wartości wskaźników postępu rzeczowego na rok 2023
została oparta o taki sam sposób postępowania, jak w przypadku stanu osiągnięcia wskaźników pośrednich. Wyniki analizy prezentuje tabela 6.
Tabela 6. Stopień osiągnięcia docelowych wskaźników rzeczowych ZIT/RIT (na
2023 r.)

4.3
4.3
4.3
4.3
4.3

4.5

20

Zmniejszenie rocznego zużycia
energii pierwotnej w budynkach
publicznych
Szacowany roczny spadek emisji
gazów cieplarnianych
Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym
transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej

%

4.3

Wartość

4.3

%

4.1

Wartość

4.1

RIT Zachodni

%

4.1

Powierzchnia przygotowanych
terenów inwestycyjnych
Liczba jednostek wytwarzania
energii elektrycznej z OZE
Liczba jednostek wytwarzania
energii cieplnej z OZE
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
Szacowany roczny spadek emisji
gazów cieplarnianych
Liczba jednostek wytwarzania
energii elektrycznej z OZE
Liczba jednostek wytwarzania
energii cieplnej z OZE
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
Liczba gospodarstw domowych
z lepszą klasą zużycia energii
Stopień redukcji PM 10

RIT Południowy

Wartość

4.1

Wskaźnik

RIT Północny

%

3.1

ZIT
Wartość

Działanie

Stopień realizacji wartości docelowej wskaźników (2023r.)

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

36

1200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,01

0,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1
5.2
5.2

5.2
5.4
5.4

10.2

10.3

10.3

12.1

%

5.1

Liczba wspartych oczyszczalni
ścieków komunalnych
Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków
Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę
Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów
Masa wycofanych z użytkowania
i unieszkodliwionych wyrobów
zawierających azbest
Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów
Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów
Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego
statusu ochrony
Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ wyremontowanych/
objętych innymi robotami budowlanymi obiektów, w których
realizowane są usługi aktywizacji
społeczno-zawodowej
Powierzchnia obszarów objętych
rewitalizacją
Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi
strategiami rozwoju obszarów
miejskich
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki
nad dziećmi lub infrastruktury
edukacyjnej

Wartość

5.1

%

5.1

Wartość

5.1

RIT Zachodni

%

4.5

Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych
Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych
Szacowany roczny spadek emisji
gazów cieplarnianych
Długość sieci kanalizacji sanitarnej
Długość sieci wodociągowej

RIT Południowy

Wartość

4.5

Wskaźnik

RIT Północny

%

4.5

ZIT
Wartość

Działanie

Stopień realizacji wartości docelowej wskaźników (2023r.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

0

0

0

0

-

-

-

-

0

0

0

0

-

-

-

-

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

21

0

0

0

0

303

51

21

22

Wartość

%

Wartość

%

RIT Zachodni

%

Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki
12.2
nad dziećmi lub infrastruktury
edukacyjnej
Liczba
wspartych
obiektów
12.2
kształcenia zawodowego
Liczba osób pracujących po
opuszczeniu programu (łącznie
7.1
z pracującymi na własny rachunek)
Liczba osób, które uzyskały kwa7.1
lifikacje po opuszczeniu programu
Liczba osób bezrobotnych (łącz7.1 nie z długotrwale bezrobotnymi)
objętych wsparciem w programie
Liczba osób długotrwale bez7.1 robotnych objętych wsparciem
w programie (C)
Liczba osób z niepełnosprawno7.1 ściami objętych wsparciem w programie (C)
Liczba osób biernych zawodowo
7.1 objętych wsparciem w programie
(C)
Liczba osób w wieku 50 lat i wię7.1 cej objętych wsparciem w programie
Liczba osób o niskich kwalifika7.1 cjach objętych wsparciem w programie
Liczba osób pozostających bez
pracy, które otrzymały bezzwrot7.3
ne środki na podjęcie działalności
gospodarczej w programie
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS
7.3
środków na podjęcie działalności
gospodarczej
Liczba osób, które po opuszczeniu
7.4 programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie
Liczba osób, które uzyskały kwali7.4 fikacje lub nabyły kompetencje po
opuszczeniu programu
12.1

RIT Południowy

Wartość

Wskaźnik

RIT Północny

%

ZIT
Wartość

Działanie

Stopień realizacji wartości docelowej wskaźników (2023r.)

4

14

0

0

0

0

2

29

0

0

0

0

15

0,3

0

0

0

0

0

0

1

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

8

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

8.2

8.2

8.2

8.2

8.3

8.3

%

8.2

Wartość

8.2

%

8.1

Wartość

8.1

RIT Zachodni

%

8.1

Liczba pracowników zagrożonych
zwolnieniem z pracy oraz osób
zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych
wsparciem w programie
Liczba osób, które powróciły na
rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem
dziecka, po opuszczeniu programu
Liczba osób pozostających bez
pracy, które znalazły pracę lub
poszukują pracy po opuszczeniu
programu
Liczba utworzonych miejsc opieki
nad dziećmi w wieku do 3 lat
Liczba osób opiekujących się
dziećmi w wieku do lat 3 objętych
wsparciem w programie
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po
opuszczeniu programu
Liczba
mikroprzedsiębiorstw
oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój
cel rozwojowy dzięki udziałowi
w programie
Liczba osób pracujących objętych
wsparciem w programie (łącznie
z pracującymi na własny rachunek) (C)
Liczba
mikroprzedsiębiorstw
oraz małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie
Liczba osób pracujących (łącznie
z pracującymi na własny rachunek) w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie
Liczba osób pracujących o niskich
kwalifikacjach objętych wsparciem w programie
Liczba osób, które po opuszczeniu
programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie
Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie
profilaktyczne

RIT Południowy

Wartość

8.1

Wskaźnik

RIT Północny

%

7.4

ZIT
Wartość

Działanie

Stopień realizacji wartości docelowej wskaźników (2023r.)
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0
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-

-

-

-
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-

-

0

0

0

0

0

0

-

-

0
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0

0

0

0

-
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0

0

0

0

0

0

-
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0

0

0

0

0

0

-

-

-
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0

0

0

0

-

-

-

-

0

0

0

0

-

-

-
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0

0

0

0

-

-

-

-

0

0

0

0

-

-

-

-

0

0

0

0

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-
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9.2

9.2

9.2

24

%

9.2

Wartość

9.2

%

9.1

Wartość

9.1

RIT Zachodni

%

9.1

Liczba osób objętych programem
zdrowotnym dzięki EFS
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy,
uczestniczących w kształceniu
lub szkoleniu, zdobywających
kwalifikacje, pracujących (łącznie
z prowadzącymi działalność na
własny rachunek) po opuszczeniu
programu
Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej
Liczba projektów zrealizowanych
w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie
Liczba wspartych w programie
miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu
projektu
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie
ogólnym w programie
Liczba wspartych w programie
miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy,
uczestniczących w kształceniu
lub szkoleniu, zdobywających
kwalifikacje, pracujących (łącznie
z prowadzącymi działalność na
własny rachunek) po opuszczeniu
programu
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie

RIT Południowy

Wartość

9.1

Wskaźnik

RIT Północny

%

8.3

ZIT
Wartość

Działanie

Stopień realizacji wartości docelowej wskaźników (2023r.)
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2

0

0

251

51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wartość

%

Wartość

%

RIT Zachodni

%

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali
11.1 kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu
Liczba miejsc wychowania przed11.1 szkolnego
dofinansowanych
w programie
Liczba dzieci objętych w ramach
programu dodatkowymi zajęciami
11.1
zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej
Liczba
nauczycieli
objętych
11.1
wsparciem w programie
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystu11.2
jących doposażenie zakupione
dzięki EFS
Liczba nauczycieli kształcenia
zawodowego oraz instruktorów
praktycznej nauki zawodu, którzy
11.2
uzyskali kwalifikacje lub nabyli
kompetencje po opuszczeniu programu
Liczba uczniów szkół i placówek
kształcenia zawodowego uczest11.2
niczących w stażach i praktykach
u pracodawcy
Liczba nauczycieli kształcenia
zawodowego oraz instruktorów
11.2
praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych
11.2 w programie w sprzęt i materiały
dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego
Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje
11.4
lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje
11.4
lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje
11.4
lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu

RIT Południowy

Wartość

Wskaźnik

RIT Północny

%

ZIT
Wartość

Działanie

Stopień realizacji wartości docelowej wskaźników (2023r.)

10

15

0

0

0

0

0

0

337

34

0

0

42

17

131

53

690

16

0

0

196

13

445

48

87

107

0

0

6

21

14

82

0

0

0

0

0

0

2

50

117

113

1

6

0

0

10

77

19

0,6

0

0

0

0

6

1

142

109

14

61

0

0

18

105

14

44

3

43

0

0

2

67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Wartość

%

Wartość

%

RIT Zachodni

%

Liczba osób o niskich kwalifika11.4 cjach objętych wsparciem w programie
Liczba osób w wieku 25 lat i wię11.4 cej objętych wsparciem w programie
Liczba osób w wieku 50 lat i wię11.4 cej objętych wsparciem w programie

RIT Południowy

Wartość

Wskaźnik

RIT Północny

%

ZIT
Wartość

Działanie

Stopień realizacji wartości docelowej wskaźników (2023r.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-„ – wskaźnik nie występuje w danym ZIT/RIT w związku z brakiem tego typu interwencji w danym poddziałaniu

„

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z LSI, stan na dzień 22.08.2017

Postęp finansowy – prognoza
W celu oszacowania prognoz osiągnięcia wskaźników pośrednich i docelowych postępu finansowego, zawartych w porozumieniach w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji
instrumentu ZIT, przeanalizowano dane dotyczące wydatków kwalifikowalnych ze złożonych
wniosków o płatność, dane dotyczące projektów realizowanych oraz wybranych do dofinansowania, a także dane dotyczące obecnie trwających oraz planowanych naborów w ramach konkursów ZIT/RIT.
Do prognozowania stopnia osiągnięcia pośrednich wskaźników finansowych wykorzystano
dostępne dane z wniosków o płatność składanych przez beneficjentów realizujących projekty. Podobnie jak w przypadku analizy obecnego stanu finansowego, aby uzyskać wartości porównywalne do wartości całkowitych certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych, pod uwagę wzięto kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Aby oszacować prawdopodobną
wartość całkowitych certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych osiągniętą na koniec roku
2018, w obliczeniach uwzględniono wszystkie projekty, których data zakończenia wyznaczona
jest na dzień nie późniejszy niż 30.06.2018, gdyż według założeń ewaluatora wszystkie wydatki kwalifikowalne tych projektów powinny zostać scertyfikowane. Do tak obliczonej wartości
dodano następnie wartości wszystkich złożonych wniosków o płatność (bez wniosków ocenionych negatywnie), których data zakończenia jest późniejsza niż 30.06.2018 (w celu wyeliminowania podwójnego liczenia projektów), gdyż w 2018 powinny one zostać już zatwierdzone
i scertyfikowane. Przyjęto również założenie, iż do puli scertyfikowanych wydatków kwalifikowalnych należy również dodać oszacowaną wartość wydatków zawartych we wnioskach
o płatność, które mogą jeszcze zostać złożone w ramach realizowanych projektów w przedziale czasu 22.08.2017-30.06.2018. Z uwagi na to, iż większość projektów znajdujących się obecnie w realizacji kończy się maksymalnie w 2019 roku, a okres trwania projektu obejmuje średnio 2-3 lata, przyjęto, iż około 33% wartości wydatków kwalifikowalnych spośród wszystkich
projektów (realizowanych i wybranych do dofinansowania), które kończą się po 30.06.2018,
zostanie scertyfikowana do końca 2018 roku. Tak uzyskana zsumowana kwota została następnie porównana do wartości wskaźników pośrednich zawartych w Porozumieniu. Wyniki analizy prezentuje poniższa tabela.
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Tabela 7. Prognozowany stopień osiągnięcia pośrednich wskaźników postępu
finansowego w 2018 r.
ZIT

RIT PN

Prognozowany %
realizacji
wskaźnika
(2018)

RIT PD

Prognozowany %
realizacji
wskaźnika
(2018)

Oś

Wartość
w zł

III

17 008 485

IV

713 857 317

V

54 228 509

71

47 198 306

181

VII

6 284 730

41

2 225 175

VIII

3 440 068

52

IX

8 188 442

X

Wartość
w zł

86

0

Prognozowany %
realizacji
wskaźnika
(2018)

Wartość
w zł

Prognozowany %
realizacji
wskaźnika
(2018)

Wartość
w zł

-

-

934 269

35

308 169 851 213

402

45 769 870

171

5 909 903

45

16 301 525

81

100

1 072 258

80

132 174

12

0

0

-

-

0

0

16

657 577

14

2 353 292

47

500 088

7

36 818 069

47

4 683 363

34

8 510 284

95

12 988 292

48

XI

29 752 765

83

6 935 067

148

2 336 850

35

4 544 590

87

XII

87 419 556

245

21 918 146

272

34 721 731

306

25 468 001

283

213 102 789 120

0

RIT ZACH

-„ – wskaźnik nie występuje w danym ZIT/RIT

„

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z LSI, stan na 22.08.2017 r.
Według niniejszej prognozy najwyższe wartości wskaźników mogą wystąpić w przypadku
osi IV oraz XII, w których realizowane są duże infrastrukturalne projekty. Wysokie wartości
wskaźnika wnikają z faktu, iż to właśnie w ramach tych osi składano najwięcej wniosków opiewających na stosunkowo wysokie kwoty. Wydatki kwalifikowalne w ramach tych projektów
stanowią również największą część spośród wydatków wszystkich osi w przypadku każdego
ZIT/RIT.
Najniższe wartości osiągnięcia wskaźników prognozuje się dla osi III, VIII oraz IX. Głównym powodem takiego stanu jest brak bądź niewielka liczba projektów realizowanych w ramach tych
osi, co przekłada się na brak możliwości składania wniosków o płatność na duże kwoty, które
umożliwiłyby osiągnięcie zakładanych wskaźników finansowych. W ramach tych osi dochodziło do opóźnień w ogłaszaniu naborów, jak również to właśnie w tych osiach zainteresowanie
wnioskodawców było najmniejsze.
Prognoza docelowych wartości wskaźników postępu finansowego sporządzona została na
podstawie tego samego rodzaju danych – całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Pod uwagę
wzięto wszystkie projekty znajdujące się obecnie w realizacji oraz te, które zostały wybrane
do dofinansowania. W celu oszacowania wartości wydatków kwalifikowalnych projektów, które wejdą do realizacji w przyszłości, środki zaplanowane w ramach naborów w 2017 i 2018
roku (osobno dla poszczególnych poddziałań w każdym subregionie) pomnożono przez współczynnik wyrażający stopień zainteresowania wnioskodawców oraz ich skuteczność w aplikowaniu o środki w poprzednich konkursach dla poszczególnych poddziałań. Współczynnik ten
wyraża stosunek wartości dofinansowania UE dla projektów wybranych do dofinansowania
w stosunku do całej kwoty dofinansowania unijnego przeznaczonej na dany konkurs. Pod
uwagę brane były wyłącznie konkursy rozstrzygnięte. W przypadku braku rozstrzygniętego
konkursu w ramach danego poddziałania jako wartość współczynnika przyjęta została średnia
wartość współczynnika dla wszystkich pozostałych poddziałań w danym subregionie. W celu
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oszacowania wartości środków, które zostaną pozyskane w kolejnych latach (po rozstrzygnięciu konkursów zaplanowanych na 2018 r.), odjęto od całkowitej alokacji środków przeznaczonej na dane poddziałanie w poszczególnych ZIT/RIT zsumowane wartości wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych, wybranych do dofinansowania oraz szacowane kwoty
wydatków kwalifikowalnych dla projektów wybranych w kolejnych naborach w latach 20172018. Otrzymaną kwotę pomnożono następnie przez współczynnik zainteresowania i skuteczności. Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych projektów realizowanych, wybranych
do dofinansowania oraz szacowana wartość wydatków kwalifikowalnych dla lat 2017-2020
porównana została do wartości wskaźników docelowych postępu finansowego zawartych
w Porozumieniu.
Tabela 8. Prognozowany stopień osiągnięcia docelowych wskaźników postępu
finansowego w 2023 r.
ZIT

RIT PN

Prognozo
wany %
realizacji
wskaźnika
(2023)

Oś

Wartość
w zł

III

39 981 872

IV

2 140 942
814

86 219 100 679

V

258 749 065

VII

31

Wartość
w zł
2 123 240

RIT PD

Prognozo
wany %
realizacji
wskaźnika
(2023)
85

RIT ZACH

Prognozo
wany %
realizacji
wskaźnika
(2023)

Wartość
w zł
-

Wartość
w zł

-

Prognozo
wany %
realizacji
wskaźnika
(2023)

9 988 797

57

88 228 801 200

73 142 321 676

71

77 112 928 815

98

40 556 100

70

77 307 342

87

43 284 718

75

8 052 257

96

4 990 411

99

2 284 167

56

VIII

20 247 201

45

2 532 059

84

-

-

743 105

66

IX

138 950 042

68

17 290 094

89

19 626 895

97

9 260 361

32

X

273 435 749

81

42 357 970

70

35 714 644

92

59 594 561

51

XI

128 088 639

66

24 368 992

96

14 499 978

40

16 017 041

57

XII

156 798 273

93

37 425 952

99

52 961 529

99

46 777 046

111

-„ – wskaźnik nie występuje w danym ZIT/RIT

„

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z LSI, stan na 22.08.2017 r.

Ryzyko nieosiągnięcia wskaźników, czynniki utrudniające
osiągnięcie wskaźników finansowych oraz proponowane środki
naprawcze
Przyjmując dotychczasowy poziom zainteresowania i skuteczności wnioskodawców w aplikowaniu o dostępne środki, przewidywane trudności z osiągnięciem zakładanych wartości pośrednich i docelowych wskaźników finansowych mogą pojawić się w przypadku wszystkich osi
wdrażających instrumenty ZIT/RIT z wyjątkiem osi XII. Jeśli chodzi o oś III, dotyczącą konkurencyjności MŚP, najważniejszym czynnikiem wewnętrznym, mającym wpływ na ryzyko nieosiągnięcia pośrednich i docelowych wskaźników finansowych, jest zbyt rygorystyczny wymóg
formalny, który określa minimalną powierzchnię tworzonego terenu inwestycyjnego przeznaczonego do udostępnienia przedsiębiorcom w celu prowadzenia działalności gospodarczej (2
ha), co w przypadku wielu gmin nie jest warunkiem możliwym do spełnienia. Realizowany projekt musi również wykorzystywać istniejącą bazę infrastrukturalną. Czynnikiem zewnętrznym

28

jest natomiast fakt, iż w poprzedniej perspektywie finansowej przedsiębiorcy i jednostki samorządowe mogły korzystać z szerokiego zakresu wsparcia dla terenów inwestycyjnych, co częściowo zaspokoiło istniejące potrzeby w wielu gminach. Należałoby zatem obniżyć wymaganie
dotyczące powierzchni obszaru w oparciu o analizę możliwości potencjalnych wnioskodawców
w poszczególnych subregionach.
W przypadku osi IV, dla której minimalnie zagrożone są docelowe wskaźniki dla Subregionu
Południowego i Zachodniego, wśród czynników wewnętrznych wymienić należy trudności
z realizacją projektów dotyczących efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.
Problematyczne może okazać się osiągnięcie wymaganych wartości wskaźników rzeczowych,
takich jak Stopień redukcji PM 10 czy Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych, które wydają się obecnie znacznie przeszacowane. W przypadku pierwszego
z nich, problemem jest dodatkowo konieczność spełniania określonych norm energooszczędności lub przeprowadzenia termomodernizacji budynku, w którym planuje się wymienić przestarzały kocioł grzewczy, co skutecznie zniechęca potencjalnych wnioskodawców do aplikowania o środki. Konieczne jest zatem zniesienie tego wymogu oraz negocjowanie obniżenia
wartości docelowych wymienionych wskaźników. W ramach działań dotyczących niskoemisyjnego transportu miejskiego problemem jest brak zainteresowania wnioskodawców Subregionów Północnego i Zachodniego tego typu inwestycjami, zwłaszcza projektami dotyczącymi
inteligentnych systemów transportowych oraz zakupu taboru pasażerskiego, co może wynikać
z ograniczonej liczby potencjalnych beneficjentów (dużych miast), mogących sobie pozwolić na
tego typu inwestycje.
Czynnikami pogłębiającymi ryzyko nieosiągnięcia wskaźników finansowych dla osi V, związanej
z ochroną środowiska i efektywnym wykorzystaniem zasobów, są głównie czynniki zewnętrzne. Mniejsze zainteresowanie wnioskodawców projektami dotyczącymi inwestycji wodno-kanalizacyjnych, w ramach działania 5.1 (Gospodarka wodno-ściekowa) związane jest z faktem
znacznego zmniejszenia potencjalnych obszarów, które mogą zostać objęte projektami w wyniku aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Kolejny czynnik
wiąże się z ryzykiem przekroczenia zakładanych budżetów projektów w wyniku wzrostu cen
usług budowlanych, wywołanego przez znaczący wzrost popytu, spowodowanego praktycznie jednoczesną realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych w całej Polsce.
Wśród proponowanych działań zaradczych znalazło się prowadzenie działań informacyjnych
na temat możliwości realizacji projektów wśród potencjalnych wnioskodawców, zwłaszcza
gmin, których cele strategiczne obejmują inwestycje wodno-kanalizacyjne.
W ramach osi VII dotyczącej regionalnego rynku pracy głównym czynnikiem zewnętrznym
wpływającym na zmniejszenie zainteresowania wnioskodawców aplikowaniem o środki jest
trudność w pozyskaniu odbiorców ostatecznych wsparcia, tj. osób bezrobotnych oraz osób
poszukujących zatrudnienia, spowodowana w głównej mierze niskim poziomem bezrobocia.
Problemem bywa również brak należytej aktywności ze strony potencjalnych beneficjentów
w poszukiwaniu grupy docelowej wsparcia, a także brak chęci uczestnictwa w projektach osób
długotrwale bezrobotnych oraz biernych zawodowo. Rekomenduje się zatem wprowadzenie obowiązku informowania potencjalnych beneficjentów projektów poprzez zamieszczanie
ogłoszeń w instytucjach zajmujących się wspieraniem osób bezrobotnych oraz zachęcanie do
zamieszczania informacji o poszukiwaniu chętnych do udziału w projekcie na portalach publikujących ogłoszenia o realizacji projektów o charakterze społecznym. Trudności z osiągnięciem wskaźników finansowych można również upatrywać w przypadku działania 7.4 (Outsourcing), realizowanego w Subregionie Centralnym. Stosunkowo niski poziom zainteresowania,
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mimo 100% dofinansowania projektów, wynika głównie z trudności w pozyskaniu specyficznej
grupy docelowej, jaką są osoby zagrożone zwolnieniem, przewidziane do zwolnienia lub osoby
zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Warto zaznaczyć również, iż pierwszy nabór
w ramach tego działania został rozstrzygnięty dopiero w połowie 2017 r. Sugerowanymi środkami naprawczymi są działania informacyjne oraz „reklama dedykowana” wśród potencjalnych
beneficjentów.
W przypadku osi VIII (Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy) najważniejszym czynnikiem wewnętrznym wpływającym na ryzyko nieosiągnięcia wskaźników finansowych jest warunek formalny dotyczący obowiązku wynikania projektu z aktualnego programu rewitalizacji
pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO. W związku z przedłużającym się procesem tworzenia i zatwierdzania programów rewitalizacji opóźnieniu ulegały również organizowane nabory. Rekomenduje się zatem zmianę formalnego kryterium dostępu na kryterium dodatkowe.
W przypadku wsparcia dedykowanego przedsiębiorcom wśród kryteriów formalnych znalazła
się konieczność zamieszkiwania/pracowania odbiorców wsparcia na terenie rewitalizowanym.
Aby zwiększyć grono potencjalnych wnioskodawców i rozdysponować środki przeznaczone
na projekty w ramach tej osi, sugeruje się dopuszczenie możliwości rekrutacji grupy docelowej spoza obszaru rewitalizowanego bez konieczności szerszego uzasadnienia i wskazania siły
powiązań i efektywności oddziaływania danego projektu rewitalizacyjnego na realizację celów
określonych dla rewitalizacji.
W ramach osi IX, dedykowanej działaniom sprzyjającym włączeniu społecznemu, głównym
czynnikiem zwiększającym ryzyko nieosiągnięcia wskaźników finansowych był fakt późnego
przeprowadzenia naborów w ramach działania 9.1 – pierwsze konkursy zostały ogłoszone
dopiero w 2017 r. Sugeruje się zatem dalsze organizowanie konkursów w celu wykorzystania
alokacji przewidzianej na to działanie.
Trudności z osiągnięciem wskaźników dla osi X (Rewitalizacja i infrastruktura społeczna i zdrowotna) związane są, podobnie jak w przypadku osi VIII, z obowiązkiem wynikania projektu
z programu rewitalizacji. Dodatkowym czynnikiem zewnętrznym jest niewielkie zainteresowanie projektami rewitalizacyjnymi wśród potencjalnych beneficjentów ze względu na konieczność uzupełnienia działań infrastrukturalnych działaniami społecznymi. Konieczne jest zatem
prowadzenie działań informacyjnych zachęcających gminy do uchwalania programów rewitalizacji oraz wspieranie potencjalnych wnioskodawców w procesie ich opracowywania.
W przypadku osi XI, dedykowanej działaniom prowadzącym do wzmocnienia potencjału edukacyjnego, powodem nieosiągnięcia wskaźników są trudności z wypełnieniem wymogów formalnych, zwłaszcza w przypadku działania 11.4. Sugeruje się zatem organizowanie większej
liczby szkoleń dla wnioskodawców w zakresie aplikowania o środki, także w formie warsztatów z komputerem oraz opracowania czytelnych instrukcji, zawierających porady i wyjaśnienia
w kwestiach najbardziej problematycznych. Wśród zidentyfikowanych czynników zewnętrznych znajduje się również brak środków na wkład własny wśród starostw powiatowych, które
powinny być szczególnie zainteresowane realizacją przedsięwzięć związanych z kształceniem
zawodowym, dofinasowanym w ramach działania 11.2. Warto zatem zachęcać podmioty inne
niż jednostki samorządu terytorialnego do ubiegania się o dofinansowanie.
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Postęp rzeczowy – prognoza
Analiza prognozowanego stopnia osiągnięcia pośrednich i docelowych wskaźników postępu
rzeczowego została oparta na danych z projektów zrealizowanych/realizowanych oraz wybranych do dofinansowania – deklarowanych wartościach docelowych wskazywanych przez
wnioskodawców we wnioskach o dofinansowanie. W przypadku prognozy stanu osiągnięcia
wskaźników pośrednich na 2018 r. pod uwagę wzięte zostały projekty w trakcie realizacji.
W przypadku wskaźników dotyczących projektów współfinansowanych z EFRR brano pod
uwagę deklarowane wartości wskaźników w projektach, których data zakończenia została
wyznaczona maksymalnie na koniec czerwca 2018 r. W przypadku wskaźników dla działań
współfinansowanych z EFS pod uwagę brano deklarowane wartości ze wszystkich realizowanych projektów, których data zakończenia to maksymalnie 30.06.2018 r. oraz 33% wartości
wskaźników deklarowanych w projektach kończących się po tej dacie.

12.2

12.2
7.1

%

12.1

Wartość

10.3

RIT ZACH

%

5.4

RIT PD
Wartość

5.1

RIT PN
%

4.5

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym
transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej
Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych
Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych
Długość sieci kanalizacji sanitarnej
Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów
Powierzchnia obszarów objętych
rewitalizacją
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki
nad dziećmi lub infrastruktury
edukacyjnej
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki
nad dziećmi lub infrastruktury
edukacyjnej
Liczba
wspartych
obiektów
kształcenia zawodowego
Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi)
objętych wsparciem w programie

ZIT

Wartość

4.5

Wskaźnik

%

4.5

Prognoza stopnia osiągnięcia pośredniej wartości wskaźników
na 2018r. w %
Wartość

Działanie

Tabela 9. Prognoza stopnia osiągnięcia pośredniej wartości wskaźników rzeczowych na 2018 r.
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-
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-

-

-

-

-
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2
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10
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-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

1
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0
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7244
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3687
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4114

490

30

500

15

1500

12

1200

13

650

119

48

150

283

62

168

0

0
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Liczba osób pracujących objętych
wsparciem w programie (łącznie
8.2
z pracującymi na własny rachunek)
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecz9.1
nym objętych wsparciem w programie
Liczba uczniów szkół i placówek
kształcenia zawodowego uczest11.2
niczących w stażach i praktykach
u pracodawcy

314

155

0

0

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

747

154

414

643

0

0

119

180

-„ – wskaźnik nie występuje w danym ZIT/RIT w związku z brakiem tego typu interwencji w danym poddziałaniu

„

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z LSI, stan na dzień 22.08.2017 r.
Prognoza stopnia osiągnięcia wartości wskaźników postępu rzeczowego na 2023 r. została
oparta na danych dotyczących docelowych wartości wskaźników deklarowanych we wnioskach
o dofinansowanie w projektach realizowanych oraz wybranych do dofinansowania. W trakcie
analizy posłużono się kosztem jednostkowym osiągnięcia pojedynczej wartości wskaźnika.
W tym celu zsumowano deklarowane wartości wskaźnika zawarte we wnioskach i podzielono
je na łączną wartość całkowitą projektów realizujących ten wskaźnik. W przypadku wskaźników, w ramach których nie realizuje się bądź nie wybrano do dofinansowania żadnego projektu, koszt jednostkowy został obliczony na podstawie deklaracji we wnioskach złożonych. Jeżeli
dany wskaźnik nie był deklarowany w żadnym wniosku, należy uznać, iż istnieje ryzyko nieosiągnięcia wskaźnika z uwagi na zupełny brak zainteresowania ze strony wnioskodawców tego
rodzaju przedsięwzięciami. W następnym kroku odejmowano od całkowitej alokacji przeznaczonej na dane poddziałanie w ramach poszczególnych ZIT/RIT (koszty ogółem zaczerpnięte
z SzOOP) sumę całkowitych wartości projektów realizowanych/wybranych do dofinansowania w tym poddziałaniu, uzyskując tym samym kwotę pozostałej alokacji. Następnie kwotę pozostałej alokacji mnożono przez współczynnik zainteresowania i skuteczności wnioskodawców, wyrażający stosunek wartości dofinansowania przyznanego projektom wybranym do
dofinansowania w dotychczas rozstrzygniętych konkursach w ramach jednego poddziałania
do wartości dofinansowania przeznaczonej na te konkursy. W ten sposób otrzymano wartość
pozostałej alokacji skorygowaną o możliwości jej pozyskania. Wartość ta była następnie dzielona przez koszt jednostkowy wskaźnika w celu sprawdzenia, ile jednostek wskaźnika można
osiągnąć za pozostałą kwotę. Otrzymaną wartość dodawano do już zadeklarowanej wartości
wskaźnika w projektach realizowanych i wybranych do dofinansowania, a następnie porównywano do docelowych wartości wskaźników zawartych w porozumieniach. Otrzymane wyniki
zostały przedstawione respondentom indywidualnych wywiadów pogłębionych w celu skonfrontowania i omówienia, a także odnalezienia możliwych przyczyn, z których wynikałoby ryzyko nieosiągnięcia zakładanych wartości wskaźnika wraz z końcem okresu rozliczeniowego
perspektywy 2014-2020. Analizę uzupełniono również wynikami badania ankietowego CATI,
przeprowadzonego z beneficjentami RPO WSL 2014-2020. Na podstawie zgromadzonego
materiału, w przypadku wskaźników zagrożonych istotnym ryzykiem nieosiągnięcia zakładanych wartości, dokonywano oceny ich wrażliwości realizacyjnej poprzez wskazanie możliwych
czynników, które mogą wpłynąć na ich planowe osiągnięcie. Zaproponowano również katalog możliwych działań naprawczych, prezentujących proponowane rozwiązania zbiorczo dla
wszystkich prognoz przeprowadzonych w badaniu. W tabeli 10 zaprezentowano wyniki prognozy stopnia osiągnięcia docelowych wskaźników rzeczowych dla poszczególnych ZIT/RIT.
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33

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych

Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE

Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych

Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii

Stopień redukcji PM 10

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budyn78608702,9
kach publicznych

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych

4.1

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych

Długość sieci kanalizacji sanitarnej

Długość sieci wodociągowej

Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych

4.5

5.1

5.1

5.1

4.5

4.5

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej
Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych
Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych

2,63

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych

4.1

4.5

77,3

Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE

4.1

12,18

38,79

74,18

44923,12

16,93

76,49

554,15

32306,41

92,52

481,67

639,22

7027,95

42,38

2724,29

1503,46

Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE

4.1

46,85

Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych

Wartość

ZIT

3.1

Wskaźnik

406

554

61

3368

212

144

336

728

86271

27

127

24

336

2779

308

326

11351

7517

164

%

1,53

14,84

111,22

3128,32

bd

4,64

49,99

3801,03

10401024,6

4,43

135,61

0,26

9,42

9,19

397,04

9,36

2223,26

334,32

0,4

Wartość

153

371

157

3638

bd

155

454

579

77102

9

242

26

314

306

54

234

24703

5572

79

%

RIT Północny

1,98

113,54

102,85

5078,91

1,26

17,52

78,42

3780,98

10881884,9

14,53

828,48

0,34

18,08

15,37

1258,59

1,34

15,48

46,58

-

Wartość
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5677

286

4232

126

350
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360

50480
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256
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387

2329

-

%

RIT Południowy

2,13

1,02

39,77

2927,54

bd

1,78

bd

10746,08

38954762,9

8,07
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84,76

85,5

6,42

278,13

0,83

5,37

479,29

14,96

Wartość

213

51

105

8871

bd

178

bd

1111

196196
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2825

1710
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79

28
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15976
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%

RIT Zachodni
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Tabela 10. Prognoza stopnia osiągnięcia docelowych wartości wskaźników rzeczowych na 2023 r.

Działanie
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Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów

Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest
Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu
odpadów

Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego
oczyszczania ścieków
Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego
zaopatrzenia w wodę

Wskaźnik

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

7.1

7.1

7.1

Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie
z pracującymi na własny rachunek)
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu
Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie

12.2 Liczba wspartych obiektów kształcenia zawodowego

12.2

12.1 Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej

10.3

Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opie12.1
ki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej

10.3 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją

5.4

Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony
Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ wyremontowanych/ objętych innymi robotami budowlanymi obiektów,
10.2
w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej

5.4

5.2

5.2

5.2

5.1

5.1

Działanie

558

173

243

31,46

8323

68

55

46

101

49

103

157

3708
28,77

98

309939

84

411

115,02

31,4

133

181

1

158

156

7141

340

%

13,32

7,24

854,94

3165,83

10,91

210161,47

56666,02

Wartość

ZIT

191

76

127

18,81

4622

8,89

666

37034

1,66

5,47

-

-

-

-

-

28558

74203,24

Wartość

109

114

113

376

171

148

125

78

28

61

-

-

-

-

-

1665

763

%

RIT Północny

144

48

78

5,72

532

11,02

1184

89663

6,01

5,59

-

-

-

-

-

51258,24

86774,18

Wartość

117

100

100

71

13

122

157

295

150

112

-

-

-

-

-

5953

1777

%

RIT Południowy

64

26

37

24,88

7855

3,42

481

27376

0,3

10,22

-

-

85,66

527,21

1,09

432,57

25688,02

Wartość

60

63

54

311

180

49

81

30

3

79

-

-

1

121

109

48

498

%
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8.2

8.1

8.1

8.1

8.1

7.4

7.4

7.4

7.3

7.3

7.1

7.1

7.1

7.1

7.1

Działanie

Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem
w programie (C)
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem
w programie (C)
Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (C)
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem
w programie
Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem
w programie
Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej
w programie
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych
z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej
Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę
lub kontynuowały zatrudnienie
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu
Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz
osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy
objętych wsparciem w programie
Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu
Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę
lub poszukują pracy po opuszczeniu programu
Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do
3 lat
Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu

Wskaźnik

7534

172

153

11

61

133

133

133

329

329

359

74

48

1

137

Wartość

ZIT

99

147

25

50

107

50

83

77

128

130

47

42

34

63

30

%

bd

21

21

5

14

-

-

-

91

91

160

46

27

6

111

Wartość

bd

705

101

467

14

-

-

-

187

190

98

117

92

127

114

%

RIT Północny

-

-

-

-

-

-

-

-

45

45

114

28

1

4

69

Wartość

-

-

-

-

-

-

-

-

166

173

100

106

7

106

100

%

RIT Południowy

-

0

0

0

0

-

-

-

20

20

56

13

8

6

26

Wartość

-

0

0

0

0

-

-

-

101

101

56

56

46

183

42

%
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9.1

9.2

9.2

9.1

Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem w programie
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług
społecznych istniejących po zakończeniu projektu
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi
w interesie ogólnym w programie

Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej

9.1

9.1

947

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących
(łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek)
po opuszczeniu programu

4306

776

3275

38

118

3798

2762

bd

291

100

239

1005

143

Wartość

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS

Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki
udziałowi w programie
Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie
(łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C)
Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie
Liczba osób pracujących (łącznie z pracującymi na własny
rachunek) w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem
w programie
Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych
wsparciem w programie
Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę
lub kontynuowały zatrudnienie
Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na
badanie profilaktyczne

Wskaźnik

8.3

8.3

8.3

8.2

8.2

8.2

8.2

8.2
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ZIT

124

1092

55

16

43

44

442

444

bd

99

99

99

99

99

%

400

99

714

19

25

448

-

-

-

bd

bd

bd

bd

bd

Wartość

140

1971

113

74

88

187

-

-

-

bd

bd

bd

bd

bd

%

RIT Północny

2275

628

608

2

16

132

-

-

-

-

-

-

-

-

Wartość

459

6281

115

9

74

88

-

-

-

-

-

-

-

-

%

RIT Południowy

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

Wartość

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

%

RIT Zachodni

Prognozowany stopień realizacji wartości docelowej wskaźników (2023r.)

37

Wskaźnik

11.4

11.4

11.2

11.2

11.2

11.2

11.2

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje
lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego
uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego
Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu

11.1 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług
9.2
zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształce9.2 niu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących
(łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek)
po opuszczeniu programu
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem spo9.2
łecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli
11.1
kompetencje po opuszczeniu programu
Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowa11.1
nych w programie
Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi
11.1 zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji
przedszkolnej
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151
557
172
94

1874
362
1715
4150

320

827

144

707

6003

697

144

96

58

451

544

186

670

451

534

179

720

433

1426

%

342

Wartość

ZIT

174

433

21

170,99

1821

170

21

2

76

38

2

111

11

1

Wartość

484

287

297

743

364

943

346

76

76

50

152

113

38

71

%

RIT Północny

bd

bd

3

3

139

bd

3

74

1277

468

74

1294

bd

116

Wartość

bd

bd

58

17

29

bd

73

265

84

184

338

784

bd

3881

%

RIT Południowy

0

0

2

18

6

10

2

14

445

131

0

0

0

0

Wartość

0

0

67

105

1

77

50

82

48

53

0

0

0

0

%
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Wskaźnik
Wartość

ZIT
%

Wartość

%

RIT Północny

Źródło: opracowanie własne na podstawie LSI, stan na 22.08.2017 r.

bd
bd
bd
bd

bd
bd
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%
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RIT Południowy

0

0

0

0

Wartość

0

0

0

0

%
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Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifi857
64
1529
1108
11.4
kacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu
Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem
1265
53
692
302
11.4
w programie
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem
1302
58
2079
1029
11.4
w programie
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem
455
82
268
609
11.4
w programie
„
-„ – wskaźnik nie występuje w danym ZIT/RIT w związku z brakiem tego typu interwencji w danym poddziałaniu
„
bd”– brak naboru w danym poddziałaniu lub brak deklaracji osiągnięcia wskaźnika w złożonych wnioskach o dofinansowanie

Działanie

Ryzyko nieosiągnięcia wskaźników, czynniki utrudniające
osiągnięcie wskaźników rzeczowych oraz proponowane środki
naprawcze
W ramach przeprowadzonych prognoz postępu rzeczowego wyłoniono wskaźniki, co do których zachodzi poważne ryzyko nieosiągnięcia zakładanych wartości pośrednich i docelowych.
Zidentyfikowano również najważniejsze czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na ich
nieosiągnięcie oraz zaproponowano środki naprawcze.
W ramach poddziałań finansowanych z EFRR największe trudności z osiągnięciem zakładanych wartości odnotowano w przypadku wskaźników związanych z OZE, efektywnością energetyczną, infrastrukturą wodno-kanalizacyjną oraz rewitalizacją. W przypadku osi IV wśród
najbardziej zagrożonych wskaźników należy wskazać Stopień redukcji PM 10, którego wartość
została znacznie przeszacowana, przez co jest niemożliwa do osiągnięcia przy zastosowaniu
obecnego sposobu obliczania wskaźników dla działań przewidzianych zakresem wsparcia. Dodatkowo obecny stan prawny nakazuje, aby wymiana kotłów w ramach projektów prowadzona
była przy jednoczesnej termomodernizacji lub też pod warunkiem spełniania przez budynek
określonych norm energooszczędności, co zniechęca beneficjentów do wymiany źródeł ogrzewania. Rekomenduje się zatem starania w kierunku wynegocjowania z KE dopuszczenia możliwości wymiany przestarzałych kotłów grzewczych bez jednoczesnego obowiązku poddawania
tych budynków termomodernizacji. Z przeszacowaniem wartości wskaźników mamy również
do czynienia w przypadku Dodatkowej zdolności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – konieczne są zatem negocjacje w kwestii obniżenia wartości docelowych wskaźników.
W przypadku inwestycji wodno-kanalizacyjnych największym problemem były opóźnienia
związane z aktualizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz brak
zainteresowania wnioskodawców pewnymi typami inwestycji (np. infrastruktura kanalizacyjna
w Subregionie Zachodnim). Zaleca się w tym przypadku prowadzenie działań informacyjnych
na temat możliwości realizacji projektu wśród potencjalnych wnioskodawców, zwłaszcza gmin,
których cele strategiczne obejmują inwestycje wodno-kanalizacyjne. Jeśli chodzi o projekty
rewitalizacyjne, najważniejszym czynnikiem wpływającym na ryzyko nieosiągnięcia wskaźników były opóźnienia wynikające z przedłużającego się procesu sporządzania i zatwierdzania
programów rewitalizacji. Nie bez znaczenia pozostawało również niewielkie zainteresowanie
wnioskodawców rewitalizacją z powodu konieczności powiązania działań infrastrukturalnych
z działaniami o charakterze społecznym. Wśród działań naprawczych proponuje się między
innymi dalsze wsparcie potencjalnych wnioskodawców w kwestii informowania o wymogach
formalnych koniecznych do złożenia poprawnego wniosku, a także zachęty ze strony IZ oraz IP
ZIT/RIT do tworzenia i uchwalania programów rewitalizacji, zwłaszcza w kontekście możliwości otrzymania dodatkowego wsparcia z budżetu państwa.
W przypadku poddziałań współfinansowanych z EFS największe trudności z osiągnięciem
wskaźników przewiduje się dla działań związanych z poprawą zdolności do zatrudnienia osób
bezrobotnych. Największy problem stanowi bowiem obawa wnioskodawców dotycząca pozyskania chętnych do wzięcia udziału w projektach, zwłaszcza w przypadku osób długotrwale
bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz osób po 50. roku życia. Problemem jest również niski poziom bezrobocia oraz negatywna obiegowa opinia dotycząca projektów szkoleniowych.
Wśród proponowanych działań naprawczych znalazło się wprowadzenie obowiązku informowania potencjalnych grup docelowych przez beneficjentów poprzez zamieszczanie ogłoszeń
w powiatowych urzędach pracy oraz ośrodkach pomocy społecznej, bieżąca aktualizacja informacji na stronach internetowych beneficjentów, a także prowadzenie „reklamy dedykowanej”
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wśród potencjalnych wnioskodawców. Czynnikiem utrudniającym osiągnięcie wskaźników
przypisanych do poddziałań współfinasowanych z EFS jest również konieczność wynikania
projektów z aktualnego programu rewitalizacji pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO, co
powoduje opóźnienia w rozstrzygnięciach naborów oraz zniechęca wnioskodawców do składania projektów. Konieczna jest zatem zmiana charakteru tego kryterium z dopuszczającego
na dodatkowe. Problematyczna wydaje się również konieczność zamieszkiwania/pracowania
odbiorców wsparcia na terenie rewitalizowanym, z zastrzeżeniem możliwości rozszerzenia
tego terenu pod warunkiem szerszego uzasadnienia i wskazania siły powiązań i efektywności
oddziaływania danego projektu rewitalizacyjnego na realizację celów określonych dla rewitalizacji. Rekomenduje się zatem dopuszczenie możliwości rekrutacji odbiorców ostatecznych
wsparcia spoza obszaru rewitalizowanego bez konieczności składania takiego oświadczenia.
W przypadku osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych wsparciem w ramach osi IX, również wśród najczęściej podawanych trudności z osiągnięciem wskaźnika jest pozyskanie odbiorców ostatecznych projektu. W tym przypadku zaleca się wsparcie
IP RPO WSL oraz IP ZIT/RIT we wskazaniu beneficjentom organizacji i instytucji posiadających
informacje na temat potencjalnych odbiorców ostatecznych wsparcia (OPS, PCPR, lokalne organizacje pozarządowe) oraz szeroką kampanię informacyjną dotyczącą tego rodzaju wsparcia
0,41%
3,25%
wśród podmiotów potencjalnie zainteresowanych pozyskaniem środków
oraztakwzięciem udziaZdecydowanie
łu w projekcie.
Raczej tak
52,03%
Wyniki badania ankietowego
CATI44,31%
przeprowadzonego w ramachZdecydowanie
niniejszejnieewaluacji wśród
beneficjentów RPO WSL 2014-2020 wskazują, iż beneficjenci realizujący
projekty w ramach
Raczej nie
ZIT/RIT w znakomitej większości nie dostrzegają ryzyka nieosiągnięcia wskaźników zakładanych w projekcie. Nieco ponad 3% respondentów uważa, że w przypadku realizowanego przez
nich projektu występuje ryzyko nieosiągnięcia deklarowanych wskaźników, przy czym niecałe
0,5% – zdecydowanie widzi takie ryzyko. Ponad 44% zdecydowanie odrzuca możliwość wystąpienia zagrożenia osiągnięcia wskaźników, natomiast ponad 52% – raczej odrzuca taką możliwość.

Wykres 1. Czy widzi Pan/Pani zagrożenie dla osiągnięcia zakładanych w projekcie wskaźników?
3,25%

44,31%

0,41%

52,03%

Zdecydowanie tak

Zdecydowanie nie

Raczej tak

Raczej nie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI z wnioskodawcami, n=246
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Respondenci badania ankietowego zostali również poproszeni o wskazanie konkretnych
wskaźników, w przypadku których występuje ryzyko nieosiągnięcia zakładanych wartości docelowych, oraz o podanie propozycji działań zaradczych. Wśród 8 udzielonych odpowiedzi pojawiły się odniesienia do wskaźników dotyczących liczby uczestników projektów współfinansowanych z EFS. Beneficjenci wskazywali na trudności z rekrutacją osób chętnych do wzięcia
udziału w projekcie, zmianami na rynku pracy, spadkiem bezrobocia oraz brakiem spodziewanych zwolnień w sektorze górniczym. Przykładami działań naprawczych wskazywanych przez
respondentów badania CATI były natomiast obniżenie wartości wskaźnika oraz większa elastyczność Instytucji Pośredniczącej (beneficjenci nie potrafili jednak doprecyzować, na czym
owa elastyczność miałaby polegać).
Respondenci wywiadów pogłębionych prowadzonych w ramach 3 studiów przypadku zwykle
nie wskazywali konkretnych barier w osiągnięciu wskaźników. Wśród wspomnianych przeszkód pojawiła się jedynie trudność w pozyskaniu odbiorców ostatecznych wsparcia w ramach
projektów skierowanych do osób bezrobotnych oraz utrudnienia związane ze wzrostem cen
robót budowlanych, co przekłada się na zmiany w budżecie projektu oraz terminowe osiągnięcie wskaźników.

Porównanie atrakcyjności projektów ZIT/RIT i projektów
w konkursach poza ZIT/RIT
Czy wdrażanie projektów w ramach ZIT i RIT jest bardziej czy mniej atrakcyjne z punktu widzenia beneficjentów/wnioskodawców niż realizacja projektów poza podejściem zintegrowanym? Jeśli tak, na czym polegają zidentyfikowane korzyści/straty
Z uwagi na to, iż w ramach RPO WSL 2014-2020 podobne rodzaje projektów mogą być współfinansowane zarówno w ramach środków dedykowanych ZIT/RIT, jak i w ramach środków dostępnych w konkursach przeznaczonych dla beneficjentów poza ZIT/RIT, w ramach niniejszej
ewaluacji porównano stopień atrakcyjności ubiegania się o projekty i ich realizacji w ramach
obu mechanizmów. Dokonano również klasyfikacji możliwych korzyści oraz strat wynikających
z realizowania projektów w formule ZIT/RIT.
W celu porównania atrakcyjności formuły ZIT/RIT oraz konkursów poza ZIT/RIT dokonano
zestawienia liczby złożonych wniosków w ramach porównywalnych poddziałań przeznaczonych dla obu rodzajów projektów. Jak wynika z poniższej tabeli, można zaobserwować wyraźnie zwiększone zainteresowanie wnioskodawców składaniem wniosków w formule ZIT/RIT
w przypadku poddziałań współfinansowanych z EFRR. Warto jednak zauważyć, iż w przypadku
konkursów otwartych dla działań 4.1 oraz 4.3 nie złożono dotychczas żadnego wniosku (4.1.3
– pierwszy konkurs trwa, 4.3.4 – pierwszy konkurs zaplanowany na grudzień 2017). W przypadku zaś poddziałań współfinansowanych z EFS tendencja jest odwrotna – zdecydowanie
większym zainteresowaniem cieszą się konkursy poza ZIT/RIT. Jedną z przyczyn takiego stanu
rzeczy może być wymóg dotyczący niemal wszystkich poddziałań współfinansowanych z EFS
w formule ZIT/RIT– realizowany projekt musi wynikać z aktualnego programu rewitalizacji pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO. W przypadku konkursów poza ZIT/RIT wymóg ten
nie występuje, a zatem nie ma ograniczenia czasowego (związanego z oczekiwaniem na przygotowanie i przyjęcie programu rewitalizacji) i terytorialnego (związanego z ograniczaniem się
w szczególności do obszarów objętych rewitalizacją), co znacząco ułatwia podjęcie pozytywnej decyzji o ubieganiu się o dofinansowanie.
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Biorąc pod uwagę wartości przyznanego dofinansowania, widać wyraźnie, iż – w większości
przypadków – zdecydowanie więcej środków pozyskano w ramach projektów ZIT/RIT w przypadku poddziałań współfinansowanych z EFRR. Jednocześnie większe dofinansowanie w konkursach poza ZIT/RIT udało się pozyskać w poddziałaniach związanych z EFS. Sytuacja ta wynika przede wszystkim z różnic w alokacji w poszczególnych konkursach – na konkursy ZIT/
RIT przeznacza się więcej środków w ramach osi EFRR, natomiast na konkursy poza ZIT/RIT
– w ramach osi EFS. Podobnie jest w przypadku skuteczności aplikowania o środki, rozumianej jako stosunek liczby podpisanych umów do liczby złożonych wniosków o dofinansowanie.
W większości przypadków skuteczność w aplikowaniu o środki w konkursach ZIT/RIT jest wyższa w osiach EFRR niż w osiach EFS, co również może wpływać na ocenę atrakcyjności obu
formuł przez potencjalnych beneficjentów.
Tabela 11 Porównanie liczby składanych wniosków, skuteczności wnioskowania oraz wartości przyznanego dofinansowania w konkursach ZIT/RIT oraz
w konkursach poza ZIT/RIT
Działanie

Konkursy ZIT/RIT

4.1
4.3

4.5

7.1

7.3
7.4
8.1

8.2

8.3

9.2
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Poddziałanie

Odnawialne źródła energii
Efektywność energetyczna
i odnawialne źródła energii
w infrastrukturze publicznej
i mieszkaniowej
Niskoemisyjny transport
miejski oraz efektywne
oświetlenie
Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających
bez pracy (ZIT/RIT: na obszarach rewitalizowanych)
Promocja samozatrudnienia
(ZIT/RIT: na obszarach rewitalizowanych)
Outplacement
Zapewnienie dostępu do
usług opiekuńczych nad
dziećmi do 3 lat
Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa
Realizowanie aktywizacji
zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej
Rozwój usług społecznych
i zdrowotnych

Przyznane
Złożone
dofinansownioski
wanie w zł

Konkursy poza ZIT/RIT

Skuteczność aplikowania
o środki
w%

Przyznane
Złożone
dofinansownioski
wanie w zł

Skuteczność aplikowania
o środki
w%

152

64 316 193

32

0

0

0

378

305 987
602

26

0

0

0

104

728 223
445

56

2

0

0

68

7 167 697

10

525

115 547
515

18

29

14 009 770

38

267

58 831 123

11

8

0

0

197

49 537 418

16

7

2 122 670

29

130

60 688 603
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5

6 767 430

20

13

303 826
715

39

1

0

0

25

2 678 076

28

86

21 254 070

23

173

4 435 7400

32

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Wzrost upowszechnienia
11.1 wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej
Wsparcie szkolnictwa zawo11.2
dowego

49

2 940 395

4

22

0

0

126

22 024 851

33

150

22 486 376

28

83

65 181 030

46

61

11 798 471

15

11.4 Kształcenie ustawiczne

18

11 74 590

11

78

56 021 010

13

1114

1 239 995
153

1643

725 772
707

10.3

Suma

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z LSI, stan na 19.10.2017 r.
Kwestię atrakcyjności projektów realizowanych w formule ZIT/RIT poruszono również w badaniu CATI, przeprowadzonym w ramach niniejszego badania ewaluacyjnego. Trudno mówić
jednak o jednoznacznym wskazaniu beneficjentów, przesądzającym o atrakcyjności projektów
realizowanych w ramach ZIT/RIT lub poza tym instrumentem. Ponad 31% respondentów ocenia, iż konkursy w formule ZIT/RIT są bardziej atrakcyjne niż konkursy realizowane poza tą
formułą. 6% z nich uważa natomiast, że to właśnie otwarte konkursy są bardziej atrakcyjną formą wdrażania projektów w ramach RPO WSL 2014-2020. Niespełna 27% ankietowanych nie
dostrzega istotnych różnic między tymi trybami, nieco ponad ¼ zaś nie ma zdania na ten temat.
Wykres 2. Czy, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, z Państwa punktu widzenia konkursy ogłaszane w ramach ZIT/RIT są bardziej atrakcyjne niż konkursy
ogłaszane poza tym instrumentem?
25,54%

31,60%

6,06%

36,80%

Tak, konkursy ZIT/RIT
są bardziej atrakcyjne

Nie, bardziej atrakcyjne są konkursy
ogłaszane poza instrumentem ZIT/RIT

Nie wiem/trudno powiedzieć

Nie ma istotnych różnic między
konkursami w ramach ZIT/RIT
a pozostałymi

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI z wnioskodawcami, n=231
Wśród największych korzyści wynikających z realizacji projektów w formule ZIT/RIT, wymienianych zarówno przez beneficjentów RPO WSL w ramach badania CATI, jak i przez respondentów wywiadów pogłębionych przeprowadzonych w ramach niniejszej ewaluacji, wyróżnić
należy znacznie mniejszą konkurencję o środki niż w przypadku konkursów otwartych. Jako że
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w przypadku każdego konkursu dedykowanego ZIT/RIT o dofinansowanie ubiegać się mogą jedynie podmioty zlokalizowane na terenie konkretnego subregionu, o przyznaną pulę środków
konkuruje znacznie mniejsza liczba wnioskodawców. Ponadto w związku z tym, iż projekty te
wynikają z przemyślanej, popartej diagnozą istniejących potrzeb strategii ZIT/RIT, odpowiadają na konkretne problemy zlokalizowane na danym terytorium. Zdarza się również, iż ZIT/
RIT dają większe możliwości, jeśli chodzi o zakres tematyczny wsparcia – w konkursach otwartych nie ma alokacji przewidzianej na realizację chociażby projektów dotyczących kanalizacji.
Wśród korzyści podawanych przez beneficjentów pojawiały się także: dłuższe terminy naborów, wcześniej pojawiające się informacje o możliwości dofinansowania oraz dobrze przygotowane szkolenia i doradztwo, prowadzone przez instytucje pośredniczące.
Wśród zidentyfikowanych strat, jakie niesie za sobą realizacja projektów w formule ZIT/RIT,
mogących zniechęcić potencjalnych wnioskodawców do ubiegania się o środki najczęściej pojawia się zbyt mała alokacja przewidziana w ramach naboru. Jest to problem szczególnie dotykający duże miasta, które chciałyby realizować kompleksowe, kosztowne projekty. W takim
przypadku bardziej atrakcyjne są konkursy otwarte, dające możliwość pozyskania większych
środków. Trudnością może się również okazać wspomniany powyżej obowiązek wynikania
projektu z programu rewitalizacji oraz konieczność kierowania wsparcia w szczególności na
osoby z obszaru rewitalizowanego (rozszerzenie obszaru rekrutacji poza obszar rewitalizowanych wymaga uzasadnienia i wskazania siły powiązań i efektywności oddziaływania danego
projektu rewitalizacyjnego na realizację celów określonych dla rewitalizacji). Nie bez znaczenia pozostaje również wymóg wpisania projektu w wiązkę tematyczną wynikającą ze strategii
ZIT/RIT. Należy wspomnieć również o kryterium, które wiąże się z przyznawaniem dodatkowych punktów dla jednostek samorządu będących członkami związków ZIT/RIT. Ogranicza
ono niejako możliwość uzyskania maksymalnej liczby punktów, a tym samym zmniejsza szanse
na otrzymanie dofinansowania podmiotów niebędących jednostkami samorządu terytorialnego. Zarzutem formułowanym przez organizacje pozarządowe jest również brak komunikowania chęci tworzenia partnerstw przez gminy i powiaty, które planują ubieganie się o dofinansowanie konkretnego projektu, co prowadzi do niewykorzystania szansy zawiązania takiego
partnerstwa.
Niezaprzeczalną korzyścią dla wszystkich wnioskodawców jest mniejsza konkurencja między
podmiotami ubiegającymi się o dofinansowanie, a tym samym większe szanse na uzyskanie
wsparcia. Ponadto wydaje się, iż realizacja projektów w formie zintegrowanych inwestycji terytorialnych jest korzystna zwłaszcza dla małych gmin startujących w partnerstwach z silniejszymi podmiotami, które nie byłyby w stanie samodzielnie ubiegać się i realizować projektu
ze względu na ograniczenia finansowe i organizacyjne. W przypadku dużych miast bilans zysków i strat nie jest już tak jednoznaczny. Oprócz korzyści związanych z większymi szansami na
otrzymanie dofinansowania i możliwością zakładania partnerstw należy też wskazać na mniejszą pulę dostępnych środków oraz możliwe trudności z przygotowaniem i zatwierdzeniem lokalnych dokumentów programowych, takich jak program rewitalizacji.
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4.2. Ocena zintegrowania projektów
wdrażanych w ramach instrumentów
ZIT i RIT

Jak ocenia się zintegrowanie realizowanych/planowanych projektów w ramach instrumentów ZIT, RIT? Czy na etapie opracowania projektów beneficjenci planują wspólnie zintegrowane przedsięwzięcia?
Czy w trakcie realizacji projektów wdrażanych w ramach ZIT i RIT pojawił się efekt synergii?
Czy i jakiego rodzaju wartość dodaną można zidentyfikować w związku z realizacją projektu
w formule partnerstwa?

Zintegrowanie planowanych oraz realizowanych projektów
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są nowym instrumentem rozwoju terytorialnego w Polsce, zapoczątkowanym w perspektywie unijnej 2014-2020, w ramach którego możliwa jest
realizacja strategii terytorialnych w sposób zintegrowany. Działania podejmowane w ramach
ZIT są zaś ukierunkowane na zrównoważony rozwój obszarów miejskich, a do podstawowych
celów instrumentu zalicza się promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych na miejskich obszarach funkcjonalnych, zwiększenie efektywności podejmowanych interwencji, realizację zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób
kompleksowy na potrzeby i problemy miast i ich obszarów funkcjonalnych, i w końcu zwiększenie wpływu miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie na kształt i sposób realizacji
działań wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spójności. ZIT są realizowane przez wyodrębnione działania lub poddziałania w ramach co najmniej dwóch osi priorytetowych regionalnego programu operacyjnego, finansowanych z dwóch funduszy strukturalnych.
Zgodnie z założeniem, w ramach instrumentu ZIT mają być podejmowane projekty zintegrowane. Art. 32 ust. 2 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017.1460 t.j.) definiuje projekt zintegrowany jako co najmniej 2 projekty powiązane ze sobą tematycznie w ramach wspólnego
celu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich realizacji, których wybór do dofinansowania lub
realizacja jest koordynowana przez właściwe instytucje. Taką też definicję przyjęto na potrzeby niniejszego badania.
Należy więc założyć, że projekty zintegrowane przygotowywane są w wyniku szerokich konsultacji między wieloma partnerami. Oczywiście zintegrowanie przedsięwzięć nie wymusza na
wnioskodawcach przygotowywania projektów realizowanych w partnerstwach, jednak powinny one być uzgadniane na etapie kreowania koncepcji z innymi podmiotami zainteresowanymi
wykorzystaniem planowanych rezultatów. W przypadku ZIT są to w szczególności uzgodnienia
pomiędzy gminami, na terenie których będą realizowane działania projektowe. Zintegrowanie
projektów łączy się bowiem nierozerwalnie z konkretnym terytorium, co wymusza z kolei efektywne planowanie zasięgu danej inwestycji z jak największą korzyścią dla mieszkańców danego
obszaru.
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Ocena zintegrowania przygotowywanych i wdrażanych projektów w ramach instrumentów
ZIT/RIT w województwie śląskim została dokonana na podstawie ich zgodności z wiązkami
projektów wskazanymi w strategiach ZIT/RIT. Wiązka powiązanych projektów jest traktowana
jako przedsięwzięcie zintegrowane. Każda z wiązek obejmuje interwencję w ramach pojedynczego lub komplementarnych priorytetów inwestycyjnych (PI), co ułatwia włączenie realizacji
strategii w system wdrażania EFRR oraz EFS w Polsce. Zakres wiązek projektów w ramach ZIT
i RIT wynika bezpośrednio ze wskazanych potencjałów i problemów obszarów terytorialnych
oraz partnerskich uzgodnień IZ z władzami lokalnymi. Poniżej przedstawiono numery i nazwy
wiązek projektów wpisanych w Strategie ZIT/RIT w poszczególnych subregionach.
Tabela 12 Wiązki projektów obecne w Strategiach ZIT/RIT w Subregionach
wraz z odpowiadającymi im priorytetami inwestycyjnymi
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Subregion Centralny:

Subregion Północny:

1. Brownfield (priorytet inwestycyjny 3a).
2. Szkoły zawodowe (priorytet inwestycyjny 10iv
oraz 10a).
3. Zatrudnienie (priorytet inwestycyjny 8i).
4. Przedsiębiorczość (priorytet inwestycyjny 8iii).
5. Opieka nad dziećmi do lat 3 (priorytet inwestycyjny 8iv).
6. Profilaktyka zdrowotna (priorytet inwestycyjny
8vi).
7. Kształcenie językowe i ICT (priorytet inwestycyjny
10iii).
8. Przedszkola (priorytet inwestycyjny 10i oraz 10a).
9. Restrukturyzacja i outplacement (priorytet inwestycyjny 8v).
10. Adaptacyjność (priorytet inwestycyjny 8v).
11. Rewitalizacja (priorytet inwestycyjny 9i, 9iv oraz
9b).
12. Usługi społeczne (priorytet inwestycyjny 9iv oraz
9a).
13. Bioróżnorodność (priorytet inwestycyjny 6d).
14. Transport publiczny (priorytet inwestycyjny 4e).
15. Odnawialne źródła energii (priorytet inwestycyjny
4a).
16. Termomodernizacja i sieci ciepłownicze (priorytet
inwestycyjny 4c, 4e oraz 4g).
17. Gospodarka odpadami (priorytet inwestycyjny 6a).
18. Gospodarka wodno-ściekowa (priorytet inwestycyjny 6b).

1. Brownfield (priorytet inwestycyjny 3a).
2. Gospodarka wodno-ściekowa (priorytet inwestycyjny 6b).
3. Rewitalizacja (priorytet inwestycyjny 9i oraz 9b).
4. Szkolnictwo zawodowe (priorytet inwestycyjny
10iv oraz 10a).
5. Usługi społeczne (priorytet inwestycyjny 9iv oraz
9a).
6. Wychowanie przedszkolne (priorytet inwestycyjny
10i oraz 10a).
7. Zatrudnienie (priorytet inwestycyjny 8i).
8. Przedsiębiorczość (priorytet inwestycyjny 8iii).
9. Adaptacyjność (priorytet inwestycyjny 8v).
10. Opieka nad dziećmi do lat 3 (priorytet inwestycyjny 8iv).
11. Kształcenie językowe i ICT (priorytet inwestycyjny
10iii).
12. Bezpieczeństwo energetyczne (priorytet inwestycyjny 4a oraz 4c).
13. Transport publiczny (p 4e).

Subregion Południowy:
1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki na terenie
Subregionu Południowego (priorytet inwestycyjny
4a oraz 4c).
2. Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego na
terenie aglomeracji bielskiej i jej obszaru funkcjonalnego (priorytet inwestycyjny 4e).
3. Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego na
terenie lokalnych ośrodków rozwoju oraz miast
i obszarów wiejskich Subregionu Południowego
poza aglomeracją bielską (priorytet inwestycyjny
4e).
4. Ochrona środowiska aglomeracji bielskiej i jej obszaru funkcjonalnego poprzez inwestycje w obszarze wodno-kanalizacyjnym (priorytet inwestycyjny
6b).
5. Ochrona środowiska lokalnych ośrodków rozwoju
oraz miast i obszarów wiejskich Subregionu Południowego poza aglomeracją bielską poprzez inwestycje w sektor wodno-kanalizacyjny (priorytet
inwestycyjny 6b).
6. Walka z ubóstwem poprzez rozwój infrastruktury
społecznej Subregionu Południowego (PI 9i, 9iv,
9a).
7. Wspieranie włączenia społecznego poprzez rewitalizację fizyczną, gospodarczą i społeczną na
obszarach wymagających rewitalizacji (priorytet
inwestycyjny 8i, 8iii, 9i, 9iv, 9b oraz 10iii).
8. Zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji
przedszkolnej na terenie „białych plam” Subregionu Południowego (priorytet inwestycyjny 10i oraz
10a).
9. Zwiększenie dostępności i poprawa warunków
kształcenia i szkolenia zawodowego na terenie
aglomeracji bielskiej i jej obszaru funkcjonalnego
(priorytet inwestycyjny 10iv oraz 10a).
10. Zwiększenie dostępności i poprawa warunków
kształcenia i szkolenia zawodowego na terenie lokalnych ośrodków rozwoju oraz miast i obszarów
wiejskich Subregionu Południowego poza aglomeracją bielską (priorytet inwestycyjny 10iv oraz 10a).

Subregion Zachodni:
1. Tereny inwestycyjne (priorytet inwestycyjny 3a).
2. Szkolnictwo zawodowe (priorytet inwestycyjny
10iv oraz 10a).
3. Zwiększenie zatrudnienia (priorytet inwestycyjny
8i oraz 10iii).
4. Rozwój przedsiębiorczości (priorytet inwestycyjny
8iii).
5. Usługi opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 oraz edukacja przedszkolna (priorytet inwestycyjny 8iv, 10i
oraz 10a).
6. Rewitalizacja i rozwój usług społecznych (priorytet
inwestycyjny 9i, 9iv, 9a oraz 9b).
7. Poprawa stanu powietrza w Subregionie Zachodnim (priorytet inwestycyjny 4a, 4c oraz 4e).
8. Poprawa stanu środowiska i warunków życia
w Subregionie Zachodnim (priorytet inwestycyjny
6a oraz 6b).

Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategii ZIT i RIT
W celu oceny poziomu zintegrowania przedsięwzięć przygotowywanych oraz realizowanych
w ramach RPO WSL 2014-2020 dokonano analizy procesu opracowywania projektów przewidzianych do realizacji na podstawie wniosków o dofinansowanie projektu, po czym porównano
je z projektami, które zostały wybrane do dofinansowania i mają podpisaną umowę o dofinansowanie. Wnioskodawcy na etapie składania wniosku o dofinansowanie byli zobligowani do
wskazania, „czy projekt jest powiązany (w ramach wiązki/grupy projektów) z projektem/projektami”. Zdecydowana większość wniosków w ramach naborów dotyczących EFRR zawierała informację o występujących powiązaniach i je uzasadniała. W przypadku EFS powiązania projektów z innymi projektami w ramach wiązek wykazywane były znacznie rzadziej, a w odniesieniu
do poddziałań 7.1.1, 7.3.1, 7.4.1 – wręcz incydentalnie. 17% przedsięwzięć planowanych było
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bez jakichkolwiek powiązań. Projekty ocenione pozytywnie i wybrane do realizacji cechują się
większym odsetkiem powiązań z wiązkami projektów wskazanymi w strategiach ZIT/RIT, aniżeli te we wnioskach o dofinansowanie. Należy więc wnioskować, że instytucje biorące udział
w ocenie wniosków dokonywały wyboru projektów w jak największym stopniu zintegrowanych.
Poniższy wykres prezentuje stopień powiązania projektów z wiązkami projektów7 na etapie
opracowywania projektów oraz na etapie ich realizacji w Subregionie Centralnym. Wyraźnie
większy odsetek projektów wykazujących powiązania można zauważyć wśród tych znajdujących się w realizacji. Jedynie w przypadku wiązki 15 i 17 tendencja jest odwrotna. Wiązki 6, 7,
9, 10 i 11 w chwili dokonywania analizy nie posiadały przypisanych projektów znajdujących
się na etapie wykonawczym. W przypadku wiązki 6, 9, 10, 11 złożono wnioski o dofinansowanie przypisane do tychże wiązek, jednak żaden z projektów nie został oceniony pozytywnie,
a w odniesieniu do wiązki 7 nie przeprowadzano dotychczas naborów. Istotny jest fakt znacznie niższego poziomu powiązań projektów z wiązkami w przypadku tych dedykowanych EFS
(wiązki 2-12), przy czym wiązki projektów umożliwiające interwencję w ramach dwóch komplementarnych PI (np. wiązka 8 – Przedszkola) mają większy odsetek projektów powiązanych
niż wiązki z jednym przypisanym PI.
Wykres 3. Udział procentowy projektów powiązanych z wiązkami projektów
(1-18) wśród wniosków o dofinansowanie (słupek „wnioski”) oraz udział procentowy projektów powiązanych z wiązkami (1-18) wśród projektów znajdujących się w realizacji/zrealizowanych (słupek „realizacja”) dla Subregionu
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LSI (stan na dzień 19.09.2017 r.)
Dla porównania na poniższym wykresie przedstawiono odsetek wniosków o dofinansowanie
w poszczególnych wiązkach, które zostały ocenione pozytywnie i są realizowane w Subregionie Centralnym. Okazuje się, że najwięcej projektów jest realizowanych w ramach wiązki 2 –
Szkoły zawodowe.

7

8
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Nie należy traktować równoznacznie wiązek projektów z Poddziałaniami dedykowanymi ZIT i RIT ze względu na przypadki obecności kilku Poddziałań w ramach jednej wiązki projektów. Dotyczy każdego z subregionów.
Brak słupka przy danym numerze wiązki oznacza brak wniosków o dofinansowanie/projektów realizowanych przypisanych danej wiązce, natomiast oznaczenie „0,0%” przy danym numerze wiązki oznacza istnienie projektów realizowanych
w ramach poddziałań przypisanych danej wiązce w Strategii ZIT/RIT, jednak żaden z tych projektów nie wykazuje powiązań z wiązką. Dotyczy każdego z subregionów.

Wykres 4. Udział procentowy wniosków o dofinansowanie, które w ramach
poszczególnych wiązek (1-18) zostały wybrane do dofinansowania i są realizowane w Subregionie Centralnym [%]
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LSI (stan na 19.09.2017 r.)
W przypadku Subregionu Północnego zidentyfikowanych zostało 13 wiązek projektów. W odniesieniu do 10 z nich (wiązka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13) przeprowadzono nabory, natomiast w przypadku 6 wiązek (wiązka 4, 5, 6, 8, 12, 13) istnieją projekty wybrane do dofinansowania i realizowane. Również w przypadku tego subregionu większym poziomem powiązań
z wiązkami projektów charakteryzują się przedsięwzięcia wybrane do realizacji. Najmniejszy
odsetek powiązań widoczny jest na poziomie wniosku o dofinansowanie w ramach wiązki 7, 8
i 10, największy natomiast – na poziomie realizacji projektu w odniesieniu do wiązki 5, 6 i 13.
W Subregionie Północnym w dużej mierze skupiono się na problemach społecznych, przez co
przeważająca większość wiązek odnosi się do PI w RPO współfinansowanych z EFS. W efekcie
wnioski o dofinansowanie w tym Subregionie odznaczały się dość niskim poziomem powiązań
z wiązkami, a do realizacji wybrano stosunkowo niewielką liczbę projektów w porównaniu z innymi Subregionami. Szczegółowe informacje przedstawia wykres poniżej.
Wykres 5. Udział procentowy projektów powiązanych z wiązkami projektów
(1-13) wśród wniosków o dofinansowanie (słupek „wnioski”) oraz udział procentowy projektów powiązanych z wiązkami (1-13) wśród projektów znajdujących się w realizacji/zrealizowanych (słupek „realizacja”) dla Subregionu
Północnego [%]
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0,0%
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LSI (stan na 19.09.2017 r.)
Dla porównania na poniższym wykresie przedstawiono odsetek wniosków o dofinansowanie
w poszczególnych wiązkach, które zostały ocenione pozytywnie i są realizowane w Subregionie Północnym. W przypadku wiązki 8 – Przedsiębiorczość realizowany jest jeden projekt w ramach PI dedykowanego tej wiązce, jednak nie cechuje się on powiązaniami z wiązką. Relatywnie duży odsetek projektów w stosunku do złożonych wniosków realizowanych jest w wiązce
4 – Szkolnictwo zawodowe.
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Wykres 6. Udział procentowy wniosków o dofinansowanie, które w ramach
poszczególnych wiązek (1-13) zostały wybrane do dofinansowania i są realizowane w Subregionie Północnym [%]
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LSI (stan na 19.09.2017 r.)
Największym poziomem powiązań z wiązkami projektów charakteryzują się projekty realizowane w Subregionie Południowym. Fakt ten wynika zarówno z niewielkiej liczby projektów
wybranych do realizacji w odniesieniu do poszczególnych wiązek, jak i dokonywania wyboru
projektów najlepiej przygotowanych i w największym stopniu wpisujących się w Strategię RIT.
Jedynie w przypadku poddziałania dedykowanego wiązce 1 realizowany jest projekt, który
nie wykazuje powiązań z tą wiązką. Nabór nie został przeprowadzony dla wiązki 4, natomiast
dla wiązki 2 i 10, mimo przeprowadzonych naborów nie dokonano wyboru żadnego projektu.
W tym przypadku nie upatruje się wyraźnej tendencji odnośnie do mniej powiązanych projektów w ramach EFS, gdyż wiązki 6-10 łączą interwencję w ramach dwóch komplementarnych
PI. Dane przedstawione zostały na poniższym wykresie.
Wykres 7. Udział procentowy projektów powiązanych z wiązkami projektów
(1-10) wśród wniosków o dofinansowanie (słupek „wnioski”) oraz udział procentowy projektów powiązanych z wiązkami (1-10) wśród projektów znajdujących się w realizacji/zrealizowanych (słupek „realizacja”) dla Subregionu
Południowego [%]
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LSI (stan na 19.09.2017 r.)
Dla porównania na poniższym wykresie przedstawiono odsetek wniosków o dofinansowanie
w poszczególnych wiązkach, które zostały ocenione pozytywnie i są realizowane w Subregionie Południowym. Najlepiej prezentuje się wiązka 3 – Rozwój niskoemisyjnego transportu
miejskiego na terenie lokalnych ośrodków rozwoju oraz miast i obszarów wiejskich subregionu
południowego poza aglomeracją bielską. W pozostałych przypadkach realizowane jest mniej
niż 50% wniosków.
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Wykres 8. Udział procentowy wniosków o dofinansowanie, które w ramach
poszczególnych wiązek (1-13) zostały wybrane do dofinansowania i są realizowane w Subregionie Południowym [%]
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LSI (stan na 19.09.2017 r.)
Wyboru dość niewielkiej liczby projektów w ramach poszczególnych wiązek projektów dokonano również w Subregionie Zachodnim. Nabory zostały przeprowadzone w odniesieniu do
każdej wiązki projektów. Żaden projekt nie został wybrany i nie jest realizowany w ramach
wiązki 1, 3 i 4. Wszystkie projekty są powiązane z wiązkami projektów 6 i 7. W stosunku do
etapu wniosku o dofinansowanie mniejsze powiazania na etapie realizacji projektu można zaobserwować z wiązką 2 i 8, co wynika jednak z niewielkiej liczby projektów i tzw. efektu statystycznego. Wiązka 2, 5, 6 łączy interwencję w ramach 2 komplementarnych PI. Wiązka 3, która łączy się wyłącznie z PI w ramach EFS, charakteryzuje się najniższym poziomem powiązań.
Wykres poniżej przedstawia rozkład procentowy powiązań.
Wykres 9. Udział procentowy projektów powiązanych z wiązkami projektów
(1-8) wśród wniosków o dofinansowanie (słupek „wnioski”) oraz udział procentowy projektów powiązanych z wiązkami (1-8) wśród projektów znajdujących się w realizacji/zrealizowanych (słupek „realizacja”) dla Subregionu
Zachodniego [%]
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LSI (stan na 19.09.2017 r.)
Dla porównania na poniższym wykresie przedstawiono odsetek wniosków o dofinansowanie
w poszczególnych wiązkach, które zostały ocenione pozytywnie i są realizowane w Subregionie Zachodnim. Największy odsetek projektów można zaobserwować w ramach wiązki 8 – Poprawa stanu środowiska i warunków życia w Subregionie Zachodnim.
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Wykres 10. Udział procentowy wniosków o dofinansowanie, które w ramach
poszczególnych wiązek (1-13) zostały wybrane do dofinansowania i są realizowane w Subregionie Zachodnim [%]
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LSI (stan na 19.09.2017 r.)
Istotna jest także ogólna ocena zintegrowania projektów planowanych przez respondentów
(wykres poniżej). Większość z nich (55%) twierdzi, że planowane przedsięwzięcia mają charakter zintegrowany. Negatywnej odpowiedzi udzieliło aż 38% badanych. Ponad 6% nie potrafiło
odpowiedzieć na to pytanie. Warto zwrócić uwagę na fakt planowania dużej części projektów
bez podejścia zintegrowanego.
Wykres 11. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie ankietowe „Czy złożone
przez Państwa projekty były zintegrowane z innymi projektami?”
6,30%

38,58%

52,12%

Tak (choć jeden projekt
ma charakter zintegrowany)

Nie wiem / trudno powiedzieć

Nie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI z wnioskodawcami, n=127
Analiza poziomu zintegrowania projektów w poszczególnych subregionach na podstawie badania CATI pokazuje, że najwięcej ankietowanych planuje zintegrowane projekty w Subregionie Południowym, a najmniej – w Północnym, co jest zbieżne z analizą powiązań z wiązkami
projektów, dokonaną w niniejszym rozdziale.
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Wykres 12. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie ankietowe „Czy złożone przez Państwa projekty były zintegrowane z innymi projektami?” w podziale
na Subregiony
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI z wnioskodawcami, n=127
Subregiony dostosowały wiązki projektów do potrzeb i problemów zidentyfikowanych na obszarach objętych instrumentem ZIT/RIT. Szeroki zakres zgłoszonych obszarów tematycznych
wymagających interwencji miał przełożenie na dość dużą liczbę wiązek projektów, do których
przypisano poddziałania dedykowane ZIT/RIT w RPO WSL 2014-2020. W przypadku przeważającej większości wiązek przeprowadzone zostały nabory na projekty. Nie wszystkie jednak
rozstrzygnęły się wyborem projektów do dofinansowania, co należy tłumaczyć dużą starannością instytucji oceniających w doborze projektów wpisujących się w instrument ZIT. Należy
ocenić, że projekty złożone do oceny oraz projekty realizowane są zgodne z ustalonymi
wcześniej przedsięwzięciami (wiązkami projektów wskazanymi w Strategiach ZIT/RIT). Najwyższy odsetek powiązanych projektów realizowanych jest w Subregionie Południowym, natomiast najniższy – w Subregionie Północnym i Centralnym (choć różnice między subregionami są minimalne).
Beneficjenci mają prawo uzasadnić zintegrowanie swojego projektu w ramach wiązki projektów przewidzianych do realizacji w ramach Strategii ZIT/RIT, nie mając jednak wyczerpującej
wiedzy na temat faktycznej realizacji przedsięwzięć przez inne podmioty. Niekiedy w sposób
fikcyjny powstają powiązania pomiędzy inwestycjami od siebie odległymi i niełączącymi się
w jedną, spójną całość. Zdarza się, że projekty, które wydawałoby się powinny być traktowane
jako zintegrowane w największym stopniu, nie cechują się powiązaniami. Stanowią oddzielne
przedsięwzięcia, bez elementu scalającego – przykładem jest centrum przesiadkowe w Cieszynie oraz parking w odległej gminie Łękawica, realizowane w ramach tej samej wiązki projektów. W większości przypadków beneficjenci wykonują projekty w sposób niezależny od innych
podmiotów.
Warto zaznaczyć, że wiązki projektów w przypadku części obszarów tematycznych odnoszą się
do jednego PI. We wszystkich subregionach pojedyncze PI dedykowane EFRR znajdują większy
zakres powiązań pomiędzy wnioskiem o dofinansowanie/projektem realizowanym a wiązkami,
aniżeli pojedyncze PI dedykowane EFS. Bardziej efektywne w kontekście zapewnienia zintegrowania projektów jest więc tworzenie wiązek projektów łączących komplementarne PI
(EFRR w połączeniu z EFS). Projekty EFS ogólnie wykazują znacznie niższy poziom powiązań z wiązkami projektów. Do dofinansowania w znacznej większości przypadków wybierano
takie projekty, które wykazywały powiązania z wiązkami, stąd niekiedy nabory w ramach EFS
rozstrzygały się brakiem wyboru projektu. Obszary tematyczne EFS wykazujące zintegrowany
charakter odnoszą się do szkolnictwa zawodowego (PI 10id) oraz usług społecznych i ochrony
zdrowia (PI 9e). Największe zintegrowanie w ramach EFRR wykazują zaś projekty w obszarze
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transportu publicznego (PI 4e), odnawialnych źródeł energii (PI 4a), efektywności energetycznej (PI 4c) oraz rewitalizacji obszarów zdegradowanych (PI 9b), a następnie w obszarze rozwoju
usług społecznych (PI 9a) oraz inwestycji w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe (PI 10a).
Jako że omawiana wcześniej Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, definiując projekt zintegrowany, w dalszej części (Art. 33) omawia wspólną realizację tego typu projektów, w ramach niniejszego
badania analizowano również, czy na etapie opracowywania projektów beneficjenci planują
wspólnie zintegrowane przedsięwzięcia, a więc ich partnerski charakter. Definicja projektu
partnerskiego przyjęta na podstawie ustawy mówi, że jest to projekt realizowany przez
podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe,
na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie. Zatem należy
przyjąć, że projekt partnerski może być realizowany przez beneficjenta oraz inny podmiot/
podmioty z sektora lub spoza sektora finansów publicznych.
Zawiązywanie partnerstw nie jest obligatoryjnym wymogiem w przypadku realizacji projektów zintegrowanych w ramach ZIT/RIT, jednakże może stanowić wartość dodaną tego typu
przedsięwzięć, co zdecydowano się zbadać w dalszej części rozdziału.
W pierwszym rzędzie porównano odsetek powiązań poszczególnych projektów na etapie
ich opracowywania z wiązkami projektów z odsetkiem partnerstw zawieranych w projektach
w ramach Poddziałań dedykowanych ZIT/RIT. Partnerstwa są zdecydowanie najbardziej zauważalne w przypadku EFS, co można zaobserwować na poniższym wykresie (odsetek oznaczono kolorem zielonym).
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Wykres 13. Udział procentowy projektów partnerskich oraz powiązanych we
wnioskach o dofinansowanie w ramach poszczególnych Poddziałań dedykowanych ZIT i RIT [%]
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Źródło: opracowanie własne na podstawie LSI (stan na 19.09.2017 r.)
Ogółem około 12% analizowanych wniosków o dofinansowanie zakładało utworzenie partnerstwa w ramach projektu. Na przedstawionym wykresie widoczna jest specyfika przedsięwzięć inwestycyjnych, w zdecydowanej większości planowanych do realizacji w sposób indywidualny, przez jednego beneficjenta. Warto zauważyć, że te planowane projekty, które mają
niższy odsetek partnerstw projektowych, wykazują jednocześnie wyższy poziom powiązania
z wiązkami projektów przypisanymi do poszczególnych poddziałań.
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Jeśli wnioskodawcy mają zamiar zawrzeć partnerstwo, średnia liczba partnerów ogółem w odniesieniu do wszystkich poddziałań dedykowanych ZIT i RIT wynosi 1,44. Mimo że najmniej
partnerstw obserwuje się m.in. w osi priorytetowej V, w tym przypadku średnia liczba partnerów jest najwyższa – 3,5. Średnio po 1 partnerze przypada na projekt w osiach III, IV oraz XII.
Wykres 14. Średnia liczba partnerów w Osiach priorytetowych dedykowanych ZIT i RIT
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LSI. n=305 (stan na 19.09.2017 r.)
Podczas badania ankietowego wśród beneficjentów zwrócono uwagę na kwestię zawiązywania partnerstw podczas realizacji projektów. Zawiązywanie partnerstw deklarowano w przypadku ponad 28% badanych. Ankietowani oceniali również łatwość pozyskania partnera, przy
czym ponad 83% z nich nie sprawiło to trudności, natomiast 14% odpowiadających na to pytanie borykało się z pewnymi problemami przy nawiązywaniu współpracy.
Wykres 15. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie ankietowe „Czy któryś
ze złożonych przez Państwa wniosków zakładał realizację projektu w partnerstwie?” (wykres po lewej stronie) oraz „Czy łatwo było pozyskać partnerów do projektu/projektów?” (wykres po prawej stronie)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI z wnioskodawcami, n= 398 (wykres po lewej stronie), n=114 (wykres po prawej stronie)
W sytuacji, w której nawiązanie partnerstwa okazało się problematyczne, beneficjenci uzasadniali taki stan rzeczy najczęściej kwestiami formalnymi i procedurami utrudniającymi zawiązanie partnerstwa. Istotnym ograniczeniem w tym przypadku staje się forma rozliczenia
projektu i koordynacja przepływów finansowych. Ponadto zwracano uwagę na brak komunikacji bądź nieefektywną komunikację i współpracę między podmiotami, nikłe zainteresowanie
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współpracą, odmienną kulturę organizacyjną pomiędzy samorządami a jednostkami biznesowymi, odmienne i niespójne cele obu partnerów czy problemy z podziałem zadań i odpowiedzialności za ryzyka. Po stronie lidera istnieje duże ryzyko przejmowania obowiązków przypisanych partnerowi ze względu na brak jasnych zasad zawartych w umowach między podmiotami.
Wskazywano również na obawę przed niewykonaniem wskaźników przez jednego z partnerów, przez co nie będzie możliwe złożenie wniosku o płatność.
Wykres 16. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie ankietowe „Proszę
wskazać, które z 3 stwierdzeń najbardziej do Państwa pasuje. Na etapie opracowania projektu:…”
10,62%

16,81%

1,77%

70,80%

Aktywni byli wszyscy partnerzy, wspólnie
planowaliśmy projekt/projekty

Aktywny był tylko inicjator partnerstwa,
reszta partnerów dołączyła do gotowego
projektu/projektów

Aktywna była tylko część partnerów,
a część nie włączyła się w planowanie
projektu/projektów

Nie wiem / trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI z wnioskodawcami, n=113
Wnioskodawcy planujący przedsięwzięcie w partnerstwie zazwyczaj pozytywnie wypowiadali się na temat współpracy ze współuczestnikiem (prawie 71%). Niecałe 17% ankietowanych
zwróciło uwagę na aktywne zaangażowanie jedynie części partnerów, natomiast około 11%
badanych stwierdziło, że aktywny był jedynie inicjator partnerstwa, podczas gdy pozostali
uczestnicy dołączyli do gotowego projektu.

Efekt synergii w ramach projektów ZIT/RIT
Odpowiadając na pytanie „Jakiego rodzaju wartość dodaną widzą Państwo w realizacji projektów w formule partnerstwa?”, ankietowani wskazywali najczęściej na doświadczenia, jakie wnoszą zaangażowane podmioty, dzięki czemu możliwe staje się wzajemne uzupełnianie wiedzy
i rozwój na różnych płaszczyznach. Wymiana doświadczeń i kompetencji pozwala zwiększyć
efektywność projektu. Inną wartością dodaną są odmienne spojrzenia na rozwiązywanie problemów przez różne podmioty, co znacznie poszerza perspektywę i pole działania. Co ważne,
zauważano funkcję integracyjną lokalnego środowiska i społeczności, a zarazem możliwość
szerszego oddziaływania przedsięwzięcia. Partner projektowy jest zaznajomiony z lokalnymi
uwarunkowaniami czy też wspiera działania promocyjne. Wnioskodawcy/beneficjenci często
wskazywali, że projekty w partnerstwach charakteryzują się wysokim efektem synergii, a także korzyściami finansowymi, szczególnie podczas realizacji dużych, kosztownych inwestycji.
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Podczas badania CATI zapytano także, z jakiego powodu wnioskodawca nie zdecydował się
na projekt partnerski. Najczęściej padała odpowiedź, iż podjęcia takich działań nie wymagał
charakter projektu, bądź w regulaminach konkursów nie istniały zapisy na temat konieczności
podjęcia przedsięwzięcia wraz z partnerem. Takie sytuacje dotyczyły np. budowy kanalizacji
sanitarnej czy przedszkoli. Pojawiły się także opinie o niewielkim doświadczeniu wnioskodawcy/beneficjenta w tym zakresie, mnogości zawiłych przepisów towarzyszących zawiązywaniu
tego typu współpracy, przez co projekt prowadzony samodzielnie wydaje się bardziej atrakcyjny, braku czasu, preferencjach co do samodzielnych realizacji projektów. Czasem decydował
brak wiedzy odnośnie do możliwości tworzenia partnerstw bądź niepowodzenia w poszukiwaniu partnera. Efekt synergii może być dużą wartością dodaną projektu, co podkreślano m.in.
w trakcie wywiadów IDI. W niniejszym badaniu przyjęto następującą definicję efektu synergii:
jest to wzajemne wzmacnianie, potęgowanie się efektów interwencji publicznej, kooperacja czynników, skuteczniejsza niż suma ich oddzielnych działań; to maksymalizacja rezultatów uzyskanych na skutek realizacji działań/projektów uzupełniających się wzajemnie
(komplementarnych)9. O efekcie synergii można mówić, gdy realizacja projektów przyczynia
się do uzyskania wartości dodanej (potęgowania się rezultatów ich realizacji). W takim wypadku realizacja każdego projektu z osobna (np. na innym obszarze, dla innych interesariuszy lub
w innym czasie) przyniosłaby mniejsze efekty niż realizacja tych samych projektów na tym samym obszarze, w tym samym czasie i dla tych samych interesariuszy.
Prawie 35% respondentów badania CATI oczekuje pojawienia się takiego efektu dzięki realizacji ZIT/RIT, jednakże niespełna 43% zakłada, że takich samych efektów można oczekiwać
podczas samodzielnej realizacji przedsięwzięcia. Pozostałe 22% ankietowanych miało trudność w ocenie. Należy wnioskować, że istnieje duża potrzeba wzmacniania świadomości beneficjentów na temat korzyści wiążących się z tworzeniem partnerstw projektowych, o ile jest to
zasadne w kontekście specyfiki projektu.
Wykres 17. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie ankietowe „Które
stwierdzenie wydaje się Panu/Pani bliższe?”
34,92%

22,11%

42,97%

Te same efekty można osiągnąć realizując
projekty oddzielnie

Nie wiem / trudno powiedzieć

Zakładamy, że w trakcie realizacji projektu
wdrażanego w ramach ZIT i RIT pojawi się
efekt synergii

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI z wnioskodawcami, n=398
9
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Za http://www.npf.rpo.lubelskie.pl/front/page/get/574/.

Efekt synergii najczęściej dostrzegany jest przez beneficjentów przy okazji partnerstw
projektowych, dlatego uzasadniając swoje oczekiwania odnośnie do wystąpienia takiego
efektu, ankietowani podkreślali liczne korzyści wynikające ze wspólnych przedsięwzięć. Wymieniano aktywizację i mobilizację na rzecz wspólnego celu, lepszą koordynację wszystkich
działań, przepływy wiedzy, komercjalizację przedsięwzięć, wypracowanie więzi na rzecz realizacji kolejnych projektów, możliwość kontynuacji projektu po jego zakończeniu, objęcie projektem większego obszaru, większą efektywność przy osiąganiu wskaźników produktu i rezultatu. Beneficjenci dostrzegają więcej pozytywów przy połączeniu pomysłu niż w przypadku
złożenia oddzielnego wniosku przez 2 podmioty.
Synergia wiąże się także z możliwością uzupełniania się 2 lub więcej projektów, co także podkreślali ankietowani. W takim przypadku wyniki działań zostaną skumulowane. Respondenci
dostrzegają jednocześnie znaczenie połączenia projektów współfinansowanych ze środków EFS i EFRR, co gwarantuje kompleksowość interwencji podejmowanej na danym
obszarze. Zapewniony zostaje szerszy krąg odbiorców, a przedsięwzięcia charakteryzują się
komplementarnością.
Jako synergiczne są postrzegane projekty o większym efekcie skali. Często posiłkując się
przykładami, eksperci biorący udział w badaniu wskazywali na przedsięwzięcia podejmowane wspólnie przez kilka podmiotów, przyjmujące kompleksowy charakter (np. kilka wspólnot
mieszkaniowych prowadzących termomodernizację wraz z odnową wspólnych przestrzeni na
danym osiedlu). Duże znaczenie dla osiągnięcia efektów synergii mają według ich opinii projekty partnerskie.
Na podstawie przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, iż beneficjenci na etapie opracowywania projektów w znacznej mierze nie planują wspólnie zintegrowanych przedsięwzięć. Projekty ZIT/RIT w większości są projektami indywidualnymi koncentrującymi się na polityce gminy i jej zadaniach własnych. Partnerstwa w sposób naturalny są dobierane w tych obszarach,
w których samorząd ma większe potrzeby do realizacji zadania własnego. Przedsięwzięcia zintegrowane nie wymagają zawiązywania partnerstw, co ułatwia beneficjentom autonomiczne
planowanie projektów. Ocenia się jednak, że w przypadku niektórych poddziałań EFRR (np.
dot. transportu) partnerstwa mogłyby przyczynić się do istotnego efektu synergii. Dodatkowo
należy zaznaczyć, że partnerstwa zaczęły powstawać w subregionach w perspektywie unijnej
2007-2013, dlatego też podmioty często niechętnie zawiązują zupełnie nowe partnerstwa,
nawiązując współpracę ponownie ze znanymi sobie jednostkami. Jednocześnie szerszy zakres
partnerstw jest możliwy w projektach EFS ze względu na możliwość animacji działań miękkich
przez kilka podmiotów reprezentujących różnorodne środowiska. Niemniej jednak projekty
EFS są mniej zintegrowane niż te wspierane z EFRR. Trudności w organizacji partnerstw
mają przeważnie naturę formalną. Projekty partnerskie podlegają dłuższemu procesowi
przygotowań wynikającemu z potrzeby odpowiedniego podziału odpowiedzialności pomiędzy
uczestniczące komórki, bardziej skomplikowanych procedur, przepływów finansowych i zarządzania projektem. Dodatkowe obowiązki formalne i organizacyjne powodują, że chęć realizacji
projektów partnerskich pozostaje niższa niż indywidualnych, gdzie panuje jasny podział odpowiedzialności i zadań.
Partnerstwa zawiązywane w celu zwiększenia zintegrowania projektów należy ocenić
jako niewykorzystany potencjał mechanizmu ZIT/RIT w województwie śląskim. Wnioskodawcy/beneficjenci, nawet w przypadku dostrzegania pozytywnych aspektów tego typu rozwiązania, pewniej czują się, realizując projekt samodzielnie, a decyzja o projekcie partnerskim
często ma pozorny charakter.
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Rozwiązania systemowe na rzecz projektów zintegrowanych
Czy dotychczas stosowane rozwiązania systemowe w ramach instrumentów ZIT i RIT sprzyjają realizacji projektów zintegrowanych?
Wprowadzenie nowego instrumentu na rzecz zrównoważonego rozwoju miejskich obszarów
funkcjonalnych w Polsce niosło za sobą konieczność dostosowania systemu realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych do narzędzia, jakim są ZIT. W województwie śląskim, z racji terytorialnego zasięgu ZIT oraz RIT, zarówno alokacja w ramach RPO WSL 20142020 jest wysoka, jak i rozwiązania systemowe zostały rozbudowane.
Ustalenia w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego zapewniają funkcjonowanie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Subregionie Centralnym,
wspieranego ze środków RPO WSL 2014-2020 oraz ze środków uzupełniających pochodzących z właściwych krajowych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (ograniczonych do
obszaru niskoemisyjnego transportu publicznego oraz efektywności energetycznej). Miasta
Bielsko-Biała, Częstochowa, Jastrzębie Zdrój, Racibórz, Rybnik, Zawiercie, Żory lub właściwe
podmioty z tych miast, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe projektów związanych z niskoemisyjnym transportem publicznym w ramach trybu konkursowego PO IiŚ na lata 2014-2020
– pod warunkiem dostępności środków finansowych w ramach tego źródła. Do zadań strony
samorządowej ma należeć wsparcie miast z obszaru województwa śląskiego poprzez dofinansowywanie realizacji projektów na terenie tych miast, wybranych w konkursach w ramach RPO
lub poprzez instrumenty terytorialne w RPO. Strona samorządowa ma zapewnić odpowiednie
mechanizmy finansowania działań z zakresu rewitalizacji w ramach RPO.

Stosowane procedury, podział zadań i odpowiedzialności
Mechanizmy zastosowane w województwie śląskim przeniosły część nadzoru nad ZIT i RIT na
poziom subregionów. Zgodnie z art. 123 ust. 6 Rozporządzenia ogólnego 1303/2013, funkcje
instytucji pośredniczących pełnią związki ZIT bądź partnerstwa ZIT – miasta-liderzy porozumienia. Zapisy RPO WSL 2014-2020 określają, iż podstawowymi dokumentami regulującymi
zakres zadań poszczególnych instytucji zaangażowanych w nadzór nad ZIT i RIT są Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu ZIT/RIT w ramach RPO WSL
2014-2020. Określając zasady, tryb oraz warunki powierzenia zadań IP ZIT/RIT, Porozumienia
przyznają tym instytucjom obowiązki tożsame z obowiązkami IP RPO WSL 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny zawiera informację odnośnie do minimalnego zakresu zadań władz
lokalnych (w tym miejskich), jakim jest co najmniej wybór projektów do dofinansowania. Minimalny zakres powierzenia zadań oznacza, że władze lokalne zobowiązane zostały do przedkładania IZ RPO list projektów wybranych do wsparcia/wskazanych w Strategii ZIT/RIT. Organizacja techniczna naborów oraz ocena projektów pod kątem formalnym i merytorycznym,
wg zapisów w RPO WSL 2014-2020, również może być dokonywana przez władze lokalne,
z udziałem ekspertów zewnętrznych w uzasadnionych przypadkach. W wykonywaniu zadań
w ramach ZIT/RIT uczestniczą jednostki samorządu terytorialnego, które zawiązały współpracę na zasadach określonych w art. 30 ust. 4 ustawy wdrożeniowej.
Porozumienia między IZ RPO WSL 2014-2020 a IP ZIT/RIT nakładają na te ostatnie zadania,
co do których instytucja ta jest zobowiązana dochować należytej staranności w realizacji. Zakres działań IP ZIT/RIT jest dosyć szeroki i zakłada przede wszystkim przygotowanie i przyjęcie Strategii ZIT/RIT, a także współpracę z IZ RPO WSL w przygotowywaniu harmonogramu
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konkursów, opracowywaniu propozycji kryteriów wyboru projektów, naborze i ocenie wniosków o dofinansowanie, monitorowaniu postępów w realizacji działań/poddziałań czy też
przedstawianie sprawozdań z realizacji powierzonych zadań. Jednocześnie zobowiązanie podnosi kwestię współpracy z IP RPO WSL – WUP w ramach wybranych poddziałań. IP ZIT/RIT
ma za zadanie prowadzić działania informacyjne, animacyjne i zachęcające do tworzenia partnerstw w ramach przedsięwzięć w formule ZIT/RIT. W razie potrzeby, na wezwanie IZ RPO
WSL na zasadach przez nią określonych, IP ZIT/RIT współpracuje także przy opracowaniu i realizacji rocznych planów działań informacyjno-promocyjnych dla Strategii Komunikacji RPO
WSL 2014-2020.
Na kolejnej stronie zaprezentowano uproszczony schemat ukazujący system realizacji ZIT/RIT
w ramach RPO WSL 2014-2020.
System realizacji ZIT/RIT nadaje IP ZIT/RIT ograniczoną moc decyzyjną ze względu na nadzór formalny, merytoryczny, techniczny oraz organizacyjny sprawowany przez IZ RPO WSL.
Wszelkie decyzje są konsultowane i uzgadniane między tymi instytucjami. Z drugiej zaś strony
– IP ZIT/RIT przy niewielkich zasobach kadrowych obciążone są wieloma zadaniami przypisanymi instytucjom pośredniczącym RPO, co szczególnie odczuwalne jest w Subregionie Zachodnim, Północnym i Południowym. Z tego też względu Biura nie są w stanie przejąć dodatkowych obowiązków. Na realizację swoich zadań IP RIT oraz ZIT zapewniają środki finansowe,
przy czym IP RIT organizuje je w ramach corocznych planów działań dotyczących Pomocy
Technicznej RPO WSL. Instytucje pośredniczące zobowiązane są przedstawiać IZ RPO WSL
wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z wypełnianiem powierzonych zadań, a także informować o zaistniałych trudnościach oraz zagrożeniach przy ich wykonywaniu. Odpowiedzialność IP ZIT/RIT odnosi się dodatkowo do współpracy z IP RPO WSL – WUP w zakresie zadań
dotyczących wyboru projektów do dofinansowania.
Obowiązki komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zadania w ramach ZIT/RIT precyzują zapisy regulaminów organizacyjnych tych podmiotów, procedury opisane w instrukcjach
wykonawczych dla poszczególnych IP ZIT/RIT oraz dokumenty zawierające zakresy obowiązków pracowników lub inne równoważne dokumenty określające zakres wykonywanych zadań.
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Schemat 1. System realizacji ZIT/RIT w ramach RPO WSL 2014-2020
Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020
Opis procedur IP ZIT/RIT

Dokumenty systemowe

Zakresy obowiązków (lub inne równoważne
dokumenty określające zakres zadań pracowników
komórek organizacyjnych IP ZIT/RIT)

Porozumienia w sprawie powierzenia zadań
z zakresu realizacji instrumentu ZIT/RIT w ramach
RPO WSL 2014
-2020
2014-2020

Instrukcje wykonawcze poszczególnych IP ZIT/RIT

Wytyczne programowe w sprawie wprowadzania
skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania
nadużyć ﬁnansowych w ramach
RPO WSL 2014 -2020

Zatwierdzane przez

Wytyczne horyzontalne ministra właściwego ds.
rozwoju regionalnego

Opis Funkcji i Procedur RPO WSL 2014 -2020

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach
IP ZIT/RIT

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
Miasto Częstochowa (lider subregionu)
Miasto Bielsko-Biała (lider subregionu)

Zadania IP ZIT/RIT

1) uzgadnianie i przedkładanie Strategii ZIT, zgodnie z ustawą wdrożeniową;
2) współpraca w przygotowaniu przez IZ RPO WSL harmonogramu konkursów dla Działań/Poddziałań;
3) współpraca z IZ RPO WSL przy opracowaniu propozycji kryteriów wyboru projektów dotyczących zgodności ze Strategią ZIT
dla Działań/Poddziałań do zatwierdzenia przez KM RPO WSL oraz współpraca z IZ RPO WSL w przygotowaniu pozostałych
kryteriów wyboru projektów w ramach członkostwa w KM RPO WSL;
4) współpraca w wyborze kandydatów na ekspertów zewnętrznych, dokonujących oceny projektów dla Działań/Poddziałań, w
oparciu o kryteria zatwierdzone przez KM RPO WSL, dotyczące zgodności ze Strategią ZIT;
5) udział przedstawiciela IP ZIT w pracach Komitetu Monitorującego RPO WSL;
6) realizacja zadań związanych z wyborem projektów do doﬁnansowania w ramach RPO WSL;
7) realizacja celów RPO WSL mierzonych poziomem osiągnięcia wskaźników postępu rzeczowego oraz ﬁnansowego, określonych w Załączniku nr 3 do Porozumienia, w szczególności z uwzględnieniem wskaźników do oceny ram wykonania, na
zasadach i w terminie ustalonym przez IZ RPO WSL;
8) monitorowanie postępów w realizacji Działań/Poddziałań, zgodnie z wytycznymi IZ RPO WSL, w szczególności wskaźników
postępu rzeczowego oraz ﬁnansowego;
9) przygotowywanie i przedstawianie IZ RPO WSL sprawozdań z realizacji zadań powierzonych w Porozumieniu w ramach
Działań/Poddziałań, zgodnie z wytycznymi i w terminie określonym przez IZ RPO WSL;
10) współpraca z IZ RPO WSL przy realizacji badań ewaluacyjnych, analiz, ekspertyz prowadzonych i/lub zlecanych przez
instytucje zarządzające programami operacyjnymi, ministerstwo właściwe ds. rozwoju regionalnego, Komisję Europejską;
11) poddanie się procedurze desygnacji i utrzymanie kryteriów desygnacji;
12) poddanie się kontrolom i audytom;
13) udział w opracowywaniu i aktualizacji Opisu Funkcji i Procedur RPO WSL na zasadach i w terminach określonych przez IZ
RPO WSL;
14) opracowanie i bieżąca aktualizacja Instrukcji Wykonawczych IP ZIT zgodnie z wskazaniami IZ RPO WSL dla IP RPO WSL,
podlegającego każdorazowo pisemnemu zatwierdzeniu przez IZ RPO WSL;
15) przechowywanie i archiwizowanie wszystkich dokumentów zgodnie z odrębnymi przepisami;
16) przygotowywanie i realizacja, w tym rozliczanie, obejmujące składanie wniosków o płatność, Planów Działań Pomocy
Technicznej oraz innych dokumentów związanych z otrzymywaniem środków Pomocy Technicznej w ramach RPO WSL (nie
dotyczy IP ZIT RPO WSL);
17) obsługa wskazanych systemów informatycznych, w szczególności LSI 2014, w zakresie realizowanych zadań;
18) realizacja działań i obowiązków informacyjno-promocyjnych;
19) przygotowanie i utrzymanie zdolności administracyjnej i technicznej do realizacji powierzonych zadań;
20) przekazywanie do IZ RPO WSL na jej prośbę wszelkich materiałów, opracowań, wyjaśnień oraz informacji niezbędnych do
prawidłowej realizacji RPO WSL;
21) współpraca z IZ RPO WSL w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków
zwalczania nadużyć ﬁnansowych
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W województwie śląskim podczas programowania instrumentu na poziomie regionalnym,
przyjęto zasadę (zarówno po stronie lokalnej, jak i regionalnej administracji) realizacji większej liczby, ale mniejszych budżetowo projektów. Decyzję taką podjęto ze względu na zdecydowanie większą łatwość w zarządzaniu i realizacji przez gminy mniejszych przedsięwzięć.
W opiniach eksperckich pewną słabością mechanizmu ZIT/RIT stały się w konsekwencji jednopodmiotowe inwestycje, niegenerujące tak dużej wartości dodanej, jak większe, partnerskie
projekty. Struktura podziału środków, według ekspertów biorących udział w badaniu, jest niewspółmierna. Subregion Centralny jest beneficjentem środków krajowych przeznaczonych na
politykę na rzecz obszarów miejskich, przez co istnieje poważna dysproporcja w porównaniu
do RIT w pozostałych subregionach – mimo podziału całego województwa na obszary o dedykowanej interwencji. Według ekspertów wyrównanie puli środków pomiędzy Subregionami
nie wpłynęłoby jednak na zwiększenie efektywności instrumentu oraz większe zintegrowanie
projektów. Środki takie musiałyby być bardziej skoncentrowane terytorialnie.
System realizacji ZIT i RIT w województwie śląskim obudowano precyzyjnymi ramami systemowymi, zapewniającymi jasny podział zadań pomiędzy poszczególnymi instytucjami. Z perspektywy wnioskodawcy ubiegającego się o dofinansowanie w ramach ZIT/RIT taki podział może
budzić jednak wątpliwości ze względu na delegację zadań do nowych podmiotów (IP ZIT i RIT),
niefunkcjonujących w poprzedniej perspektywie unijnej 2007-2013 oraz zmiany w zasadach wyboru projektów w kontekście wprowadzenia kryteriów zgodności ze Strategią ZIT/RIT.
Podział zadań, odpowiedzialności i stosowane procedury skonstruowane w województwie śląskim w celu realizacji ZIT/RIT sprzyjają realizacji projektów zintegrowanych. Według Art. 7 Rozporządzenia w sprawie EFRR, główna odpowiedzialność za zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich powinna znaleźć się po stronie
władz miejskich, które mają odpowiadać za zadania związane przynajmniej z wyborem projektów. Większe zintegrowanie projektów może być więc zapewnione w przypadku przekazania szerszych kompetencji samorządom lokalnym, doskonale orientującym się w uwarunkowaniach panujących na obszarach problemowych będących w ich zarządzie. Nie bez
znaczenia w tym przypadku pozostaje forma prawna współpracy zawiązywanej między samorządami. Z przeprowadzonych badań wynika, że preferowaną formą zinstytucjonalizowanego partnerstwa między samorządami jest stowarzyszenie, zapewniające większe zacieśnienie
współpracy na rzecz wspólnych celów.

Działania informacyjno-promocyjne
W ramach swoich zadań IP ZIT/RIT prowadzi działania informacyjne, promocyjne i animacyjne
zachęcające do tworzenia partnerstw, stąd należy przyjrzeć się rozwiązaniom systemowym
pod kątem motywacji potencjalnych beneficjentów do realizacji projektów w formule zintegrowanej. Ze sprawozdań przedstawianych rokrocznie przez IP ZIT/RIT wynika, że wśród wnioskodawców prowadzi się szeroko zakrojone działania promocyjne i upowszechniające Strategie
ZIT. Początkowy okres wdrażania zintegrowanego podejścia w województwie śląskim wiązał
się z organizacją licznych warsztatów, seminariów i spotkań informacyjnych skierowanych do
beneficjentów zapoznających ich z zapisami Strategii. Jednocześnie organizowano spotkania
informacyjne w ramach Związków/Porozumień. Funkcję informacyjną pełniły również broszury podsumowujące najważniejsze zapisy Strategii czy informacje prasowe.
Dopełnieniem działań zachęcających do realizacji projektów w formule zintegrowanej jest zapewnienie włączenia partnerów w realizację Strategii ZIT/RIT. IP ZIT zapewnia 3-stopniowy
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system włączania partnerów. Podstawowym poziomem jest Zarząd Związku Subregionu Centralnego, natomiast kolejnym jest poziom podregionów, gdzie organizowane są zespoły robocze administrowane przez koordynatorów gminnych wskazanych przez każdą z JST. Trzecim
poziomem staje się zachęcanie partnerów do podejmowania inicjatyw projektowych wpisujących się w wiązki projektów zawarte w Strategii ZIT.
Rozpoczęcie naborów w ramach poddziałań dedykowanych ZIT i RIT wiązało się z kolejnymi
spotkaniami informacyjnymi, zapoznającymi ze specyfiką konkursów, organizowanymi zarówno dla przedstawicieli podregionów, jak i w samych podregionach, a także w ramach Związków
ZIT/RIT. Rozmowy toczyły się m.in. na temat rozliczeń, kontroli w ramach projektów, kontroli zamówień publicznych czy rozliczania podatku VAT. Mnogość działań informacyjnych oraz
konsultacji umożliwiła znaczne poszerzenie wiedzy różnorodnych instytucji zaangażowanych
w realizację ZIT i RIT. Ponadto podmioty te miały możliwość zapoznania ze specyfiką projektów ZIT i warunkami udziału w konkursach, co znacznie ułatwiło prace nad przygotowaniem
wniosków o dofinansowanie. Szczególnie cennym doświadczeniem dla beneficjentów była
możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między JST, jednostkami organizacyjnymi,
podmiotami prawnymi czy organizacjami pozarządowymi podczas spotkań, a także omawianie
kwestii problematycznych. W trakcie dyskusji w podregionach z powodzeniem stymulowano
wymianę informacji. W przypadku nowych bądź skomplikowanych obszarów tematycznych
spotkań angażowano ekspertów zewnętrznych. Warsztaty, szkolenia czy seminaria wspierane
były także przez IZ RPO WSL. W prace włączono także przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawiając im możliwości aplikowania w konkursach ZIT i RIT podczas spotkań dedykowanych. Na bieżąco prowadzono konsultacje z podmiotami zainteresowanymi udziałem
w naborach w ramach ZIT i RIT, ułatwiając tym samym aplikację o środki.
Znaczącą częścią działalności Biur ZIT/RIT jest pełnienie wobec wnioskodawców i beneficjentów funkcji wspierającej i szkoleniowej. Jednocześnie animują one współpracę między
sąsiadującymi JST i tworzą nieformalne okazje do transferu wiedzy, co z kolei skutkuje efektywniejszymi porozumieniami między beneficjentami przy realizacji powiązanych projektów.
Biura, monitorując na bieżąco postępy prac nad wypełnianiem założonych celów, posiadają
możliwość bieżącej reakcji w sytuacji wystąpienia obawy przed niewystarczającym progresem
na danym etapie.
Z przeprowadzonych wywiadów eksperckich wynika, że delegowanie kompetencji na jak najniższy poziom administracyjny sprzyja zintegrowaniu projektów. Zestawienie adekwatnych
kompetencji oraz dość dużej swobody w kreowaniu oraz późniejszym wdrażaniu pomysłów na
projekty może dać lepsze rezultaty dla efektywnej interwencji, aniżeli odgórnie narzucone rozwiązania. Wiele inicjatyw na poziomie gmin jest inicjatywami oddolnymi, często nieformalnymi,
przeradzającymi się w formę zinstytucjonalizowaną na poziomie realizacyjnym. Należy mieć na
uwadze, że tworzenie okazji (np. podczas szkoleń, warsztatów czy spotkań informacyjnych) do
wymiany doświadczeń i zawiązywania nieprzymuszonych relacji między potencjalnymi beneficjentami w dużym stopniu oddziałuje na poziom zintegrowania przedsięwzięć.
Poziom działań informacyjno-promocyjnych należy w związku z powyższym ocenić jako
bardzo wysoki i sprzyjający realizacji projektów zintegrowanych. Instytucje zaangażowane w realizację instrumentu ZIT/RIT, mimo szerokiego zakresu tematycznego interwencji i niewielkich zasobów kadrowych, należycie i profesjonalnie wypełniają swoje zadania, starając się
sprzyjać realizacji projektów zintegrowanych. Stały monitoring potrzeb wnioskodawców i beneficjentów odnośnie do najbardziej użytecznych dla nich szkoleń czy warsztatów w obszarach
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tematycznych dotyczących ZIT/RIT z pewnością będzie oddziaływać pozytywnie na zwiększenie zintegrowania realizowanych inwestycji.

Zasady wyboru projektów
Do wyboru projektów do dofinansowania w ramach ZIT i RIT stosuje się zapisy Wytycznych
w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju i Finansów. W zamyśle KE wybór projektów w ramach instrumentu ZIT miał być realizowany za pomocą trybu konkursowego, natomiast w Polsce przygotowywano się do wdrażania
go w trybie pozakonkursowym. W efekcie w województwie śląskim nastąpiła potrzeba wprowadzenia zmian na poziomie systemowym w celu dostosowania wprowadzanego instrumentu
do wymogów na poziomie unijnym. W perspektywie 2007-2013 samorządy w województwie
śląskim mogły korzystać z Programu Rozwoju Subregionów, dzięki któremu – za pomocą środków wydzielonych z RPO – możliwe było wdrażanie istotnych projektów w trybie pozakonkursowym, choć w zgodnej opinii przedstawicieli instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO
WSL stopień zintegrowania projektów z ramach PRS nie był zadowalający. Dotychczasowe zasady współpracy w Subregionach w ramach PRS stanowią obecnie cenną bazę dla wdrażania
instrumentu ZIT i RIT. Wypracowane przy PRS zasady współpracy, opierające się na partnerstwie, są kontynuowane obecnie.
Podczas prowadzonego badania bardzo często podejmowano wątek pozakonkursowego trybu wyboru projektów jako preferowanego dla projektów zintegrowanych. Koncepcja zastosowana w województwie śląskim, polegająca na zaimplementowaniu szerokiego podejścia do
ZIT/RIT (objęcie ZIT/RIT całego województwa, duża liczba PI, w ramach których podejmowana
będzie interwencja), nie pozwoliła na zastosowanie trybu pozakonkursowego (decyzję w tej
sprawie podjęła Komisja Europejska). Tryb wyboru projektów ZIT/RIT nie sprzyja zintegrowaniu projektów w ramach wszystkich poddziałań dedykowanych ZIT/RIT. Istotną wadą
ścieżki konkursowej w kontekście ZIT/RIT jest długość trwania konkursów, wolniejszy postęp
w wydatkowaniu środków, większe trudności w sterowaniu trybem konkursowym. Niektóre
projekty, by spełnić cele założone w wiązkach projektów, wymagają zastosowania kompleksowego podejścia i rzetelnego, skutecznego przygotowania. Ponadto wnioskodawcy, zamiast
podejmować współpracę, mają przeświadczenie o wzajemnej konkurencji w naborach. Okazuje się, że według większości osób biorących udział w wywiadach IDI, projekty w trybie pozakonkursowym są w stanie zapewnić większą efektywność interwencji, a tym samym poziom
zintegrowania projektów. Dają większą szansę na realizację kompleksowych inwestycji w partnerstwach między wieloma samorządami. Obecnie władzom samorządowym, głównym beneficjentom ZIT/RIT, w pierwszej kolejności zależy na realizacji projektów na terenie swojej gminy. Podczas badania podkreślano, że tryb wyboru projektów zastosowany w ramach PRS nie
wykazał się wystarczającą skutecznością. Należy jednak zwrócić uwagę na potrzebę dostosowywania rozwiązań systemowych do trybu pozakonkursowego w sposób motywujący potencjalnych beneficjentów do składania projektów wysokiej jakości. Kryteria wyboru projektów
nie powinny być prostsze do spełnienia niż te zastosowane w trybie konkursowym. Ponadto
nabory na projekty pozakonkursowe winny być ogłaszane w pierwszej kolejności, z datami
upływu zgłoszeń konsultowanymi wcześniej z wnioskodawcami (pozwalającymi na dokładne
przygotowanie złożonego przedsięwzięcia). Doświadczenia wynikające z perspektywy 20072013 pozwalają na wprowadzanie skutecznych zmian na rzecz poprawy jakości instrumentu
ZIT/RIT. Szerzej możliwości zastosowania trybu pozakonkursowego w województwie śląskim
omówiono w dalszej części raportu.
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Zasadniczo zasady wyboru projektów w ramach instrumentów ZIT i RIT nie różnią się od trybu
konkursowego w ramach RPO WSL 2014-2020. Projekty realizujące Strategię ZIT/RIT wybierane są w procedurze konkursowej prowadzonej łącznie przez IP ZIT/RIT oraz IZ RPO WSL
lub IP RPO WSL – WUP. Wnioski o dofinansowanie są składane w wersji elektronicznej przez
system LSI 2014 (lsi.slaskie.pl) w określonych terminach zgodnych z regulaminem konkursu
i ogłoszeniem o konkursie opublikowanym na stronach rpo.slaskie.pl i funduszeeuropejskie.
gov.pl. Oceny wniosków o dofinansowanie dokonuje Komisja Oceny Projektów (KOP) powoływana przez Instytucję Organizującą Konkurs (IOK).
Zasady wyboru projektów ZIT/RIT w trybie konkursowym w województwie śląskim zakładają prowadzenie naborów dedykowanych poddziałaniom dla całych obszarów Subregionów.
IP ZIT/RIT zobowiązane są do przeprowadzania oceny wniosków o dofinansowanie pod kątem
zgodności ze Strategią ZIT/RIT. W II kwartale 2017 r. cały zakres oceny merytorycznej projektów ZIT (wraz z obecną już wcześniej oceną pod kątem zgodności ze Strategią ZIT) został
delegowany do IP ZIT.
Rysunek 1. Ocena projektów w ramach ZIT i RIT
Ocena wniosków o doﬁnansowanie w ramach naborów
dedykowanych ZIT i RIT

Ocenaformalna
formalna

Ocenamerytoryczna
merytoryczna

Ocena
Ocenazgodności
zgodnościprojektów
projektówze
zeStrategią
Strategią
ZIT/RIT
ZIT/RIT

Ocena
Ocenastopnia
stopniaspełnienia
spełnienia
pozostałych
pozostałych
kryteriów
kryteriów
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Załącznika nr 3 do SzOOP RPO WSL 2014-2020
Elementem mogącym sprzyjać większemu zintegrowaniu przedsięwzięć są kryteria wyboru
projektów. Różnicą pomiędzy kryteriami stosowanymi wobec ZIT i RIT a trybem konkursowym stosowanym w ramach naborów obowiązujących dla całego województwa są kryteria
zgodności ze Strategią ZIT/RIT, obowiązujące na etapie oceny merytorycznej w naborach dedykowanych ZIT i RIT.
Kierunkowymi zasadami wyboru przedsięwzięć jest ich zintegrowany charakter i komplementarność, w założeniu zwiększające spójność społeczną oraz wspierające rewitalizację i poprawę
dostępu oraz jakości usług edukacyjnych. W poprzednim rozdziale analizowano zintegrowanie projektów, natomiast w odniesieniu do komplementarności przyjęto definicję stosowaną
w kryteriach wyboru projektów w ramach RPO:
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Komplementarność to stan powstały na skutek podejmowanych, uzupełniających się wzajemnie działań/projektów, które są skierowane na osiągniecie wspólnego lub takiego samego celu.
Projekt może wykazywać komplementarność problemową, geograficzną, sektorową, funkcjonalną, np. jest końcowym, lub jednym z końcowych elementów większego projektu, jest
etapem szerszej strategii realizowanej przez kilka projektów komplementarnych, jest uzupełnieniem projektów zrealizowanych ze środków pomocowych.
Ekspert ocenia, jaka jest zależność między projektami uznanymi przez Wnioskodawcę za
komplementarne (wykorzystywanie rezultatów, wykorzystywanie przez tych samych użytkowników) w kontekście założonego efektu synergii.
RPO WSL 2014-2020 wspiera m.in. realizację przedsięwzięć integrujących działania z EFRR,
mające charakter uzupełniający (dodatkowy) dla powiązanych z nimi działań realizowanych
z EFS, pełniących rolę wiodącą względem EFRR, co należy uznać za główną cechę komplementarności projektów. Tym samym JST mogą realizować pojedyncze projekty, spójne z przedsięwzięciami zrealizowanymi bądź znajdującymi się w trakcie realizacji na obszarze subregionu.
Zachęty mające motywować wnioskodawców do planowania projektów zintegrowanych wyrażają się w sposób bezpośredni w kryteriach zgodności ze Strategią ZIT/RIT, gdzie w ramach
kryterium merytorycznego EFRR „Komplementarny charakter projektu” weryfikuje się po
pierwsze zintegrowanie/komplementarność z innymi projektami zrealizowanymi, trwającymi
lub zaplanowanymi do realizacji w ramach ZIT/RIT (0-2 punkty – przy czym 1 punkt przyznaje
się za zintegrowanie/komplementarność z projektami zaplanowanymi do realizacji, a 2 punkty w przypadku projektów trwających lub zrealizowanych), a po drugie komplementarność
z trwającym lub zakończonym projektem finansowym z innych źródeł niż RPO WSL 20142020, w tym źródeł własnych (0-2 punkty – przy czym 0 punktów przy negatywnej weryfikacji,
a 2 punkty przy pozytywnej weryfikacji)10. Niejasnym pozostaje w tym przypadku ocena zintegrowania projektu, które wydaje się równoznaczne z jego komplementarnością, ze względu na
brak odniesień do zintegrowania w części opisowej kryterium.
Wykazanie komplementarności projektu nie jest dla wnioskodawcy kryterium trudnym do
spełnienia w kontekście wskazania odpowiedniego projektu trwającego bądź zakończonego.
Trudności pojawić się mogą w sytuacji prezentowania komplementarności z projektem zaplanowanym do wykonania w ramach ZIT/RIT. Jak wynika z wywiadów IDI, zdarzają się duże
opóźnienia w rozpoczęciu realizacji projektów, które są uzależnione od ukończenia innych projektów, powiązanych z nimi na zasadzie komplementarności. Niekiedy także komplementarność wskazana we wniosku o dofinansowanie nie ma uzasadnienia, na przykład w sytuacji, gdy
dodatkowe punkty otrzymują wnioskodawcy wykazujący komplementarność projektu „miękkiego” związanego ze szkoleniami komputerowymi z projektem dotyczącym budownictwa socjalnego.
W opiniach eksperckich pojawiały się stwierdzenia odnoszące się do pozornej łatwości we
wskazywaniu komplementarności projektów oraz w efekcie trudności z jej wykazaniem w ramach wskaźników. Jednocześnie wskazywano na znaczenie w takiej sytuacji projektów partnerskich, ze względu na większą możliwość udowodnienia komplementarności projektu. Zdaniem ekspertów, zapewnienie większego zintegrowania projektów na poziomie systemowym
może zostać dokonane w kontekście kryteriów wyboru projektów, kiedy to komplementarność
10

Brzmienie kryterium zgodne z SZOOP z 08.2017 r.
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będzie postrzegana jako kryterium „globalne”, w ramach którego zgłaszane projekty nie powinny odznaczać się uzupełnianiem wyłącznie z jednym projektem, lecz z kilkoma bądź z całą
grupą projektów.
W przypadku kryterium komplementarności może zaistnieć ważny problem, co wskazywano
w trakcie wywiadów, kiedy to wnioski składane są w pierwszej kolejności w naborach EFS, a następnie w naborach inwestycyjnych EFRR, mających wspierać ich realizację (głównie w przypadku projektów rewitalizacyjnych). Zdarza się, że podczas realizacji projektów współfinansowanych z EFRR występują opóźnienia, przez co w celu spełnienia wymogu komplementarności
często należy podejmować środki zaradcze, np. w postaci zmiany okresu realizacji projektu
EFS, który jest już w toku. W praktyce więc w niektórych przypadkach spełnienie wymogu
komplementarności może okazać się dość trudne do wykonania, mimo dość nieskomplikowanych kryteriów na etapie składania wniosku.
Pośrednią, acz istotną motywacją dla planowania przedsięwzięć zintegrowanych jest kryterium
merytoryczne EFRR „Udział partnerów lokalnych oraz społeczności lokalnych w planowaniu i realizacji projektu”. Partnerstwa, również nieformalne, są fakultatywnym elementem
ZIT i RIT, jednak często pożądanym ze względu na charakter niektórych inwestycji terytorialnych. W kryterium zwraca się uwagę zarówno na etap przygotowawczy inwestycji, gdzie
sprawdzane są takie elementy, jak przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu oraz
aktywne włączenie partnerów i społeczności lokalnych (0-2 punkty – przy czym 0 punktów
przyznaje się za brak włączenia partnerów społecznych w planowanie projektu, 1 punkt przyznaje się za przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu na stronie internetowej wnioskodawcy, a 2 punkty przyznaje się za aktywne włączenie partnerów i społeczności lokalnych
w planowanie inwestycji, wykazane w raporcie), jak i etap realizacji inwestycji – uwzględnienie
klauzul społecznych w zamówieniach publicznych lub zlecanie zadań partnerom w sformalizowanej formie, a także realizacja projektu w partnerstwie między co najmniej dwoma JST i/lub
podmiotami spoza sektora JST na podstawie porozumienia/umowy o współpracy (0-2 punkty
– przy czym 0 punktów przyznaje się w przypadku braku odniesienia do włączenia partnerów
w realizację inwestycji, 1 punkt przyznaje się za uwzględnienie klauzul społecznych, a 2 punkty
przyznaje się w przypadku realizacji projektu w partnerstwie)11.
Kryteria zgodności ze Strategią ZIT/RIT szczegółowe dla poddziałań ZIT/ dotyczące EFS, pod
kątem partnerstw punktowane są w rożny sposób w zależności od poddziałania, jednak w tym
przypadku partnerstwa są punktowane nieco wyżej niż w ramach EFRR (co przekłada się na
większą liczbę partnerstw w poddziałaniach EFS, analizowaną w poprzednim rozdziale).
Na etapie oceny merytorycznej w odniesieniu do pozostałych ogólnych kryteriów merytorycznych w ramach EFRR ocenie podlega „Zasięg oddziaływania projektu” (ocena wpływu projektu na otoczenie), gdzie najwyżej oceniane są przedsięwzięcia o zasięgu ponadregionalnym
(4 punkty), wykraczającym poza granice województwa, lecz zwraca się także uwagę na zasięg
regionalny bądź subregionalny w przypadku konkursów dedykowanych ZIT/RIT (3 punkty)12.
W ten sposób kryterium silnie oddziałuje na zintegrowanie inwestycji oraz realizację jej w partnerstwie. Decyzja o rozszerzeniu zasięgu terytorialnego projektu skutkuje wyższą liczbą punktów.
Kryteria zwracają również uwagę na kompleksowość projektu (np. w ramach Działania 4.5,
5.1, 5.4, 10.3), a więc różnorodność potrzeb czy problemów, na które odpowiada w ramach
11
12
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Brzmienie kryterium zgodne z SZOOP z 08.2017 r.
Brzmienie kryterium zgodne z SZOOP z 08.2017 r.

danego obszaru tematycznego. Jest to kolejne kryterium zachęcające do konstruowania partnerstw odgrywających dużą rolę w zapewnieniu zintegrowania inwestycji.
W kontekście analizowanych rozwiązań systemowych warto zwrócić uwagę na dane związane
z wdrażaniem ZIT/RIT. Kolejny wykres przedstawia udział procentowy wniosków o dofinansowanie wykazujących komplementarność w poszczególnych subregionach w podziale na osie
priorytetowe.
Co do zasady, wnioskodawcy w zdecydowanej większości osi priorytetowych, w ramach których mają możliwość realizacji projektów ZIT/RIT, wykazywali komplementarność swoich projektów z innymi. Najniższym poziomem tego typu powiązań charakteryzują się osie VII, VIII
oraz XI, odnoszące się do EFS. Największą komplementarność projektów można zaobserwować w przypadku osi X, a to ze względu na wymogi obowiązujące w stosunku do projektów
wynikających z programów rewitalizacji. Warto więc zauważyć, że bardziej wymagające przepisy i kryteria mają wpływ na motywację wnioskodawców odnośnie do składania komplementarnych projektów. Pod względem aktywności poszczególnych subregionów w tym zakresie
wyróżnia się Subregion Zachodni.
Wykres 18. Odsetek wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach ZIT/RIT, wykazujących komplementarność w podziale na subregiony i osie priorytetowe [%]
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Źródło: opracowanie własne na podstawie LSI (stan na dzień 19.09.2017 r.)
Na kolejnym wykresie zaprezentowano bezwzględną liczbę wniosków złożonych przez poszczególne subregiony w ramach ZIT/RIT w porównaniu z liczbą wniosków wykazujących powiązanie z wiązkami projektów w tychże subregionach. Okazuje się, że w subregionach składane

69

są projekty o bardzo podobnym poziomie zintegrowania, a więc z poszanowaniem obowiązujących kryteriów wyboru projektów. W odniesieniu do alokacji dedykowanych poszczególnym
subregionom liczba wniosków jest między subregionami proporcjonalna. W Subregionie Centralnym 80,3% wniosków wykazuje powiązania z wiązkami, w Północnym – 80,3%, w Południowym – 88,7%, natomiast w Zachodnim – 91,8%. W tej sytuacji obserwowana jest tendencja
wzrostu zintegrowania przy malejącej liczbie złożonych wniosków.
Wykres 19. Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach ZIT/RIT
ogółem oraz wykazujących powiązania z wiązką projektów w podziale na
subregiony
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Źródło: opracowanie własne na podstawie LSI (stan na dzień 19.09.2017 r.)
Kryteria wyboru projektów zastosowane w ramach ZIT/RIT ocenia się jako dobrze skonstruowane. Zidentyfikowane problemy utrudniające zintegrowanie projektów odnoszą się jedynie
do nielicznych kryteriów (komplementarność – dość prosta w spełnieniu, lecz niekiedy trudno wykonalna w praktyce) oraz konkursowego trybu wyboru projektów, który dla niektórych
poddziałań nie jest wskazany. Przykłady z innych województw objętych case study wskazują, że istnieją praktyki warte powielenia w województwie śląskim. Na Mazowszu istnieje silna
współpraca między wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w proces. Istnieją 3 instytucje
pośredniczące zajmujące się ZIT. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
w zakresie swoich kompetencji posiada nadzór nad szeregiem spotkań roboczych, dwustronnych i trójstronnych. Wszystkie instytucje znajdują się w stałym kontakcie, natomiast w razie
zidentyfikowanych problemów, w pierwszej kolejności organizowane są robocze spotkania,
a wypracowane na nich wnioski powielane są na forach oficjalnych, np. podczas rozmów z Ministerstwem Rozwoju. W województwie mazowieckim w trakcie badania chwalono dobrą komunikację – w sytuacjach problematycznych następuje natychmiastowa reakcja i sprawniejsze
zażegnanie problemu. Wszystko w wyniku oddolnych kontaktów między urzędami gmin, których pracownicy znają się i rozmawiają o trudnych kwestiach. W przypadku RIT dodatkowo
stosowaną praktyką było wyznaczenie projektów kluczowych dla rozwoju danego obszaru, co
ożywiło współpracę międzygminną. Zastosowano, podobnie jak w przypadku województwa
śląskiego, wiązki projektów w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów. Każdy subregion na Mazowszu wypracował 2 wiązki tematyczne z określonymi projektami głównymi oraz
towarzyszącymi im projektami pomocniczymi, co razem skutkuje spójnym podejściem do zintegrowania projektów.
Rozwiązaniem zastosowanym w województwie pomorskim, które przynajmniej częściowo
warto powielić w woj. śląskim w kolejnych perspektywach, jest tryb pozakonkursowy obejmujący całość ZIT. O powodzeniu wyboru projektów w ten sposób zdecydowało sprawne
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przygotowanie fiszek projektowych, co pozwoliło na rozpoczęcie planowanych inwestycji oraz
wysoki postęp w wydatkowaniu środków, zaobserwowany szczególnie w II kwartale 2017
roku.
W odniesieniu do pozakonkursowego trybu wyboru projektów jako dobrą praktykę należy
wskazać również województwo warmińsko-mazurskie, gdzie projekt „Bezpieczny MOF” został wskazany w Strategii ZIT jako jedyny projekt realizowany w trybie pozakonkursowym.
Pod jego nazwą kryją się wszystkie projekty infrastrukturalne podejmowane w ramach ZIT, co
zapewnia spójność przestrzenną oraz kompleksowość podejmowanych działań, gdzie eliminuje się punktowe powstawanie sieci infrastruktury drogowej. Aktualnie uzyskano nieformalną
decyzję dotyczącą rozszerzenia zakresu trybu pozakonkursowego na sektor związany z efektywnością energetyczną.

Zakres wsparcia i uwarunkowania na rzecz projektów
zintegrowanych
Czy zakres wsparcia realizowany za pomocą instrumentów ZIT i RIT sprzyja realizacji projektów zintegrowanych? Czy uwarunkowania prawne określające działalność potencjalnych
beneficjentów, w tym uwarunkowania w poszczególnych dziedzinach, w których przewidziane są projekty, oraz ograniczenia związane z grupami docelowymi sprzyjają realizacji projektów zintegrowanych?
Zakres wsparcia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w RPO WSL 2014-2020 jest
bardzo szeroki. Subregiony mają szansę ubiegać się o dofinansowanie w ramach większości
działań przewidzianych w RPO. Zakres interwencji, jak wskazują zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wynika ze wskazanych przez
subregiony potencjałów i problemów obszarów terytorialnych oraz partnerskich uzgodnień
IZ z władzami lokalnymi. Potrzeby sygnalizowane przez partnerów w subregionach były bardzo szerokie. Mimo że Komisja Europejska preferowała koncentrację działań w ramach ZIT na
mniejszej liczbie obszarów tematycznych, w województwie śląskim zdecydowano o kompleksowej realizacji podejścia zintegrowanego. Badanie ewaluacyjne ex-ante regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020 z roku 2014 wskazało, że priorytety inwestycyjne zostały
dobrane właściwie dla zapewnienia efektywności ZIT/RIT.
Zakres tematyczny wsparcia ZIT/RIT w ramach RPO WSL 2014-2020 przedstawia się następująco:


zwiększenie potencjału inwestycyjnego na terenach „brownfield”,



zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE,



poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym,



wzrost atrakcyjności transportu publicznego,



zwiększenie ilości unieszkodliwionych odpadów,



rozbudowa systemu oczyszczania ścieków,



ochrona zasobów naturalnych,



poprawa dostępu do usług społecznych oraz aktywizacja społeczno-gospodarcza na obszarach rewitalizowanych,



zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego oraz kształcenia zawodowego.
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Zapisy zawarte na ten temat w RPO wynikają i są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 oraz nr 1303/2013, Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 20142020, a także Zasadami realizacji Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych w Polsce. Rozporządzenia i Ustawa nie nakładają szczegółowych wytycznych odnośnie do zakresu tematycznego
ZIT, zaznaczają jednak, że powinny one objąć co najmniej 2 PI w ramach 2 różnych funduszy.
Bardziej szczegółowo omawia się tę kwestię w dokumencie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W przypadku kierunku interwencji dotyczącego transportu wymaga się komplementarności wszystkich działań z projektami związanymi z transportem miejskim, realizowanymi
z PO IiŚ oraz posiadania planu niskoemisyjnego (dotyczy Subregionu Centralnego). W województwie śląskim wymogi te zostały spełnione. Podobnie warunki realizacji ZIT wymagane
przez Ministerstwo zostały zapewnione.
RPO WSL 2014-2020 dedykuje ZIT i RIT łącznie 42 poddziałania w ramach 9 osi priorytetowych. Wachlarz możliwości pozyskania środków jest więc bardzo szeroki. Z badania wynika, że
zakres interwencji dostosowano do potrzeb zgłoszonych przez subregiony. Poniżej zaprezentowano liczbę wniosków złożoną w poszczególnych subregionach w podziale na osie priorytetowe (oddzielnie dla EFRR i EFS). Najpopularniejszą osią priorytetową są IV oraz XI. Nie występują szczególnie widoczne dysproporcje pomiędzy subregionami w kontekście składanych
wniosków o dofinansowanie – zainteresowanie jest proporcjonalne do środków dostępnych
na projekty ZIT/RIT w poszczególnych subregionach.
Należy zwrócić uwagę na stosunkowo niewielkie zainteresowanie osiami III, VII, VIII, IX i X.
W większości są to osie EFS oraz EFRR dotyczące rewitalizacji.
Wykres 20. Liczba wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach ZIT/RIT
złożonych w ramach Osi priorytetowych EFRR w poszczególnych subregionach
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Źródło: opracowanie własne na podstawie LSI (stan na 19.09.2017 r.)
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Wykres 21. Liczba wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach ZIT/RIT
złożonych w ramach Osi priorytetowych EFS w poszczególnych subregionach
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Źródło: opracowanie własne na podstawie LSI (stan na 19.09.2017 r.)
W dalszej części poddano analizie popularność poszczególnych poddziałań pod kątem liczby
potencjalnych beneficjentów składających wnioski. Zdarzało się, że jeden wnioskodawca w danym naborze składał kilka różnych wniosków o dofinansowanie. Najbardziej tę tendencję można zauważyć w przypadku poddziałań 4.3.1, 4.3.2, 11.2.1 czy 12.2.1. Można więc uznać je za
najbardziej popularne, a więc i wymagające poszerzonej interwencji ze względu na istniejące
w tym zakresie większe potrzeby części wnioskodawców. Szczegóły przedstawia wykres 22.
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Wykres 22. Liczba wniosków o dofinansowanie przypadająca na 1 wnioskodawcę we wszystkich konkursach w danym Poddziałaniu

liczba wniosków przypadających na 1 beneﬁcjenta we wszystkich konkursach w danym poddziałaniu

Źródło: opracowanie własne na podstawie LSI (stan na dzień 19.09.2017 r.)
Analizowano również popularność konkursów w ramach poddziałań dedykowanych ZIT/RIT,
sprawdzając, jaka liczba wniosków o dofinansowanie przypada na 1 konkurs. Zaprezentowany
poniżej wykres wskazuje na znacznie wyróżniające się poddziałania 4.3.1 czy też 4.1.1. Zauważyć można także, że większa liczba wniosków przypadająca na 1 konkurs występuje w przypadku ZIT niż RIT (mimo, że 3 subregiony zostały potraktowane łącznie). Taki stan rzeczy wynika z większego potencjału (finansowego, terytorialnego czy też ludnościowego), jaki posiada
Subregion Centralny. Wśród RIT najpopularniejsze są poddziałania 4.3.2 oraz 5.1.2.
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Wykres 23. Liczba wniosków o dofinansowanie przypadająca na 1 konkurs
w ramach danego poddziałania
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Źródło: opracowanie własne na podstawie LSI (stan na dzień 19.09.2017 r.)
Wywiady IDI pokazały, że zdania na temat faktycznego zintegrowania przedsięwzięć, przy
szerokim zakresie tematycznym, są podzielone. Z jednej strony mnogość poddziałań dedykowanych ZIT/RIT umożliwia beneficjentom odpowiedź na wiele problemów zdiagnozowanych
w strategiach ZIT/RIT, natomiast z drugiej strony tak szeroki wachlarz możliwości upodabnia
ZIT/RIT do pozostałych poddziałań i konkursów w ramach RPO WSL 2014-2020. Zintegrowanie projektów staje się przez beneficjentów nadinterpretowane – nie traktują oni wydzielonego instrumentu jako mechanizmu funkcjonującego na specjalnych zasadach. W kontekście zakresu wsparcia podczas wywiadów zaznaczano również, że wskazanie w strategiach ZIT/RIT
istotnych obszarów wymagających wsparcia, w niektórych przypadkach nie było równoznaczne z możliwością realizacji dedykowanych przedsięwzięć. Turystyka jest przykładem istotnego
obszaru, wokół którego rozwija się Subregion Południowy, jednak środki unijne nie przewidują
wsparcia tej płaszczyzny w obecnej perspektywie, stąd niektóre cele postawione w Strategii
RIT Subregionu Południowego nie będą mogły zostać wykonane.
Wywiady eksperckie wskazywały szeroki zakres przedsięwzięć jako działający na niekorzyść
zintegrowania projektów. Konsekwentniej zdefiniowane, zawężone liczebnie PI oraz poddziałania wpłynęłyby, zdaniem ekspertów, na powodzenie instrumentu ZIT/RIT i zapewniłyby
efekt skali, który pozornie tylko jest możliwy dzięki obszernej tematyce interwencji. Dodatkowo często wskazywano na włączanie w mechanizm takich PI, co do których osiągnięcie zintegrowania jest bardzo trudne (np. EFS).
Obszerna liczba poddziałań dedykowanych ZIT i RIT w opinii ewaluatorów może rozmywać
znaczenie i pojęcie zintegrowanego podejścia do rozwoju. Interwencja skoncentrowana wokół kilku poddziałań i obszarów problemowych najważniejszych dla danego subregionu jest
w stanie przynieść skutek w postaci większego zintegrowania przedsięwzięć. Szeroki zakres
interwencji nie ułatwia wnioskodawcom wyboru kluczowych kwestii do rozwiązania, a w połączeniu z konkursowym trybem wyboru projektów sprawia, że istota zintegrowania projektów
nie jest wyeksponowana. W związku z powyższym należy stwierdzić, że zakres wsparcia realizowany za pomocą instrumentu ZIT i RIT nie sprzyja realizacji zintegrowanych projektów.
Warunki realizacji projektów zintegrowanych, jak wspomniano na początku niniejszego rozdziału, są realizowane w zgodzie z dokumentami wyższego rzędu, a więc wszelkie uwarunkowania prawne w dużej mierze są niezależne od RPO WSL 2014-2020.
Ważną funkcję w perspektywie unijnej 2014-2020 pełni rewitalizacja. Przyjęta w 2015 roku
Ustawa o rewitalizacji nałożyła na samorządy planujące pozyskiwanie środków unijnych na ten
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cel obowiązek przygotowania programu rewitalizacji według wskazanych wytycznych. Proces
opracowywania i akceptacji programów przez urzędy marszałkowskie opóźnił wybór oraz rozpoczęcie realizacji projektów rewitalizacyjnych. Wymóg realizacji projektów EFS na obszarach
rewitalizacji jest barierą systemową. GPR z racji ściśle wyznaczonych granic obszarów rewitalizacji ograniczają wsparcie do konkretnych budynków, przez co w sytuacji sąsiadowania 2
obiektów mieszkalnych mieszkańcy jednego z nich mogą wziąć udział w projekcie, natomiast
mieszkańcy drugiego budynku są wyłączeni z możliwości wsparcia.
Subregiony zamierzające pozyskać środki na rewitalizację w ramach ZIT i poddziałań: 7.1.1,
7.1.2, 7.3.1, 7.3.2, 7.4.1, 7.4.2, 8.1.1, 8.1.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 9.2.2, 10.3.1, 10.3.2, 11.4.1, 11.4.2
muszą dysponować pozytywnie zaopiniowanym przez IZ RPO WSL programem rewitalizacji
– jest to kryterium dostępu na etapie oceny formalnej. W poddziałaniach 8.2.1 i 8.2.2 warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie jest wsparcie przedsiębiorstw w obszarze rewitalizacji, stąd posiadanie programu rewitalizacji jest obligatoryjne. Kryteria ograniczają dostęp do
udziału w konkursach dedykowanych ZIT we wskazanych poddziałaniach, a tym samym nie
sprzyjają większemu zintegrowaniu przedsięwzięć, ponieważ nie wszystkie gminy posiadają
program rewitalizacji bądź nie został do tej pory pozytywnie zaopiniowany przez IZ RPO WSL.
Kolejnym ograniczeniem związanym z rewitalizacją jest wyższe dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych (poddziałania 3.1.1, 3.1.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.5.1, 4.5.2, 5.1.1, 5.1.2, 10.2.1, 10.2.2,
10.3.1, 10.3.2, 12.1.1, 12.1.2, 12.2.1, 12.2.2). Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie takiego projektu wynosi 95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kilka kryteriów, gdzie jednym z nich
jest zaklasyfikowanie jako projekt rewitalizacyjny. Powyższe wynika z Kontraktu Terytorialnego
dla Województwa Śląskiego oraz dalej z Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zaproponowane preferencje
w większym stopniu wspierają te ZIT/RIT, które są wpisane na listy przedsięwzięć w programach rewitalizacji.
Inną kwestią ograniczającą możliwości realizacji projektów zintegrowanych jest Prawo wodne,
którego art. 43 ust. 2 mówi o aglomeracjach, czyli terenach, na których zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane
i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych. Kryteria do wyznaczania, oceny i weryfikacji obszaru aglomeracji zawarte są w Wytycznych do tworzenia i zmiany aglomeracji Ministerstwa Środowiska. Wyznaczone aglomeracje mogą znajdować się na różnych krańcach gmin
realizujących projekty dot. gospodarki wodno-ściekowej, przez co rozwój sytemu kanalizacji
staje się utrudniony i nieopłacalny.
Ograniczeniem związanym z zapewnieniem zintegrowania projektów jest również wymóg
wykonania termomodernizacji w przypadku chęci wymiany przestarzałego pieca węglowego
w budynku (spełnienie wymagań Dyrektywy 2010/31/UE). Mimo że wymóg Komisji Europejskiej ma uzasadnienie, jest zagrożeniem dla liczby wniosków składanych w ramach ZIT/RIT.
Ocieplenie budynku, szczególnie w przypadku zabytkowych obiektów, pochłania na tyle duże
koszty, że może zniechęcać właścicieli do wymiany pieców. Ponadto w budynkach objętych
nadzorem konserwatora otrzymanie wymaganych zezwoleń to proces czasochłonny.
Inne uwarunkowania prawne dotyczące projektów to:


zgodność wspieranych inwestycji z przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej (minimalny poziom efektywności energetycznej i norm emisji zanieczyszczeń zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE
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z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią) – poddziałania 4.1.1., 4.1.2, 4.3.1,
4.3.2,


zgodność projektu z programem ochrony powietrza (projekty z zakresu spalania biomasy)
– poddziałania 4.1.1, 4.1.2,



stopień powiązania z dokumentami o charakterze planistycznym w zakresie redukcji zanieczyszczenia powietrza i/lub poprawy efektywności energetycznej (np. z planami gospodarki
niskoemisyjnej) – poddziałania 4.1.1, 4.1.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2,



zgodność projektu ze Strategią Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego,
a także – w przypadku budowy infrastruktury parkingowej typu P&R w centrum miasta – potrzeba takiej budowy musi wynikać z przeprowadzonej rzetelnej diagnozy zawartej w planie
gospodarki niskoemisyjnej/planie mobilności miejskiej lub innym strategicznym dokumencie – poddziałania 4.5.1, 4.5.2.

W przypadku wymienionych uwarunkowań projekty w ramach ZIT/RIT otrzymują dodatkowe
punkty podczas oceny merytorycznej. Nie zidentyfikowano wpływu ww. wymogów na zmniejszenie poziomu zintegrowania projektów.
Wnioskodawcy/beneficjenci w dużej mierze pozytywnie ocenili warunki realizacji projektów
zintegrowanych. W ich opinii, realizacji projektów w formule ZIT/RIT w największym stopniu
sprzyja zakres projektów możliwych do realizacji – ponad 66% respondentów oceniło tę kwestię pozytywnie. Nieco ponad 59% ankietowanych jest zadowolonych z różnorodności grup
docelowych, którym umożliwia się prowadzenie projektów zintegrowanych. Nieco mniej, bo
51% wyraziło aprobatę dla wymogów dokumentacji konkursowej związanej z procesem aplikowania. Trudności związane z realizacją i rozliczaniem projektów są dla wnioskodawców/beneficjentów najbardziej obciążające pod kątem wdrażania ZIT/RIT.
Wykres 24. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie ankietowe „Czy według
Pana/Pani poniższe warunki sprzyjają realizacji projektów zintegrowanych?”
39,7

Wymogi dotyczące realizacji i rozliczania projektów

66,33

Zakres projektów możliwych do realizacji w ramach ZIT i RIT

Tak

28,39
31,66

28,64

51,5

Wymogi dokumentacji konkursowej związane z procesem…

0%

12,31

59,3

Grupy docelowe, do których są skierowane

24,88
11,3

23,62
22,37

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Nie

Nie wiem

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI z wnioskodawcami, n=398
W tabeli poniżej zaprezentowano najczęściej powtarzające się uzasadnienia beneficjentów
odnośnie do odpowiedzi na pytanie ankietowe „Czy według Pana/Pani poniższe warunki sprzyjają
realizacji projektów zintegrowanych?”.
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Odpowiedź

Tabela 13 Najczęściej występujące uzasadnienia respondentów odpowiadających na pytanie ankietowe „Czy według Pana/Pani poniższe warunki sprzyjają
realizacji projektów zintegrowanych?”

Tak

Grupy docelowe, do
których są skierowane








dopasowanie grup docelowych do potrzeb
wsparcia;
duża możliwość dobrania partnera i uzupełniania się przez
kilka organizacji;
łatwość w dotarciu
do grupy docelowej
i większe zainteresowanie projektem;
szerszy zakres pozwala łatwiej zdiagnozować grupę odbiorców

Wymogi dotyczące
realizacji i rozliczania
projektów






wsparcie merytoryczne beneficjentów;
kryteria są czytelne,
są przeprowadzane
szkolenia w ramach
mechanizmu ZIT, jest
pomoc opiekunów;
brak różnicy w odniesieniu do konkursów
dla pozostałych Poddziałań RPO

Wymogi dokumentacji
Zakres projektów
konkursowej związane możliwych do realizacji
z procesem aplikowania
w ramach ZIT i RIT








przejrzysty wzór
wniosku;
dobry dostęp do dokumentów;
dostosowanie dokumentacji do projektów;
gmina jako jeden beneficjent może zgłaszać kilka projektów
do realizacji













Nie









projekt musi być skierowany do odpowiednich użytkowników,
by spełnić kryteria
wyboru;
brak partnerskiej
spójności;
nie do końca przemyślane wymogi związane z programami
rewitalizacji;
grupy docelowe
powinny być rozszerzone o wspólnoty
mieszkaniowe



















komplikacje występujące w przypadku
partnerstw;
brak przeszkolenia
beneficjentów;
wydłużony czas oczekiwania na akceptację
wniosku o dofinansowanie i na środki;
duża liczba wskaźników do osiągnięcia;
dyscyplinujący harmonogram;
wymagana ilość dokumentacji jest zbędna;
umowa podpisywana
jest jedynie z liderem,
a nie z partnerami,
brak wymogów nakładających na partnerów obowiązek zaangażowania w projekt;
kontrole projektów są
bardzo dokładne i powodują opóźnienia;
nie wszystkie przepisy
prawa są spójne, co
powoduje różną ich
interpretację









obszerność wymogów
konkursowych;
brak spójności partnerów;
duży nakład pracy
wymagany w celu
złożenia wniosku;
załączniki nie są czytelne



większa możliwość
uzyskania efektów
ekonomicznych;
zakres pozwala na
łączenie projektów;
zwrócenie uwagi na
problemy lokalnej
społeczności;
dostosowanie projektów do zapotrzebowania;
rozwiązywanie jednego problemu przez
wielu beneficjentów;
wytyczne zachęcają
do integracji, tworząc
ramy do współpracy
przymus osiągnięcia
„efektu społecznego”

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI z wnioskodawcami
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W trakcie badania analizowano również charakter wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w formule ZIT i RIT. Jak wynika z wykresu poniżej, najczęściej wnioski składane są
przez jednostki samorządu terytorialnego – 63,97% wszystkich wnioskodawców oraz przedsiębiorstwa – 16,12%. Następnie są to organizacje pozarządowe – 4,16%, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz TBS – 2,31% wnioskodawców. Nieco mniej, bo 1,89%
ogółu wnioskodawców stanowią szpitale i zakłady opieki zdrowotnej.
Wykres 25. Udział procentowy poszczególnych typów beneficjentów w złożonych wnioskach o dofinansowanie w ramach ZIT i RIT [%]
0,32%

63,97

1,43%
1,89%
1,25%
4,16%

2,31%

8,55%

16,12%

JST

Wspólnoty, spółdzielnie
mieszkaniowe, TBS

Inne gminne jednostki
organizacyjne

Przedsiębiorstwa

Szpitale, zakłady opieki
zdrowotnej

Kościoły i związki
wyznaniowe

NGO

Szkoły, uczelnie, jednostki
naukowe

Inne

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego. n=2165 (stan na
dzień 19.09.2017 r.)
W przypadku rewitalizacji społecznej istnieje większe zainteresowanie firm prywatnych, stowarzyszeń i innych podmiotów niebędących JST, natomiast przedsięwzięcia infrastrukturalne cieszą się znacznie większą popularnością wśród samorządów. Jako że instrument ZIT/RIT
z założenia wspierać ma partnerski model współpracy różnych jednostek administracyjnych
na miejskich obszarach funkcjonalnych, partycypacja JST w projektach zintegrowanych jest
w pełni uzasadniona i pożądana, a także sprzyja realizacji projektów zintegrowanych.
Wymogi dotyczące grup docelowych wsparcia są jednym z czynników wpływających na nikłe
zintegrowanie projektów EFS. Ścisłe określenie w kryteriach wyboru projektów typów ostatecznych odbiorców wsparcia utrudnia pozyskiwanie uczestników projektów. Bardzo niski poziom
bezrobocia w województwie śląskim również czyni problematycznym obejmowanie przedsięwzięciami kolejnych grup osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo. Wynika to z niechęci
do pracy osób bezrobotnych, najczęściej długotrwale. Ponadto taki stan rzeczy generuje trudności w zapewnieniu efektywności zatrudnieniowej, zgodnej z Umową Partnerstwa. Podobnie
zastrzeżenia w ramach EFS budzi omawiany wcześniej wymóg obejmowania wsparciem osób
zamieszkujących obszary rewitalizowane wyznaczone w programach rewitalizacji.
Grupy docelowe, do których kieruje się wsparcie w ramach ZIT/RIT, zostały dobrane odpowiednio i zgodnie z potrzebami instrumentu, jeśli chodzi o pozostałe obszary tematyczne.
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Zasięg geograficzny instrumentu ZIT i RIT
Czy zasięg geograficzny instrumentów ZIT i RIT został dobrze zidentyfikowany? Jeśli nie, to
dlaczego? Jak przedstawia się współpraca pomiędzy poszczególnymi podmiotami znajdującymi się na obszarach funkcjonalnych?
Rozwój współczesnych miast wiąże się nieodłącznie z oddziaływaniem na otaczające je obszary zurbanizowane. Obecnie mamy do czynienia z postępującym procesem metropolizacji13, kształtującym relacje miasto – strefa podmiejska. Metropolie cechują się rozbudowanymi
funkcjami świadczonymi na rzecz otoczenia zewnętrznego, sprzyjającymi lokalizacji licznych
inwestycji i usług. Duże ośrodki miejskie stanowią jednocześnie węzły przepływów transportowych, komunikacyjnych, a także kontaktów między przedsiębiorstwami produkcyjnymi, handlowymi czy też bankami14. Metropolie kształtują się w konsekwencji koncentracji ludności,
zatem rozprzestrzeniają się na coraz odleglejszych obszarach. Powoduje to rozdzielanie funkcji zamieszkania od miejsc pracy. W efekcie pomiędzy metropoliami a obszarami metropolitalnymi narastają nierówności i dysproporcje, głównie w kontekście dostępu do handlu detalicznego, dzielnic biznesowych, przemysłowych, instytucji kultury czy infrastruktury zdrowotnej.
Wskutek wzrostu poziomu mobilności ludności centra miast tworzą ścisłe powiązania funkcjonalne ze strefami zurbanizowanymi wokół nich. Powiązania zauważalne są m.in. w codziennych dojazdach do pracy do miasta rdzenia, migracjach z rdzenia do obszaru funkcjonalnego,
udziale pracujących w zawodach pozarolniczych, natężeniu podmiotów gospodarczych (również wyższego rzędu) w stosunku do liczby ludności, gęstości zaludnienia czy też mieszkaniach
oddanych do użytku na obszarach funkcjonalnych15. Rozwój obszarów podmiejskich stał się
na tyle istotnym elementem polityki regionalnej, iż na potrzeby realizacji zapisów Koncepcji
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) powstała delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) stolic polskich województw. Polityka zagospodarowania przestrzennego osadzona jest m.in. w zasadzie tworzenia warunków równomiernego rozwoju poza
dużymi miastami16.
Inwestycje w obszary funkcjonalne, wg. E. Szafranek powinny dążyć w kierunku wzmacniania
potencjału ludzkiego i gospodarczego ośrodków centralnych wraz z tworzeniem warunków
kształtujących powiązania funkcjonalne17. Rozwijanie powiązań społecznych, kulturowych
i gospodarczych pomiędzy gminami może pogłębiać wspólne starania na rzecz ograniczania
problemów rozwojowych. Badania odnoszące się do wykorzystania środków unijnych w perspektywie unijnej 2007-2013 dowodzą powstania widocznych efektów podażowych wyłącznie w przypadkach realizacji inwestycji zintegrowanych18.
Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, opracowane na rzecz wdrażania instrumentu ZIT, przedstawiają założenia polityki
13

14
15

16

17

18

M. Smętkowski, B. Jałowiecki, G. Gorzelak, Obszary metropolitalne w Polsce – diagnoza i rekomendacje, [w:] Studia Regionalne i Lokalne, Nr 1(35), 2009, s. 52.
C. Bernie-Boissard, Des mots qui font la ville, Paris 2008.
P. Śleszyński, Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw, [w:] Przegląd Geograficzny 2013, 85, 2,
s. 173.
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 przyjęta uchwałą Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia
2011 r., Warszawa 2011, s. 69.
E. Szafranek, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie budowy potencjału obszarów funkcjonalnych. Przykład Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 392, 2015, s. 117.
D. Wojtowicz, T. Kupiec, Ocena wykorzystania środków UE w rozwoju regionu 2004-2013, Warszawa 2012, s. 57-58.
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ukierunkowanej terytorialnie jako realizowanej na terenie miast wojewódzkich i powiązanych
z nimi obszarów funkcjonalnych. W czasie dokonywania delimitacji obszarów realizacji ZIT
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego trwały prace nad dokumentem Kryteria delimitacji
miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich. Jako że delimitacja obszarów realizacji ZIT musiała zostać zakończona przed ostatecznym zatwierdzeniem dokumentu, oba rodzaje delimitacji przeprowadzono niezależnie. Samorządy opierały się więc w swoich pracach
na dokumencie Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, w którym nakreślono zasady wyboru jednostek terytorialnych. W skład terytoriów ZIT musiały więc wejść
miasta wojewódzkie, wszystkie miasta z rdzenia miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich oraz inne gminy obszaru funkcjonalnego, łącznie co najmniej połowa gmin
przedstawionych we wskazanym dokumencie.
W województwie śląskim terytorium, na którym możliwe jest wdrażanie ZIT, znacznie przekracza granice bezpośredniego obszaru funkcjonalnego Metropolii Górnośląskiej, sięgając takich
gmin jak Pawonków po stronie zachodniej czy Szczekociny we wschodniej części obszaru. Takie ujęcie wywodzi się z zapisów Strategii Rozwoju Województwa. Pośrednie obszary funkcjonalne Metropolii skoncentrowane są wokół 3 lokalnych ośrodków – Lublińca, Pszczyny oraz
Zawiercia, skupiających procesy rozwoju na poziomie lokalnym. Należy zaakcentować fakt
podpisania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2017 r., powołującego związek metropolitalny w województwie śląskim. Zgodnie z nim, od 1 stycznia 2018 r. swoją działalność rozpocznie Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska, obejmująca swoim zasięgiem 41
gmin, znajdujących się częściowo w granicach bezpośredniego obszaru funkcjonalnego Metropolii Górnośląskiej.
W dokumencie Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce zaznaczono,
że nie zaleca się rozszerzania obszaru realizacji ZIT wojewódzkiego poza gminy wskazane
w dokumencie. Jednak w województwie śląskim zdecydowano o kontynuacji podziału całego
województwa na 4 subregiony funkcjonującego w czasie trwania perspektywy unijnej 20072013. Ponadto współistnienie 4 subregionów zakładał także uprzedni Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa. Decyzją samorządu województwa, oprócz ZIT powstały
więc 3 struktury terytorialne wdrażające instrument zintegrowanych inwestycji regionalnych.
Jak wskazano podczas wywiadów IDI, podejście do wyznaczenia zasięgu geograficznego ZIT
wzbudziło kontrowersje ze względu na brak zastosowania założeń zaprezentowanych przez
ówczesne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Ponadto maksymalnie szerokie zastosowanie instrumentu ZIT sprawiło, że Subregion Centralny otrzymał finansowanie wystarczające
mniejszej liczbie jednostek, aniżeli funkcjonujący obszar ZIT. Rdzeń oraz jego obszar funkcjonalny mają za zadanie zastosować podział środków również pomiędzy szerszym otoczeniem,
a więc całością Subregionu Centralnego. Przy czym wskazywano na możliwość ograniczenia
liczby negatywnych zjawisk na danym obszarze dzięki rozszerzeniu obszaru realizacji inwestycji, nie natomiast jego zawężaniu.
Analiza powiązań funkcjonalnych na obszarze województwa śląskiego wskazuje na silne oddziaływanie Katowic, Bielska-Białej, Gliwic, Jastrzębia-Zdrój, Częstochowy oraz Sosnowca w strumieniu powiązań gospodarczo-przestrzennych, jako miast mających najwięcej powiązań zewnętrznych związanych z dojazdami do pracy i powiązań organizacyjnych przedsiębiorstw19.
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Powiązania funkcjonalne istniejące w Subregionie Centralnym, w obszarze funkcjonalnym Katowic, są bardzo silne. Maksymalna liczba osób wyjeżdżających do pracy do innej gminy największą wartość osiąga z Sosnowca do Katowic, z Chorzowa do Katowic, z Tychów do Katowic,
z Zabrza do Gliwic, z Siemianowic Śląskich do Katowic, z Mysłowic do Katowic, z Sosnowca
do Dąbrowy Górniczej oraz z Bytomia do Katowic. Dojazdy wewnątrz obszaru funkcjonalnego Katowic są natężone w obu kierunkach, co świadczy o wyrównanej pozycji poszczególnych
ośrodków20. Charakter tego obszaru wynika z występowania dużej liczby ośrodków o podobnej
randze. Powiązania wykazują, według wywiadów eksperckich, także dwa inne ciążące ośrodki – miasto Pszczyna od strony południowej i Lubliniec od strony północno-zachodniej, które
– według informacji pozyskanych z przeprowadzonych wywiadów IDI – jednoznacznie wykazują powiązania z rdzeniem metropolii. Brzegowe gminy z Subregionu Centralnego również
charakteryzują się ciążeniem w stronę rdzenia subregionu, mimo że znajdują się bliżej Częstochowy niż Katowic ze względu na codzienne dojazdy do pracy do stolicy województwa. Obszar
centralny jest dużo bardziej zdywersyfikowany i zróżnicowany pod kątem gospodarczym niż
pozostałe subregiony, modernizacja gospodarki dokonała się tutaj w większym stopniu, a przemysł wydobywczy nie odgrywa tak dużej roli jak na przykład w Subregionie Zachodnim. Warto
zwrócić uwagę, że Subregion Centralny wykazuje duże powiązania w zakresie dojazdów do
pracy z Subregionem Zachodnim, szczególnie z Aglomeracją Rybnicką. W tym przypadku zdecydowana większość przepływów odbywa się w kierunku Katowic.
W Subregionie Północnym Częstochowa stanowi ośrodek dominujący potencjałem rozwojowym nad pozostałymi gminami. Częstochowa to miasto wiodące w kontekście dojazdów do
pracy z większości gmin subregionu. Zauważalne natężenie powiązań widoczne jest ponadto
wyłącznie w przypadku Kłobucka i Myszkowa. Dojazdy do pracy spoza miasta rdzenia są zauważalne w największym stopniu wśród gmin położonych w strefie dojazdu w przedziale czasowym do 20 minut.
Subregion posiada w większości zaplecze wiejskie i słabo rozwinięty układ osadniczy. Kłobuck,
Krzepice czy Myszków to, według wypowiedzi ekspertów, zbyt słabe ośrodki dla wzrostu lokalnego. Region ten często się uważa za zmarginalizowany ze względu na braki infrastrukturalne, duże odległości między większymi ośrodkami w porównaniu z pozostałymi subregionami.
Podobną sytuację w postaci dominacji Bielska-Białej zaobserwować można w Subregionie Południowym, chociaż w tym przypadku można dodatkowo wyróżnić 2 ośrodki – Żywiec i Cieszyn. Generują one ruch w obrębie właściwych im powiatów. Północna część powiatu cieszyńskiego wykazuje ciążenie w kierunku Jastrzębia-Zdroju. System osadniczy rozwinął się dość
równomiernie. Cechą wyróżniającą Subregion Południowy jest jego funkcja turystyczna, przez
co w regionie dominuje sektor typowo usługowy. Subregion z tego też względu jest wysoko
rozwinięty. Bielsko-Biała to przykład miasta zdywersyfikowanego gospodarczo. Podczas wywiadów eksperckich podkreślano, że obszar byłego Śląska Cieszyńskiego cechuje się wysoką
kreatywnością i przedsiębiorczością. Samo przyjęcie powiatu cieszyńskiego można potraktować jako sztuczny twór statystyczny, nieadekwatny do powiązań funkcjonalno-przestrzennych, występujących w większej mierze w stosunku do Subregionu Zachodniego.
Aglomeracja Rybnicka posiada układ konurbacyjny – czterech miast o podobnej liczbie mieszkańców, w tym trzech na prawach powiatu – Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Żory. Brak jest wyraźniej dominacji jednego ośrodka. Zachodnia część Subregionu Zachodniego cechuje się powiązaniami z województwem opolskim. Subregion ten jest najmniejszy obszarowo, chociaż pod
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względem liczby ludności porównywalny z pozostałymi. Pomiędzy Aglomeracją Rybnicką
a zachodnią częścią Subregionu Zachodniego (powiat raciborski) występują stosunkowo słabe powiązania w zakresie dojazdów do pracy. Są one widoczne między Raciborzem a ośrodkami ościennymi. Wzdłuż zachodniej granicy tego subregionu można zauważyć powiązania
z Subregionem Centralnym oraz Południowym. Najsilniejszym generatorem dojazdów do pracy w Subregionie Zachodnim jest Jastrzębie-Zdrój, dopiero w dalszej kolejności są to Rybnik,
Racibórz, Wodzisław Śląski i Żory. Kontynuacja związków z Rybnickim Okręgiem Węglowym
oraz związana z tym monofunkcyjność gospodarcza (przemysł wydobywczy) pozwala obecnie na skupienie podmiotów działających w Subregionie Zachodnim na rzecz rozwiązywania
wspólnych problemów. Należy jednak zwrócić uwagę na duże narażenie tego obszaru na dekoniunkturę ze względu na zbyt słabo zdywersyfikowaną podstawę gospodarczą.
Analiza powiązań w ramach subregionów pozwala wskazać duże natężenie zależności między
miastami Katowice, Częstochowa, Rybnik i Bielsko-Biała a otaczającymi je obszarami funkcjonalnymi. Powiązania maleją proporcjonalnie do wzrostu odległości od tychże miast. Warte zaakcentowania w kontekście przyszłej kontynuacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego są współzależności między Aglomeracją Rybnicką a konurbacją górnośląską.
Z perspektywy beneficjentów obszar geograficzny realizacji ZIT i RIT wyznaczono prawidłowo.
Występują na nim odpowiednie powiązania funkcjonalne i mechanizmy współpracy. Delimitację pozytywnie oceniło około 93% ankietowanych, natomiast negatywnie – 7%. Uzasadniając
swoje odpowiedzi pozytywne, beneficjenci zaznaczali odpowiednią identyfikację pod kątem
wspólnych problemów dotykających poszczególne obszary, a gminy pogrupowano według ich
specyfiki. Wypowiedzi negujące zasięg geograficzny ZIT odnosiły się przede wszystkim do:


braku informacji wobec JST przed dokonaniem delimitacji,



potrzeby wyraźnego rozdziału gmin wiejskich i miejskich oraz podziału subregionów w sposób zmniejszający podziały.

Podmiotami najczęściej podejmującymi współpracę w ramach subregionów są sąsiadujące wobec siebie gminy. Rzadziej współpracę zaobserwować można pomiędzy gminami czy przedsiębiorstwami usytuowanymi w innych gminach, częściej między gminami a organizacjami pozarządowymi. Podczas wywiadów IDI pozytywnie oceniano współpracę w ramach subregionów.
Istnieje stały przepływ informacji między IP ZIT/RIT a członkami związków bądź porozumień.
Nie pojawiły się głosy negujące dobry poziom kooperacji między tymi podmiotami.
Poniższa mapa przedstawia gminy, w których realizowane są partnerstwa projektowe w zakresie instrumentu ZIT/RIT. Na tym tle zdecydowanie wyróżniają się Katowice, Dąbrowa Górnicza,
Tychy, Bytom, Zabrze i Częstochowa. Większość gmin w województwie śląskim nie podejmuje
współpracy przy projektach. Partnerstwa występują bardzo często pomiędzy sąsiadującymi
jednostkami administracyjnymi. Najmniejszą aktywność wykazują gminy Subregionu Północnego. Zarówno na tym obszarze, jak i w Subregionie Południowym brakuje partnerstw z gminami otaczającymi miasto lidera porozumienia RIT. W Subregionie Centralnym partnerstw nie
zawiązały do tej pory gminy usytuowane na krańcach tego terytorium. W ciekawy sposób prezentują się powiązania w ramach Subregionu Zachodniego, gdzie partnerstwa skupione zostały wokół gminy Wodzisław Śląski, bez uczestnictwa tego podmiotu. Tutaj także partnerstwa,
mimo że pojedyncze, obejmują większość subregionu.
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Rysunek 2. Liczba partnerstw w ramach projektów ZIT/RIT znajdujących się
w realizacji bądź zrealizowanych w gminach

Źródło: opracowanie własne na podstawie LSI (stan na dzień 19.09.2017 r.)
Forma i zakres współpracy w subregionach nie sprzyjają w pełni zintegrowaniu projektów.
Mimo, że w trakcie badania pozytywnie odnoszono się do kooperacji, ma ona bardziej charakter pozytywnych relacji między członkami związków i porozumień, bez realnego przełożenia na aktywność i zintegrowanie projektów. W poprzedniej części raportu omówiono opinie
wnioskodawców i beneficjentów na temat partnerstw projektowych, które również wskazują
na preferencje co do indywidualnej realizacji projektów. W trakcie badania nie zidentyfikowano też innych mechanizmów współpracy, mogących stanowić wsparcie dla przygotowywania
zintegrowanych przedsięwzięć. Związki i porozumienia funkcjonują wyłącznie na rzecz instrumentu ZIT/RIT. Potencjalne mechanizmy mogą zostać wytworzone dzięki zawiązaniu Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej.
O ile powiązania przestrzenne oraz społeczno-gospodarcze panujące w subregionach należy
ocenić pozytywnie, o tyle rozproszenie inwestycji na cały obszar województwa jest czynnikiem
amplifikującym zakres ZIT. Zasięg takich inwestycji z założenia powinien być skoncentrowany
i interwencja ma ogniskować się wokół pewnej wspólnoty interesów, tworzącej spójność funkcjonalną. Miasto oraz jego obszar funkcjonalny wspierają wzajemnie swoje funkcje ze względu na fakt wykraczania dużych miast swoimi potrzebami poza granice administracyjne. Małe,
wiejskie gminy, położone w znacznej odległości od miasta-rdzenia obszaru funkcjonalnego
w niewielkim stopniu mogą czerpać ze zintegrowanego podejścia do rozwoju w sytuacji, kiedy
na ich terenie nie są realizowane przedsięwzięcia kompleksowe, powiązane z innymi w sposób zapewniający realne zintegrowanie i pewien efekt synergii. Tak rozległy obszar interwencji w ramach instrumentu, który z założenia powinien polegać na koncentracji terytorialnej,
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sprawia, że niemożliwe staje się stworzenie mechanizmów zapewniających spójność inwestycji
i zintegrowanie projektów.
Podział na subregiony silnie akcentuje powiązania administracyjne, w oparciu o które realizowanych jest wiele zadań. Powiązania funkcjonalne w ramach subregionów są zbyt słabe, by interwencja mogła odbywać się w sposób faktycznie zintegrowany. W takim wypadku potrzebne
są zachęty finansowe, np. wyższy poziom dofinansowania projektów realizowanych na obszarach funkcjonalnych lub poza granicami administracyjnymi danej gminy czy też wyższa punktacja za tego typu rozwiązania. Brak imperatywu nie zachęca do nawiązywania formalnych bądź
nieformalnych relacji między włodarzami. Istnieje silna potrzeba tworzenia sieciowych partnerstw oraz inspiracji samorządów do współdziałania. Budowanie świadomości wokół zintegrowanego podejścia do rozwoju rzutuje na kolejną perspektywę unijną.
Według opinii eksperckich, w województwie śląskim wykorzystano zalety PRS, jakimi były wypracowane sieci współpracy. Jednakże subregiony funkcjonujące na rzecz mechanizmu ZIT/
RIT są w większym stopniu konsekwencją istniejących już ustaleń niż rzeczywistych powiązań
funkcjonalnych między ośrodkami. Przełożenie założeń instrumentu ZIT/RIT na istniejące już
struktury było pod wieloma względami mniej złożone niż tworzenie nowych założeń. Wyznaczone w województwie śląskim miejskie obszary funkcjonalne nie pokrywają się w sposób całkowity z granicami subregionów – dotyczy Subregionu Zachodniego21.
Szansy na większe zintegrowanie projektów, według ewaluatorów, można upatrywać w zawężeniu terytorialnym obszaru interwencji. W znacznym stopniu usprawniłoby to zarządzanie
i realizację faktycznie zintegrowanych projektów, mimo – być może – mniejszej puli środków
dostępnych na ten cel. Dodatkowo, w sytuacji zawężenia obszaru realizacji ZIT/RIT, mniej skomplikowane będzie zarządzanie projektami większymi budżetowo i obszarowo. Wobec podejścia naukowego, badawczego, zaleceń Komisji Europejskiej, rekomendacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, a także wyników niniejszego badania, preferowaną delimitacją obszarów
funkcjonalnych powinna być ta wskazana w Delimitacji Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic
województw P. Śleszyńskiego. W kontekście powstającej Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego może zostać wyznaczony także na podstawie
zasięgu związku metropolitalnego, co pozwoli zapewnić czytelność działań podejmowanych
w ramach ZIT i Metropolii. Opcjonalnie należy oprzeć delimitację na zapisach Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ dla RIT. Obejmując instrumentem ZIT
PLUS obecne obszary RIT, należy mieć jednak na uwadze słabość instytucjonalną niektórych
obszarów otaczających Częstochowę, Rybnik oraz Bielsko-Białą. Wyniki badania wskazują na
nikłą współpracę między tymi miastami a ich obszarami. Przed podjęciem delimitacji miejskich
obszarów funkcjonalnych w ramach kolejnej perspektywy unijnej lub w ramach ZIT PLUS zaleca się dokonanie rzetelnej diagnozy obszarów funkcjonalnych Częstochowy, Rybnika i Bielsko-Białej (obecnych w Planie Zagospodarowania) w celu weryfikacji zasadności zastosowania
interwencji na tym obszarze.
W przypadku takiego działania część obszarów (w tym wiejskich) po zawężeniu delimitacji zostanie pozbawiona instrumentu ZIT/RIT. Na jego miejsce zaleca się w takim przypadku wprowadzenie bezpośredniej formuły RLKS, która wzmocni realizację działań wynikających z Lokalnych Strategii Działania.
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Zastosowanie instrumentu ZIT i RIT w innych województwach
Czy istnieją dobre praktyki w innych województwach w zakresie instrumentów terytorialnych, odpowiadających ZIT/RIT województwa śląskiego, które sprzyjają realizacji projektów
zintegrowanych?
W Polsce ZIT są realizowane w miastach wojewódzkich oraz na ich obszarach funkcjonalnych22. Ponadto zapewniono możliwość zastosowania zintegrowanego podejścia do rozwoju
terytorialnego na terenie miast o znaczeniu regionalnym bądź subregionalnym oraz ich obszarów funkcjonalnych23.
W perspektywie unijnej 2014-2020 w Polsce powstały 24 Związki ZIT, a w ich skład weszło
ponad 500 jednostek samorządu terytorialnego. Na wdrażanie ZIT w mniejszych ośrodkach
miejskich i ich obszarach funkcjonalnych zdecydowały się 4 województwa – śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. W przypadku kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego ZIT realizuje się w więcej niż jednym mieście rdzeniu MOF. Kilka województw zdecydowało się wprowadzić mechanizmy skierowane do mniejszych miast
subregionalnych – warmińsko-mazurskie, pomorskie, mazowieckie.
Analizę rozwiązań zastosowanych w innych województwach należało rozpocząć od porównania działań bądź poddziałań dedykowanych ZIT, kategoryzując je do poszczególnych priorytetów inwestycyjnych. Po dokonaniu przyporządkowania okazało się, że w przypadku PI:
4a – wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 6a
– inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych
w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te
zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie, 6b – inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku
prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania
potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie, 6d – ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę, 8i – dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych
oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz
wspieranie mobilności pracowników, 8iii – praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, 8v
– przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, istnieje relatywnie mniejsze zainteresowanie województw w realizacji ZIT. Można zatem wnioskować o nieco
mniejszym znaczeniu powyższych priorytetów inwestycyjnych dla osiągania zintegrowanego
rozwoju terytorialnego. Przegląd katalogu PI oraz działań i poddziałań może stanowić bazę
dla redukcji interwencji w przyszłości na rzecz mniejszego jej rozproszenia oraz zwiększenia
kompleksowości i zintegrowania. W tym kontekście, w województwie śląskim należy rozważyć
rezygnację przede wszystkim z PI 6b, 6d, 8i, 8iii oraz 8v, jako PI najmniej popularnych w naborach, a w przypadku EFS wykazujących także niewielki poziom zintegrowania. Jednocześnie
należy zwrócić uwagę na PI najczęściej wybierane w pozostałych województwach: 4c, 4e, 7b,
22

23

Wyboru dokonano decyzją państwa członkowskiego reprezentowanego przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, przeznaczając na wsparcie tych ośrodków 5% krajowej alokacji EFRR i przekazanie samorządom województw jako
uzupełnienie alokacji regionalnych programów operacyjnych.
Realizacja ZIT na tych obszarach jest wdrażana w wyniku decyzji samorządów tych województw, które zdecydowały
o wsparciu tego typu ośrodków za pomocą ZIT i wynegocjowanych przez te samorządy z Komisją Europejską Regionalnych Programów Operacyjnych.
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9a, 9b, 9i, 9iv, 10a, 10i, 10iv. Dla województwa śląskiego rekomenduje się wybór PI 4c, 4e,
9a, 9b, 10a, 9iv, 10iv.
Warto zwrócić również uwagę na alokacje przeznaczone na ZIT i RIT przewidziane w województwach na poszczególne PI. Okazuje się (wykres 26), że w dużej mierze najczęściej realizowane PI mają również najwyższe alokacje, dlatego też potwierdza się zasadność zastosowania
wskazanych powyżej PI dla województwa śląskiego. Kolorem czerwonym oznaczono wysokość alokacji EFS.
Wykres 26. Wysokość alokacji (EUR) przewidzianych na instrument ZIT i RIT
w poszczególnych PI w województwach
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Źródło: opracowanie własne na podstawie SzOOP w województwach
Celem identyfikacji dobrych praktyk w innych województwach wdrażających instrument ZIT
dokonano również przeglądu kryteriów wyboru projektów, powiązanych z wyborem projektów zintegrowanych w formule ZIT. Kryteria analizowano pod kątem premiowania:


zintegrowanego charakteru projektu,



komplementarności projektu z innymi projektami,



partnerstw przewidzianych w projekcie,



innych kryteriów świadczących o zintegrowanym charakterze projektu.

Generalnie w pozostałych regionach kryteria wyboru projektów są zbliżone do tych wymaganych w województwie śląskim. Dość rzadko pojawia się kryterium dotyczące zintegrowania, a jego występowanie, podobnie jak w RPO WSL 2014-2020, związane jest z komplementarnością projektu. Ciekawym wymogiem może być, w ramach komplementarności projektu,
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wykorzystanie efektów realizacji innego projektu np. poprzez zaadresowanie projektu do tej
samej grupy docelowej, tego samego beneficjenta, tego samego terytorium czy uzależnienia
realizacji jednego projektu od przeprowadzenia innego przedsięwzięcia (dolnośląskie). W ramach kryterium komplementarności warto również zwrócić uwagę na zapisy dotyczące efektu
synergii wynikającego z zastosowania zintegrowanego podejścia do rozwoju (łódzkie).
Nieco mniej województw zastosowało kryterium partnerstwa. Rozwiązaniem wartym zaimplementowania jest punktowanie na zasadzie premiującej projektów realizowanych w partnerstwach trójsektorowych – jednostka publiczna, organizacja pozarządowa, przedsiębiorstwo
(lubuskie). Warto także zwrócić uwagę na przyznawanie punktów za spójny i kompletny opis
roli partnerów w projekcie (małopolskie) czy premiowanie partnerstw pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a podmiotami sektora pozarządowego – w tym podmiotami ekonomii
społecznej (podlaskie, świętokrzyskie) czy też współpracy międzysektorowej, gdzie zaangażowane są różne podmioty, takie jak instytucje rządowe, samorządowe, organizacje pozarządowe, sektor prywatny, instytucje naukowe, szkoły, przedszkola, instytucje odpowiedzialne za
ochronę przyrody, środowiska (podlaskie). W województwie wielkopolskim w ramach kryterium dedykowanego EFS „Partnerski charakter projektu” przyznawano dodatkowe punkty za
liczbę podmiotów prowadzących szkoły lub placówki kształcenia zawodowego, które zadeklarowały udział w projekcie.
Inne rozwiązania warte implementacji to kryteria odnoszące się do zasięgu oddziaływania projektu i jego ponadregionalnego charakteru:


realizacja projektu z podmiotem z innego województwa – zastosowane w województwie
dolnośląskim (w województwie śląskim, przy zachowaniu dotychczasowej formuły, możliwe
zastosowanie w formie realizacji projektu z podmiotem z innego subregionu),



punktowanie projektów o zasięgu oddziaływania w większej liczbie gmin – kryterium w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim (zasięg należy rozumieć jako wpływ operacji
na dany obszar).

Dwa powyższe kryteria, szczególnie drugie z nich, stanowią niejako o znaczeniu ZIT. Realizacja projektów bądź samo oddziaływanie projektu na więcej niż jedną gminę obszaru funkcjonalnego wpływa na kompleksowość odpowiedzi na potrzeby i problemy miast i ich obszarów
funkcjonalnych.
Kryterium „Kontynuacja wcześniejszych przedsięwzięć” (mazowieckie), jako uzupełnienie lub
rozwinięcie innych przedsięwzięć podjętych przez wnioskodawcę w celu rozwiązania wskazanego problemu wiodącego lub dodatkowego bądź innego istotnego problemu rozwojowego,
może stanowić uzupełnienie komplementarnego charakteru projektu.
Istotne dla zintegrowania jest kryterium kompleksowości projektu, ocenianej pod kątem jak
najbardziej kompletnej odpowiedzi na problemy zidentyfikowane na obszarze ZIT (łódzkie)
czy też zakres działań w ramach projektu, np. kompleksowe uzbrojenie terenu w kanalizację,
wodociąg, instalację elektryczną, gazową lub ciepłowniczą oraz sieć światłowodową (mazowieckie). Kryterium kompleksowości z powodzeniem może być stosowane w odniesieniu do
dokumentów strategicznych innych niż Strategia ZIT, obowiązujących w województwie (np.
transportowych), w celu oceny, czy projekt realizuje cele w sposób kompleksowy, tj. spełnia
wszystkie kryteria celowościowe określone w dokumencie (podlaskie). Dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia
zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania może być traktowane jako poszerzenie
myślenia strategicznego o rozwoju zintegrowanym.
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Wpływ projektu na rozwój społeczno-gospodarczy, uwzględniający zrównoważony rozwój
w wymiarze metropolitalnym (małopolskie, podlaskie) to kolejne kryterium promujące zintegrowane podejście do rozwoju.
W województwie śląskim zaleca się zmianę kryterium merytorycznego „Czy projekt jest realizowany w formalnym partnerstwie lub zakłada współpracę lub zlecanie zadań?” obecnego w Poddziałaniach EFS na kryterium dostępu dla PI 10d i 9ie. Uzasadnione jest to najwyższym poziomem
zintegrowania wykazywanym przez projekty EFS wpisujące się we wskazane PI. Ponadto partnerstwa w województwie śląskim częściej występują w ramach EFS niż EFRR, dlatego spełnienie tego kryterium nie powinno stanowić dla wnioskodawców obciążenia uniemożliwiającego
start w konkursach, tym bardziej, że wymienione PI są typowymi obszarami, dla których wskazane są projekty nadzorowane przez kilka podmiotów. Wraz ze zmianą typu kryterium można
podnieść kwoty przeznaczone na konkursy związane z tymi PI, jednocześnie zmniejszając liczbę konkursów. Zapewni to większą kompleksowość projektów. Wnioskodawcy powinni mieć
odpowiednią ilość czasu na rzetelne przygotowanie do wzięcia udziału w naborze.
Oprócz wspomnianego kryterium dot. współpracy międzysektorowej warto w województwie
śląskim wdrożyć nabory dla projektu zintegrowanego na projekty komplementarne EFRR
i EFS. Taki sposób prowadzenia naborów sprawdza się m.in. w województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim, podlaskim. Celem zwiększenia wartości dodanej oraz uzyskania efektu
synergii wynikającego z komplementarności projektów zakłada się możliwość wyboru projektów zintegrowanych, rozumianych jako grupa projektów z różnych funduszy bądź osi. Przykładowe poddziałania, w ramach których ogłaszane są nabory na tego typu operacje:


poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF/ poddziałanie 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF; poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu
do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF / poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF; poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na
rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki / poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF (podlaskie),



poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną/ poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne(kujawsko-pomorskie),



poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej/ działanie 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych (pomorskie).

Wyżej wymienione koncepcje realizowane są w formie projektów zintegrowanych w rozumieniu art. 32 ustawy wdrożeniowej. Na każdy projekt zintegrowany składają się 2 pojedyncze
projekty: infrastrukturalny współfinansowany ze środków EFRR oraz nieinfrastrukturalny
współfinansowany ze środków EFS. Mając na uwadze fakt, że wyższym poziomem zintegrowania projektów z wiązkami projektów w województwie śląskim charakteryzują się projekty komplementarne EFRR i EFS, należy upowszechnić przeprowadzanie naborów w sposób adekwatny do praktyk we wspomnianych województwach. Warto przy tym zauważyć, że w każdym
subregionie współistnieją wiązki z komplementarnymi PI, dlatego nabory na projekty zintegrowane w takiej formie można zastosować dla tych wiązek (co najmniej dla PI 10iv i 10a oraz
9iv i 9a). Projekty zintegrowane powinny być wypracowywane w drodze konsensusu między
gminami ZIT/RIT wokół najważniejszych problemów, które mogą zostać rozwiązane z pomocą
instrumentu, mimo konkursowego trybu naboru. Praktyka taka funkcjonuje w województwie
mazowieckim i jest oceniana jako dobry przykład podejścia do kwestii trudnych.
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W ramach analizy porównawczej sprawdzano także preferowany tryb wyboru projektów ZIT/
RIT w województwach. W większości działań/poddziałań przeważa tryb konkursowy. Istnieją
jednak obszary szczególnie pożądane dla wyboru projektów w trybie pozakonkursowym. Zidentyfikowano kilka dominujących PI, dla których województwa deklarują ten tryb: 4c, 4e, 7b,
9b, 9i, 10i. Jak widać, wskazane PI posiadają również pokrycie w omawianej wcześniej popularności wyboru i wysokości alokacji. W związku z powyższym, a także w kontekście dokonanych analiz odnośnie do zadowalającego poziomu zintegrowania projektów przypisanych do
wiązek związanych z tymi PI, po roku 2020 dla zintegrowanych inwestycji terytorialnych
zaleca się wprowadzenie pozakonkursowego trybu wyboru projektów dla co najmniej 2
spośród wskazanych PI: 4c, 4e, 9b. Tryb pozakonkursowy wprowadzony w całości w województwie pomorskim (objętym studium przypadku) jest wart wskazania jako dobra praktyka,
świadcząca o realnej możliwości powodzenia ścieżki pozakonkursowej przy dobrze zaplanowanych, konkretnych przedsięwzięciach stanowiących kompleksową odpowiedź na problemy danego obszaru funkcjonalnego. Projekty pozakonkursowe powinny skupiać się na kilku
najważniejszych problemach, tak jak „Bezpieczny MOF” dla obszaru funkcjonalnego Olsztyna,
angażujący wszystkich członków ZIT MOF.
Eksperci pytani o rozwiązania stosowane w innych województwach, wskazywali:


województwo zachodniopomorskie – ciekawy proces przyjętej formuły głównych projektów, skoncentrowanych na transporcie miejskim,



województwo warmińsko-mazurskie – dobrze funkcjonujący ZIT MOF Olsztyna, przy stosunkowo niewielkiej liczbie zatrudnionych osób, za sprawą dobrze przygotowanych projektów,



województwo lubuskie – w ZIT MOF Zielona Góra zastosowano kompleksowe podejście
do transportu miejskiego, które zaowocowało podpisaniem umowy na świadczenie usług
wspólnie dla obszaru ZIT, przy jednoczesnym wydłużaniu długości linii autobusowych,



województwo dolnośląskie – przejęcie przez ZIT AW maksymalnego/pełnego poziomu zarządzania w ramach ZIT.

Eksperci nie wskazywali rozwiązań wartych zaimplementowania w województwie śląskim,
wskazując to województwo jako ciekawy przykład podejścia do ZIT/RIT.

Wnioski z oceny zintegrowania projektów wdrażanych w ramach
instrumentów ZIT i RIT
Jakie rozwiązania należałoby wprowadzić, aby realnie zwiększyć zintegrowanie realizowanych/planowanych interwencji?
Zintegrowana formuła wdrażania projektów współfinansowanych ze środków unijnych jest
nowością w polskim systemie, a więc należy mieć na uwadze, że wszelkie założenia wprowadzano w życie bez wcześniejszych doświadczeń. Mimo że w województwie śląskim w perspektywie unijnej 2007-2013 funkcjonowały programy rozwoju subregionów, nie była to tak
rozległa skala działań, jak ta obecna w ramach ZIT i RIT. Wprowadzanie wszelkich zmian jest
procesem rozłożonym w czasie i skomplikowanym.
Rozwiązania, które należałoby wprowadzić z perspektywy beneficjentów, by zwiększyć zintegrowanie projektów, były dla respondentów badania CATI dość trudne do wskazania. Propozycje dotyczyły zapewniania dodatkowych punktów podczas wyboru projektów wykazujących
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zintegrowanie, zapewnienia pewnych dostosowań w zakresie wniosków, angażowania w projekty specjalistów o wysokich kompetencjach, lepszego układania harmonogramów, większego zacieśniania współpracy czy ułatwień formalnych. Dla wnioskodawcy dużą barierą wciąż
pozostają braki w wiedzy na temat ZIT, dlatego zwracają uwagę na potrzebę szkoleń i zapewniania większego zakresu informacji praktycznych (np. w postaci warsztatów), umożliwiających aplikowanie o środki. Pojawiały się także pomysły dotyczące organizowania częstszych
spotkań pomiędzy władzami samorządowymi w celu planowania realizacji inwestycji na większym obszarze, a także w ogóle większego nacisku na współpracę międzygminną. Istotne są
także regularne spotkania wśród partnerów, podczas których wymieniają się spostrzeżeniami
i dyskutują na temat projektu. Wskazywano także na obligatoryjność partnerstw w projektach
zintegrowanych, a także dodatkowe przywileje wynikające z tworzenia partnerstw, zwiększające zainteresowanie realizacją projektów w formule ZIT. Z drugiej strony pojawiły się głosy
dotyczące nieefektywności „sztucznego”, fasadowego tworzenia partnerstw. Ważnym elementem jest możliwość przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz skuteczniejsze planowanie
rozwoju – nie zamykając perspektyw wyłącznie w obrębie jednej gminy. Pojawiły się opinie
dotyczące potrzeby zapewnienia mniej rygorystycznych kryteriów dostępowych, szczególnie
dotyczących rewitalizacji, które nie powinny być w przypadku wielu projektów traktowane
jako obligatoryjne.
Niewątpliwie na rzecz zintegrowania działają projekty partnerskie, które dodatkowo mają
szansę wytworzyć efekt synergii. Znak równości między tymi pojęciami stawiany jest przez beneficjentów oraz respondentów wywiadów IDI nie bez przyczyny. Współpraca kilku podmiotów
w ramach jednego projektu może nie tylko rozszerzyć zasięg oddziaływania projektu, obszar
jego realizacji, lecz również zwiększyć jego efektywność. Za formułowaniem partnerstw projektowych tam, gdzie jest to zasadne, muszą podążać odpowiednie mechanizmy zachęcające
do ich tworzenia. Ciekawym rozwiązaniem zaproponowanym przez jednego z respondentów
była propozycja utworzenia platformy służącej wiązaniu partnerów. Narzędziem informatycznym umożliwiającym beneficjentom składanie wniosków o dofinansowanie jest LSI 2014 RPO
WSL 2014-2020. Proces ubiegania się o środki unijne z pomocą LSI 2014 wymaga utworzenia
konta użytkownika na stronie internetowej lsi.slaskie.pl. System nie posiada funkcjonalności
przesyłania wniosków, lecz wyłącznie zgłaszania i generowania. W związku z tym proponuje
się jedno z następujących rozwiązań:
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rozszerzenie funkcjonalności platformy LSI 2014 o zakładkę „Partnerstwo”, w ramach której możliwe będzie, jeszcze przed przystąpieniem do naboru oraz przed ogłoszeniem danego konkursu, wypełnienie kilku pól (lista rozwijalna oraz pola otwarte) dotyczących chęci
realizacji przez JST projektu w partnerstwie. Wzajemna identyfikacja partnerów będzie
uproszczona w przypadku odpowiedniego doboru zagadnień do wskazania (co najmniej do
wskazania podmiot realizujący projekt – nazwa JST, obszar tematyczny projektu – poddziałanie ZIT/RIT, opis projektu – czego dotyczy, jaki jest jego cel, poszukiwana dopuszczalna
liczba partnerów). Wypełniony i zgłoszony formularz poszukiwań partnera powinien mieć
określony termin ważności (np. 45-60 dni), aby nie wstrzymywać wnioskodawcy z przygotowywaniem projektu. Zgłoszenie powinno wyświetlać się w zakładce „Partnerstwo” na liście widocznej dla wszystkich odwiedzających, wraz z datą wygaśnięcia zgłoszenia;



rozszerzenie w podobny sposób platformy e- Usług Publicznych FINN 8 SQL PeUP SEKAP
www.sekap.pl;



rozszerzenie w podobny sposób Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl;



stworzenie na stronach internetowych każdego z subregionów (www.subregioncentralny.
pl, www.subregion.pl, rit-subregion-poludniowy.um.bielsko.pl, www.fe.czestochowa.pl/page/4551,regionalne-inwestycje-terytorialne.html) zakładek dedykowanych partnerstwom,
funkcjonujących w sposób wskazany powyżej.

W województwie śląskim zaleca się także, w celu zwiększenia liczby kompleksowych partnerstw, zmianę kryterium merytorycznego „Czy projekt jest realizowany w formalnym partnerstwie lub zakłada współpracę lub zlecanie zadań?” obecnego w Poddziałaniach EFS na
kryterium dostępu dla PI 10iv i 9iv. Uzasadnione jest to najwyższym poziomem zintegrowania wykazywanym przez projekty EFS wpisujące się we wskazane PI. Ponadto partnerstwa
w województwie śląskim częściej występują w ramach EFS niż EFRR, Wymienione PI są także
typowymi obszarami, dla których wskazane są projekty nadzorowane przez kilka podmiotów.
Wraz ze zmianą typu kryterium można podnieść kwoty przeznaczone na konkursy związane
z tymi PI, jednocześnie zmniejszając liczbę konkursów. Zapewni to większą kompleksowość
projektów. Wnioskodawcy powinni mieć odpowiednią ilość czasu na rzetelne przygotowanie
do wzięcia udziału w naborze.
Z racji wyższego poziomu zintegrowania projektów komplementarnych EFRR i EFS w województwie śląskim, a także istnienia w Strategiach ZIT/RIT wiązek projektów z komplementarnymi PI, proponuje się wprowadzenie zsynchronizowanych naborów dla komplementarnych
PI wskazanych w wiązkach projektów w Strategiach ZIT/RIT poszczególnych subregionów, co
najmniej dla PI 10iv i 10a oraz 9a i 9iv (preferowane także jest włączenie zsynchronizowanych
naborów dla 9i i 9b oraz PI 10i i 10a).
Z mechanizmu ZIT/RIT powinny zostać wyłączone te typy projektów EFS, które mają charakter punktowy, chyba że można wykazać ich realne powiązanie z projektem infrastrukturalnym
już zrealizowanym w poprzedniej bądź obecnej perspektywie, bądź będzie to projekt partnerski realizowany przez kilka podmiotów w różnych gminach. Preferowanym typem projektu
„miękkiego” jest szkolnictwo zawodowe (PI 10iv) oraz usługi społeczne i zdrowotne (PI 9iv).
Dodatkowo zakres interwencji, w celu zwiększenia zintegrowania projektów, powinien być
znacznie ograniczony dla EFRR – do PI 4c, 4e, 9a, 9b, 10a. Wyłączenie większości PI EFRR
oraz EFS w obecnej perspektywie unijnej nie jest możliwe, dlatego powyższe należy mieć na
uwadze przy programowaniu interwencji po roku 2020.
Po roku 2020 w województwie śląskim należy zmniejszyć także obszar realizacji projektów.
W znacznym stopniu usprawniłoby to zarządzanie i realizację faktycznie zintegrowanych projektów, mimo – być może – mniejszej puli środków dostępnych na ten cel. Dodatkowo, w sytuacji zawężenia obszaru realizacji ZIT/RIT, mniej skomplikowane będzie zarządzanie projektami
większymi budżetowo i obszarowo. Wobec podejścia naukowego, badawczego, zaleceń Komisji
Europejskiej, rekomendacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, a także wyników niniejszego
badania, preferowaną delimitacją obszarów funkcjonalnych powinna być ta wskazana w Delimitacji Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw P. Śleszyńskiego. W kontekście powstającej Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego
może zostać wyznaczony także na podstawie zasięgu związku metropolitalnego, co pozwoli
zapewnić czytelność działań podejmowanych w ramach ZIT i Metropolii. Opcjonalnie należy
oprzeć delimitację na zapisach Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
2020+ dla RIT. Obejmując instrumentem ZIT PLUS obecne obszary RIT, należy mieć jednak
na uwadze słabość instytucjonalną niektórych obszarów otaczających Częstochowę, Rybnik
oraz Bielsko-Białą. Wyniki badania wskazują na nikłą współpracę między tymi miastami a ich
obszarami. Przed podjęciem delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych w ramach kolejnej
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perspektywy unijnej lub w ramach ZIT PLUS zaleca się dokonanie rzetelnej diagnozy obszarów
funkcjonalnych Częstochowy, Rybnika i Bielsko-Białej (obecnych w Planie Zagospodarowania)
w celu weryfikacji zasadności zastosowania interwencji na tym obszarze.
W województwie śląskim rekomenduje się zastosowanie pozakonkursowego trybu wyboru
projektów co najmniej dla 2 PI spośród: 4e, 4c, 9b (również po roku 2020), co zapewni większy
poziom ich zintegrowania i możliwość kompleksowej odpowiedzi na problemy MOF. W takim
wypadku zakres rzeczowy i podmiotowy projektów będzie ograniczony. Współpraca w subregionach wypracowana dzięki PRS stanowi duży potencjał dla powodzenia trybu pozakonkursowego. Uzależnione jest ono jednak od wielu czynników, m.in. wypracowania rozwiązań
godnych wdrożenia na zasadzie konsensusu między wszystkimi uczestnikami MOF i sprawnej
organizacji naborów na propozycje pozakonkursowe.

4.3. Ocena systemu wdrażania instrumentów
ZIT i RIT

Ocena podziału zadań pomiędzy IZ a IP ZIT/RIT
Funkcjonowanie instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych na poziomie instytucjonalnym opiera się na współpracy między Instytucją Zarządzającą RPO WSL 2014-2020
a 4 Instytucjami Pośredniczącymi związanymi z wdrażaniem poszczególnych ZIT i RIT. Wpływ
systemu wdrażania ZIT/RIT na zintegrowanie projektów poddano analizie w poprzednim rozdziale.
Konieczność powołania IP dla poszczególnych instrumentów terytorialnych wynika z przepisów na poziomie unijnym, choć w trakcie wywiadów z przedstawicielami IP pojawiały się głosy,
że ten poziom instytucjonalny jest niepotrzebny, gdyż wszystkie etapy procesu mogą być prowadzone z poziomu IZ. Instytucjami Pośredniczącymi dla ZIT/RIT są:


Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą
w Gliwicach,



Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą
w Rybniku,



Miasto Częstochowa (jako IP dla Subregionu Północnego),



Miasto Bielsko-Biała (jako IP dla Subregionu Południowego).

W poszczególnych subregionach zdecydowano się na powierzenie funkcji IP bądź związkom
jednostek samorządu, bądź ulokowano IP w strukturach urzędów miast rdzeni obszarów funkcjonalnych. Rozwiązanie takie nie budzi zastrzeżeń w ocenie ewaluatorów. Pierwszy z modeli
powinien być stosowany w sytuacjach, gdy na danym obszarze funkcjonalnym nie istnieje jeden zdecydowanie dominujący ośrodek miejski. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku Subregionu Centralnego, na którego terenie położonych jest aż 14 miast na prawach powiatów. Podobna sytuacja, choć nie tak wyraźna i w mniejszej skali, występuje w Subregionie Zachodnim,
na terenie którego największym miastem jest Rybnik (139 tys. mieszkańców)24, jednak są tam
24
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Dane GUS na 30.06.2017, http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/6/22/1/ludnosc._stan_i_struktura_w_przekroju_terytorialnym._stan_w_dniu_30.06.2017.pdf.

położone także 4 miasta pełniące funkcję ważnych ośrodków: Jastrzębie Zdrój (90 tys.), Żory
(62 tys.), Racibórz (55 tys.) oraz Wodzisław Śląski (48 tys). Ponadto należy pamiętać o długiej
historii Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego, który powstał w 2002 roku, ma
więc duże doświadczenie w tworzeniu warunków do partnerskiej współpracy.
W przypadku Subregionu Północnego oraz Subregionu Południowego sytuacja wygląda zdecydowanie inaczej. W szczególności ten pierwszy odznacza się zdecydowaną dominacją Częstochowy liczącej 225 tys. mieszańców (kolejne największe miasto – Myszków – liczy 32 tys.,
Kłobuck – 13 tys.). W przypadku Subregionu Południowego dominacja Bielska-Białej (172 tys.)
nie jest tak spektakularna, lecz nadal istotna, gdyż Cieszyn zamieszkuje 35 tys. osób, a Żywiec
– 32 tys. Niebagatelną rolę odgrywają także doświadczenia historyczne, gdyż zarówno Częstochowa, jak i Bielsko-Biała przed rokiem 1998 były stolicami województw. W opinii ewaluatorów taki wybór IP ZIT i IP RIT jest w pełni uzasadniony, uwzględnia specyfikę subregionów
i pozwala na efektywne wdrażanie instrumentów terytorialnych.
Zakres kompetencji IP regulują Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu ZIT/RIT. Wskazują one, że IP mają za zadanie współpracować z IZ w przygotowywaniu harmonogramów konkursów, a także przy planowaniu procesu oceny wniosków, w szczególności przy opracowywaniu propozycji kryteriów wyboru, w tym dotyczących zgodności
z daną strategią. Współpracują także przy wyborze kandydatów na ekspertów zewnętrznych
oceniających projekty. Zapisy te mają swoją kontynuację w szczegółowych postanowieniach
dotyczących naboru i oceny wniosków. Otóż IP współdzielą rolą Instytucji Organizującej Konkurs z IZ bądź z IP WUP, a zakres odpowiedzialności polega na przeprowadzaniu oceny zgodności ze strategiami. Kwestia ta była analizowana w przeprowadzonej ewaluacji, gdyż rozważano wariant, w którym zakres kompetencji instytucji pośredniczących zostałby rozszerzony.
W szczególności brano pod uwagę dodanie IP zadań w zakresie oceny merytorycznej wniosków.
Należy przy tym zauważyć, że zgodnie z postanowieniami Planu naprawczego na przestrzeni
ostatnich miesięcy (od czerwca 2017) taką kompetencję w zakresie konkursów EFRR dodano
IP ZIT. Takie rozwiązanie nie jest jednoznacznie oceniane, gdyż sprawia, że ocena projektów
odbywa się ‘bliżej’ wnioskodawców. Oznacza to, że ocena dokonywana będzie w procesie organizowanym przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego, co w przypadku projektów składanych przez jednostki samorządu terytorialnego może poddawać w wątpliwość
transparentność tej oceny.
Ważnym jest, iż wszelkie procedury związane z realizacją zadań powierzonych IP ZIT/RIT muszą zapewnić zachowanie rozdzielności funkcjonalnej komórek organizacyjnych w strukturze
IP (art. 72 lit. a i b Rozporządzenia ogólnego), co w praktyce oznacza obowiązek podpisania deklaracji bezstronności i poufności, obowiązujących dla wszystkich wniosków złożonych w ramach konkursów. O ile Związek ZIT Subregionu Centralnego oraz Związek ZIT Subregionu
Zachodniego posiadają niezależne instytucje wykonujące zadania w imieniu Związku, Subregion Północny i Południowy reprezentowane są przez lidera, jakim są miasta Częstochowa
i Bielsko-Biała. Reprezentacja obu subregionów mieści się bezpośrednio w urzędach miejskich,
a ocena wniosków o dofinansowanie dokonywana jest przez pracowników. W takiej sytuacji
istnieje zagrożenie wywierania nacisków wewnątrz urzędów, utrudniających bezstronny wybór projektów, w głównej mierze pochodzących spoza miast liderów. Wnioski mniejszych podmiotów spotykają się z mniejszymi szansami na uzyskanie dofinansowania. Decyzja o wyborze
trafnego, wysokiej jakości projektu, niepochodzącego z miasta rdzenia, jest uwarunkowana
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w dużej mierze świadomością lidera na temat potrzeby wyrównywania szans rozwojowych pozostałych części Subregionu.
Można też założyć hipotetycznie, że ocena merytoryczna w ramach instytucji składającej się
z jednostek samorządu może sprawić, że gorzej oceniane będą wnioski składane przez podmioty niebędące samorządami ani ich jednostkami podległymi, np. organizacje pozarządowe.
Z drugiej strony ta ‘bliskość’ może mieć pozytywny wpływ na proces oceny projektów, gdyż
z perspektywy Związku Gmin i Powiatów istnieje lepsze rozpoznanie faktycznych potrzeb
na obszarze subregionu. Należy przy tym także zaznaczyć, że nawet w ramach zwiększonych
kompetencji IP ZIT, przy ocenie wniosków zaangażowani są eksperci zewnętrzni, co zmniejsza
subiektywność oceny. Zdaniem ewaluatorów należy w najbliższych konkursach utrzymać takie
rozwiązanie i monitorować rzetelność procesu oceny projektów.
W kontekście poszerzenia zadań IP ZIT rozważano analogiczne działanie na poziomie IP RIT.
Rozmówcy przyznali, że prowadzone były wstępne rozmowy dotyczące przekazania instytucjom pośredniczącym RIT kompetencji w zakresie oceny merytorycznej, jednak głównym
problemem jest istniejący potencjał i źródła jego finansowania. Należy także pamiętać, że w IZ
pracują osoby, które mają duże doświadczenie przy organizowaniu konkursów, ocenianiu projektów, a następnie nadzorowaniu ich wdrażania. W opinii ewaluatorów nie jest więc zasadne
przenoszenie tych osób w struktury IP RIT, a tym bardziej – zmniejszenie zatrudnienia w IZ
przy równoległym poszerzaniu zespołu w IP RIT. Do rozważenia jest jedynie możliwość okresowego wspierania zadań IP ZIT/RIT przez pracowników IZ.
Warto też zauważyć, że zdecydowana większość instytucji pośredniczących dla instrumentu ZIT w Polsce ma zbliżony zakres zadań. Wyjątkiem jest IP Aglomeracji Wałbrzyskiej, która
wśród swoich kompetencji ma także przeprowadzanie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie, zawieranie umów o dofinansowanie projektów, rozliczanie podpisanych umów oraz
monitorowanie postępów w projektach realizowanych przez beneficjentów w zakresie finansowym i rzeczowym. Tym niemniej nie identyfikuje się argumentów, by taki model wprowadzić
w systemie wdrażania ZIT/RIT dla RPO WSL 2014-2020.
Podsumowując kwestię podziału zadań między IZ RPO a IP ZIT/RIT, należy podkreślić, że –
z wyjątkiem problemu niedofinansowania IP RIT – nie stanowi on istotnej bariery wdrażania
instrumentu ZIT/RIT. W tym miejscu można zacytować opinię jednej z osób biorących udział
w badaniu:
Podział zadań jest niestandardowy, specyficzny. Jest wynikiem długotrwałych ustaleń,
uwzględniających zarówno partnerskie podejście, jak i potencjał instytucjonalny IP ZIT/RIT.
Może nie jest wystarczająco klarowny w odbiorze zewnętrznym, jednak dotarł się już na poziomie instytucji – przedstawiciel IP RIT

Ocena podziału zadań w ramach IP ZIT/RIT
Instytucje pośredniczące, realizując zadania zapisane w porozumieniach, wykorzystują stworzony w ostatnich latach potencjał kadrowy i organizacyjny. Ich sposób działania jest ściśle powiązany z uwarunkowaniami systemowymi oraz ze środkami finansowymi przeznaczanymi na
ich działalność. Przeprowadzone badanie ewaluacyjne nie wykazało istotnych barier wpływających na wdrażanie instrumentu ZIT/RIT wynikających ze sposobu organizacji pracy IP, w tym
wewnętrznego podziału zadań.
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Zgodnie z informacjami uzyskanymi ze strony przedstawicieli IP, wśród zadań, które w największym stopniu angażują pracowników tych instytucji, wymienić należy prowadzenie działań
informacyjno-promocyjnych. Są wśród nich zaplanowane i systematyczne zadania polegające
na prowadzeniu akcji informacyjnych oraz szkoleń, lecz także codzienne działania związane
z udzielaniem odpowiedzi na bieżące pytania ze strony JST, w tym na temat prowadzonych
konkursów, a także mniej formalne działania mające na celu inspirowanie partnerstw, moderowanie ustaleń dotyczących tego, który samorząd będzie aplikował w danym konkursie, czy
też wspieranie wnioskodawców przy tworzeniu koncepcji projektów. Drugim istotnym zadaniem jest ocena zgodności składanych projektów z przyjętymi strategiami dla poszczególnych
subregionów. W przypadku IP ZIT dodatkowym zadaniem, które wprowadzono w połowie
2017, roku jest ocena merytoryczna projektów.
W tym miejscu należy wskazać istotną kwestię, jaką jest finansowanie IP RIT. O ile działalność
IP ZIT jest finansowana ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
dedykowanych tego typu instytucjom w całym kraju, o tyle środki na działalność IP RIT pochodzą z samego RPO WSL. W związku z tym są one zdecydowanie mniejsze i umożliwiają finansowanie jedynie niewielkiej grupy pracowników. Przy obecnym poziomie zadań zasoby ludzkie
i organizacyjne IP RIT są w pełni wykorzystywane, wobec czego nie jest możliwe rozszerzenie
zakresu kompetencji. Z punktu widzenia przedstawicieli IP RIT system, powołując instytucje
pośredniczące RIT, przekazał im dużo kompetencji i dużą odpowiedzialność, lecz nie zostały
przypisane fundusze. Obecnie sytuacja się poprawia przede wszystkim dzięki przyznawaniu
dodatkowych etatów instytucjom pośredniczącym RIT, jednak jest to problem, który należy
stale monitorować i w razie potrzeby zwiększać finansowanie IP RIT.
Należy ponadto wskazać, że wszystkie IP działają w oparciu o regulaminy organizacyjne, które
określają zakres działań w ramach instytucji. Tym niemniej w przypadku mniejszych instytucji,
jakimi są IP RIT, sami ich przedstawiciele przyznają, że w codziennej pracy zadania poszczególnych pracowników przenikają się. W okresie prowadzenia intensywnych działań info-promo
są w nie zaangażowani niemal wszyscy pracownicy, podobnie jak w trakcie oceny zgodności
składanych projektów ze strategiami. W opinii ewaluatorów przy tak niedużym zatrudnieniu
w ramach IP RIT jest to sytuacja w pełni zrozumiała i akceptowalna.
Wobec tego należy podsumować, że podział zadań w ramach IP ZIT/RIT nie stanowi bariery
we wdrażaniu instrumentu. Istotnym ograniczeniem jest liczba zatrudnionych pracowników
w ramach IP RIT, co wynika z uwarunkowań związanych z finansowaniem etatów w tych instytucjach. Obecny potencjał pozwala na wykonywanie zadań wpisanych w porozumienia, lecz
należy mieć na uwadze, że jakiekolwiek zwiększenie kompetencji IP RIT spowoduje niedobór
pracowników. Taka sytuacja może mieć także miejsce w okresach intensywnego prowadzenia
działań informacyjnych zbiegających się z procesem oceny wniosków, co jest potencjalnym
problemem także w IP ZIT, której zwiększono zakres zadań. Należy więc rozważyć możliwość
okresowego kierowania pracowników IZ do wspierania potencjału IP ZIT/RIT.

Ocena współpracy IP ZIT/RIT z jednostkami samorządu
terytorialnego. Gotowość beneficjentów do złożenia wniosku
Instytucje pośredniczące ZIT/RIT dążąc do osiągnięcia założonych wyników wdrażania instrumentu ZIT, powinny w efektywny sposób współpracować z jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład poszczególnych subregionów. W początkowej fazie planowania
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i wdrażania instrumentu ZIT/RIT współpraca ta dotyczyła przede wszystkim stworzenia strategii ZIT/RIT oraz wypracowania wiązek projektów.
Obecnie współpraca polega w dużej mierze na informowaniu o możliwościach skorzystania
ze środków ZIT/RIT oraz promowaniu instrumentu i w tym zakresie realizuje par.19 Porozumień. Tym niemniej wiele działań IP ZIT/RIT polega na inspirowaniu i zachęcaniu samorządów do aplikowania o środki, w tym do tworzenia partnerstw. Należy przy tym podkreślić, że
współpraca pomiędzy instytucjami pośredniczącymi a samorządami nie dotyczy fazy realizacji
projektów, gdyż jest to kompetencja IZ. Stąd też relacje między nimi są mniej sformalizowane
i częściej dotyczą działań ‘miękkich’, które abstrahują od procesu realizacji projektów, w tym
sprawozdawczości, rozliczania kosztów, obowiązku utrzymania trwałości itp. Większość kwestii związanych z relacjami pomiędzy IP a JST zależy jednak od formy współpracy w ramach
ZIT/RIT (zgodnie z rozróżnieniem na związki oraz porozumienia).
Począwszy od etapu tworzenia strategii i wiązek projektów, poprzez próby wypracowania projektów zintegrowanych, które miały zostać wybrane w trybie pozakonkursowym, aż po bieżące wdrażanie instrumentu, poziom partycypacji wszystkich samorządów zależał od danego
subregionu. Był on większy w przypadku ZIT oraz RIT Subregionu Zachodniego, w których
to związki gmin pełnią funkcję IP, zaś mniejszy w przypadku RIT Subregionu Północnego oraz
Subregionu Południowego. W przypadku tych dwóch ostatnich miasta rdzenia przyjęły rolę
wyraźnie dominującą, co nie jest zjawiskiem zaskakującym, biorąc pod uwagę zarówno wielkość miast, jak i ich rolę w podziale administracyjnym przed rokiem 1999.
Przedstawiciele IP ZIT/RIT oceniają współpracę jako dobrą. Wskazują na efekt wzajemnego uczenia się nie tylko dzięki organizowanym szkoleniom, lecz także poprzez wymianę doświadczeń, obserwowanie efektów projektów innych partnerów i dyskusje. Przedstawiciele
IP są nośnikami informacji ‘z góry’ – uzyskanych z poziomu urzędu marszałkowskiego, lecz
także z poziomu krajowego – które przekazują pozostałym członkom ZIT/RIT. Uczestnictwo
w związkach lub porozumieniach pozwala mniejszym gminom na wykorzystywanie potencjału
większych samorządów, gdyż mogą wspierać się wiedzą i doświadczeniem większych instytucji
(miast rdzeni lub biur IP). Jeden z przedstawicieli IP stwierdził, że rolą instytucji jest wspieranie
beneficjentów w przygotowaniu projektów, a następnie ich pilotowanie przez cały cykl realizacji.
Samorządy lokalne co do zasady są zainteresowane składaniem wniosków i angażują się
w działalność ZIT/RIT. Jednak jeden z przedstawicieli IP RIT wskazał, że na terenie subregionu
są pojedyncze gminy, które nie planują złożenia projektów w ramach instrumentu. Możliwe,
że nie znają tego instrumentu. Ocena gotowości potencjalnych beneficjentów szerzej opisana
w poprzednim rozdziale pokazuje, że jest ona zależna od poszczególnych osi priorytetowych.
W przypadku osi III oraz VIII liczba złożonych wniosków jest niewielka, co wynika z czynników
zewnętrznych.. Podsumowując, należy stwierdzić, że o ile nie występują istotne czynniki utrudniające złożenie wniosku (np. zapisy dotyczące projektów brownfield) lub późniejszą realizację
projektów (np. problemy w EFS dotyczące trudności w pozyskaniu uczestników projektów),
potencjalnie beneficjenci wykazują zainteresowanie projektami ZIT.
Wyniki badania CATI wśród wnioskodawców pokazują, że oceniają oni współpracę z IP ZIT/
RIT raczej pozytywnie. W przypadku każdej z IP ponad ¾ respondentów ocenia współpracę
zdecydowanie dobrze lub raczej dobrze. Oceny negatywne zdarzają się jedynie w wyjątkowych przypadkach.
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Wykres 27. Ocena współpracy w zależności od IP
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI z wnioskodawcami ZIT/RIT, n=398
Analizując współpracę pomiędzy IP a samorządami, warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną
kwestię. Przedstawiciele IP ZIT/RIT przyznają, że w przypadku wielu konkursów samorządy
dochodzą do porozumienia i ustalają, kto będzie wnioskodawcą, co sprawia, że w ten sposób
unikają konkurowania między sobą o projekty. Takie działanie w istotny sposób wypacza sens
konkursów, jednak pozwala na realizację tych projektów, które w największym stopniu przyczyniają się do zintegrowania subregionów. Jest to naturalna reakcja samorządów w sytuacji,
w której nie zdecydowano się na tryb pozakonkursowy. Żeby uniknąć w przyszłości takiej sytuacji postuluje się wprowadzenie po 2020 w większym stopniu trybu pozakonkursowego.

Ocena procesu wyboru projektów oraz ich realizacji
Kwestia organizacji konkursów o dofinansowanie była jednym z tematów badania CATI z wnioskodawcami. Pierwsza analizowana kwestia dotyczyła wielkości dotacji, jaka była możliwa do
uzyskania w naborze. Ponad 75% badanych uznało, że jest ona optymalna, 2,1% – że jest zbyt
wysoka, a 20,6% badanych uznało, że jest zbyt niska.
Wykres 28. Ocena wartości dofinansowania
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI z wnioskodawcami, n=398
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Kolejne pytanie dotyczyło czasu trwania naborów. I znów ponad ¾ respondentów (łącznie
75,4%) uznało, że czas ten był optymalny, a kolejne 2,6% – że wręcz zbyt długi. Tę ostatnią grupę stanowiło 10 podmiotów składających wnioski w różnych poddziałaniach.
Warto jednak zwrócić uwagę, że dla co piątego wnioskodawcy termin na złożenie wniosku
był zbyt krótki. Najczęściej taką opcję zaznaczali przedsiębiorcy (25,9% spośród ogółu przedsiębiorców) oraz przedstawiciele jednostek podległych samorządom (24,3%). Dla organizacji
pozarządowych oraz dla jednostek samorządu kwestia ta była zdecydowanie mniejszym problemem. Co ważne, grupa osób wskazujących na zbyt niską wartość projektu nie jest tożsama
z respondentami, którzy uważają że termin złożenia jest zbyt krótki.
Wykres 29. Ocena czasu trwania konkursu
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI z wnioskodawcami, n=398
Analizując odpowiedzi w podziale na poszczególne IP, można zauważyć, że jedynie wnioskodawcy aplikujący z Subregionu Północnego odczuli w większym stopniu zbyt krótki czas na
przygotowanie wniosku (dla 29,7% był on zbyt krótki).
Wykres 30. Ocena czasu na przygotowanie wniosku
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI z wnioskodawcami, n=398
Wyniki te – w opinii ewaluatorów – nie świadczą o tym, że należy wydłużyć okres pomiędzy
ogłoszeniem konkursu a zamknięciem naboru. Należy założyć, że dla części podmiotów ze
względu m.in. na ich ograniczenia w zakresie zdolności do sprawnego pisania wniosków, nawet zdecydowane wydłużenie konkursów nie sprawi, że zmienią oni opinię odnośnie do ww.
kwestii. Podobnie dla części maksymalna kwota projektu także będzie stanowić barierę. Biorąc
pod uwagę sprawność systemu wyboru, alokację na poszczególne działania oraz uwzględniając stosunkowo niewielki odsetek osób, dla których okres trwania konkursów jest zbyt krótki
lub wartość projektów jest zbyt niska, należy rekomendować pozostawienie dotychczasowych
zasad w tych 2 kwestiach.
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Co ciekawe, w pytaniu o zakres dokumentacji wymaganej w trakcie składania wniosku (wykres
31) stosunkowo dużo, bo aż 18,3% respondentów uznało, że jest on zbyt mały. Przeciwnego
zdania (uznających, że dokumentacji jest za dużo) jest jedynie 1,3%, a przeważającą większość
(78,4%) stanowią osoby uznające zakres za optymalny.
Wykres 31. Ocena zakresu dokumentacji
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI z wnioskodawcami, n=398
Wnioskodawcy zostali zapytani, czy na etapie naboru i składania wniosku oraz na etapie oceny i wyboru pojawiły się problemy. Odsetek odpowiedzi twierdzących był stosunkowo nieduży. Najczęściej z problemami spotykali się wnioskodawcy do Subregionu Północnego. Wśród
wskazywanych problemów na etapie naboru wskazywano zmiany i braki w dokumentacji konkursowej, trudne do zinterpretowania zapisy, nieuzyskanie pozwoleń na budowę, problemy
w komunikacji między partnerami oraz kwestie techniczne związane z wypełnianiem wniosku.
Wykres 32. Ocena występowania problemów
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI z wnioskodawcami, n=398
Przedstawiciele instytucji wdrażających RPO WSL, w szczególności IP ZIT/RIT, wskazują jednak, że wiele samorządów ma problemy z finansowaniem dokumentacji wymaganej do złożenia wniosków, czyli tzw. dokumentacji technicznej. Rekomenduje się działanie zgodne z dotychczasowym podejściem, czyli umożliwianie składania jak największej części dokumentów
po decyzji o przyznaniu dofinansowania, a przed podpisaniem umowy.
Kolejny etap życia projektów to proces podpisania umowy o dofinansowanie. Ogólnie ocenia
się, że w wielu przypadkach proces ten jest zbytnio wydłużony. Należy przy tym zaznaczyć, że
przyczyny późnego podpisywania umów leżą zarówno po stronie IZ, jak i po stronie samych
beneficjentów. Tym niemniej należy dążyć do tego, by czas ten był możliwie jak najkrótszy.
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Z punktu widzenia przedstawicieli instytucji zaangażowanych we wdrażanie instrumentu
ZIT/RIT największym problemem przy realizacji projektów jest proces wyboru podwykonawców. Realizacja projektów zgodnie z zasadami konkurencyjności i prowadzone postępowania
przetargowe są uwarunkowane zarówno licznymi przepisami prawa unijnego i krajowego, jak
i sytuacją rynkową w branży, w której działają wykonawcy. Na tę ostatnią istotny wpływ mają
również fundusze europejskie, które stanowią znaczące źródło finansowania inwestycji w regionie. W związku z tym, że równolegle prowadzone są liczne projekty inwestycyjne finansowane ze środków zarówno RPO WSL, jak i krajowych, pojawiają się trudności przy wyborze
wykonawców. Przetargi cieszą się niedużym zainteresowaniem, zaś oferowane ceny przekraczają założenia budżetowe. W związku z tym postępowania są często unieważniane i powtarzane. W innych przypadkach wybierani są wykonawcy niesolidni, którzy realizują zamówienia
nierzetelnie lub z istotnymi opóźnieniami. Jest to jednak sytuacja wynikająca za stosunkowo
dobrej koniunktury w kraju i dotyczy większości dziedzin, w której prowadzone są inwestycje
ze środków publicznych, w szczególności programów operacyjnych UE.

Ocena zakresu wsparcia
W poprzednich 2 rozdziałach szeroko analizowano wpływ zaprogramowanego zakresu wsparcia na osiągnięcie wskaźników finansowych i rzeczowych (rozdział 2) oraz wpływu na stopień
zintegrowania projektów (rozdział 3). Wskazano w nich, że ogólnie zakres wsparcia oferowany
w ramach instrumentu ZIT/ RIT jest zbyt szeroki. W związku z tym w przyszłej perspektywie
finansowej należy zawęzić zakres ZIT/RIT poprzez zmniejszenie liczby priorytetów inwestycyjnych (patrz: Wnioski strategiczne), a dotyczy to każdego z subregionów. W tym miejscu
wskazujemy przykłady działań, które nie znalazły się w wśród tych przewidzianych do dofinansowania w ramach ZIT, a istnieje duże zapotrzebowanie ze strony beneficjentów na ich realizację. Należy przy tym zastrzec, że brak tego typu inwestycji nie jest wynikiem decyzji władz
regionalnych czy krajowych, lecz unijnych.
Pierwszy obszar, w którym istnieje silna potrzeba realizacji projektów, są drogi lokalne. Stosunkowo duże inwestycje w tej dziedzinie współfinansowane ze środków unijnych przed 2014
rokiem sprawiły, że komunikacja pomiędzy poszczególnymi miejscowościami znacznie się poprawiła. Drogi lokalne zostały wybudowane bądź gruntownie zmodernizowane, co sprawiło,
że dostępność komunikacyjna uległa poprawie, co ma istotny wpływ na zintegrowanie subregionów. Tym niemniej wciąż istnieją duże potrzeby w tym zakresie zgłaszane przez przedstawicieli władz gminnych i powiatowych. Inwestycje w drogi lokalne są obszarem, który wyraźnie
sprzyja integrowaniu obszarów subregionów. Z punktu widzenia władz gminnych są to projekty stosunkowo proste w realizacji, a ich efekty – widoczne.
Drugi obszar tematyczny, w którym potrzeby samorządów lokalnych nie są realizowane, to
rozwój turystyki. Podobnie jak w przypadku dróg lokalnych inwestycje w latach 2007-2013
(a także wcześniej) przyczyniły się do istotnej poprawy infrastruktury turystycznej zarówno
publicznej (np. szlaki turystyczne), jak i prywatnej (pensjonaty, agroturystyka). Brak możliwości bezpośredniego wsparcia turystyki jest szczególnie dotkliwy dla samorządów Subregionu
Południowego, dla których jest to jeden z głównych celów rozwojowych ze względu na położenie w Beskidzie Śląskim, Żywieckim i Małym. Dla nich turystyka jest obszarem, który mógłby
w efektywny sposób wykorzystywać możliwości realizacji projektów zintegrowanych i osiąganie efektu synergii. W sytuacji braku możliwości wspierania turystyki wprost część działań
z tego obszaru jest realizowanych w ramach projektów rewitalizacyjnych.
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Współpraca w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego
W związku z tym, że IZ RPO WSL 2014-2020 została ulokowana w strukturze organizacyjnej
Urzędu Marszałkowskiego, należy oczekiwać, że współpraca pomiędzy IZ a innymi jednostkami Urzędu istotnymi z punktu widzenia wdrażania RPO, w tym ZIT/RIT, będzie przebiegać
prawidłowo. Tymczasem rozmówcy wskazali na 2 obszary, w których napotykano na bariery.
Pierwszym z nich jest współpraca pomiędzy wydziałami wdrożeniowymi IZ a Zespołem ds.
Rewitalizacji odpowiedzialnym za nadzorowanie wdrażania gminnych/lokalnych programów
rewitalizacji. Wskazywano, że ci pierwsi nie mieli pełnej informacji na temat postępów we
wpisywaniu programów rewitalizacji do wykazu. W związku z tym, że procedura weryfikacji
i akceptowania programów trwała dłużej niż zakładano, konkursy na działania rewitalizacyjne
cieszyły się mniejszym zainteresowaniem niż się spodziewano.
Drugim obszarem, w którym pojawiły się bariery, była współpraca między IZ a Wydziałem Terenów Wiejskich. Wskazywano, że wynikiem niedostatecznej współpracy jest sytuacja, w której lokalne strategie rozwoju zostały opracowane pod kątem wdrażania projektów finansowanych z PROW, nie uwzględniały zaś możliwości wsparcia z RPO WSL.

Plany naprawcze
Analizując kwestię systemu wdrażania instrumentów terytorialnych w ramach RPO WSL, należy wspomnieć o planach naprawczych, które powstały w końcu 2016 roku. Były one odpowiedzią na oczekiwanie Ministerstwa Rozwoju, które – identyfikując zbyt wolne postępy we
wdrażaniu ZIT w Polsce – zażądało od wszystkich IZ RPO modyfikacji procedur systemowych,
co pomogłoby w przyspieszeniu realizacji projektów w ramach instrumentów. Postępy we
wdrażaniu ZIT oraz RIT w ramach RPO WSL faktycznie wymagały podjęcia działań mających
na celu przede wszystkim przyspieszenie kontraktacji. Poniżej zaprezentowano postęp w kontraktacji środków w poszczególnych subregionach wg stanu na 31.12.2016. W nawiasie wskazano, które miejsce zajmował dany subregion wśród wszystkich 24 instrumentów zakładających zintegrowane inwestycje terytorialne w Polsce.
Tabela 14. Postęp w kontraktacji na 31.12.2016
Subregion Centralny

Subregion Południowy

Subregion Północny

Subregion Zachodni

15% (8. miejsce w kraju)

24% (4. miejsce w kraju)

17% (6. miejsce w kraju)

8% (12. miejsce w kraju)

Źródło: prezentacja „Plany naprawcze ZIT/RIT – wprowadzenie”, listopad 2017. Na podstawie danych SL2014. Stan na 31.12.2016 r.
Plany naprawcze zakładały przede wszystkim25:


przekazanie pełnej oceny merytorycznej projektów EFRR do IP ZIT (od czerwca 2017),



zwiększenia zatrudnienia w IP RIT – z 3 do 4 etatów,



wdrożenie wniosków z warsztatów z IP ZIT/RIT z października 2016 (ujednolicenie procedur, szersza informacja nt. wyników prac KOP, wymiana informacji nt. spotkań, szkoleń itp.),

25

Prezentacja „Plany naprawcze ZIT/RIT – wprowadzenie”, listopad 2017. Na podstawie danych SL2014. Stan na 31.12.2016 r.
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ograniczenie możliwości zmniejszenia alokacji w naborach ZIT/RIT oraz przedłużenia terminów naborów,



wspieranie JST w przygotowaniu dokumentów istotnych dla wdrażania ZIT/RIT (w tym programów rewitalizacji), bieżąca współpraca, spotkania robocze,



działania o charakterze informacyjnym i edukacyjnym (przeprowadzono m.in. 22 spotkania
w ramach „EFSowe Śląskie”, 23 szkolenia specjalistyczne).

W efekcie podjętych działań postępy w realizacji instrumentów terytorialnych nieco przyspieszyły. Wg danych na koniec września 2017 istotnie wzrosły postępy wyrażone procentowo,
jednak pogorszyła się pozycja w porównaniu do innych ZIT wdrażanych w kraju.
Tabela 15. Postęp w kontraktacji na 30.09.2017
Subregion Centralny

Subregion Południowy

Subregion Północny

Subregion Zachodni

32% (21. miejsce w kraju)

39% (13. miejsce w kraju)

42% (10. miejsce w kraju)

26% (23. miejsce w kraju)

Źródło: prezentacja „Plany naprawcze ZIT/RIT – wprowadzenie”, listopad 2017. Na podstawie danych SL2014. Stan na 30.09.2017 r.
Jakie można wskazać rozwiązania niwelujące zidentyfikowane problemy we wdrażaniu instrumentów ZIT i RIT?
Kwestie związane z identyfikacją problemów i barier wpływających na wdrażanie całego instrumentu ZIT/RIT wskazano w rozdziałach 2.1 oraz w 2.2. Analizowane w nich są czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na problemy w osiąganiu wartości docelowych wskaźników wraz z propozycjami ich przezwyciężenia, a także ograniczenia mające negatywny wpływ
na zintegrowanie projektów. W tej części raportu wskazane zostaną rozwiązania niwelujące
pozostałe bariery, w szczególności te wymienione w poprzednim podrozdziale, a także przedstawione zostaną postulaty ze strony samych wnioskodawców.
Wielu wnioskodawców uznawało, że problemem jest zbyt długo trwająca ocena projektów.
Opinię tę wyrażali także niektórzy przedstawiciele IP ZIT/RIT. W związku z tym, pomimo że IZ
stale dąży do skrócenia trwania etapu wyboru projektów, jest to problem, który trzeba monitorować i w przypadku którego należy szukać możliwych rozwiązań, m.in. poprzez odpowiednie
rozplanowanie konkursów, w przypadku spiętrzenia prac przy ocenie – możliwość przesuwania pracowników z innych wydziałów do oceny, zwiększanie liczby ekspertów oceniających.
Należy dążyć do poprawy współpracy między wydziałami wdrożeniowymi a Zespołem ds. Rewitalizacji. Bieżące informacje na temat postępów przy uchwalaniu i akceptowaniu lokalnych
bądź gminnych programów rewitalizacji pozwolą na lepsze rozplanowanie konkursów w ramach ZIT/RIT. Analogicznie na gruncie wdrażania projektów związanych z LSR należy poprawić kontakty między IZ a Wydziałem Terenów Wiejskich.
W celu tworzenia narzędzia do wymiany informacji o planowanych projektach, poszukiwaniach partnerów, a także wymiany doświadczeń rekomenduje się wprowadzenie rad konsultacyjnych wzorem takiego organu funkcjonującego przy ZIT Centralnym, a od lutego 2017
– również przy RIT Subregionu Północnego. W skład rad wchodzić powinni przedstawiciele
samorządów, a rozważyć należy dołączanie (stałe lub w zależności od omawianych tematów)
przedstawicieli sektora pozarządowego oraz przedsiębiorców.
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Opinie wnioskodawców
Wnioskodawcy zostali zapytani, jakie rozwiązania należy wprowadzić, aby poprawić proces
składania wniosków. Wskazywano przede wszystkim na:


potrzebę doprecyzowania zapisów dokumentacji konkursowej, pisanie w sposób jaśniejszy
i bardziej dostępny dla wnioskodawców, lepsze opisanie wymaganych dokumentów, bardziej dokładne instrukcje dotyczące wypełniania wniosków. Zasugerowano także zatrudnianie ekspertów branżowych do opracowywania dokumentacji konkursowej.

W opinii ewaluatorów dokumentacja konkursów dotyczących ZIT/RIT jest stosunkowo czytelna. Należy również zauważyć, że postulat pisania prostszym językiem pada ze strony wnioskodawców niemal w każdym programie operacyjnym zarówno w obecnej, jak i w poprzedniej
perspektywie. Próby pisania dokumentacji projektowej prostszym językiem mogą skutkować
niespójnością stosowanego nazewnictwa z poprzednimi konkursami i mogą wywołać dezorientację wśród podmiotów, które mają już doświadczenia w realizacji projektów. Należy stale
dążyć do upraszczania dokumentacji i pewnej elastyczności, jednak z opinii ewaluatorów nie
jest to obszar, w którym należy podejmować daleko idące zmiany. Zgadzamy się jednak z postulatem angażowania ekspertów branżowych przy opracowywaniu dokumentacji projektowej.


Potrzebę poprawy procesu udzielania odpowiedzi: większa dostępność infolinii, szybszy
kontakt z osobami kompetentnymi, skrócenie do 24 godzin czasu na udzielenie przez IP
odpowiedzi, udzielanie bardziej dokładnych odpowiedzi na zadawane pytania. Jeden z respondentów wskazał, że ważne jest, by ujednolicić stanowisko IP w kwestii interpretacji poszczególnych zapisów.

W opinii ewaluatorów wszystkie wyżej wymienione uwagi powinny być przedmiotem bieżącej
pracy IZ. Należy dążyć do zwiększania dostępności kanałów informacyjnych, w szczególności
w trakcie trwania naborów w poddziałaniach cieszących się największym zainteresowaniem.
Należy dążyć do tego, by udzielane odpowiedzi nie były jedynie zacytowaniem treści regulaminów konkursowych, lecz pozwalały wnioskodawcom na podjęcie decyzji zwiększających szanse na otrzymanie dotacji. Do dyskusji wewnątrz IZ pozostaje, czy wdrożyć procedurę udzielania odpowiedzi w wyznaczonym czasie (np. 24 lub 48 godzin).


Kwestie organizacyjne – możliwość wysyłania wniosków drogą elektroniczną, wydłużenie
naboru, możliwość składania wniosków w trybie ciągłym.

Kwestia czasu trwania naborów została omówiona w poprzedniej części niniejszego rozdziału
i na podstawie badania reprezentatywnej próby wnioskodawców stwierdzono, że nie ma potrzeby wydłużania konkursów. Takie działanie mogłoby spowodować jeszcze większe opóźnienia we wdrażaniu instrumentu ZIT/RIT.
Jakie doświadczenia z dotychczasowego wdrażania instrumentów ZIT można wykorzystać
po 2020 roku, w tym w ramach instrumentu ZIT PLUS?
Wprowadzony na szeroką skalę w obecnej perspektywie finansowej instrument zintegrowanych inwestycji terytorialnych zapewne będzie kontynuowany w kolejnych latach. Za takim
przypuszczeniem przemawia silne stanowisko Komisji Europejskiej, która dąży do wprowadzania modelu ZIT tam, gdzie taki instrument ma uzasadnienie. Po drugie do idei ZIT nawiązuje
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która wskazuje wśród działań planowanych do
podjęcia jeszcze przed 2020 rokiem:
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zwiększenie efektywności i usprawnienie wdrażania obecnie realizowanego instrumentu
ZIT,

zaś wśród działań po tym okresie:


wykorzystywanie doświadczeń związanych z funkcjonowaniem Projektu ZIT PLUS do integracji i współpracy sąsiadujących samorządów w miejskich obszarach funkcjonalnych.

Koncepcja projektu strategicznego ZIT PLUS przewiduje, że „po roku 2020 nastąpi koncentracja na wypracowaniu zasad realizacji ZIT 2020+ z funduszy unijnych oraz rozwiązań krajowych umożliwiających sprawną współpracę JST i realizację wspólnych strategii rozwojowych
w miejskich obszarach funkcjonalnych”26.
Zarówno przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WSL, jak i eksperci zewnętrzni spodziewają się, że instrument ZIT nie zostanie wstrzymany po 2020 roku. W związku z tym warto już teraz rozważyć, jakie doświadczenia z pierwszych lat wdrażania ZIT można
wykorzystać przy projektowaniu tego instrumentu w regionie śląskim w kolejnych latach.
Należy również przygotować się do częściowej modyfikacji trybu wyboru projektów poprzez
wprowadzenie w wybranych działaniach trybu pozakonkursowego. System powinien stwarzać
warunki do wypracowania projektów zintegrowanych przy zaangażowaniu jak największej
liczby partnerów. Zostało to przedstawione w poprzednim podrozdziale.
Rekomenduje się zawężenie obszaru terytorialnego ZIT. Najbardziej sugerowanym rozwiązaniem jest powiązanie ZIT z powołaną Metropolią Górnośląsko-Zagłębiowską, jednak należy
założyć, że powinna zostać przeprowadzona aktualna delimitacja, która uwzględniałaby bieżące i przyszłe powiązania funkcjonalne.
Równolegle należy dążyć do ograniczenia tematycznego instrumentu ZIT. Większe szanse na
osiągnięcie efektu synergii będzie miało wdrażanie projektów z maksymalnie kilkunastu priorytetów inwestycyjnych. Będzie to też bardziej efektywne kosztowo niż realizacja wielu stosunkowo niedużych projektów.
Podsumowując, można przytoczyć jedną z wypowiedzi przedstawiciela IP, który stwierdził, że
instrument ZIT PLUS będzie efektywny i pozwoli na realizację projektów faktycznie zintegrowanych, jeśli władze krajowe zapewnią odpowiedni poziom decentralizacji. Dotyczy to przede
wszystkim kwestii związanych z określaniem terytorium ZIT, obszarem tematycznym, a także
wyborem trybu naboru projektów.

4.4. Ocena postępu wdrażania działań
wynikających z LSR

W ramach niniejszego obszaru badaniem objęto wsparcie na działania wynikające z lokalnych
strategii rozwoju (dalej: LSR) obejmujących obszary wiejskie i rybackie. Analizy dotyczyły zatem następujących poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020:
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1. poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs,
2. poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie,
3. poddziałanie 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR
obejmujących obszary wiejskie i rybackie,
4. poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe,
5. poddziałanie 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego
oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących
obszary wiejskie i rybackie,
6. poddziałanie 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

Postęp finansowy
Jaka jest skuteczność wydatkowania alokacji przewidzianej na wsparcie działań wynikających z LSR w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL?
Analiza w ramach niniejszego problemu obejmowała dane związane z wdrażaniem RPO WSL,
a w szczególności postęp wydatkowania rozumiany jako odniesienie wartości wszystkich dofinansowanych projektów, zarówno zakończonych, jak i w trakcie realizacji, do przewidzianych
środków na dane poddziałania wynikające z LSR, analizowane w kontekście czasu, który już
upłynął, i przeprowadzonych oraz planowanych konkursów.
Zgodnie z informacją zawartą w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WSL 20142020 wersja 10.2, środki przypisane do poszczególnych poddziałań, w zakresie kwot przewidzianych na działania wynikające z LSR, mają następujące wartości:
Tabela 16. Środki przewidziane na realizację działań wynikających z LSR dla
poszczególnych poddziałań
Lp.

Poddziałanie

Przypisanie kwot UE (EUR) zgodnie
z SzOOP wersja 10.2

Kwoty przeliczone na zł zgodnie z przyjętym w raporcie kursem 1 euro = 4,26 zł

1.

7.1.3

4 000 000

17 040 000,00

2.

9.1.4

5 000 000

21 300 000,00

3.

9.2.4

6 000 000

25 560 000,00

4.

9.3.1

1 000 000

4 260 000,00

5.

10.2.4

8 000 000

34 080 000,00

6.

10.3.5

8 000 000

34 080 000,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie SzOOP
Poniżej przedstawiono omówienie wydatkowania dla każdego z poddziałań oddzielnie, dokonane na podstawie danych z LSI (stan na 22.08.2017) przekazanych przez Zamawiającego
oraz informacji zamieszczanych na stronach http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabory.
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Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs
W ramach poddziałania 7.1.3 dotychczas ogłoszono 4 konkursy, w tym jeden dedykowany Obszarom Strategicznej Interwencji i jeden dedykowany instrumentowi Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność/Lokalnym Strategiom Rozwoju.
1. Nabór nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-002/15 trwał od 2015-08-31 do 2015-09-14, budżet
naboru określono jako 34 443 521,57 zł. Pozytywną ocenę formalną przeszło 229 wniosków, z czego 51 wybrano do dofinansowania. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania dla projektów rekomendowanych wynosiła 54 067 628,86 zł.
2. Nabór nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16 trwał od 2016-04-25 do 2016-06-21, budżet
naboru określono jako 105 622 503,66 zł. Pozytywną ocenę formalną przeszło 233 wniosków, z czego 52 zostały wybrane do dofinansowania. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania dla projektów rekomendowanych wynosiła 79 423 664,33 zł.
3. Nabór nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-033/17 (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność/
Lokalne Strategie Rozwoju) trwał od 2017-04-28 do 2017-06-28, budżet naboru określono jako 12 850 467,06 zł. Do oceny formalnej skierowano 32 wnioski, z czego 28 trafiło do
oceny merytorycznej o łącznej kwocie wnioskowanego dofinansowania 30 785 781,16 zł.
Konkurs nie został jeszcze rozstrzygnięty, brak zatem informacji o kwocie dofinansowania
wniosków wybranych.
4. Nabór nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-037/17 (Obszar Strategicznej Interwencji) trwał od
2017‑09‑15 do 2017-10-16, budżet naboru określono jako 36 528 469,38 zł. Do oceny
formalnej trafiło 18 wniosków, wszystkie skierowano do oceny merytorycznej. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wniosków będących w ocenie merytorycznej wynosi
21 452 421,15 zł. Konkurs nie został jeszcze rozstrzygnięty, brak zatem informacji o kwocie
dofinansowania wniosków wybranych.
W harmonogramie konkursów na 2018 rok założono 2 konkursy w ramach poddziałania 7.1.3,
dla których orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie w ramach konkursu wynosi
7 530 652,12 i 4 259 267,36 zł. Przy obu konkursach odnotowano uwagę, że istnieje zagrożenie nieuruchomienia naboru.
Analiza postępu wydatkowania w niniejszym badaniu dotyczy jedynie konkursów dotyczących
działań wynikających z LSR, stąd w poniższej tabeli uwzględniono tylko konkurs wymieniony
powyżej na pozycji 3). Jednakże ze względu na informacje dające ogląd na temat zainteresowania konkursami w ramach tego poddziałania, te zawarte w pozostałych punktach są również
istotne dla badania.
Tabela 17. Zestawienie kwot dofinansowania konkursy dla poddziałania 7.1.3
Konkursy niezakończone
Lp.

Nabór

Kwota [zł] dofinansowania projektów po ocenie formalnej

Budżet naboru [zł]

1.

RPSL.07.01.03-IP.02-24-033/17

30 785 781,16

12 850 467,06

2.

Planowane w 2018

-

11 789 919,48

30 785 781,16

24 640 386,54

Łącznie

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabory
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Jak wskazano w tabeli 16, środki założone dla poddziałania 7.1.3 w zakresie działań wynikających z LSR wynoszą 17 040 000,00 zł. Jedyny konkurs ogłoszony w tym zakresie nie został
jeszcze rozstrzygnięty, a więc na obecnym etapie wykorzystano 0% przewidzianego budżetu
dla tego poddziałania na działania wynikające z LSR. Pozytywnie należy ocenić zainteresowanie konkursem – łączna kwota dofinansowania wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę
formalną, znacząco przekracza budżet naboru, a nawet całą alokację przeznaczoną na działania wynikające z LSR w ramach tego poddziałania. Jednocześnie zauważyć należy, iż w 2
pierwszych konkursach dla tego poddziałania skuteczność wnioskodawców wynosiła ok. 22%.
Przyjmując to jako punkt odniesienia dla przewidywanego wydatkowania w ramach konkursu
przewidzianego dla LSR, można szacować, iż projekty dofinansowane zostaną na kwotę bliską 7 000 000 zł, co stanowi 41% przewidzianej alokacji. Mając na uwadze zainteresowanie
konkursem oraz przewidywaną kwotę dofinansowania należy pozytywnie ocenić perspektywę
postępu wydatkowania alokacji przewidzianej w ramach poddziałania 7.1.3.
Poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie
W ramach poddziałania 9.1.4 dotychczas ogłoszono 2 konkursy.
1. Nabór nr RPSL.09.01.04-IZ.01-24-075/16 trwał od 2016-08-30 do 2016-09-29, a jego
budżet określono jako 17 313 861,76 zł. W ramach konkursu złożono 6 wniosków, wszystkie przeszły pozytywnie ocenę formalną, a 2 z nich – również ocenę merytoryczną i zostały
wybrane do dofinansowania. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania dla projektów
rekomendowanych wynosiła 1 172 312,17 zł.
2. Nabór nr RPSL.09.01.04-IZ.01-24-151/17 trwał od 2017-03-24 do 2017-04-24, a jego
budżet określono kwotą 7 260 794,13 zł. W ramach konkursu złożono 4 wnioski, wszystkie
przeszły pozytywnie ocenę formalną, żaden nie przeszedł oceny merytorycznej i nie został
wybrany do dofinansowania. Zatem łączna kwota wnioskowanego dofinansowania dla projektów rekomendowanych wynosi 0 zł.
W harmonogramie konkursów na 2018 rok założono jeden konkurs w ramach poddziałania 9.1.4,
dla którego orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie wynosi 13 412 588,00 zł.
Tabela 18. Zestawienie kwot dofinansowania konkursy dla poddziałania 9.1.4
Nabór

Kwota [zł] dofinansowania
w wybranych projektach

Budżet naboru [zł]

1.

RPSL.09.01.04-IZ.01-24-075/16

1 172 312,17

-

2.

RPSL.09.01.04-IZ.01-24-151/17

0,00

-

3.

Planowane w 2018

-

13 412 588,00

4.

Łącznie

1 172 312,17

13 412 588,00

Lp.

14 584 900,17

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabory
Jak wskazano w tabeli 16, środki założone dla poddziałania 9.1.4 wynoszą 21 300 000,00 zł.
Obecnie przyznano dofinasowanie na kwotę 1 172 312,17 zł, a więc wykorzystano 5,5% przewidzianego budżetu dla tego poddziałania. Skuteczność wydatkowania alokacji przewidzianej
w ramach poddziałania 9.1.4 oceniamy jako niewystarczającą. Pomimo iż kwota przeznaczona
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na konkurs zaplanowany na rok 2018 jest znaczna, dostrzegamy zagrożenie niewykorzystania jej, wynikające ze stosunkowo niskiego zainteresowania konkursem i wysokim odsetkiem
wnioskodawców nieskutecznych (pierwszy konkurs: 66%, drugi: 100%).
Poddziałanie 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR
obejmujących obszary wiejskie i rybackie
W ramach poddziałania 9.2.4 dotychczas ogłoszono 2 konkursy.
1. Nabór nr RPSL.09.02.04-IZ.01-24-076/16 trwał od 2016-08-30 do 2016-09-29, a jego
budżet określono jako 20 339 231,30 zł. W ramach konkursu złożono 9 wniosków, 6 przeszło pozytywnie ocenę formalną, a 2 z nich również ocenę merytoryczną i zostały wybrane
do dofinansowania. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania dla projektów rekomendowanych wynosiła 799 329,28 zł.
2. Nabór nr RPSL.09.02.04-IZ.01-24-152/17 trwał od 2017-03-24 do 2017-04-24, a jego
budżet określono kwotą 8 529 522,33 zł. W ramach konkursu złożono 5 wniosków, wszystkie przeszły pozytywnie ocenę formalną, a 3 z nich również merytoryczną i zostały wybrane
do dofinansowania. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania dla projektów rekomendowanych wynosiła 1 516 603,67 zł.
W harmonogramie konkursów na 2018 rok założono 1 konkurs w ramach poddziałania 9.2.4,
dla którego orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie wynosi 18 002 648,00 zł.
Tabela 19. Zestawienie kwot dofinansowania konkursy dla poddziałania 9.2.4
Lp.

Nabór

Kwota [zł] dofinansowania
w wybranych projektach

Budżet naboru [zł]

1.

RPSL.09.02.04-IZ.01-24-076/16

799 329,28

-

2.

RPSL.09.02.04-IZ.01-24-152/17

1 516 603,67

-

3.

Planowane w 2018

4.

Łącznie

-

18 002 648,00

2 315 932,95

18 002 648,00
20 318 580,95

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabory
Jak wskazano w tabeli 16, środki założone dla poddziałania 9.2.4 wynoszą 25 560 000,00 zł.
Obecnie przyznano dofinasowanie na kwotę 2 315 932,95 zł, a więc wykorzystano 9% przewidzianego budżetu dla tego poddziałania. Skuteczność wydatkowania alokacji przewidzianej
w ramach poddziałania 9.2.4 oceniamy jako niewystarczającą. Pomimo iż kwota przeznaczona
na konkurs zaplanowany na rok 2018 jest znaczna, dostrzegamy zagrożenie niewykorzystania
jej, wynikające przede wszystkim z niskiego zainteresowania konkursem, ale również ze stosunkowo wysokiego odsetka wnioskodawców nieskutecznych (pierwszy konkurs – 78%, drugi
– 40%).
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Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe
W ramach poddziałania 9.3.1 dotychczas ogłoszono 3 konkursy:
1. Nabór nr RPSL.09.03.01-IZ.01-24-013/15 trwał od 2015-07-27 do 2015-08-10, budżet
naboru określono jako 49 959 690,00 zł. W ramach naboru złożono 6 wniosków, z czego
jeden został wybrany do dofinansowania. Kwota przyznanego dofinansowania wynosiła 7
620 955,10 zł.
2. Nabór nr RPSL.09.03.01-IZ.01-24-044/15 trwał od 2015-12-28 do 2016-01-29, budżet
naboru określono jako 10 250 493,00 zł. W ramach naboru złożono 2 wnioski, z czego jeden został wybrany do dofinansowania. Kwota przyznanego dofinansowania wynosiła 8
592 429,94 zł.
3. Nabór nr RPSL.09.03.01-IZ.01-24-205/17 planowany od 2017-11-30 do 2018-01-10 (termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2018), budżet naboru określono jako 104 173 873,96
zł. Nabór nie został jeszcze rozpoczęty, a tym samym rozstrzygnięty, stąd brak informacji
o kwocie dofinansowania wniosków wybranych.
Żaden z 3 konkursów nie był dedykowany działaniom wynikającym z LSR, jednakże w ramach
dokumentacji konkursowej wskazano zapisy dotyczące zobowiązania OWES do uwzględnienia LSR w ramach otrzymanego wsparcia. Zgodnie z informacjami pozyskanymi w ramach rozmów z IZ był jeden wniosek, w ramach którego takie zobowiązanie zostało zawarte, a kwota
dofinansowania podniesiona o 531 044,82 PLN.
W harmonogramie konkursów na 2018 rok nie przewidziano konkursów w ramach poddziałania 9.3.1.
Jak wskazano w tabeli 16, środki założone na działania wynikające z LSR dla poddziałania 9.3.1
wynoszą 4 260 000,00P LN. Obecnie wykorzystano 12,5% przewidzianego budżetu dla tego
poddziałania. Skuteczność wydatkowania alokacji przewidzianej w ramach poddziałania 9.3.1
oceniamy jako niewystarczającą. Zagrożeniem dla wykorzystania środków jest zarówno niskie
zainteresowanie konkursem, jak i wysoki odsetek wnioskodawców nieskutecznych (pierwszy
konkurs – 83%, drugi konkurs – 50%). Perspektywę pozytywną stanowi zaś wysoka wartość
pojedynczego projektu w konkursach.
Poddziałanie 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego
oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie
W ramach poddziałania 10.2.4 dotychczas ogłoszono jeden konkurs:
1. Nabór nr RPSL.10.02.04-IZ.01-24-084/16 trwał od 2016-09-30 do 2016-12-14, a jego
budżet określono jako 36 674 774,59 zł. W ramach konkursu złożono 6 wniosków, 3 przeszły pozytywnie ocenę formalną, tyle samo również ocenę merytoryczną i zostały wybrane
do dofinansowania. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania dla projektów rekomendowanych wynosiła 1 527 058,46 zł.
W harmonogramie konkursów na 2018 rok założono jeden konkurs w ramach poddziałania 10.2.4, dla którego orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie wynosi
30 600 000,00 zł.
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Tabela 20. Zestawienie kwot dofinansowania konkursy dla poddziałania 10.2.4
Lp.

Nabór

Kwota [zł] dofinansowania
w wybranych projektach

Budżet naboru [zł]

1.

RPSL.10.02.04-IZ.01-24-084/16

1 527 058,46

-

2.

Planowane w 2018

3.

Łącznie

-

30 600 000,00 zł

1 527 058,46

30 600 000,00 zł
31 127 058,46

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabory
Jak wskazano w tabeli 16, środki założone dla poddziałania 10.2.4 wynoszą 34 080 000,00 zł.
Obecnie przyznano dofinasowanie na kwotę 1 527 058,46 zł, a więc wykorzystano 4,5% przewidzianego budżetu dla tego poddziałania. Skuteczność wydatkowania alokacji przewidzianej
w ramach poddziałania 10.2.4 oceniamy jako niewystarczającą. Pomimo iż kwota przeznaczona na konkurs zaplanowany na rok 2018 jest znaczna, dostrzegamy zagrożenie niewykorzystania jej, wynikające przede wszystkim z niskiego zainteresowania pierwszym konkursem.
Poddziałanie 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie
W ramach poddziałania 10.3.5 dotychczas ogłoszono 2 konkursy:
1. Nabór nr RPSL.10.03.05-IZ.01-24-130/16 trwał od 2016-12-30 do 2017-03-30, budżet
naboru określono kwotą 38 721 555,23 zł. W ramach naboru złożono 7 wniosków, z czego
6 pozytywnie przeszło ocenę formalną. Brak rozstrzygnięć oceny merytorycznej.
2. Nabór nr RPSL.10.03.05-IZ.01-24-190/17 trwał od 2017-08-31 do 2017-10-26, budżet
naboru określono jako 19 998 020,01 zł. W ramach naboru złożono 15 wniosków. Wnioski
nie przeszły jeszcze oceny formalnej i merytorycznej.
W harmonogramie konkursów na 2018 rok nie przewidziano konkursów w ramach poddziałania 10.3.5.
Tabela 21. Zestawienie kwot dofinansowania konkursy dla poddziałania 10.3.5
Konkursy niezakończone
Lp.

1.
2.
3.

4.

Nabór
RPSL.10.03.
05-IZ.01-24-130/16
RPSL.10.03.
05-IZ.01-24-190/17
Planowane w 2018

Łącznie

Kwota [zł] dofinansowania w złożonych
projektach

Kwota [zł] dofinansowania projektów po
ocenie formalnej

Budżet naboru [zł]

-

17 992 144,67

-

52 703 951,36

-

-

-

-

0,00

52 703 951,36

17 992 144,67

0,00

70 696 096,03
70 696 096,03

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabory
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Konkursy planowane

0,00

Jak wskazano w tabeli 16, środki założone dla poddziałania 10.3.5 wynoszą 34 080 000,00 zł.
Obecnie przyznano dofinasowanie na kwotę 0,00 zł, a więc wykorzystano 0% przewidzianego
budżetu dla tego poddziałania. Skuteczność wydatkowania alokacji przewidzianej w ramach
poddziałania 10.3.5 oceniamy jako niewystarczającą, jednakże konkursy cieszą się stosunkowo wysokim zainteresowaniem, złożone wnioski ponad dwukrotnie przekraczają kwotę przewidzianą w ramach poddziałania, a więc istnieje możliwość szybkiego wykorzystania alokacji.
Jednakże brak oceny merytorycznej w obu konkursach, a więc brak danych na temat odsetka skutecznych wnioskodawców uniemożliwia ewaluatorowi dokonanie jednoznacznej oceny
perspektyw.

Zakres wsparcia
Czy zakres wsparcia został właściwie dobrany do potrzeb identyfikowanych przez Lokalne
Grupy Działania/Lokalne Grupy Rybackie, wskazane w lokalnych strategiach rozwoju? Jeśli
nie, jakie zmiany należałoby wprowadzić w przyszłości?
Na terenie województwa śląskiego funkcjonuje 14 lokalnych grup działania oraz 2 lokalne grupy rybackie. Każda grupa opracowała lokalną strategię rozwoju i to na ich podstawie w głównej
mierze dokonano poniższych analiz. Dodatkowo Wykonawca prowadził wywiady telefoniczne
z przedstawicielami grup oraz rozmowy bezpośrednie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, co pozwoliło zebrać opinie 2 stron procesu – systemową i popytową.
Potrzeby i sposób patrzenia na rozwój, w tym LSR, na terenach wiejskich województwa śląskiego można w pewnym uproszczeniu podzielić ze względu na obszar, który zajmują. Na południu województwa dominuje nastawienie na turystykę i promowanie obszaru w tym zakresie,
a więc wydatkowanie na rozwój usług okołoturystycznych i turystyki. Na północy – w głównej mierze rozwój rolnictwa i drobnego przemysłu, a więc wydatkowanie na biznes, rolnictwo
i produkty lokalne. Z kolei tereny zachodnie to obszar typowo rolniczy, warzywniczy, w tym
stawianie na przetwórstwo.
Poniżej prezentujemy mapkę obrazującą pokrycie województwa lokalnymi grupami. Kolor niebieski odnosi się do LGD, a kolor pomarańczowy – do LGR. Gminy w kolorze niebiesko-pomarańczowym to te, których obszar obejmuje zarówno LGD, jak i LGR.

111

Rysunek 3. Pokrycie województwa śląskiego LGD i LGR

Źródło: opracowanie własne
Lokalne grupy działania i lokalne grupy rybackie działają przede wszystkim w oparciu o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i/albo Program Operacyjny RYBY, stąd też w LSR przede
wszystkim widać ich spójność z tymi programami – z nimi powiązane są wskaźniki, plan finansowania. Jednakże nie znaczy to, że lokalne strategie rozwoju nie wpisują się we wsparcie przewidziane w ramach RPO, co pokażą dalsze analizy. Podczas wywiadów z IZ jeden z respondentów
wprowadził wątek niewystarczająco ścisłej współpracy w ramach UM podczas powstawania
RPO i LSR, w wyniku czego niewystarczająca jest komplementarność zapisów tych dokumentów. Z jednej strony mowa jest o tym, iż zbyt mało założeń RPO znalazło odniesienie w ramach powstałych LSR, z drugiej respondent wspomina o niewystarczającym dostosowaniu
Programu do oczekiwań LGD. Wątek nie dość ścisłej współpracy wydziału odpowiadającego
za RPO i wydziału odpowiadającego za tereny wiejskie pojawił się również w innym wywiadzie, lecz dotyczył już etapu wdrażania Programu. Wskazano jednak, iż problemy współpracy
z początkowego okresu zostały już naprawione i wynikały głównie z konieczności współdziałania wydziałów, które wcześniej ścisłej współpracy prowadzić nie musiały. Z kolei wątek niewystarczającego odpowiadania zapisów LSR zapisom w RPO pojawił się również w pojedynczych
wywiadach z LGD/LGR. Wskazywano, iż strategie powstawały w momencie, gdy jeszcze nie
było ostatecznie rozstrzygnięte, w jakim zakresie i formie Grupy zostaną objęte wsparciem
w ramach RPO. W ocenie ewaluatora kwestia ta nie stanowi problemu o wysokim priorytecie,
gdyż LSR powinny odpowiadać na rzeczywiste potrzeby zidentyfikowane na ich obszarze, a nie
być podporządkowane programom oferującym wsparcie w wybranym zakresie. Jednocześnie
przedstawiciele LGD w większości wskazywali, iż wsparcie w ramach RPO jest atrakcyjne i odpowiada na potrzeby lokalne. W wypowiedziach część z nich zwracała uwagę nawet na wzajemne uzupełnianie się programów poprzez zróżnicowany zakres wsparcia. Pojawiały się głosy
o braku dedykowanej puli pieniędzy w ramach poddziałań, które opisywano jako łatwiejsze,
przyjemniejsze do wdrażania np. w zakresie działalności kulturalnej lub rozwijanie lokalnych
społeczności. Wydaje się, że wprowadzenie tego typu „łatwiejszych” działań może mieć pozytywny wpływ na zainteresowanie RPO ze strony LGD, nie tylko w zakresie tych konkretnych
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działań, lecz także szerzej jako „oswajanie” nowego programu. Jeden z respondentów wskazywał wśród brakujących obszarów wsparcia działania dla przedsiębiorców.
Dla LGD wsparcie w ramach konkursów dedykowanych w RPO jest atrakcyjne pod względem
ograniczenia dostępu do środków np. dużym miastom, a więc łatwiejszego dostępu do środków jednostkom, które mają dostęp do mniejszej liczby narzędzi pozwalających na przygotowanie lepszego wniosku. Jednak łatwiejszy dostęp do środków traci na znaczeniu, gdy zakres
wsparcia jest mniej atrakcyjny niż projekty w ramach innych konkursów czy programów.
W celu dalszych analiz poniżej przedstawiono pokrótce wsparcie RPO WSL 2014-2020 w ramach poddziałań omawianych w niniejszym rozdziale.
Celem poddziałania 7.1.3 jest wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia. Wśród beneficjentów dopuszczono lokalne grupy działania. Zgodnie z zapisami SzOOP grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia to „osoby powyżej 30. roku życia (od dnia 30 urodzin):


bezrobotne,



nieaktywne zawodowo,

zwłaszcza te należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej
sytuacji na rynku pracy, grup:


osoby powyżej 50. roku życia,



kobiety,



osoby z niepełnosprawnościami,



osoby długotrwale bezrobotne,



osoby o niskich kwalifikacjach.

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności”27.
Celem poddziałania 9.1.4 jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne. W ramach poddziałania
zaplanowano realizację przedsięwzięć wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie
i rybackie. Zgodnie z zapisami SzOOP grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia to „Społeczności lokalne, w tym w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie tych osób w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub
zagrożonych wykluczeniem społecznym”28.
Celem poddziałania 9.2.4 jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających
ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. W ramach poddziałania zaplanowano realizację przedsięwzięć wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie. Zgodnie z zapisami
SzOOP grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia to:


„osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie;



rodziny, osoby sprawujące pieczę zastępczą, kandydaci na rodziców/rodziny wspierające,
zastępcze;



podmioty realizujące usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz społeczne wyłącznie
w zakresie działań podnoszących standard i jakość usług realizowanych na rzecz bezpośrednich odbiorców”29.

27
28
29

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WSL wersja 10.2, str. 163.
Tamże, str. 219.
Tamże, str. 235.
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Celem podziałania 9.3.1 jest wzrost liczby i stabilności miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej w regionie. W ramach poddziałania zaplanowano realizację przedsięwzięć wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie. Zgodnie z zapisami SzOOP grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia to:


„osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w zakresie doradztwa
i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i/lub
prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej,



podmioty ekonomii społecznej w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na
lata 2014-2020 i ich pracownicy,



pracownicy jednostek sektora finansów publicznych,



partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym przedsiębiorcy”30.

Celem poddziałania 10.2.4 jest lepszy dostęp do usług społecznych dla osób wykluczonych lub
zagrożonych wykluczeniem. Wśród beneficjentów dopuszczono lokalne grupy działania.
Celem poddziałania 10.3.5 jest zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny. Wśród beneficjentów dopuszczono lokalne grupy działania. Zgodnie z zapisami SzOOP grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia to „interesariusze obszaru rewitalizacji (w tym przede wszystkim jego mieszkańcy)”31.
W celu analizy odpowiadania zakresu wsparcia w ramach RPO potrzebom LGD/LGR dokonano analizy zapisów LSR pod kątem spójności celów, zakresu działania, zdefiniowanych grup
działania.
Cele wszystkich LSR (16) są spójne z poddziałaniem 9.1.4 „Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących
obszary wiejskie i rybackie”, niemal wszystkich z poddziałaniem 9.2.4 „Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie” (14)
i 10.3.5 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie” (13), a dalej z 9.3.1 „Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe” (11). Najmniejszą spójność wykazują
poddziałania 7.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs” (8) i 10.2.4 „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających
z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie” (8). Dodatkowo poddziałania 9.1.4 i 9.2.4 odpowiadają często na więcej niż jeden cel danej LSR (łącznie na 37 i 36 celów szczegółowy),
w przypadku pozostałych poddziałań znacznie rzadziej zachodzi taka zależność. Jednocześnie
należy zauważyć, że łącznie 42 cele wskazane w strategiach nie znajdują pokrycia w działaniach zaproponowanych w ramach RPO, co pokazuje potencjał rozszerzenia w przyszłości zakresu wsparcia dla działań wynikających z LSR.
Można więc zauważyć, iż pomimo wątpliwości zgłaszanych w trakcie wywiadów, spójność RPO
i LSR jest dosyć wysoka. Oceniamy zatem pozytywnie zakres wsparcia w ramach RPO, jako
adekwatnie dobrany do potrzeb LGD/LGR. Inne potrzeby gmin objętych LSR, które zostały
zidentyfikowane, wspierane są w ramach PROW/ PO RYBY i/lub wykraczają poza projekty
30
31
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Tamże, str. 246-7.
Tamże, str. 272.

dopuszczone w ramach RPO (np. drogi), stąd też na tym etapie nie zalecamy zmian lub rozszerzenia zakresu wsparcia.

Problemy w trakcie wdrażania
Jakie identyfikuje się problemy w trakcie wdrażania analizowanego wsparcia? Czy wsparcie
działań wynikających z LSR realizowane za pomocą instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany Przez Społeczność jest bardziej skuteczny niż wsparcie wdrażane w formule pośredniej,
w tym przewidzianej w ramach RPO WSL? Czy kolejność wsparcia, wykorzystanie najpierw
środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), a następnie RPO WSL, jest
właściwym rozwiązaniem dla wsparcia obszarów wiejskich i rybackich?
Na podstawie przeprowadzonych badań na pierwszy plan zdaje się wysuwać problem niewystarczającego postępu we wdrażaniu działań wynikających z LSR w ramach RPO WSL.
Kwestia, która wydaje się tu dosyć istotna, to wdrażanie w formule pośredniej. Lokalne grupy
działania i lokalne grupy rybackie skupiają swoją uwagę przede wszystkim wokół PROW/ PO
RYBY, ponieważ to tam spoczywa bezpośrednio na nich obowiązek realizacji pewnych działań,
w tym także wypełnienia wskaźników. Tym samym na drugi plan schodzą starania o wykorzystanie środków w ramach RPO, gdzie rola Grup ogranicza się do opiniowania, czy wniosek jest
zgodny z LSR i/lub możliwości złożenia wniosku przez LGD w ramach wybranych poddziałań.
Tym samym grupy priorytetowo traktują PROW/PO RYBY, podejmując w razie potrzeby odpowiednie działania informacyjno-promocyjne, mające nakłonić do wnioskowania w ramach
tych środków. Działania takie podejmowane są w znikomym zakresie w obszarze dotyczącym
konkursów RPO. Wprawdzie pojawia się domniemanie, że gdy działania w ramach PROW/ PO
RYBY będą się toczyły właściwym biegiem i Grupy nie będą odczuwały zagrożenia niewypełnienia założeń i wskaźników w ramach tych programów, to zwiększą swoje zainteresowanie
możliwościami RPO. Kolejność wykorzystania najpierw środków w ramach PROW, a dopiero
później sięgania do RPO jest zdecydowanie niekorzystna zarówno dla beneficjentów, którzy
będą mieli już ograniczone środki i czas, jak i dla IZ i IP, które nie mając pewności, czy środki zostaną wykorzystane, są zmuszone podejmować działania zaradcze. Wsparcie w formule
bezpośredniej wydaje się niwelować ten problem, bezpośrednio angażuje grupy we wdrażanie RPO, kładzie na nich ciężar odpowiedzialności, a więc i wymusza więcej działań w zakresie
promowania i informowania na temat wsparcia realizowanego z RPO. Grupy działając blisko
lokalnej społeczności, znają potrzeby, problemy oraz mają większą możliwość zachęcania potencjalnych beneficjentów do składania wniosków, dlatego są istotnym ogniwem, które pozytywnie może wpływać na wdrażanie i postęp w realizacji RPO. Dwufunduszowość jest jednak
rozwiązaniem trudnym dla grup, których potencjał administracyjny i osobowy jest ograniczony. Główną trudnością jest tu kwestia, iż jeden program jest krajowy, drugi regionalny, inne są
instytucje odpowiedzialne za zarządzanie i wdrażanie, obowiązują w nich różne zasady, a nawet różne słownictwo w odniesieniu do tych samych kwestii, co prowadzi do problemów organizacyjnych, administracyjnych i prawnych. Grupy przyjmując dodatkowo RPO, musiałyby
zatrudnić nowych pracowników i pozyskać wiedzę w obszarze wdrażania nowego programu.
Podczas wywiadów zarówno z IZ jak i LGD/LGR dosyć wyraźnie zarysowany został problem
niedostatecznego zakresu informacji. Jest to nowy program dla grup, w tym sensie, iż wcześniej nie było dedykowanych konkursów działaniom wynikającym z LSR dodatkowo z rolą opiniującą grup. Sprawia to, że niektóre LGD, szczególnie te krócej działające, nie czują się wystarczająco doinformowane, by przekazywać informacje dalej do potencjalnych beneficjentów.
Również IZ wskazuje na ich brak doświadczenia w korzystaniu z RPO oraz niewystraczające
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wypromowanie dostępnych środków jako barierę wdrażania działań wynikających z LSR w ramach RPO.
Problemy z niedostatecznym zainteresowaniem konkursami wynikają jednak nie tylko z niskiego zaangażowania bezpośrednio LGD/LGR we wdrażanie RPO. Istotną barierą zgłaszaną w wywiadach z LGD/LGR są grupy docelowe w projektach EFS. Projekty dotyczące osób
wykluczonych postrzegane są jako wyjątkowo trudne. Dodatkowo zmiana sytuacji na rynku
pracy, spadek bezrobocia spowodowały, iż znacznie trudniej pozyskać osoby bezrobotne do
projektów, a osoby pozyskane utrzymać w projektach do końca. Stąd potencjalni beneficjenci
nie decydują się na składanie wniosków, w szczególności, gdy na danym terenie prowadzony
jest już projekt skierowany do podobnej grupy docelowej.
Kolejną zgłaszaną kwestią były programy rewitalizacji. W momencie ogłoszenia pierwszego
konkursu znaczny odsetek gmin nie miał jeszcze opracowanych PR, w związku z czym nie mogły startować w odpowiednich konkursach w ramach RPO. Było to barierą, ale która wydaje
się, iż straciła już na znaczeniu w związku z zatwierdzeniem kolejnych programów rewitalizacji.
Na kwestię tę można jednak spojrzeć szerzej. W ramach prowadzonych wywiadów zarówno
po stronie odbiorców wsparcia, jak i ze strony Urzędu pojawiło się stwierdzenie, iż zapewne
zabrakło tu przepływu informacji między odpowiednimi komórkami Urzędu tak, by start konkursów przewidziany był na moment, w którym więcej gmin posiadałoby PR.
Wśród pozostałych, rzadko zgłaszanych (przez pojedynczych respondentów) problemów i barier znalazły się takie kwestie, jak: wkład własny, konieczność prefinansowania, zbyt krótki termin od ogłoszenia do zakończenia konkursu czy też trudna konstrukcja programu, język w nim
stosowany. Dosyć często zgłaszaną kwestią była biurokracja, rozbudowane wnioski wymagające wiele pracy i załączników. Jednocześnie jednak wskazywano, iż nie jest to problem specyficzny dla RPO, a nawet oceniano, iż jest mniejszy (wnioski są łatwiejsze) niż w ramach PROW.
W ramach badania telefonicznego z wnioskodawcami RPO zapytano, czy w trakcie realizacji
działań wynikających z LSR natrafili na problemy. Zaledwie 14% wskazało, że z takimi problemami się spotkało, co prezentuje wykres 33.
Wykres 33. Odsetek wnioskodawców, którzy natrafili na problemy
14,0%

86,0%

Nie

Tak

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI z wnioskodawcami, n=93
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Ze względu na stosunkowo niewielką liczbę odpowiedzi, która skutkuje brakiem możliwości
powiązania w kategorie problemów, poniżej prezentujemy pełen wypis wskazanych problemów:


Czy obowiązkiem jest ogłoszenie przetargu przy niewielkiej kwocie,



Dezaktualizacja danych platformy 2013 2014 nie adekwatne do roku 2017,



Dostosowanie dokumentacji,



Kwestie interpretacyjne, analizy dokumentów kwestie oceny, przedłużająca się ocena,



Na zorganizowaniu uczestniczek,



Ograniczenie z wyznaczeniem obszaru rewitalizacji,



Problemy niejasność specyficznej rzeczy,



Przygotowanie wniosku,



Stworzenie definicji przedsiębiorstwa społecznego,



Systemu,



Utknięto na etapie finansowym, wniosek przepadł,



Zapytaniami ofertowymi zasady konkurencyjności,



Zbyt późno uchwalony program rewitalizacji (GPR).

Odpowiedzi te w dużej mierze pokrywają się z opisanymi wcześniej problemami i barierami.
Wśród nowych tematów warto zaznaczyć kwestię problemów z przetargami/zapytaniami
ofertowymi/zasadą konkurencyjności.
W kolejnym kroku w ramach analizy porównawczej dokonano szczegółowego przeglądu dokumentacji pozostałych województw. Wśród 16 województw zaledwie 2 korzystają z instrumentu RKLS w formule bezpośredniej. W województwie kujawsko-pomorskim przewidziano 2 osie
w całości poświęcone wsparciu rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – jedną objętą finansowaniem EFRR (oś VII), drugą – EFS (oś XI). W ramach instrumentu przewidziano
3 formuły realizacji projektów: projekty konkursowe, projekty parasolowe i projekty własne
LGD. Wartym wspomnienia jest wprowadzony przez województwo „mechanizm warunkowości polegający na obejmowaniu dofinansowaniem kolejnych projektów w ramach LSR w zależności od zakładanych rezultatów (tzw. kamieni milowych) określonych w LSR oraz poprawności i efektywności wydatkowania środków. W przypadku negatywnej oceny przeznaczony na
realizację LSR budżet zostanie zmniejszony, a środki przydzielone LGD najlepiej realizującym
LSR lub na inne instrumenty”32. Z kolei województwo podlaskie w ramach RPO wskazało jedną
oś (IX) w całości dedykowaną RKLS, finansowaną z EFS oraz jedno działanie (8.6) finansowane
z EFRR. Dodatkowo w opisie działania 1.5 znalazła się adnotacja o konieczności wpisywania się
w LSR. W przypadku obu województw wskazano, iż koszty wsparcia RLKS obejmują 2 elementy: 1) koszty wsparcia przygotowawczego, 2) koszty bieżącej działalności związanej z realizacją
strategii oraz działania animacyjne dotyczące LSR.
W pozostałych województwach dla połowy nie wskazano uszczegóławiających przepisów definiujących szczególne wsparcie dedykowane LGD lub działaniom wynikającym z LSR. Pozostałe 8 (w tym śląskie) doprecyzowało wsparcie m.in. przez wskazanie grup wśród potencjalnych beneficjentów działań z zakresu:
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1. rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji zawodowej (6 województw),
2. włączenia społecznego (5),
3. rewitalizacji (4),
4. przedsiębiorczości (2),
5. e-usług (1),
6. gospodarki niskoemisyjnej, OZE (1),
7. infrastruktury społecznej, zdrowotnej (1),
8. usług społecznych, zdrowotnych (2),
9. gospodarowania odpadami (1),
10. dziedzictwa kulturowego (2),
11. ochrony przyrody (2),
12. edukacji (1).
Można więc zauważyć, że najwięcej województw kierowało wsparcie do LGD dotyczące działań z zakresu aktywizacji zawodowej oraz działań z zakresu włączenia społecznego i rewitalizacji. Można więc powiedzieć, że województwo śląskie zakresem wsparcia w ramach RPO
wpisuje się w ogólną tendencję wśród województw oferujących takie wsparcie. Średnio województwa wskazały LGD wśród beneficjentów dla 4 obszarów tematycznych, średnią tę zawyża jednak województwo dolnośląskie, które grupy wymienia aż dla 9 poddziałań (7 osi).
Województwo mazowieckie wprowadziło preferencje projektów poprzez promowanie dodatkowymi punktami tych realizowanych w partnerstwie („efekt trwałej współpracy oraz akceptacji społecznej za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania (LGD)”)
w ramach 5 działań, rozszerzając tym samym zakres obszarów wsparcia m.in. o OZE, dziedzictwo kulturowe.
Skuteczność wsparcia w formule bezpośredniej w stosunku do zastosowanej między innymi
w województwie śląskim formuły pośredniej zbadano na podstawie analizy postępu wydatkowania środków w ramach RPO województwa kujawsko-pomorskiego i RPO województwa
podlaskiego dla działań przewidzianych w ramach RLKS.
Jak już pisano wcześniej, województwo podlaskie w ramach RPO przewidziało wsparcie w ramach RLKS poprzez oś priorytetową IX (EFS) i działanie 8.6 (EFRR). Analiza danych (stan na
grudzień 2017 r.) dotyczy informacji o konkursach zamieszczonych na stronie https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1 oraz na stronach poszczególnych LGD działających na terenie województwa.
W ramach działania 8.6 ogłoszonych zostało 58 konkursów, z czego 6 ma status „planowany”, 6 konkursów jest jeszcze w trakcie trwania lub rozstrzygania, 11 zostało anulowanych, nie
wpłynął w ich ramach żaden wniosek lub wnioski, które wpłynęły, zostały odrzucone. Na temat
jednego konkursu ewaluator nie znalazł danych dotyczących rozstrzygnięcia. Dla pozostałych
34 konkursów zsumowano kwoty przyznanego dofinansowania. Łącznie przeznaczono na nie
33 914 584,69 zł.
Dla działania 8.6, zgodnie z SzOOP RPO województwa podlaskiego, przewidziano
30 000,00 euro, co korzystając z zastosowanego w ramach raportu przelicznika daje kwotę
127 500 000,00 zł. Oznacza to, iż w ramach dotychczas przeprowadzonych konkursów przyznano dofinansowanie stanowiące 26,6% alokacji.
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W ramach osi 9 ogłoszono 66 konkursów, z czego 7 ma status „planowany”, 9 nie zostało rozstrzygniętych, a 11 zostało anulowanych, nie wpłynął w ich ramach żaden wniosek lub wnioski,
które wpłynęły, zostały odrzucone. Na temat jednego konkursu ewaluator nie znalazł danych
dotyczących rozstrzygnięcia. Dla pozostałych 39 konkursów zsumowano kwoty przyznanego
dofinansowania. Łącznie przeznaczono na nie 24 887 281,47 zł.
Dla osi 9, zgodnie z SZOOP RPO województwa podlaskiego, przewidziano 28 960 000,00 euro,
co korzystając z zastosowanego w ramach raportu przelicznika, daje kwotę 123 080 000,00 zł.
Oznacza to, iż w ramach dotychczas przeprowadzonych konkursów przyznano dofinansowanie stanowiące 20,2% alokacji.
Odnosząc kwoty przyznane łącznie w ramach konkursów EFS i EFRR do całej kwoty przewidzianej na RLKS w województwie podlaskim skuteczność wdrażania, określona przez postęp
wydatkowania, wynosi 23,5%.
W województwie kujawsko-pomorskim RPO przewiduje 2 osie na działania w ramach RLKS
– oś VII (EFRR) i oś XI (EFS). Analiza danych (stan na grudzień 2017 r.) dotyczyła informacji
o konkursach zamieszczonych na stronie http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia.
W ramach osi priorytetowej 7 ogłoszono jeden konkurs, którego trwanie przewidziano do
31 grudnia 2018 roku. W związku z tym na obecnym etapie postęp wydatkowania w ramach
tej osi wynosi 0%. W ramach osi 11 ogłoszono 3 konkursy. Zsumowano kwoty przyznanego
dofinansowania, co dało łącznie 83 318 960,33 zł.
Dla osi XI zgodnie z SzOOP przewidziano 42 652 424 euro, co korzystając z zastosowanego
w ramach raportu przelicznika daje kwotę 181 272 802,00 zł. Oznacza to, iż w ramach dotychczas przeprowadzonych konkursów przyznano dofinansowanie stanowiące 46,0% alokacji.
Odnosząc kwoty przyznane w ramach konkursów EFS i EFRR do łącznej kwoty przewidzianej
na RLKS w województwie kujawsko-pomorskim skuteczność wdrażania, określona przez postęp wydatkowania, wynosi 21,9%.
Stosując analogiczne podejście i sumując kwoty przyznane w konkursach na analizowane działania wynikające z LSR w województwie śląskim, a następnie wyliczając, jaką część przewidzianego łącznego wsparcia stanowią, w województwie śląskim skuteczność wdrażania określona
przez postęp wydatkowania wynosi 4,4%. Porównując tę wartość do postępu w 2 województwach, gdzie zastosowano podejście bezpośrednie w ramach RLKS, można powiedzieć, iż skuteczność podejścia w formule pośredniej jest niższa.

Rozwiązania niwelujące problemy we wdrażaniu
Jakie można wskazać rozwiązania niwelujące zidentyfikowane problemy we wdrażaniu analizowanego wsparcia?
Głównym wyzwaniem stojącym przed województwem śląskim jest zwiększenie zainteresowania działaniami w ramach RPO, skutkującego większą liczbą wniosków, a co za tym idzie,
przyspieszeniem wdrażania. Wydaje się, że głównym motorem działań informacyjno-promocyjnych mogłyby być LGD/LGR. W sytuacji, gdy wsparcie wdrażane jest metodą pośrednią, zaangażowanie to będzie jednak zawsze ograniczone. Rozwiązaniem może zatem być wyjście IZ/
IP z działaniami informacyjno-promocyjnymi w teren, ale przy wsparciu ze strony LGD/LGR.
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Działania te mogą mieć przykładowo formę spotkań organizowanych w terenie, przy współudziale LGD/LGR, mogą mieć formę zacieśnienia współpracy z LGD/LGR, rozmów prowadzących do zidentyfikowania potencjalnych beneficjentów – instytucji/firm/osób, które mają
w planach realizację projektów mogących się wpisywać w RPO, identyfikację miejsc/obszarów,
które potrzebują wsparcia wpisującego się w RPO etc. i zachęcanie odpowiednich osób do realizacji tych działań właśnie za pośrednictwem RPO. Nie są to jednak zadania, które IZ powinna scedować na LGD/LGR, lecz powinny być prowadzone przy udziale obu stron.
Ogromny potencjał przepływu informacji stanowi Silesian Leader Network, czyli sieć grupująca LGD z regionu. Według prowadzonych wywiadów stanowi ona cenne pole do wymiany
doświadczeń, spotkań, zawiązywania znajomości a dalszej współpracy, póki co skupionej wokół
PROW, lecz potencjalnie do wykorzystania w ramach propagowania wiedzy dotyczącej RPO.
LGD/LGR bardzo dobrze oceniają kontakt z UM w zakresie PROW, z kolei kontaktu i współpracy z osobami odpowiedzialnymi za RPO nie odczuwają, a więc jest to również obszar do
potencjalnej poprawy i wyjścia z inicjatywą ze strony UM do grup. Wśród tematów spotkań
przedstawiciele LGD w wywiadach wskazywali nie tylko na kwestie dotyczące ogłaszanych
konkursów, lecz także przedstawienia bieżącej sytuacji, zagrożeń, obszarów wymagających
szczególnej mobilizacji, by wdrażanie RPO przebiegało pomyślnie. Przy okazji takich spotkań
można poruszyć temat zagrożenia braku uzasadnienia kontynuowania wsparcia dla LGD w ramach RPO w przyszłości, jeżeli to zainteresowanie obecnie będzie zbyt nikłe.
W wywiadach z LGD/LGR wskazywały one, iż – pomimo że partnerstwa często stanowią bardzo cenny element projektów – to sprawdzają się wyłącznie, gdy nie są stworzone tylko na
papierze. Z tego względu część grup zrezygnowała z promowania dodatkowymi punktami
partnerstw w ramach organizowanych przez nie konkursów w PROW. Wśród zalet realnych
partnerstw wskazywano wymianę doświadczeń, uczenie się od siebie nawzajem, podział zadań
i odpowiedzialności, wspólne generowanie pomysłów, a także możliwość poznawania nowych
ludzi, integracji. Wskazując, w jakim obszarze partnerstwa lepiej się sprawdzają, część respondentów definiowała, iż są to raczej projekty miękkie (EFS) niż infrastrukturalne (EFRR).
Nie jest zasadnym na tym etapie wprowadzenie zmiany w obecnej perspektywie w zakresie
przejścia od formuły pośredniej do bezpośredniej. Pomimo iż grupy wyrażają w większości
chęć wprowadzenia formuły bezpośredniej, to na ten moment nie sprzyjałoby to skuteczności
wdrażania, powinno za to być działaniem zaplanowanym na przyszłą perspektywę. LGD śląskie
działają na swoich terenach aktywnie, współpracują między sobą i są chętne do rozszerzenia
działalności o drugi program, jednakże taka zmiana powinna być poprzedzona odpowiednim
przygotowaniem – przeszkoleniem pracowników/przyszłych pracowników grup w zakresie
wdrażania RPO. W ramach przygotowania wskazane będzie wykorzystanie doświadczeń posiadanych przez grupy w województwie podlaskim i kujawsko-pomorskim, organizacja spotkań, które pozwolą na dzielenie się dobrymi praktykami, ale i poznanie problemów i zagrożeń takiego rozwiązania. Dodatkowo wprowadzenie RLKS byłoby odpowiedzią na zalecane
ograniczenie terenu objętego ZIT/RIT. Domniemywać można, iż w pierwszej kolejności poza
ZIT/RIT znajdą się tereny wiejskie, które niejako „w zamian” otrzymałyby wsparcie w ramach
instrumentu RLKS.
Pomimo że wspomniany problem dotyczący PR został już w znacznym stopniu rozwiązany, to
wynika z niego jednak szersza rekomendacja – zwiększenie przepływu informacji pomiędzy
poszczególnymi komórkami Urzędu tak, by informacje, które są w posiadaniu Urzędu (np. liczba/odsetek gmin posiadających zatwierdzone programy rewitalizacji) mogła być wykorzystana
przy planowaniu terminów konkursów.
120

5. Główne wnioski
i rekomendacje

Wnioski strategiczne
Wnioski z badania wskazane w powyższych rozdziałach wskazują na potrzebę zmian na poziomie podstawowych założeń w procesie wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach RPO WSL. Zmiany te nie są jednak możliwe do wprowadzenia w trakcie
trwania perspektywy finansowej, w szczególności dlatego, że mogłyby spowodować czasowe
opóźnienia we wdrażaniu poszczególnych poddziałań. W związku z tym zmiany te są rekomendowane na przyszłą perspektywę finansową i powinny być wprowadzane wraz z początkiem
okresu jej programowania (najwcześniej druga połowa 2018 roku).
Obecnie nie są jednak znane żadne założenia dotyczące perspektywy 2021-2027. Nie jest jasne, jaką rolę będzie odgrywać zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego, jaki będzie
zakres priorytetów inwestycyjnych możliwych do wdrażania na poziomie regionalnych programów operacyjnych ani jakie będą wymogi dotyczące systemu instytucjonalnego w województwie śląskim. W związku z tym wnioski te nie są wymieniane jako rekomendacje, gdyż nie jest
obecnie możliwe wskazanie sposobów ich wdrożenia, które są zależne wobec uwarunkowań
Komisji Europejskiej. Zostały jednak przedstawione jako wnioski strategiczne, które należy
wziąć pod uwagę w okresie programowania kolejnej perspektywy finansowej i założeń dotyczących ZIT.
Wśród nich znajdują się następujące wnioski:
1. W związku z decyzją KE dotyczącą stosowania w obecnej perspektywie w ramach ZIT/
RIT wyłącznie trybu konkursowego, realizowane projekty są mocno rozproszone i stosunkowo nieduże. Sprawia to, że trudno o osiągnięcie zintegrowanego charakteru projektów.
W związku z tym wraz z rozpoczęciem procesu programowania kolejnej perspektywy, o ile
instrument ZIT będzie kontynuowany, należy dążyć do częściowego wprowadzenia trybu
pozakonkursowego. Wobec tego należy możliwie jak najwcześniej stworzyć mechanizm
współpracy pomiędzy JST z obszaru ZIT, który pozwoli na wypracowanie koncepcji projektów zintegrowanych (co najmniej w ramach 2 spośród wskazanych obecnych PI: 4c, 4e, 9b).
Forum współpracy powinno zostać stworzone przez IZ RPO WSL, jednak przy aktywnym
udziale IP ZIT.
2. Instrument ZIT/RIT w ramach RPO WSL 2014-2020 obejmuje zbyt duży obszar tematyczny i przeznaczono na niego zbyt dużą część alokacji (32%), co sprawia, że projekty wdrażane
za jego pomocą są zbyt małe i rozproszone tematycznie. W przyszłej perspektywie finansowej zakres tematyczny ZIT w ramach RPO WSL powinien zostać ograniczony do ok. 10 priorytetów inwestycyjnych. Sugeruje się wyłączenie większości priorytetów EFS, gdyż trudno
w nich osiągnąć efekt zintegrowania. Rekomenduje się pozostawienie priorytetów inwestycyjnych dotyczących obszaru kształcenia zawodowego (PI 10iv) oraz usług społecznych
i ochrony zdrowia (PI 9iv) wraz z obowiązkiem realizacji projektów z tego zakresu z komplementarnymi projektami EFRR. Priorytetem powinny być działania (w zależności od zakresu przyszłego RPO) związane z mobilnością transportową, w szczególności ekologicznym
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transportem (PI 4e), efektywnością energetyczną (PI 4c) i odnawialnymi źródłami energii
(PI 4a), turystyką oraz rewitalizacją (PI 9b), a także infrastrukturą zdrowotną i społeczną (PI
9a), inwestycjami w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe (PI 10a).
3. Oparcie instrumentu ZIT na 4 subregionach obejmujących całe województwa sprawia, że
projekty realizowane są poza faktycznymi obszarami funkcjonalnymi. Obszar ZIT jest zbyt
rozległy, by można było realizować projekty zintegrowane. Rekomenduje się powiązanie
instrumentu ZIT w perspektywie 2021-2027 z faktycznym obszarem funkcjonalnym konurbacji górnośląskiej. Powinna zostać przeprowadzona delimitacja obszaru ZIT w oparciu
o dokument Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw P. Śleszyńskiego bądź w oparciu o granice Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej. W odniesieniu do
RIT przed podjęciem delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych zaleca się dokonanie
rzetelnej diagnozy obszarów funkcjonalnych Częstochowy, Rybnika i Bielsko-Białej wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+,
w celu weryfikacji zasadności zastosowania interwencji na tym obszarze.
4. W przypadku RLKS brak formuły bezpośredniej sprawia, iż lokalne grupy działania i lokalne
grupy rybackie skupiają swoją uwagę przede wszystkim wokół PROW/PO RYBY, ponieważ
to tam spoczywa bezpośrednio na nich obowiązek realizacji szeregu działań, w tym także
osiągnięcia wskaźników. Te programy są również źródłem finansowania działalności LGD/
LGR. Tym samym na drugi plan schodzą starania o wykorzystanie środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Dotychczasowe wnioski z wdrażania RLKS w ramach
RPO WSL 2014-2020 pokazują, że formuła pośrednia jest póki co nieefektywna, choć
wpływ na stan jej wdrażania miał szereg czynników zewnętrznych. Tym niemniej na obecnym etapie i na podstawie przeprowadzonego badania rekomenduje się niekontynuowanie
formuły pośredniej w przyszłej perspektywie. W zależności od uwarunkowań KE proponuje
się 2 możliwości:
4.1. W związku z rekomendowanym ograniczeniem zasięgu terytorialnego ZIT w przyszłej
perspektywie jednym z rozwiązań jest wzmocnienie instrumentu dedykowanego obszarom wiejskim poprzez wprowadzenie formuły bezpośredniego wdrażania RLKS.
Zmiana powinna być poprzedzona odpowiednim przygotowaniem – przeszkoleniem
pracowników/przyszłych pracowników grup w zakresie wdrażania RPO. W ramach
przygotowania wskazane będzie wykorzystanie doświadczeń posiadanych przez grupy w województwie podlaskim i kujawsko-pomorskim, organizacja spotkań, które pozwolą na dzielenie się dobrymi praktykami, ale i poznanie problemów i zagrożeń takiego rozwiązania.
4.2. Rezygnacja z wdrażania RLKS z poziomu RPO. W sytuacji, w której nie będzie możliwe
bądź nie będzie zasadne wprowadzenie bezpośredniej formuły wdrażania RLKS, sugeruje się zrezygnowanie w tego instrumentu w ramach RPO WSL. Decyzja taka może
jednak zostać podjęta jedynie wówczas, jeśli wsparcie na działania realizujące LSR będzie kontynuowane w ramach PROW bądź jego kontynuatora.
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1

Lp.

Pozytywnie ocenia się także utworzenie Rady przy RIT Subregionu
Północnego oraz RIT Subregionu Zachodniego, choć na ocenę ich działalności jest zbyt wcześnie. (str. 113)

Pozytywnie ocenia się działalność
Rady Konsultacyjnej ds. ZIT działającej w ramach Subregionu Centralnego. W szczególności jest ona skutecznym forum wymiany informacji na
temat instrumentu ZIT oraz służy jako
forum do zgłaszania potrzeb w zakresie projektów zintegrowanych. Tym
samym jej działalność sprzyja zawiązywaniu partnerstw pomiędzy JST.

Wniosek

Wzmocnienie procesu wymiany in- IP ZIT/RIT,
formacji pomiędzy potencjalnymi IZ RPO WSL 2014partnerami projektów. Utrzymanie 2020
lub wprowadzenie w przyszłej perspektywie finansowej Rad Konsultacyjnych w każdym z subregionów.

Powiązana z wnioskiem rekomendacja

Termin
wdrożenia
rekomendacji
(data dzienna
odpowiadająca zakończeniu danego
kwartału)

Rekomendacja ta wymaga modyfikacji porozumień w sprawie powierzenia zadań z zakresu
realizacji instrumentu RIT (par. 5, pkt.1).

Do udziału w radach konsultacyjnych dopuścić
należy przedstawicieli strony pozarządowej.
Do rozważenia jest także dopuszczenie przedsiębiorców zainteresowanych aplikowaniem do
projektów partnerskich.

Optymalną formą są spotkania bezpośrednie.
Instytucją, w ramach której należy stworzyć
Rady Konsultacyjne, są IP RIT. Wiąże się to z koniecznością zwiększenia zatrudnienia w IP RIT,
jednak w opinii ewaluatorów takie działanie
wpłynie na zwiększenie liczby projektów partnerskich, a tym samym – na zwiększenie zintegrowania projektów.

W każdym z subregionów należy stworzyć fo- 2018-06-30
rum wymiany informacji na temat planów w zakresie projektów. Zarówno samorządy, jak i inni
partnerzy mogliby w ten sposób komunikować
swoje potrzeby w zakresie projektów zintegrowanych oraz aktywnie poszukiwać partnerów.
Wprowadzenie rad konsultacyjnych zwiększy
skuteczność prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych.

Adresat rekomendacji (instySposób wdrożenia (syntetyczne przedtucja/instytucje
stawienie sposobu wdrożenia rekoodpowiedzialne
mendacji)
za wdrożenie
rekomendacji)

Rekomendacja
operacyjna

Klasa rekomendacji
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Lp.

Jedną z częściej przywoływanych przez
beneficjentów oraz IP ZIT/RIT barierą
związaną z realizacją projektów oraz
osiągnięciem zakładanych wartości
wskaźników w ramach poddziałań
współfinansowanych z EFS jest konieczność kierowania wsparcia w ramach realizowanego projektu do osób
z obszaru rewitalizowanego. Kryterium
to stanowi poważną barierę, zniechęcającą wnioskodawców do aplikowania
ze względu na trudności w pozyskaniu
odbiorców docelowych. (str. 44)
Docelowa wartość wskaźnika Stopień
redukcji PM 10 uważana jest za wartość przeszacowaną, niemożliwą do
osiągnięcia przy zastosowaniu obecnego sposobu obliczania wskaźników
dla działań przewidzianych zakresem
wsparcia. Zdecydowanie lepszego
rezultatu należy upatrywać w wymianie kotłów grzewczych opalanych
węglem, odpowiadających za znaczną
część emitowanych zanieczyszczeń.
Obecny stan prawny nakazuje, aby
wymiana kotłów przeprowadzona została przy jednoczesnej termomodernizacji lub też pod warunkiem spełniania przez budynek określonych
norm energooszczędności. Wymóg
ten jest elementem skutecznie zniechęcającym beneficjentów do wymiany źródeł ciepła. (str. 29, 39)

Wniosek

Termin
wdrożenia
rekomendacji
(data dzienna
odpowiadająca zakończeniu danego
kwartału)

IP ZIT/RIT

IP RPO WSL 20142020 – WUP,

Wprowadzenie działania dedykowanego 2018-06-30
wyłącznie wymianie przestarzałych kotłów
grzewczych powiązanego z priorytetem inwestycyjnym 6e.

IZ RPO WSL 2014- Zmiana kryteriów formalnych w obszarze 2018-06-30
2020,
EFS.

Rekomenduje się dalsze starania IZ RPO WSL 2014w kierunku wynegocjowania z KE 2020,
zmiany RPO WSL 2014-2020 po- IP ZIT/RIT
przez stworzenie odrębnego działania w ramach OPIV powiązanego
z priorytetem inwestycyjnym 6e.
W ramach działania możliwa byłaby wymiana przestarzałych kotłów
grzewczych bez jednoczesnego obowiązku poddawania tych budynków
termomodernizacji. Rozwiązanie to
umożliwiłoby prowadzenie działań
zmierzających do realnego zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza,
co jest istotne zwłaszcza z punktu
widzenia inwestycji zintegrowanych,
wpływających na jakość życia w całym obszarze funkcjonalnym.

Rekomenduje się zmianę kryteriów
formalnych w osiach 7,8,9 oraz 11,
dotyczących grupy docelowej wsparcia, polegającą na dopuszczeniu możliwości rekrutacji beneficjentów ostatecznych wsparcia również z terenów
leżących poza ścisłym obszarem rewitalizacji, ale nadal na terenie gminy
objętej programem rewitalizacji.

Powiązana z wnioskiem rekomendacja

Adresat rekomendacji (instySposób wdrożenia (syntetyczne przedtucja/instytucje
stawienie sposobu wdrożenia rekoodpowiedzialne
mendacji)
za wdrożenie
rekomendacji)

Rekomendacja
operacyjna

Rekomendacja
operacyjna

Klasa rekomendacji
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Niewystarczające zainteresowanie
konkursami w zakresie wsparcia działań wynikających z LSR, zbyt wolny
postęp wdrażania, w tym wydatkowania alokacji. (str. 116)

Wniosek

Wdrożenie dodatkowych działań pro- IZ RPO WSL 2014mocyjno-informacyjnych.
Większa 2020
współpraca pomiędzy LGD a IZ w zakresie działań informacyjno-promocyjnych. Kontynuacja prowadzonych
działań w tym zakresie.

Powiązana z wnioskiem rekomendacja

Termin
wdrożenia
rekomendacji
(data dzienna
odpowiadająca zakończeniu danego
kwartału)

Stwierdza się, że głównym motorem działań 2018-09-30
informacyjno-promocyjnych mogłyby być
LGD/LGR, co jest zgodne z art. 34 ust. 3 litera
a) rozporządzenia 1303/2013. Na podstawie
badania stwierdza się jednak, że w sytuacji,
gdy wsparcie wdrażane jest metodą pośrednią, zaangażowanie to jest – i najprawdopodobniej będzie również w przyszłości –
ograniczone. Wnioski z badania pokazują, że
działania prowadzone w III kwartale 2017
r. odniosły skutek, gdyż liczba składanych
wniosków w kolejnych konkursach wzrosła.
Rozwiązaniem może zatem być wyjście IZ/
IP z działaniami informacyjno-promocyjnymi
w teren, ale przy wsparciu ze strony LGD/
LGR. Działania te mogą mieć przykładowo formę spotkań organizowanych w terenie, przy
współudziale LGD/LGR, mogą mieć formę
zacieśnienia współpracy z LGD/LGR, rozmów
prowadzących do zidentyfikowania potencjalnych beneficjentów – instytucji/firm/osób,
które mają w planach realizację projektów
mogących wpisywać się w RPO, identyfikację
miejsc/obszarów, które potrzebują wsparcia
wpisującego się w RPO etc. i zachęcanie odpowiednich osób do realizacji tych działań
właśnie za pośrednictwem RPO. Nie są to jednak zadania, które IZ powinna scedować na
LGD/LGR, lecz powinny być prowadzone przy
udziale obu stron.

Adresat rekomendacji (instySposób wdrożenia (syntetyczne przedtucja/instytucje
stawienie sposobu wdrożenia rekoodpowiedzialne
mendacji)
za wdrożenie
rekomendacji)

Rekomendacja
programowa –
operacyjna

Klasa rekomendacji
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Wniosek

Dużą barierą zgłaszaną w wywiadach są grupy docelowe w projektach
EFS. Zmiana sytuacji na rynku pracy,
spadek bezrobocia, spowodowały,
iż znacznie trudniej pozyskać osoby
bezrobotne do projektów, a osoby
pozyskane utrzymać w projektach do
końca. Stąd potencjalni beneficjenci
nie decydują się na składanie wniosków, w szczególności gdy na danym
terenie prowadzony jest już projekt
skierowany do podobnej grupy docelowej. (str. 39)

Lp.

5

Termin
wdrożenia
rekomendacji
(data dzienna
odpowiadająca zakończeniu danego
kwartału)

Ze względu na zmianę sytuacji na IZ RPO WSL 2014- Należy kontynuować negocjacje z KE doty- 2018-06-30
rynku pracy działania dotyczące bez- 2020
czące obniżenia wartości wskaźników i rówrobotnych, aktywizacji zawodowej
noległego przeniesienia części alokacji.
powinny zostać zmodyfikowane w zakresie wskaźników.

Powiązana z wnioskiem rekomendacja

Adresat rekomendacji (instySposób wdrożenia (syntetyczne przedtucja/instytucje
stawienie sposobu wdrożenia rekoodpowiedzialne
mendacji)
za wdrożenie
rekomendacji)

Rekomendacja
programowa –
strategiczna

Klasa rekomendacji

