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STRESZCZENIE
Działanie 1.1 (Schemat A)

Dotychczasowa realizacja Działania 1.1 (Schemat A) pozwala uznać, że zakres wsparcia jest trafny i użyteczny
z punktu widzenia dofinansowanych projektów i wielkości
rozdysponowanych środków. Należy uznać, że podstawowe potrzeby regionu w zakresie infrastruktury
szkolnictwa wyższego zostały, na obecnym etapie,
zaspokojone. W nowej perspektywie programowej należy silniej niż obecnie preferować projekty obejmujące
11

Działanie 1.1 (Schemat B)
• W wyniku interwencji Działania 1.1 (Schemat B)
podjęto realizację 20 projektów, obejmujących
łącznie 34 placówki w 23 miastach. Wśród nich
znalazło się 25 szkół zawodowych oraz 9 centrów
kształcenia ustawicznego. W większości przypadków (17) inwestycje obejmowały zakup wyposażenia
pracowni i warsztatów (łącznie z niezbędnymi pracami
adaptacyjnymi), w 3 przypadkach inwestycje skupiały
się na rozbudowie infrastruktury placówek. Dzięki
dofinansowaniu zmodernizowano i doposażono
ponad 170 pracowni obejmujących 12 kierunków
kształcenia.
• Większość przedsięwzięć ma na celu zarówno podwyższenie standardów nauczania, jak i wzrost dostępności bazy dydaktycznej. Będzie to możliwe dzięki
unowocześnieniu zaplecza sprzętowego, pozwalającego kształcić uczniów na urządzeniach wykorzystywanych obecnie w przedsiębiorstwach.
• Dofinansowane inwestycje przyczynią się do osiągnięcia celów Działania 1.1 (Schemat B), tj. poprawy
standardów kształcenia wpływającego na jego jakość
i zakres oraz dostępu do bazy. W połowie wspartych
projektów partnerski charakter działań (współpraca
pomiędzy szkołami i centrami kształcenia praktycznego, jak i otoczeniem tych placówek, m.in. OHP)
powinien skutkować lepszym osiąganiem celów (szczególnie placówki w ramach Południowomałopolskiej
Sieci Edukacji Zawodowej).
Dotychczasowe wsparcie w Działaniu 1.1 (Schemat B)
należy uznać za trafne, gdyż odpowiada na główne
potrzeby beneficjentów. Przeznaczona alokacja wydaje się odpowiednia, o czym świadczy liczba złożonych
wniosków oraz ostatecznie dofinansowanych inwestycji.
Jednocześnie interwencja objęła stosunkowo niewielką
część placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego
w regionie. Oznacza to, że zainteresowanie pomocą
nie było tak duże, jak wskazywałaby na to ogólna
diagnoza tego segmentu systemu edukacji. W nowej
perspektywie finansowej nadal konieczne będzie wsparcie
tego typu placówek. Należy położyć nacisk na wprowadzenie mechanizmów zachęcających do ubiegania
się o wsparcie placówek z tych części województwa,
które dotychczas były mało aktywne. Zasadne będzie

WARUNKI DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY

• W wyniku interwencji dofinansowano 31 projektów 18 uczelni wyższych, w tym 4 państwowych
wyższych szkół zawodowych z Tarnowa, Nowego
Targu, Nowego Sącza i Oświęcimia. Najwięcej inwestycji realizują: Akademia Górniczo-Hutnicza (6),
Politechnika Krakowska (6) i Uniwersytet Jagielloński
(4). Największą wartość mają inwestycje PWSZ-ów
(projekty kluczowe).
• Dostępne środki rozdysponowano równomiernie
pomiędzy projekty z zakresu infrastruktury i wyposażenia, przy czym inwestycje infrastrukturalne zawierają
elementy doposażenia obiektów, zaś przedsięwzięcia
związane z zakupem aparatury obejmują również
niezbędne prace adaptacyjne i modernizacyjne bazy
lokalowej.
• Niemal połowa projektów (14) dotyczy infrastruktury
i wyposażenia kierunków kluczowych dla gospodarki
opartej na wiedzy.
• Dofinansowane w Działaniu 1.1 (Schemat A) przedsięwzięcia w dużej mierze przyczynią się do podniesienia jakości i poziomu kształcenia małopolskich
szkół wyższych oraz poprawy warunków praktycznej
nauki zawodu. Dzięki interwencji doposażonych
i zmodernizowanych zostanie ponad 95 pracowni, powstanie 9 nowych budynków, 3 kompleksy
sportowe oraz 4 biblioteki.
• Projekty realizowane w Działaniu 1.1 (Schemat A)
stanowią uzupełnienie inwestycji realizowanych
przy wsparciu funduszy europejskich z programów
krajowych (PO IG, PO KL, PO IŚ). Innowacyjność
wspartych inwestycji odnosi się do innowacyjności
projektu (przekładającej się potencjalnie na rozwój
regionu, szczególnie w zakresie B+R) lub polega na
wdrożeniu nowatorskich rozwiązań w skali uczelni (np.
nowego programu nauczania, sposobu prowadzenia
zajęć). Uwzględniając potrzeby rynku pracy, część
projektów dotyczy rozwoju kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy,
a niemal wszystkie inwestycje skupiają się na poprawie
warunków praktycznej nauki zawodu, głównie przez
doposażenie pracowni i laboratoriów.

kształcenie i badania na kierunkach kluczowych dla
innowacyjności regionu. Należy też kontynuować
wsparcie uczelni zawodowych ze względu na ich znaczenie społeczne i wpływ na zrównoważony rozwój regionu. W przypadku PWSZ-ów większy nacisk powinien
być położony na specjalizację poszczególnych placówek,
aby lepiej dopasować profil absolwentów do specyfiki
subregionalnych rynków pracy.
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wprowadzenie jednolitego sposobu identyfikacji zapotrzebowania lokalnego i regionalnego rynku pracy.
Bardziej niż w obecnej perspektywie należy powiązać
realizację projektów infrastrukturalnych (modernizacja i doposażenie bazy) z projektami miękkimi
(programy stypendialne i praktyki zawodowe).
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Działanie 1.2
• W ramach Działania 1.2 do dofinansowania wybrano
62 inwestycje, przy czym większość funduszy zagospodarowana została przez jednostki samorządu
terytorialnego oraz uczelnie.
• Realizowane inwestycje obejmują przede wszystkim informatyzację JST, zakładów opieki zdrowotnej
(z wprowadzeniem e-usług), wdrożenie systemów
informacji geograficznej, zarządzania uczelniami oraz
digitalizację zbiorów kultury.
• Wsparte projekty są zgodne z założonymi celami. Do
najczęściej wskazywanych rezultatów należy podniesienie jakości życia obywateli – dzięki rozwojowi
usług publicznych opartych na ICT oraz poprawie
efektywności pracy administracji publicznej.
• Dofinansowane inwestycje odpowiadają na potrzeby
mieszkańców – klientów poszczególnych placówek,
jak i pracowników wspieranych instytucji. Zakres
projektów obejmuje kompleksowe rozwiązania, np.
budowę systemów zarządzania instytucją wraz z systemami udostępniania e-usług czy też digitalizację
i archiwizację zbiorów oraz tworzenie platform ich
udostępniania.
• Jednocześnie większość wspartych inwestycji ma
charakter lokalny, obejmujący rozwiązywanie problemów jednej instytucji, bądź gminy/powiatu, dlatego
ich wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego
jest ograniczony.
Zakres wsparcia w Działaniu 1.2 można uznać za trafny
– inwestycje dotyczyły każdego z możliwych rodzajów
projektów. Oceniając jego efektywność i użyteczność,
należy zwrócić uwagę na aspekt związany z zaspokojeniem podstawowych potrzeb. Pomimo tego,
że projekty systemowe, obejmujące swoim zakresem
ogół lub przynajmniej większość placówek, są bardziej
efektywne i użyteczne, szczególnie biorąc pod uwagę
interoperacyjność i integrację poszczególnych systemów,
nie można negatywnie oceniać inwestycji realizowanych
w ramach MRPO. Odpowiadają one na aktualne problemy
poszczególnych beneficjentów, jak również ich możliwości
w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych. W nowej perspektywie interwencja powinna
być skierowana na zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu szerokopasmowego (szczególnie,
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jeśli nie zostanie zrealizowana budowa Małopolskiej Sieci
Szerokopasmowej). W przypadku e-usług, dofinansowanie powinno być skoncentrowane na ich wprowadzeniu w administracji publicznej, z naciskiem na
bardziej systemowe podejście (rozwiązujące problem
w danym obszarze, np. służbie zdrowia). Część wsparcia
warto przeznaczyć na edukację w zakresie wykorzystania
ICT.

1. METODOLOGIA BADANIA
Badanie ewaluacyjne pn. Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 1. Warunki dla rozwoju
społeczeństwa opartego na wiedzy w ramach Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
zostało przeprowadzone w okresie kwiecień-lipiec 2011 r.
przez konsorcjum Instytutu Badań Strukturalnych i Reytech Sp. z o.o. na zlecenie Departamentu Polityki Regionalnej UMWM, w oparciu o przedstawioną poniżej
metodologię.

1.1 Analiza danych zastanych
1.1.1 Desk research
Analiza desk research stanowiła pierwszy etap badania.
W jej ramach wykorzystano następujące źródła danych:
• W celu nakreślenia ogólnego kontekstu sytuacji w obszarze edukacji i społeczeństwa informacyjnego,
dokonano analizy dostępnych danych statystycznych oraz raportów analitycznych poruszających
tematykę powiązaną z przedmiotem interwencji
osi 1. MRPO.
• Kolejnym etapem analizy był przegląd dokumentów
strategicznych na poziomie Unii Europejskiej, kraju
oraz województwa małopolskiego. Wykorzystano je
głównie jako punkt odniesienia do analizy dotychczasowych efektów realizacji Programu. Obowiązujące
wersje dokumentów strategicznych posłużyły także
jako punkt wyjścia do wypracowania rekomendacji
dla przyszłej perspektywy programowej.

1.1.2 Analiza wniosków o dofinansowanie
Analiza wniosków o dofinansowanie pozwoliła na porównanie założeń sformułowanych na poziomie programowania z ich faktyczną realizacją, obserwowaną z perspektywy
dofinansowanych inwestycji. Badaniu poddana została
pełna pula złożonych wniosków, obejmująca zarówno
projekty dofinansowane, jak i odrzucone na poszczególnych etapach oceny.
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1.1.3 Studia przypadków

Próba badawcza w analizie wniosków o dofinansowanie

Uzupełnieniem analizy wniosków o dofinansowanie były
studia przypadków. Zbadanych zostało 11 projektów
dofinansowanych w ramach obu Działań osi 1. MRPO,
stanowiących przykłady dobrych praktyk.
Studia przypadków – próba badawcza
Działanie/Schemat

Liczebność próby

1.1 A

4

1.1 B

2

1.2

5

Suma

11

Działanie/
Schemat

Liczebność
próby

Podpisane
umowy1

Wybrane
projekty

1.1 A

33

24

25

1.1 A (IPK)

7

7

7

1.1 B

25

20

20

1.2

73

56

57

1.2 (IPK)

5

3

5

Suma

143

110

2

114

• zapotrzebowanie na wsparcie rozwojowe w przyszłości.
Przeprowadzone wywiady stanowiły podstawę oceny
trafności i użyteczności dotychczasowej interwencji. Pozwoliły również na określenie zapotrzebowania na dalsze
wsparcie w omawianych obszarach.

1.1.4 Analizy wskaźnikowe
Informacje uzyskane na tym etapie badania pozwoliły na
ocenę stopnia osiągnięcia celów Programu, określonych
wartościami wskaźników produktu i rezultatu na poziomie
osi oraz poszczególnych działań. Dane niezbędne do przeprowadzenia analizy pochodziły z systemu monitoringu
MRPO 2007-2013.

1.2 Analiza danych pierwotnych
W celu uzupełnienia informacji uzyskanych na etapie
analizy danych zastanych przeprowadzono badania jakościowe. Objęto nimi beneficjentów i wnioskodawców
osi 1. Programu oraz przedstawiciela Instytucji Zarządzającej MRPO.

Wywiady indywidualne przeprowadzone zostały z wybranymi wnioskodawcami działań osi 1. oraz przedstawicielem IZ MRPO 2007-2013. W celu uzupełnienia informacji
dotyczących Działania 1.2, przeprowadzono dodatkowe
2 wywiady z jego beneficjentami. W próbie badawczej
znaleźli się:
• 1.1 (Schemat A) – 3 wnioskodawców;
• 1.1 (Schemat B) – 2 wnioskodawców;
• 1.2 – 2 beneficjentów;
• przedstawiciel IZ MRPO 2007-2013.
Podczas wywiadów poruszone zostały następujące zagadnienia:
• diagnoza sytuacji w obszarze edukacji i społeczeństwa
informacyjnego;
• ocena trafności i użyteczności wsparcia osi 1. MRPO
2007-2013;
• opis wnioskowanych i realizowanych projektów;
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Drugą z wykorzystanych metod badań jakościowych były
wywiady z beneficjentami osi 1. MRPO. W dyskusjach brali
również udział pracownicy Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego odpowiedzialni za wybór
i ocenę wniosków. Podczas badania przeprowadzono
2 wywiady fokusowe, jeden poświęcony Działaniu 1.1
(Schemat A i Schemat B) oraz jeden Działaniu 1.2. Podczas
rozmów poruszono następujące tematy:
• diagnozę sytuacji w obszarze szkolnictwa (Działanie 1.1) oraz społeczeństwa informacyjnego (Działanie 1.2);
• znaczenie funduszy europejskich, w tym MRPO 2007-2013, w rozwoju omawianych obszarów;
• ocenę trafności, użyteczności oraz spodziewanych
efektów pozyskanego wsparcia w kontekście realizowanych projektów;
• bariery i problemy podczas realizacji inwestycji;
• zapotrzebowanie na wsparcie w przyszłości.

1.2.3 Panel ekspercki
Podsumowaniem prac badawczych był panel ekspercki.
Odbył się on w końcowej fazie prac nad raportem z badania. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wykonawcy oraz pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej
Urzędu Marszałkowskiego. Celem panelu było omówienie
wyników badania i rekomendacji.
1 Na podstawie stanu podpisanych umów na dzień 12.05.2011.
2 Umowy na dwa projekty Indykatywnego Wykazu Indywidualnych
Projektów Kluczowych podpisane zostały w czerwcu br., w trakcie
badania nie brano ich pod uwagę w analizie struktury dofinansowania, jednak uwzględniono je w części poświęconej ocenie wsparcia
MRPO 2007-2013.
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1.2.1 IDI (wywiady pogłębione)

1.2.2 FGI (wywiady zogniskowane)
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Wykres 1. Liczba studentów małopolskich uczelni w latach
1999-2010
250

uczelnie publiczne

Wykres 2. Studenci szkół wyższych na 10 tys. osób w wieku
19-24 w 2010 r.
8

uczelnie niepubliczne
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

2. WYNIKI BADANIA
2.1 Działanie 1.1 (Schemat A)
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2.1.1 Kontekst realizacji
Szkolnictwo wyższe stanowi jeden z fundamentów gospodarki opartej na wiedzy. Rosnące aspiracje edukacyjne
ludności mają swoje uzasadnienie m.in. w powszechnym
przekonaniu, że wykształcenie wyższe zwiększa szanse
na lepszą pracę, bardziej stabilną i wyżej wynagradzaną.
W świetle danych GUS, na przestrzeni ostatnich 12 lat
liczba studentów małopolskich uczelni publicznych wzrosła niemal o połowę (2010 r. – ok. 163 tys.), natomiast
uczelni niepublicznych – prawie dwukrotnie (do poziomu ok. 50 tys.). W 2010 r. województwo małopolskie
charakteryzowała druga w kraju pozycja pod względem
liczby studentów szkół wyższych na 10 tys. osób w wieku
19-24 – 6 936 osób, przy średniej dla Polski na poziomie
5 372. Jak wynika z przeglądu literatury przedmiotu,
obserwowany boom edukacyjny ma jednak charakter
głównie ilościowy.
Autorzy opracowań i dokumentów strategicznych wyraźnie podkreślają konieczność dostosowania programów
nauczania do potrzeb zgłaszanych przez pracodawców,
co obecnie niestety nie ma miejsca3. W szczególności
dotyczy to kompetencji w zakresie nauk ścisłych, które
kształtowane są na kierunkach relatywnie mniej popular-

3 Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Premiera Rady Ministrów, Warszawa 2009; Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego
2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie, Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Warszawa 2010.
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nych, bo powszechnie uważanych za trudne4. Drugą istotną kwestią, podnoszoną w raportach, jest konieczność
większego nacisku na komercjalizację wiedzy. Wymusza
ona współpracę pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi i przedsiębiorstwami, przy aktywnym współudziale
państwa (tworzenie i wspieranie infrastruktury instytucjonalnej). Wysoka innowacyjność gospodarki, objawiająca się
zarówno gruntownie wykształconymi absolwentami, jak
i aktywnością sektora naukowo-badawczego, pozwala na
inteligentny5, szybki i trwały rozwój, pomimo niekorzystnych zmian demograficznych. Dzięki temu możliwe jest
również zwiększenie perspektyw rozwojowych obszarów wiejskich, których mieszkańców cechuje wyraźnie
gorsza pozycja w dostępie do wyższego wykształcenia
w porównaniu do mieszkańców miast6.
Powyższe obserwacje dotyczą Małopolski w mniejszym
stopniu niż ma to miejsce przeciętnie w kraju. Region
charakteryzuje względnie wysokie zainteresowanie
studentów kierunkami ścisłymi i inżynieryjnymi, wbrew
widocznemu w kraju silnemu trendowi spadkowemu.
Kraków uważany jest za atrakcyjny i prestiżowy ośrodek
akademicki, w dużej mierze za sprawą Uniwersytetu
Jagiellońskiego – jednej z dwóch polskich uczelni notowanych na prestiżowej Liście Szanghajskiej.
Opisane powyżej atuty i słabości szkolnictwa wyższego
w regionie stanowią podstawę diagnozy przeprowadzonej
w SRWM 2007-2013. Zagadnienia związane z edukacją
włączono do Pola A (Konkurencyjność gospodarcza) w Obszarze 1 – Społeczeństwo wiedzy i aktywności. Interwencja
4 Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Warszawa 2006.
5 Communication from the Commission to the European Council. Europe
2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Komisja
Europejska, Bruksela, marzec 2010.
6 Raport o Kapitale Intelektualnym Polski, Kancelaria Premiera Rady
Ministrów, Warszawa 2008.

Małopolskie Studia Regionalne 2-3 (22-23) 2011

Wykres 3. Działanie 1.1 (Schemat A) – struktura dofinansowania
(wartość dofinansowania)

Wykres 4. Działanie 1.1 (Schemat A) – struktura dofinansowania
(liczba projektów)
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Akademia Górniczo-Hutnicza
Uniwersytet Jagielloński
pozostałe

Politechnika Krakowska
PWSZ (łącznie)

Akademia Górniczo-Hutnicza
Uniwersytet Jagielloński
pozostałe

Politechnika Krakowska
PWSZ (łącznie)

Źródło: opracowanie na podstawie sprawozdawczości MRPO

Źródło: opracowanie na podstawie sprawozdawczości MRPO

w ramach tej kategorii ma skutkować lepiej wykształconymi, twórczymi i przedsiębiorczymi mieszkańcami,
a ostatecznie – wzrostem konkurencyjności gospodarczej
województwa. Strategia przewiduje zwiększone zaangażowanie w projekty przyczyniające się do wzrostu wykształcenia ludności (silnie powiązanego z deklarowanym
popytem na pracę). Jednym z działań podejmowanych
w tym kierunku jest rozwój i modernizacja infrastruktury
edukacyjnej szkół wyższych, uwzględniająca zarówno
bazę dydaktyczną, jak i socjalną.

Działanie 1.1 A – struktura alokacji

2.1.2 Dotychczasowa realizacja
Na realizację Działania 1.1 (Schemat A) przeznaczono alokację w wysokości prawie 87 mln euro (ponad
340 mln zł). Stanowi to 53% alokacji dla osi 1. MRPO
2007-2013 i 7% alokacji całego Programu. Większość
środków przeznaczono na realizację siedmiu indywidualnych projektów kluczowych (IPK), w tym 4 realizowanych
przez państwowe wyższe szkoły zawodowe z Nowego
Targu, Tarnowa, Oświęcimia i Nowego Sącza. Pozostałe
IPK, to przedsięwzięcia realizowane przez Uniwersytet
Jagielloński, Akademię Górniczo-Hutniczą oraz Uniwersytet Papieski.
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W Działaniu 1.1 (Schemat A) przeprowadzono jeden
nabór w trybie konkursowym, który odbył się w drugiej
połowie 2008 r. Złożono w nim 33 wnioski o dofinansowanie, z których po ocenie formalnej (z uwzględnieniem
protestów składanych przez niektórych wnioskodawców)
do etapu oceny strategicznej przeszło 28 projektów7.
Dotychczas dofinansowanie przyznano 318 inwestycjom,
wśród których znalazło się 7 projektów kluczowych i 24
konkursowe. Wybrane przedsięwzięcia zagospodarowały
całą alokację przewidzianą na działanie9.
Beneficjentami Działania 1.1 (Schemat A) jest ogółem 18
uczelni wyższych, przy czym 4 podmioty realizują więcej
niż jeden projekt, wśród nich: Akademia Górniczo-Hutnicza
(6 inwestycji), Politechnika Krakowska (6), Uniwersytet
Jagielloński (4) oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu (2). Pod względem finansowym,
największa część środków przekazana została czterem
państwowym wyższym szkołom zawodowym (łącznie)
oraz, w drugiej kolejności, AGH i UJ. 23% dofinansowania
rozdysponowane zostało pomiędzy 10 pozostałych szkół
7 Zgodnie z Uchwałą Nr 16/10 Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 12 stycznia 2010 roku.
8 Liczba ta może się zmienić w wyniku oszczędności, jakie pozostały
po zakończonych projektach, oraz korzystnych różnic kursowych.
9 Według wartości podpisanych umów, ostateczny poziom wykorzystania alokacji może ulec zmianie w wyniku różnic kursowych
oraz oszczędności w ramach zakończonych projektów, jak również
ewentualnych przesunięć funduszy w obrębie osi 1.
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Zgodnie z tymi zaleceniami, w MRPO 2007-2013 przewidziano szereg działań przyczyniających się do wsparcia
szkolnictwa wyższego. Zostały one zakwalifikowane do
Działania 1.1. (Schemat A), osi 1., której celem jest stworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa opartego
na wiedzy oraz do Działania 5.1. – KOM jako ważny węzeł
europejskiej przestrzeni badawczej, w zakres którego wchodziły projekty dotyczące rozwoju sektora B+R.

Nabór konkursowy
Indywidualne projekty kluczowe
W sumie

Alokacja (w zł)
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wyższych. Na uwagę zasługuje także fakt, że pomimo
realizacji 6 przedsięwzięć, ogólna pula środków zagospodarowanych przez Politechnikę Krakowską jest zasadniczo
niewielka, co wynika ze stosunkowo niskiej wartości inwestycji podjętych przez tego beneficjenta, np. w porównaniu
z dużymi projektami infrastrukturalnymi PWSZ-ów.
Większość projektów wybranych do realizacji obejmuje
inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną i badawczo-rozwojową. Są to jednocześnie największe pod względem
wartości przedsięwzięcia, które pochłaniają niemal 80%
łącznej, rozdysponowanej dotychczas, alokacji. Do tej
grupy inwestycji należy zaliczyć także 2 projekty10, których rodzaj określono jako „inny”, polegające de facto na
budowie infrastruktury i wyposażenia nowopowstałych
obiektów. Wsparcie tego typu zadań (łącznie) pochłonęło
ponad 90% dostępnych środków. Warto podkreślić, że
beneficjenci wszystkich projektów infrastrukturalnych
zakładają także wyposażenie zbudowanych lub zmodernizowanych budynków i pracowni. Z kolei elementem inwestycji polegających na doposażeniu pracowni są również
prace adaptacyjne, takie jak modernizacja i przebudowa
pomieszczeń, w których będą zlokalizowane urządzenia
zakupione w ramach projektów.

WARUNKI DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY

Wśród inwestycji obejmujących rozbudowę infrastruktury
dydaktycznej znalazły się trzy projekty polegające na
stworzeniu zaplecza sportowego, w tym hal sportowych
i basenów na potrzeby prowadzonych zajęć dydaktycznych. Są to inwestycje AWF oraz dwóch państwowych
wyższych szkół zawodowych z Nowego Sącza i Tarnowa.
Cztery przedsięwzięcia dotyczą budowy i modernizacji
obiektów bibliotecznych (w tym dwa IPK, w których
Wykres 5. Działanie 1.1 (Schemat A) – struktura dofinansowania
według deklarowanych rodzajów (wartość projektów)

Beneficjenci Działania 1.1 (Schemat A)
Liczba
Dofinansowanie
realizowanych
(w zł)
projektów

Akademia Górniczo-Hutnicza
Uniwersytet Jagielloński
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Tarnowie
Państwowa Podhalańska Wyższa
Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Sączu
Uniwersytet Papieski w Krakowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Oświęcimiu
Akademia Wychowania Fizycznego im.
Bronisława Czecha w Krakowie
Politechnika Krakowska
Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie
Wyższe Seminarium Duchowne
w Tarnowie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
i Marketingu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Sączu
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana
Matejki w Krakowie

6
4

118 818 648
81 591 957

1

36 886 868

1

29 488 876

1

27 563 486

1

25 650 508

1

18 457 112

1

18 349 791

6

15 718 468

1

11 381 188

1

9 469 690

1

9 300 800

1

6 020 863

1

1 986 919

1

1 579 650

1

1 039 654

Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku

1

211 709

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki
w Krakowie

1

122 806

W sumie

31

358 697 867

Wykres 6. Działanie 1.1 (Schemat A) – struktura dofinansowania
według deklarowanych rodzajów (liczba projektów)
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78%
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wyposażenie
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infrastruktura
wyposażenie
inne

Źródło: opracowanie na podstawie analizy wniosków
i sprawozdawczości MRPO

Źródło: opracowanie na podstawie analizy wniosków
i sprawozdawczości MRPO

10 Dotyczy to projektów: „Budowa Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Nowym Targu” oraz „Budowa Biblioteki Papieskiej Akademii
Teologicznej w Krakowie” – dokończenie.
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Typ projektu

Rozbudowa infrastruktury uczelni

Liczba projektów

18 (60% wszystkich projektów)

Łączna wartość

333 847 465 Zł (93% rozdysponowanych środków)

Zidentyfikowane problemy

• niewystarczające zaplecze lokalowe
• brak laboratoriów do prowadzenia zajęć
praktycznych
• brak kompleksów sportowych do prowadzenia
zajęć dydaktycznych

Zakres inwestycji

•
•
•
•
•

Oczekiwane efekty

budowa 9 nowych obiektów
stworzenie bazy badawczej
3 kompleksy sportowe
4 biblioteki
stworzenie 17 pracowni i laboratoriów

• stworzenie infrastruktury dydaktycznej i badawczo-rozwojowej
• rozszerzenie zakresu i jakości nauczania
• podniesienie atrakcyjności oferty dydaktycznej
poszczególnych placówek

BENEFICJENCI
Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Rolniczy, PWSZ w Nowym Sączu,
PWSZ w Oświęcimiu i PWSZ w Tarnowie, Akademia Wychowania Fizycznego, Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie,
Uniwersytet Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie

Typ projektu

Doposażenie uczelni wyższych

Liczba projektów

13 (40% wszystkich projektów)

Łączna wartość

1 911 569 Zł (7% rozdysponowanych środków)

Zidentyfikowane problemy

• wyeksploatowana aparatura
• konieczność ciągłej modernizacji zaplecza
sprzętowego, szczególnie na kierunkach
technicznych
• brak stanowisk i wyposażenia pozwalającego na
prowadzenie zajęć praktycznych

Zakres inwestycji

Oczekiwane efekty

• zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury
badawczej do 76 pracowni
• niezbędne prace modernizacyjne i adaptacyjne
w celu dopasowania zaplecza
• doposażenie pracowni na 7 kierunkach kluczowych
dla rozwoju gospodarki
BENEFICJENCI

• dopasowanie zakresu kształcenia i praktycznych
umiejętności absolwentów do stale rosnących
wymagań pracodawców
• stworzenie warunków do prowadzenia
zaawansowanych prac B+R
• rozwój gospodarki regionalnej

Politechnika Krakowska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Sztuk Pięknych,
Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

W przedłożonej dokumentacji projektowej beneficjenci
Działania 1.1 (Schemat A) przedstawili główne problemy, uzasadniające dofinansowanie inwestycji ze środków
MRPO 2007-2013. Powyżej prezentujemy je w podziale
na deklarowany typ projektów.
Do najważniejszych problemów uzasadniających realizację inwestycji infrastrukturalnych beneficjenci zaliczyli
niedostatek i/lub zły stan techniczny pracowni oraz laboratoriów przeznaczonych do prowadzenia zajęć praktycznych. Brak odpowiedniej infrastruktury lokalowej, nawet
w przypadku posiadania nowoczesnego wyposażenia, nie
pozwala na prowadzenie zajęć w sposób nowoczesny, ani
na pełne wykorzystanie potencjału badawczo-naukowego
uczelni. To z kolei ogranicza możliwości rozszerzania
oferty dydaktycznej poszczególnych placówek i często
uniemożliwia uruchomienie nowych kierunków kształcenia, w ramach których popyt na absolwentów zgłaszają
potencjalni pracodawcy.

Wykres 7. Działanie 1.1 (Schemat A) – struktura dofinansowania
projektów infrastrukturalnych (wartość projektów)

17%

23%
60%

kompleksy sportowe
biblioteki
pozostałe

Odpowiedzią na zarysowane powyżej problemy są projekty dofinansowane dotychczas w Działaniu 1.1 (Schemat
A), obejmujące zarówno budowę nowych (9 projektów),
jak i modernizację oraz przebudowę istniejących obiektów
(9 projektów). W zakres realizowanych inwestycji, poza

Źródło: opracowanie na podstawie analizy wniosków i sprawozdawczości
MRPO
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wnioskodawcy określili rodzaj inwestycji jako „inny”). Zakres przedmiotowy pozostałych jedenastu przedsięwzięć
obejmuje stworzenie pracowni i laboratoriów, zarówno
poprzez budowę nowych obiektów, jak i nadanie nowych
funkcji już istniejącym budynkom.
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Zakres projektu

Infrastruktura i wyposażenie PWSZ11

Liczba projektów

5 (16% wszystkich projektów)

Łączna wartość

54 919 137 zł (22% rozdysponowanych środków)

Zidentyfikowane problemy

• brak odpowiedniego zaplecza lokalowego
• konieczność stworzenia oferty edukacyjnej

Zakres inwestycji

• adaptacja byłych zakładów tytoniowych na potrzeby
dydaktyczne
• budowa centrum kultury fizycznej
• budowa centrum dydaktyczno-bibliotecznego
• budowa kampusu

Oczekiwane efekty

• poszerzenie oferty kształcenia
• poprawa warunków kształcenia
• rozwój pozakrakowskich ośrodków akademickich

WARUNKI DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY

BENEFICJENCI
państwowe wyższe szkoły zawodowe w Nowym Sączu, Nowym Targu, Tarnowie i Oświęcimiu

pracami remontowo-budowlanymi, wchodzi przygotowanie i wyposażenie nowych sal dydaktycznych, w tym
pracowni i laboratoriów. Jako uzupełnienie inwestycji,
zakupione zostaną niezbędne pomoce dydaktyczne łącznie
ze sprzętem multimedialnym. W dwóch nowopowstałych placówkach planowane jest stworzenie bibliotek.
W przypadku projektów związanych z budową bazy rekreacyjno-sportowej zbudowane zostaną 3 kompleksy
basenów12. Wszystkie nowopowstałe budynki mają być
przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

technologiami. Akcentowano potrzebę systematycznego
unowocześniania zaplecza sprzętowego dla rozwoju kierunków technicznych i ścisłych, w przypadku których
zmiany technologiczne zachodzą bardzo dynamicznie.
Obecnie brak odpowiedniego wyposażenia prowadzi
często do sytuacji, w której wiele zajęć odbywać się może
jedynie w formie wykładów lub ćwiczeń na przestarzałym
sprzęcie. To z kolei przekłada się na znaczne obniżenie przydatności wiedzy zdobywanej podczas studiów
w oczach pracodawców.

W efekcie przeprowadzonych prac powstanie łącznie 1913
pracowni i laboratoriów stanowiących bazę dydaktyczną
dla 22 kierunków i 14 wydziałów. Analiza dokumentacji
projektów wybranych do dofinansowania daje podstawy
do stwierdzenia, że przyczynią się one do stworzenia
odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć w sposób
odpowiadający specyfice i potrzebom współczesnego
rynku pracy. W szczególności duży nacisk kładziony przez
beneficjentów na praktyczny wymiar kształcenia powinien
przełożyć się na lepsze przygotowanie absolwentów do
spełnienia wymagań stawianych przed nimi przez potencjalnych pracodawców. Dodatkowym efektem realizacji
dofinansowanych w Działaniu 1.1 (Schemat A) projektów
będzie wzmocnienie pozycji konkurencyjnej wspartych
uczelni, które będą zdolne zwiększyć atrakcyjność oferty
dydaktycznej poprzez uruchomienie nowych kierunków
oraz podniesienie jakości kształcenia na kierunkach już
istniejących.

Projekty związane z zakupem sprzętu realizowane są
przez 7 uczelni, w których doposażonych zostanie 76 pracowni. Wśród 13 inwestycji, 9 związanych jest z wyposażeniem warsztatów i laboratoriów dla kierunków ścisłych,
technicznych i przyrodniczych, uznanych za kluczowe
dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Beneficjenci
przewidują, że realizowane przedsięwzięcia pozwolą
(w dłuższym okresie) na rozwój potencjału gospodarczego regionu, co będzie możliwe dzięki wyszkoleniu
wykwalifikowanej kadry inżynierskiej.

Uzasadniając realizację inwestycji polegających na doposażeniu uczelni, beneficjenci podkreślali konieczność
dostosowania obecnych programów nauczania do rosnących potrzeb pracodawców, którzy oczekują od absolwentów biegłości w posługiwaniu się nowoczesnymi
11 Projekty realizowane przez małopolskie państwowe wyższe szkoły
zawodowe należą do grupy projektów „infrastrukturalnych”, jednak z uwagi na ich specyficzny charakter analizujemy je oddzielnie.
12 Zgodnie z dokumentami programowymi MRPO 2007-2013 inwestycje w bazę rekreacyjno-sportową nie mogą uzyskać dofinansowania, chyba że jest ona ściśle związana z profilem kształcenia.
13 Wartość ta odnosi się do bezpośrednio wymienionych we wnioskach pracowni.
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Beneficjenci indywidualnych projektów kluczowych, realizowanych przez państwowe wyższe szkoły zawodowe,
podkreślali potrzebę stworzenia odpowiedniego zaplecza
dydaktycznego dla stosunkowo niedawno powstałych
uczelni. Posiadana baza lokalowa okazała się niewystarczająca (zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym) w stosunku do rosnącego zainteresowania
ofertą tego typu placówek. Stanowi to poważną barierę,
hamującą możliwość rozszerzania oferty dydaktycznej.
Szczególnie istotnym problemem, wskazanym we wnioskach o dofinansowanie, jest konieczność prowadzenia
zajęć praktycznych poza uczelnią, co przekłada się na
dodatkowe koszty funkcjonowania oraz obniża prestiż
i atrakcyjność poszczególnych uczelni. Dzięki realizacji inwestycji możliwe będzie wzbogacenie oferty dydaktycznej
tych uczelni, m.in. poprzez otwarcie nowych kierunków
i specjalizacji. W Oświęcimiu, w efekcie realizacji inwestycji, planowane jest stworzenie trzech nowych kierunków:
rolnictwa, pielęgniarstwa, wychowania fizycznego lub
dziennikarstwa, w Nowym Targu specjalizacji w zakresie
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Działanie 1.1 (Schemat A) – wskaźniki monitorowania
Nazwa wskaźnika

Wartość zakładana

Wartość osiągnięta

14

3114

14

2015

50 000

72 70716

15 000

nd

Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych oraz szkół
i placówek kształcenia ustawicznego/zawodowego

6

5

Liczba rozbudowanych, zaadaptowanych i zmodernizowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych oraz szkół i placówek kształcenia ustawicznego/zawodowego

8

1517

Liczba szkół wyższych doposażonych w aparaturę naukowo-badawczą na potrzeby
dydaktyki

8

15

Liczba studentów korzystających z infrastruktury/bazy, wspartej w wyniku
realizacji projektów

50 000

72 707

Liczba osób korzystających z infrastruktury/bazy kształcenia ustawicznego/zawodowego, wspartej w wyniku realizacji projektów

15 000

nd

WSKAŹNIKI OSI 1
WSKAŹNIK PRODUKTU
Liczba projektów z zakresu edukacji
WSKAŹNIK REZULTATU
Liczba wspartych obiektów szkolnictwa wyższego i kształcenia ustawicznego
Liczba studentów/uczniów korzystających z efektów projektów
Liczba osób korzystających z infrastruktury kształcenia ustawicznego
WSKAŹNIKI DZIAŁANIA 1.1
WSKAŹNIK PRODUKTU

WSKAŹNIK REZULTATU

ochrony środowiska, kształtowania ładu przestrzennego,
turystyki, rekreacji i ochrony zdrowia. W dłuższym horyzoncie należy oczekiwać wzrostu pozycji tych placówek
na regionalnym rynku edukacyjnym oraz poprawy dostępu
do szkolnictwa wyższego o odpowiednim standardzie dla
młodzieży z peryferyjnych części regionu.
Analizy wskaźnikowe

14 Wartość określona na podstawie liczby podpisanych umów, stan na
12.05.2011.
15 Wartość określona na podstawie sumy wskaźników Liczba szkół
wyższych doposażonych w aparaturę naukowo-badawczą oraz Liczba
wybudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół.
16 Wartość określona na podstawie sumy wskaźników Liczba studentów korzystających z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku
realizacji projektów oraz Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów. Miernik ustalony na rok
2013.
17 Wartość określona na podstawie liczby projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy bazy dydaktycznej.
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Zgodność z celami Działania
Wszystkie projekty dotychczas wybrane do dofinansowania w Działaniu 1.1 (Schemat A) są zgodne z celami
sformułowanymi na etapie programowania. Nieco ponad
jedna trzecia (13) beneficjentów deklaruje, że realizowane
przez nich inwestycje przyczynią się zarówno do podniesienia jakości i poziomu nauczania (cel 1. Działania), jak
i poprawy warunków praktycznej nauki zawodu (cel 2.).
Efekty 16 przedsięwzięć mają się przełożyć na osiągnięcie
jedynie celu pierwszego, natomiast 13 – celu drugiego.
Realizacji tych założeń służyć mają inwestycje pozwalające
na zakup niezbędnego wyposażenia i aparatury badawczo-naukowej, jak również działania polegające na rozbudowie i modernizacji bazy dydaktycznej. Należy uznać, że
efekty udzielonego wsparcia w znacznym stopniu przyczynią się do zwiększenia zarówno poziomu, jak i zakresu
nauczania małopolskich szkół wyższych, uwzględniając
szczególnie liczbę doposażonych pracowni (ponad 9018)
oraz rozbudowę i modernizację infrastruktury.
Analizując kwestię podnoszenia jakości i poziomu nauczania poprzez rozwój infrastruktury, szczególne miejsce na18 Jest to łączna liczba pracowni wspartych w ramach projektów polegających na modernizacji (pierwszy rodzaj projektów)
i doposażeniu (drugi rodzaj) bazy dydaktycznej.

WARUNKI DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY

Analiza osiągniętych wartości docelowych wskaźników
w ramach Działania 1.1 (Schemat A) wskazuje, że cele
interwencji w obszarze szkolnictwa wyższego zostaną
osiągnięte, a przyjęte dla nich mierniki – przekroczone.
Warto zwrócić szczególną uwagę na liczbę projektów
z zakresu edukacji, których jest ponad dwukrotnie więcej
niż zakładano na etapie programowania, nawet wyłączając
z zestawienia uwzględnione w kolejnej sekcji inwestycje
w obszarze szkolnictwa zawodowego (Schemat B).

2.1.3 Ocena dotychczasowej interwencji
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Dofinansowanie uczelni krakowskich w ramach NSS 2007-2013

liczba projektów
wartość dofinansowania
liczba projektów
PO IG
wartość dofinansowania
liczba projektów
PO IŚ
wartość dofinansowania
liczba projektów
MRPO oś 1.
wartość dofinansowania
liczba projektów
MRPO oś 3.
wartość dofinansowania
Procentowy udział wsparcia w ramach
osi 1. MRPO
PO KL

Akademia
Górniczo-Hutnicza

Politechnika Krakowska

Uniwersytet Jagielloński

17
165 447 821
2
50 802 735
7
150 425 789
-

4
19 935 944
1
577 738
6
31 604 198
-

6
17 024 821
33
530 494 240
4
97 111 714
6
130 055 762
1
5 734 402

41%

61%

17%

leży poświęcić projektom realizowanym przez państwowe
wyższe szkoły zawodowe (5 inwestycji), których zakres
przedmiotowy dotyczył, w głównej mierze, rozbudowy
bazy lokalowej (4 projekty). Poza przyczynianiem się
do osiągnięcia celu 1. Działania, przyczyniają się one do
zwiększenia dostępności kształcenia na poziomie wyższym dla młodzieży dotychczas pozbawionej takiej szansy.
Korzyści płynące z podejmowanych przedsięwzięć wpisują
się w założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju.

WARUNKI DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY

Abstrahując od pozytywnej oceny dofi nansowanych
projektów, dotyczącej zgodności i wpływu na realizację
założonych celów, trzeba zauważyć, że część spośród
wspartych projektów poprawi głównie komfort i jakość
samego studiowania. Uwaga ta dotyczy głównie środków wydatkowanych na budowę i modernizację bibliotek
(w sumie 4 inwestycje), które jedynie pośrednio przełożą
się na poziom i zakres nauczania.
Komplementarność
Ważnym kryterium oceny projektów dofinansowanych
dotychczas w Działaniu 1.1 (Schemat A) powinna być
ich komplementarność z innymi działaniami rozwojowymi podejmowanymi przez beneficjentów. Biorąc pod
uwagę relacje wspartych w ramach MRPO inwestycji ze
zrealizowanymi wcześniej lub realizowanymi równolegle
zadaniami można ocenić, na ile środki przekazywane
małopolskim uczelniom z różnych źródeł wydatkowane
są w sposób spójny. Pojęcie spójności powinno być przy
tym rozpatrywane na dwóch płaszczyznach: zarówno
poszczególnych jednostek, jak i generalnej sytuacji szkolnictwa wyższego w regionie. Oceniając komplementarność dofinansowanych projektów należy także pamiętać
o tym, że środki zaabsorbowane przez uczelnie z regionu
w ramach MRPO, to jedynie część wsparcia pochodzącego
z funduszy strukturalnych. W związku z tzw. linią demarkacyjną część projektów realizowana jest przy wsparciu
z ogólnopolskich programów operacyjnych (PO IG, PO IŚ,
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PO KL). Małopolskie szkoły wyższe są bardzo skuteczne
w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy – co pozwala im
na sięganie po zróżnicowane instrumenty wsparcia i znacznie ułatwia osiągnie synergii podejmowanych działań.
Praktycznie wszyscy beneficjenci Działania 1.1 (Schemat A)
deklarowali komplementarność inwestycji realizowanych
w ramach MRPO z pozostałymi działaniami własnymi.
Wyjątkiem od tej reguły są jedynie dwa indywidualne
projekty kluczowe zgłoszone przez państwowe wyższe
szkoły zawodowe, przy czym de facto one także wpisują się
w szersze plany rozwojowe uczelni. Do szczególnie istotnych wymiarów komplementarności należy zaliczyć:
• komplementarność inwestycji infrastrukturalnych
współfinansowanych w ramach MRPO z projektami „miękkimi” – dobrymi przykładami są projekty
z Działania 1.1 (Schemat A) polegające na budowie
bazy dydaktycznej dla tzw. kierunków zamawianych,
wspieranych finansowo ze środków EFS w ramach
PO KL (inwestycje Politechniki Krakowskiej na Wydziale Mechanicznym oraz Uniwersytetu Rolniczego
w Centrum Edukacji Gleboznawczej);
• komplementarność inwestycji wspartych ze środków MRPO z projektami realizowanymi w poprzedniej perspektywie finansowej, np. rozbudowa
kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Tarnowie, która doskonale wpisuje się w przedsięwzięcie realizowane w ramach ZPORR, prowadzące
do podniesienia rangi uczelni i (docelowo) do utworzenia Akademii Tarnowskiej;
• komplementarność inwestycji wspartych ze środków MRPO z projektami realizowanymi w ramach PO IŚ, np. budowa i wyposażenie laboratorium
bionanotechnologii i biodiagnostyki Akademii Górniczo-Hutniczej, będąca kontynuacją działań mających
na celu rozwój bazy dydaktycznej;
• komplementarność z projektami realizowanymi
z PO IG, np. inwestycje Uniwersytetu Jagiellońskiego
(budowa i modernizacja Stacji Górskiej w Ochotnicy
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Wykres 8. Działanie 1.1 (Schemat A) – struktura dofinansowania
(wartość projektów)

Wykres 9. Działanie 1.1 (Schemat A) – struktura dofinansowania
(liczba projektów)

24%
14
17
76%

kierunki kluczowe
pozostałe

kierunki kluczowe
pozostałe

Źródło: opracowanie na podstawie analizy wniosków
i sprawozdawczości MRPO

Źródło: opracowanie na podstawie analizy wniosków
i sprawozdawczości MRPO

Górnej), polegające na inicjowaniu działalności innowacyjnej oraz działaniach z zakresu B+R, prowadzonych
w partnerstwie z Instytutem Biocybernetyki i Inżynierii
Biomedycznej PAN, Instytutem Techniki Elektronowej
oraz Politechniką Łódzką (opracowanie systemu do
analizy zawartości substancji psychoaktywnych).
Warto także zauważyć, że zarówno w opinii Instytucji
Zarządzającej, jak i zdaniem beneficjentów Działania 1.1
(Schemat A), wsparcie przekazane małopolskim szkołom
wyższym w ramach MRPO stanowić powinno uzupełnienie wsparcia pozyskiwanego z innych źródeł. Jest to
uzasadnione wysoką pozycją poszczególnych jednostek
(przede wszystkim największych uczelni krakowskich)
na tle innych jednostek tego typu w Polsce, co zwiększa
ich skuteczność w pozyskiwaniu środków z krajowych
programów operacyjnych.

Przedsięwzięcia, które ubiegały się o dofinansowanie
w ramach Działania 1.1 (Schemat A) MRPO były oceniane
także z punktu widzenia swojej innowacyjności. Warto
przy tym zauważyć, że pojęcie to było wykorzystywane
równolegle w dwóch znaczeniach: wpływu na innowacyjność regionu (szczególnie w kontekście wykorzystywania
nowoczesnych technologii) oraz innowacyjności samego
pomysłu na projekt (który niekoniecznie musiał przekładać
się na innowacyjność regionu)19. Innowacyjność dofinansowanych przedsięwzięć zadeklarowała zdecydowana
większość beneficjentów.
Pierwsze z wymienionych podejść zastosowały przede
wszystkim uczelnie krakowskie: AGH (indywidualny
projekt kluczowy – budowa Centrum Komputerowego
oraz projekty konkursowe, m.in. budowa i wyposażenie
19 Stosowanie obydwu podejść zostało dopuszczone w kryteriach wyboru projektów.
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W przypadku części projektów dofinansowanych z Działania 1.1 (Schemat A) MRPO, innowacyjność dotyczyła istoty
poszczególnych przedsięwzięć. Grupa projektów, których beneficjenci przyjęli to podejście jest jednak bardzo
zróżnicowana, szczególnie pod względem potencjalnego
wpływu inwestycji na rozwój regionu. Wśród wspartych
projektów znalazły się przedsięwzięcia faktycznie nowatorskie w skali kraju, np. budowa laboratorium sieci
optycznych, budowa laboratoriów do badań nad źródłami
energii (projekty realizowane przez AGH).
Wsparcie przeznaczono jednak także na inwestycje na
kierunkach kształcenia niezwiązanych bezpośrednio
z priorytetami rozwojowymi regionu (Wyższa Szkoła
Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” – innowacyjność
dofinansowanego projektu polegała na wprowadzeniu
nowatorskich rozwiązań w zakresie dostępu do ocen
i treści nauczania).
Potrzeby małopolskiego rynku pracy
Na dotychczasową strukturę wsparcia w ramach Działania 1.1 (Schemat A) MRPO należy spojrzeć również
z perspektywy specyfiki regionalnego rynku pracy. Od
interwencji współfinansowanej ze środków publicznych
należy bowiem oczekiwać, aby wspierała najbardziej perspektywiczne sekcje gospodarki, które będą w przyszłości
decydować o pozycji konkurencyjnej województwa.

WARUNKI DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY

Innowacyjność

laboratoriów bionanotechnologii i biodiagnostyki, budowa
bazy do badań i dydaktyki w obszarze odnawialnych źródeł
energii), także Politechnika Krakowska (m.in. laboratorium
na Wydziale Inżynierii Lądowej) i Uniwersytet Jagielloński
(modernizacja pracowni na 4 wydziałach przyrodniczych).
Warto przy tym zauważyć, że nawet omawiane projekty
były przede wszystkim ukierunkowane na rozwój bazy
dydaktycznej uczelni, a infrastruktura badawczo-rozwojowa znajdowała się raczej na dalszym planie.
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Za zastanawiające należy uznać, że zaledwie niecałą 1/4
środków przeznaczono na wsparcie infrastruktury dydaktycznej i badawczo-rozwojowej na kierunkach uznanych
(zgodnie z kryteriami wyboru projektów) za kluczowe dla
rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, tj. przyrodniczych,
matematyczno-fizyczno-chemicznych oraz technicznych.
Taki podział środków częściowo wynika z włączenia do
listy projektów indywidualnych czterech dużych inwestycji realizowanych przez pozakrakowskie państwowe
wyższe szkoły zawodowe, które kształcą na kierunkach
o zasadniczo innym profilu.
Jednoznacznie pozytywnie należy z kolei ocenić strukturę projektów przyjętych w naborze konkursowym,
z których ponad połowa dotyczy kierunków kluczowych
dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Oznacza to
także, że szczególnie aktywne w procedurze konkursowej
projekty krakowskie dobrze dopasowały specyfikę realizowanych inwestycji do przyszłych potrzeb rozwojowych
województwa małopolskiego.

WARUNKI DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY

Analiza wniosków o dofinansowanie daje podstawy do
stwierdzenia, że beneficjenci (przynajmniej na poziomie
deklaracji) zdawali sobie sprawę z konieczności uwzględniania w założeniach projektów prognoz sytuacji na rynku
pracy. Większość beneficjentów opierała się przy tym na
analizach publikowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Krakowie, a tylko jeden beneficjent przeprowadził
badania własne. Uzasadniając zakres poszczególnych
projektów, przywoływano dwojaką argumentację:
• dostosowanie kierunku do potrzeb regionalnego rynku pracy – takie uzasadnienie występowało w większości, poddanych analizie, wniosków
o dofinansowanie. Dobrym przykładem jest projekt
realizowany przez AGH, polegający na stworzeniu
laboratorium nowoczesnych sieci optycznych w Katedrze Telekomunikacji. Pomimo dużego znaczenia
tego kierunku, brak odpowiedniego laboratorium
powodował konieczność znacznego ograniczenia wymiaru godzinowego oraz zakresu zajęć praktycznych.
W wyniku uzyskanego wsparcia stworzono pracownię,
która pozwoli na uzupełnienie tego braku;
• dostosowanie profilu kształcenia do potrzeb
regionalnego rynku pracy – argumenty tego typu
przedstawiono w przypadku większości dofinansowanych inwestycji. Beneficjenci podkreślali, że dzięki
rozbudowaniu bazy dydaktycznej oraz jej nowoczesnemu wyposażeniu możliwe będzie rozszerzenie
wymiaru zajęć praktycznych, co z kolei jest zgodne
z oczekiwaniami pracodawców. Przykładem tego typu
projektu jest inwestycja polegająca na stworzeniu
multimedialnego centrum językowego dla studentów kierunków technicznych AGH. Dzięki realizacji
projektu możliwe będzie wyposażenie absolwentów
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w wiedzę z zakresu języka obcego odpowiadającego
poszczególnym specjalizacjom.
Ogólna ocena
W ogólnym ujęciu, dotychczasową interwencję w Działaniu 1.1 (Schemat A) MRPO należy uznać za dobrze
wpisującą się w cele sformułowane na etapie programowania. Zgodnie z przyjętymi założeniami, wybrane
do dofinansowania projekty, po zakończeniu realizacji,
powinny faktycznie przełożyć się na zauważalną poprawę
stanu infrastruktury dydaktycznej małopolskich uczelni.
Dotyczy to w szczególności bazy lokalowej państwowych wyższych szkół zawodowych, w przypadku których
uzupełnione zostaną najbardziej dotkliwe braki w tym
zakresie. Należy oczekiwać, że inwestycje te pozwolą
na wzmocnienie pozycji Oświęcimia, Nowego Sącza,
Nowego Targu i Tarnowa jako ośrodków akademickich
oraz stworzą podstawy do dalszych działań sprzyjających
rozszerzaniu i podnoszeniu atrakcyjności ich oferty kształcenia na poziomie wyższym. Projekty dofinansowane
w Działaniu 1.1 (Schemat A) powinny przyczynić się także
do wzrostu atrakcyjności zaplecza dydaktycznego uczelni
krakowskich, szczególnie na kierunkach wspierających
rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Wśród wspartych
dotychczas inwestycji znalazło się względnie mniej zadań
związanych z rozbudową infrastruktury badawczo-rozwojowej, choć w części projektów cel ten został skutecznie
połączony z rozwojem bazy dydaktycznej. Należy jednak
pamiętać, że projekty bezpośrednio związane z działalnością badawczą są w bieżącym okresie programowania
raczej domeną ogólnokrajowych programów operacyjnych, w ramach których duża pula środków trafiła także
do uczelni małopolskich.
Na poziomie programowania założono także, że dofinansowane projekty powinny przyczynić się do lepszego
dopasowania oferty małopolskich szkół wyższych do
oczekiwań stawianych przed absolwentami na rynku pracy. Analiza wspartych inwestycji pozwala stwierdzić, że
beneficjenci, aplikując o środki, brali pod uwagę trendy
rozwojowe i specyfikę regionalnej gospodarki. Znajduje
to swoje odzwierciedlenie w dużej puli środków przeznaczonych na wyposażenie pracowni wykorzystywanych do
praktycznej nauki zawodu. Za dyskusyjną należy jednak
uznać strukturę sektorową rozdysponowanych środków,
w której dominują kierunki nie należące do najbardziej
priorytetowych dla rozwoju regionu.

2.1.4 Zapotrzebowanie na wsparcie
w przyszłości
Przeprowadzona powyżej ocena wsparcia przekazanego
uczelniom ze środków MRPO 2007-2013 sugeruje, że
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interwencja w ramach bieżącej perspektywy finansowej
zaspokoiła najpilniejsze potrzeby poszczególnych jednostek w zakresie rozbudowy bazy infrastrukturalnej.
Ponieważ z dużym prawdopodobieństwem dofinansowanie otrzymają wszystkie inwestycje, które pozytywnie
przeszły ocenę merytoryczną, można przypuszczać, że
podaż projektów wysokiej jakości na obecnym etapie
została wyczerpana. Ponadto, realizacja większej liczby
przedsięwzięć byłaby dla małopolskich szkół wyższych
trudna m.in. z uwagi na brak środków na sfinansowanie
wkładu własnego.
Wśród projektów dofinansowanych w Działaniu 1.1 (Schemat A) MRPO dominują inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną. Wobec nadchodzącego niżu demograficznego
należy oczekiwać, że przynajmniej część placówek może
mieć trudności z pełnym wykorzystaniem zmodernizowanej bazy infrastrukturalnej. Ponieważ małopolskie
uczelnie zagospodarowały dotychczas bardzo dużą pulę
środków pochodzących ze źródeł wspólnotowych, warto
rozważyć, czy dalsze wspieranie szkół wyższych (szczególnie ich bazy dydaktycznej) nie powinno być uzależnione
od oceny dotychczasowej skuteczności wydatkowania
środków pomocowych20.

• Autorzy raportu Polska 2030 podkreślili konieczność
stworzenia odpowiedniego systemu bodźców zachęcających absolwentów szkół średnich do wyboru kierunków strategicznych z punktu widzenia gospodarki.
Jako niezwykle istotną dla rozwoju gospodarczego
uwypuklono także potrzebę integracji i zacieśniania
współpracy pomiędzy instytucjami badawczymi i sektorem nauki a przedsiębiorcami. W tym kontekście
wykorzystanie pełnego potencjału wiąże się z przeniesieniem środka ciężkości badań z analiz podstawowych
na badania stosowane i prace rozwojowe.
• W projekcie SRWM 2011-202021 zakres tematyczny
Działania 1.1 (Schemat A) uwzględniono zarówno
w Obszarze 1. (Gospodarka wiedzy i aktywności), jak
i w Obszarze 4. (Krakowski Obszar Metropolitalny i inne
subregiony). Na pierwszy plan wysuwa się (szczególnie
w odniesieniu do uczelni krakowskich) konieczność
kompleksowego wsparcia nowoczesnych technologii,
komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych oraz wspierania branż kluczowych z punktu
widzenia rozwoju regionu. Nieco inne cele rozwojowe postawiono natomiast przed szkołami wyższymi
z pozostałych regionalnych miast akademickich (m.in.
w zakresie stymulowania rozwoju stolic subregionalnych jako ośrodków usług publicznych).

• Zakres interwencji skupionej dotychczas w ramach
Działania 1.1 (Schemat A) MRPO wpisuje się w priorytet Inteligentny rozwój strategii Europa 2020, projekty
przewodnie „Młodzież w drodze”. Ponieważ polityka
spójności ma być jednym z instrumentów realizacji
celów tego dokumentu, wsparcie rozwoju uczelni
będzie niewątpliwie należało do tych kierunków interwencji, na które najłatwiej będzie przeznaczyć
zarezerwowane dla województwa małopolskiego
środki. Szczególnie preferowane będą, na poziomie europejskim, działania związane z rozbudową
infrastruktury badawczo-rozwojowej pozwalającej
na transfer technologii/komercyjne wykorzystanie

Decydujące znaczenie dla formuły wsparcia uczelni
w kolejnej perspektywie finansowej będą miały także
wprowadzone ostatnio zmiany w systemie instytucjonalnym nauki i szkolnictwa wyższego22. Ich podstawowe założenia polegają na tym, że wraz ze stopniowym
wzrostem nakładów finansowych, wprowadzone zostaną
rozwiązania wspierające jednostki najlepiej wydatkujące
środki przekazane im na cele badawcze i dydaktyczne.
Przewidywane jest także stosowanie instrumentów stymulujących badania stosowane oraz komercjalizację prac
badawczo-rozwojowych. Bardzo silna (w skali kraju) pozycja uczelni krakowskich stawia Małopolskę w korzystnej
sytuacji, jednak zwiększenie konkurencyjności tych jednostek w skali światowej i europejskiej wymagać będzie
znacznego wsparcia ze środków zewnętrznych.

20 Więcej na ten temat w: J. Górniak (red), Ocena wpływu projektów
zrealizowanych dzięki funduszom europejskim przez uczelnie wyższe
z terenu województwa małopolskiego na wzrost konkurencyjności
gospodarczej regionu oraz wzmocnienie potencjału sektora badawczo-naukowego w województwie, Małopolskie Obserwatorium Polityki
Rozwoju, Kraków 2009.

21 Projekt nr 4 SRWM 2011-2020, z dn. 17.06 2011.
22 Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. wchodząca w życie z dniem
1 października 2011 r., dotycząca zmiany ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych
innych ustaw. Wprowadza zmiany w systemie nauczania, modelu
finansowania oraz ścieżce naukowej.
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Ważnym punktem odniesienia dla propozycji optymalnej
formy wsparcia małopolskich uczelni w kolejnej perspektywie finansowej są krajowe i europejskie dokumenty strategiczne. Ich zapisy sugerują jednoznacznie, że
znacznie silniej niż w bieżącym okresie programowania
preferowana będzie pomoc dla przedsięwzięć wspierających innowacyjność na poziomie krajowym i regionalnym. Dotyczy to zarówno kierunków kształcenia,
jak i charakteru wsparcia, i oznacza większy nacisk na
działalność badawczą, mniejszy na, stricte dydaktyczny,
wymiar funkcjonowania uczelni.

innowacji (przewodni projekt UE „Unia Innowacji”)
oraz wzmacniające pozycje wiodących ośrodków
szkolnictwa wyższego (przewodni projekt UE „Młodzież w drodze”). Kluczową rolę wskazanych powyżej kierunków wsparcia potwierdzają także diagnozy
i rekomendacje sformułowane w obowiązujących dokumentach krajowych i regionalnych.
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Podsumowując analizę uwarunkowań interwencji w obszarze szkolnictwa wyższego, w nowej perspektywie finansowej należy sformułować następujące rekomendacje23:
• Wsparcie dla uczelni akademickich. Jeszcze silniej niż w bieżącej perspektywie finansowej należy
preferować24 wsparcie dla projektów obejmujących
kształcenie i badania w dziedzinach kluczowych dla
innowacyjności regionu – np. branż zidentyfikowanych
w ramach „Foresightu technologicznego na rzecz
zrównoważonego rozwoju Małopolski” oraz w projekcie SRWM 2011-2020. Oznacza to także mniejszy niż
w bieżącej perspektywie nacisk na rozbudowę bazy
dydaktycznej – ewentualne inwestycje w tym obszarze powinny być podporządkowane nadrzędnemu
celowi, jakim jest wzrost innowacyjności gospodarki
regionalnej. Wydaje się, że optymalną formą wsparcia
pozostaną bezzwrotne dotacje, jednak ich przyznanie
powinno być uzależnione od skuteczności wykorzystania wcześniej pozyskanych funduszy.
• Wsparcie dla uczelni zawodowych. Należy kontynuować wsparcie przeznaczone dla państwowych
wyższych szkół zawodowych. W przypadku inwestycji
w tego typu placówkach konieczna jest jednak silniejsza
niż w obecnej perspektywie finansowej specjalizacja
poszczególnych jednostek oraz powiązanie pomocy
rozwojowej z efektami wydatkowania dotychczas zaabsorbowanych funduszy. Zgodnie z zapisami projektu
SRWM 2011-2020, wyższe szkoły zawodowe odgrywają przede wszystkim rolę katalizatorów rozwoju
poszczególnych ośrodków subregionalnych. W związku z tym uzasadnione wydaje się wyodrębnienie oddzielnej puli środków przeznaczonych dla uczelni ze
„stolic” poszczególnych subregionów. Pozwoli to na
opracowanie kryteriów wsparcia odpowiadających
specyfice tych ośrodków, która znacznie różni się od
sytuacji uczelni krakowskich.

2.1.5 Studia przypadków
Studium przypadku – Wyposażenie Laboratorium
Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym
Politechniki Krakowskiej
Wyposażenie Laboratorium Mechatroniki dla kierunku
Automatyka i Robotyka Politechniki Krakowskiej

Realizacja
projektu

Działanie

Wartość całkowita

Dofinansowanie

2009-2010

1.1 (Schemat A)

505 000 zł

349 969 zł

23 Zaproponowane rekomendacje dotyczą całości wsparcia skierowanego do małopolskich uczelni, tj. nie ograniczają się jedynie do regionalnego programu operacyjnego – na obecnym etapie brakuje
bowiem jakichkolwiek informacji o możliwej demarkacji pomiędzy
programami regionalnymi i krajowymi.
24 W celu koncentracji środków warto rozważyć, czy lista kierunków
kształcenia, które mogą liczyć na wsparcie, nie powinna zostać formalnie ograniczona (kryterium dostępu).

24

Bezpośrednim celem projektu jest stworzenie ram instytucjonalnych dla nowoutworzonej specjalności. Realizacja
inwestycji pozwoli na zwiększenie liczby studentów oraz
podniesienie jakości prowadzonych zajęć, w szczególności – praktycznych. W dłuższym horyzoncie czasowym
umożliwi ona zaspokojenie zapotrzebowania na wysoko
wykwalifikowaną kadrę inżynierską w zawodach priorytetowych dla rozwoju gospodarki regionalnej. Interwencja
przyczynia się do stworzenia warunków do wykorzystania
potencjału badawczo-rozwojowego placówki oraz stałej
współpracy sektora nauki i przedsiębiorstw. Tym samym
wzmocni pozycję Krakowa jako silnego ośrodka akademickiego oraz stworzy zachętę dla lokowania nowych
inwestycji w regionie.
Efekty rzeczowe projektu

Liczba
odbiorców

Nowo powstałe
miejsca pracy

Laboratorium z 16 stanowiskami
dydaktycznymi i wyposażeniem
o łącznej powierzchni 135 m2

150 studentów
rocznie

1

Projekt należy uznać za bardzo dobrze wpisujący się
w założenia MRPO. Inwestycja, polegająca na zakupie
nowoczesnego sprzętu i stworzeniu warunków do ich
efektywnego wykorzystania, umożliwia praktyczną naukę
zawodu w istotnych dla rozwoju województwa dziedzinach. Gruntownie wykształceni absolwenci będą atrakcyjnymi pracownikami na regionalnym i ponadregionalnym
rynku pracy, co powinno zwiększać zainteresowanie
kierunkiem i prowadzić do zwiększenia liczebności kadry
inżynierskiej. Ponadto, rozwój mechatroniki, nowoczesnej
i przyszłościowej gałęzi nauki, przyczyni się do rozwoju
w regionie gospodarki opartej na wiedzy.
Studium przypadku – Budowa i modernizacja
infrastruktury dydaktycznej oraz badawczo-rozwojowej Stacji Górskiej Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Ochotnicy Górnej (Gorce)
Budowa i modernizacja Stacji Górskiej w Ochotnicy Górnej

Realizacja
projektu

Działanie

Wartość
całkowita

Dofinansowanie

2007-2010

1.1 (S chemat A)

1 688 560 zł

1 181 992 zł

Bezpośrednim celem projektu jest modernizacja infrastruktury i oferty dydaktycznej Wydziału Biologii i Nauk
o Ziemi UJ poprzez powstanie terenowej stacji dydaktyczno-badawczej w Ochotnicy Górnej. Ma się to przyczynić do podniesienia jakości kształcenia na kierunkach
przyrodniczych i ścisłych na Uniwersytecie Jagiellońskim
i, w efekcie, do lepszego przygotowania studentów do
wymagań rynku pracy, co wpłynie pozytywnie na społeczno-gospodarczy rozwój województwa.
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Efekty rzeczowe projektu

Stacja badawcza z wyposażeniem
25 stanowisk dydaktycznych
i utworzenie 2 stanowisk
badawczych

Liczba
odbiorców

Nowo powstałe
miejsca pracy

500 studentów
rocznie

1

Projekt Uniwersytetu Jagiellońskiego dobrze wpisuje się
w cele MRPO. Budowa stacji doprowadzi do poprawy
jakości kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych (popyt
na absolwentów tych kierunków wzrasta). W krótkim
okresie realizacja projektu podnosi kompetencje studentów i pozwala na większe zaangażowanie w prace naukowo-badawcze uczelni, natomiast w dłuższej perspektywie
może przyczynić się do poprawy sytuacji absolwentów
na rynku pracy oraz tworzenia przewagi konkurencyjnej
regionu. Z infrastruktury korzystać będzie również kadra
naukowa, co powinno zwiększyć zakres i efektywność
prowadzonych przez nią badań. Warto zwrócić także
uwagę, że projekt może mieć znaczenie z punktu widzenia
zrównoważonego rozwoju regionu. Zastosowanie rozwiązań proekologicznych (m.in. solarów) oraz promocja
dziedzin wiedzy związanych z przyrodą powinny przyczynić się do zwiększenia wiedzy o sposobach ochrony
środowiska oraz poprawy świadomości społecznej.
Studium przypadku – Unowocześnienie
procesu dydaktycznego na kierunku
Informatyka i Ekonometria Wyższej Szkoły
Ekonomii i Informatyki w Krakowie poprzez
wyposażenie pracowni technik sieciowych
Budowa i wyposażenie pracowni technik sieciowych, przeznaczonej
dla studentów specjalności inżynierskich WSEiI w Krakowie

2009

Działanie

Wartość
całkowita

Dofinansowanie

1.1 (Schemat A)

175 437 zł

122 806 zł

Celem bezpośrednim projektu jest stworzenie pracowni
technik sieciowych. Do wyposażenia pracowni zakupione
zostaną 22 komputery stacjonarne wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia pomocnicze, takie jak: serwer,
routery, rzutnik czy switche. Projekt umożliwi rozwĳanie
kompetencji studentów w obszarach związanych z problematyką tworzenia i obsługi sieci, a także w zakresie
bezpieczeństwa oraz oprogramowania antywirusowego.
Tym samym, projekt pozytywnie wpłynie na sytuację
absolwentów uczelni na rynku pracy.
Efekty rzeczowe projektu

Wyposażenie pracowni informatycznej (wraz z oprogramowaniem) w 22 stanowiska
dydaktyczne o łącznej
powierzchni 50 m2

Liczba
odbiorców

Nowo powstałe
miejsca pracy

220 studentów
rocznie

3

25

Studium przypadku – Rozbudowa Kampusu
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Tarnowie na potrzeby tworzenia Akademii
Tarnowskiej
Budowa kompleksu budynków dydaktycznych oraz bazy sportowej
dla Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ w Tarnowie

Realizacja projektu
2009-2011

Działanie

Wartość
całkowita

Dofinansowanie

1.1 (Schemat A)

47 988 825 zł

37 318 500

Celem bezpośrednim realizowanej inwestycji jest stworzenie kompleksu budynków dla Instytutu Ochrony Zdrowia.
W dłuższym horyzoncie czasowym budowa infrastruktury
jest niezbędnym działaniem na rzecz rozwoju uczelni.
Omawiany projekt jest tylko jedną z szeregu inwestycji,
których wspólnym celem jest poszerzenie oferty dydaktycznej placówki, a w konsekwencji – przekształcenie jej
w uczelnię akademicką, która przyjmie nazwę Akademii
Tarnowskiej.
Efekty rzeczowe projektu

Hala sportowa, zespół
sportowo-rekreacyjny,
pływalnia, budynek
dydaktyczny wraz
z wyposażeniem

Liczba
odbiorców

Nowo powstałe
miejsca pracy

2821 studentów
rocznie

15 (bezpośrednio)
+25
(po zakończeniu
innych projektów)

Projekt PWSZ w Tarnowie dobrze wpisuje się w cele polityki regionalnej. Powstanie uczelni w mieście bez tradycji
akademickich spowodowało, iż dostępność wyższego
wykształcenia w regionie uległa istotnej poprawie, co
w długim okresie przyczyni się pozytywnie do rozwoju
społecznego i gospodarczego regionu. Dzięki wyposażeniu i modernizacji sal dydaktycznych wzrośnie jakość
kształcenia w PWSZ, zwiększając szanse absolwentów
uczelni na lokalnym rynku pracy.
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Realizacja projektu

Projekt Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie dobrze wpisuje się w cele MRPO. Realizacja inwestycji, czyli zakup sprzętu oraz oprogramowania do
specjalistycznej pracowni, będzie miała pozytywny wpływ
na umiejętności praktyczne studentów. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż informatyka należy do kluczowych
kierunków dla rozwoju gospodarczego regionu. Poprawa
kompetencji absolwentów, poza poprawą ich pozycji
na rynku pracy, stanowi krok w kierunku gospodarki
opartej na wiedzy i podnosi konkurencyjność regionu
w skali kraju i Europy.
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2.2 Działanie 1.1 (Schemat B)
2.2.1 Kontekst realizacji
Obecnie, zarówno w Małopolsce, jak i w całym kraju,
oferta szkolnictwa zawodowego pozostaje wyraźnie
niedostosowana do oczekiwań pracodawców. Jest to
obserwowane w szczególności w związku ze zmianami technologicznymi, które istotnie zmieniają proces
produkcji i, tym samym, wymagają nabywania szeregu
umiejętności specyficznych. Brak praktycznych umiejętności oraz kwalifikacji do obsługi nowoczesnych urządzeń
stanowi w oczach pracodawców fundamentalną barierę
w zatrudnianiu absolwentów szkół zawodowych. Za przyczynę tego stanu rzeczy uważa się wieloletnie zaniedbania
i niedoinwestowanie poszczególnych placówek – dotyczy
to wyposażenia, bazy lokalowej oraz anachronicznych
programów nauczania.

SRK 2007-2015 wskazuje na konieczność poprawy infrastruktury oświatowej sprzyjającej rozwojowi kształcenia
zawodowego (w tym – praktycznego), przede wszystkim
Mapa 1. Kształcenie ustawiczne według województw w 2010 r.

Zagadnienia związane z edukacją zakwalifikowano
w SRWM 2007-2013 do Pola A (Konkurencyjność gospodarcza) w Obszarze 1. Społeczeństwo wiedzy i aktywności.
W świetle tego dokumentu, lepiej wykształceni, twórczy
i przedsiębiorczy mieszkańcy pozwolą na podniesienie
konkurencyjności województwa. Realizacja postawionych
celów ma nastąpić poprzez tworzenie sieci doradców
edukacyjnych, propagowanie idei kształcenia ustawicznego
oraz świadczenie usług pozwalających na podnoszenie
kwalifikacji na różnych etapach życia. W szczególności,
przewidziane jest utworzenie metodycznych ośrodków
kształcenia ustawicznego, przeprowadzanie badań rynku
pracy i dostosowanie kierunków kształcenia w oparciu
o wnioski z nich płynące. Przewidziano również wsparcie
ukierunkowane na modernizację bazy dydaktycznej szkół
zawodowych oraz infrastruktury ośrodków kształcenia
ustawicznego.
Odpowiedzią na taką diagnozę i wyzwania określone
w SRWM 2007-2013 jest Działanie 1.1 (Schemat B) MRPO
Wykres 10. Kształcenie ustawiczne w Polsce i województwie
małopolskim w latach 2001-2010

%
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Dynamiczne zmiany zachodzące w gospodarce dotyczą
także osób już pracujących. Ich wiedza i umiejętności wymagają systematycznej aktualizacji i adaptacji do potrzeb
rynku pracy. Dla poszczególnych ludzi systematyczne
podnoszenie kwalifikacji pozwala na obniżenie ryzyka
utraty pracy oraz potencjalny wzrost wynagrodzenia.
Pomimo świadomości korzyści z podejmowania kształcenia ustawicznego, jego popularność, tak w regionie, jak
i w całym kraju, pozostaje względnie niska w porównaniu
do średniej europejskiej, a dynamika zmian jest umiarkowana. W 2010 r. w Małopolsce w kształceniu ustawicznym
uczestniczyło jedynie 4,8% osób w wieku 25-64, a więc
mniej niż przeciętnie w Polsce, gdzie wskaźnik ten osiągnął poziom 5,3%.

poprzez poprawę wyposażenia placówek, jak również
zwiększenie współpracy z lokalnymi pracodawcami. Takie
działanie ma na celu ułatwienie znalezienia zatrudnienia oraz podniesienie rangi wykształcenia zawodowego.
Ponadto, określanie kierunków kształcenia i napływu
absolwentów na rynek pracy ma podlegać analizom i prognozom, co pozwoli na lepsze oszacowanie struktury
wykształconych oraz dopasowanie programów dydaktycznych. Kwestia upowszechniania się kształcenia przez
całe życie w SRK 2007-2015 pozostaje silnie powiązana
z dostosowaniem oferty edukacyjnej do potrzeb rynku
pracy. W szczególności obejmuje ona poprawę dostępności (m.in. kształcenie na odległość) i jakości usług, jak
również rozszerzenie oferty edukacyjnej. Ostatecznie,
powinno to skutkować zwiększeniem zainteresowania
kształceniem ustawicznym i pozwolić na większą elastyczność w podejmowaniu pracy.

6,0
5,5

kształcenie
ustawiczne
2010 r. (w %)

5,0

6,0-7,7 (3)
5,0-6,0 (4)
4,7-5,0 (3)
4,5-4,7 (1)
3,4-4,5 (5)

4,5
4,0
3,5
3,0
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Polska

Źródło: opracowanie na podstawie danych BAEL

woj. małopolskie

Źródło: opracowanie na podstawie danych BAEL
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2007-2013. Celem głównym działania jest poprawa dostępu do bazy dydaktycznej umożliwiającej wyposażenie
mieszkańców województwa małopolskiego (młodzież i osoby
dorosłe) w umiejętności oraz kwalifikacje zapewniające dobry
start oraz możliwie stabilne funkcjonowanie na rynku pracy.
Cel ten ma zostać osiągnięty w wyniku realizacji celów
szczegółowych, które określono jako:
1. podwyższenie standardów nauczania zawodowego, umożliwiające lepsze przygotowanie do wykonywania zawodu
poprzez rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego
oraz kształcenia zawodowego;
2. poprawę dostępu do bazy służącej uczeniu się przez całe
życie oraz praktycznej nauce zawodu, która przyczyni się
do wzrostu poziomu uczestnictwa mieszkańców Małopolski w kształceniu ustawicznym oraz zawodowym.
W ramach Działania 1.1 (Schemat B) dofinansowanie
mogły uzyskać projekty realizujące jeden z dwóch rodzajów inwestycji: przedsięwzięcia obejmujące budowę,
rozbudowę i modernizację infrastruktury dydaktycznej
i teleinformatycznej placówek edukacyjnych oraz wyposażenie bazy dydaktycznej istniejących i nowotworzonych
placówek w sprzęt służący doskonaleniu zawodowemu
i praktycznej nauce zawodu.

2.2.2 Dotychczasowa realizacja
Na realizację Działania 1.1 (Schemat B) przeznaczono
pierwotnie alokację w wysokości 10 mln euro. Po zakończeniu całej procedury konkursowej, dofinansowanie
uzyskały wszystkie zgłoszone projekty, łącznie z wnioskami znajdującymi się na liście rezerwowej. Z uwagi na
wsparcie wszystkich zgłoszonych inwestycji, pozostałe
środki, w wysokości 875 480 euro, przesunięto na Działanie 1.225. Ostateczna kwota alokacji wyniosła 9 124 520
euro, co przekłada się na niemal 36 mln zł i stanowi 6%
funduszy przeznaczonych dla Osi 1. (1% wsparcia MRPO
2007-2013).
Alokacja na działanie

Podpisane umowy

35 944 222 zł

37 688 780 zł

25 Zmiana zatwierdzona Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 856/10, z dnia 20.07.2010.
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Struktura wsparcia dofinansowanych projektów może
sugerować, że głównym problemem szkół zawodowych
i ośrodków kształcenia ustawicznego jest brak odpowiedniego wyposażenia. Opinia ta została potwierdzona
podczas wywiadów z beneficjentami MRPO 2007-2013.
17 z 20 realizowanych inwestycji dotyczy doposażenia
bazy dydaktycznej. Jedynie w przypadku 3 projektów,
zakres przedmiotowy wsparcia obejmuje stworzenie
odpowiedniej infrastruktury poprzez rozbudowę i modernizację budynków. Należy jednak zauważyć, że projekty
związane z doposażeniem obejmują również niezbędne
prace adaptacyjne. Projekty infrastrukturalne zakładają
natomiast zakup sprzętu, pozwalającego na prowadzenie
zajęć dydaktycznych.
W ramach 20 realizowanych projektów wsparciem objęte
zostały 3426 szkoły w 23 miastach. Zdecydowanie najwięcej
projektów zlokalizowanych jest w obrębie Krakowa i subregionu27 krakowskiego, w dalszej kolejności sądeckiego
i podhalańskiego. Spośród 34 placówek, 9 stanowią centra
kształcenia ustawicznego i praktycznego, zlokalizowane
w 4 z 5 subregionów – w tarnowskim interwencja dotyczy
jedynie szkół zawodowych. Na uwagę zasługuje fakt, że
w zachodniej Małopolsce dofinansowanie przeznaczono
jedynie dla 3 placówek kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego, zlokalizowanych w głównych
ośrodkach miejskich subregionu, tj. w Chrzanowie, Olkuszu i Oświęcimiu.
Połowa funduszy w ramach Działania 1.1 (Schemat B)
rozdysponowana została pomiędzy projekty, w których
zakres wchodzi modernizacja oraz doposażenie placówek
kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego,
pomimo tego, że stanowią one mniej niż jedną trzecią
ogółu.
Wnioski z analizy dokumentacji projektowej i rozmów
przeprowadzonych z beneficjentami potwierdzają ogólną
diagnozę na temat kształcenia zawodowego i ustawiczne26 W przypadku Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Zakopanem wsparciem objęto zarówno szkołę zawodową, jak i powstałe
przy niej centrum kształcenia praktycznego i ustawicznego.
27 Podział terytorialny w oparciu o podział na 5 subregionów, wskazanych w projekcie Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na
lata 2011-2020.
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Lista potencjalnych beneficjentów obejmowała:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość
prawną;
• osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki;
• organizacje pozarządowe;
• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne
kościołów i związków wyznaniowych.

W ramach Działania 1.1 (Schemat B) przeprowadzono
1 konkurs, który odbył się w pierwszej połowie 2009 r.
Złożono w jego ramach 25 wniosków, z których 24 oceniono pozytywnie, na etapie oceny formalnej, natomiast po
etapie oceny merytorycznej i strategicznej wsparcie otrzymało 20 projektów. W wyniku dofinansowania wybranych
inwestycji rozdysponowano całą alokację przeznaczoną na
Działanie. Beneficjentami są jedynie jednostki samorządu
terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia.
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Wykres 11. Działanie 1.1 (Schemat B) – struktura dofinansowania
– infrastruktura i wyposażenie (wartość projektów)

Wykres 12. Działanie 1.1 (Schemat B) – struktura dofinansowania
– infrastruktura i wyposażenie (liczba projektów)
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95%
17

wyposażenie
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wyposażenie
infrastruktura

Źródło: opracowanie na podstawie dokumentacji projektowej

Źródło: opracowanie na podstawie dokumentacji projektowej

Mapa 2. Działanie 1.1 (Schemat B) – struktura wsparcia
według subregionów (liczba projektów i placówek)

Wykres 13. Działanie 1.1 (Schemat B) – struktura wsparcia
według subregionów (liczba szkół zawodowych
i placówek kształcenia ustawicznego)
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Źródło: opracowanie na podstawie dokumentacji projektowej
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Wykres 14. Wartość dofinansowania – szkoły zawodowe i ośrodki
kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego

Wykres 15. Liczba wspartych placówek – kształcenie ustawiczne
i zawodowe
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Źródło: opracowanie na podstawie dokumentacji projektowej

Źródło: opracowanie na podstawie dokumentacji projektowej
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Typ placówki

Szkoły zawodowe

Liczba placówek

25 (74% wszystkich placówek)

Łączna wartość

18 682 056 zł (50% rozdysponowanych środków)

Zidentyfikowane problemy

Zakres inwestycji

• braki w zakresie infrastruktury i sprzętu
• niedopasowanie oferty nauczania do aktualnych
potrzeb rynku pracy

Oczekiwane efekty

• zakup niezbędnego wyposażenia
• stworzenie stanowisk roboczych
• niezbędne prace adaptacyjne i modernizacyjne

• poprawa poziomu i jakości nauczania
• lepsze przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy
w zawodzie

BENEFICJENCI
zasadnicze szkoły zawodowe i zespoły szkół: samochodowe, hotelarskie, gastronomiczne, ekonomiczne, kosmetyczne, szkoła poligraficzna, szkoła specjalna
Typ projektu

Infrastruktura i wyposażenie centrów kształcenia ustawicznego

Liczba placówek

9 (26% wszystkich placówek)

Łączna wartość

18 850 540 zł (50% rozdysponowanych środków)

Zidentyfikowane problemy

Zakres inwestycji

• nieodpowiednia baza lokalowa i wyposażenie
• oferta nie odpowiadająca aktualnemu
zapotrzebowaniu rynku pracy
• duże zainteresowanie zgłaszane przez pracodawców,
chcących przeszkolić swoich pracowników

•
•
•
•

Oczekiwane efekty

budowa jednego nowego obiektu
modernizacja bazy dydaktycznej
zakup wyposażenia
stworzenie stanowisk roboczych

•
•
•
•

zwiększenie zakresu i oferty kształcenia ustawicznego
aktywizacja zawodowa
zwiększenie szans na znalezienie i utrzymanie pracy
zwiększenie zainteresowania kształceniem ustawicznym

BENEFICJENCI
centra kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego
Działanie 1.1 (Schemat B) – struktura wsparcia według subregionów – branże

Branża

Subregion

Krakowski
Tarnowski
Sądecki
Podhalański
Małopolska Zachodnia

budowlana, samochodowa (5) , elektroniczna (3), mechatroniczna (2), telekomunikacyjna (2), poligraficzna, gastronomiczna (6),
logistyczna, informatyczna (4), hotelarska (4)
budowlana, kosmetyczna (fryzjerska), samochodowa (2), mechatroniczna, spawalnicza
samochodowa (4), budowlana, hotelarska/turystyczna (3), informatyczna (2)
gastronomiczna (2), budowlana (2), architektoniczna, samochodowa (2)
budowlana (2), kosmetyczna, fryzjerska, technik biurowych, samochodowa
28

Najistotniejszym problemem dotykającym szkoły zawodowe jest niedostatek odpowiedniego wyposażenia
pracowni i warsztatów, skutkujący nieprzystosowaniem
poziomu i zakresu kształcenia do wymagań potencjalnych
pracodawców. Beneficjenci często powoływali się na
informacje uzyskane od przedsiębiorców oraz badania
prowadzone przez powiatowe urzędy pracy. Wynika
z nich, że największą słabością absolwentów szkół zawodowych jest brak kwalifikacji i umiejętności obsługi
nowoczesnych urządzeń, przez co ich wartość, jako potencjalnych pracowników, oceniana jest nisko. Zwracano
również uwagę na problemy z realizacją założeń programowych dla poszczególnych kierunków, wynikające
z niewystarczającego zaplecza sprzętowego. Skutkują one
złymi wynikami egzaminów zawodowych.
28 Cyfra w nawiasie oznacza liczbę pracowni odpowiadającą liczbie
placówek

29

Zakres inwestycji w ramach dofinansowanych projektów
obejmuje zakup niezbędnego wyposażenia, umożliwiającego stworzenie stanowisk roboczych. Uzupełnieniem
tych działań jest modernizacja istniejących pracowni oraz
adaptacja niewykorzystywanych pomieszczeń na warsztaty służące realizacji zajęć praktycznych. Inwestycje te
mają stanowić odpowiedź wobec wyzwań związanych
z koniecznością dostosowania zakresu i jakości kształcenia do obecnych wymogów rynku pracy, jak również
wymogów programowych poszczególnych kierunków.
Beneficjenci deklarują, że efekty interwencji przełożą się
na lepsze przygotowanie absolwentów do pracy w wyuczonym zawodzie, przeciwdziałając w ten sposób zjawisku bezrobocia.
Uzasadniając realizację projektów dotyczących centrów
kształcenia praktycznego i ustawicznego, benefi cjenci wskazują na analogiczne problemy do tych, które
dotykają szkół zawodowych – zwracają uwagę na zły stan
infrastruktury i przestarzałe wyposażenie. Jednocześnie
podkreślają duże zainteresowanie swoją ofertą, zgłaszane
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go, mówiącą o ich niedoinwestowaniu. Powyżej przedstawiamy je w podziale na typ placówki.
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Działanie 1.1 (Schemat B) – wskaźniki monitorowania
Nazwa wskaźnika

Wartość zakładana

Wartość osiągnięta

14

2029

14

2030

Liczba studentów/uczniów korzystających z efektów projektów

50 000

19 38331

Liczba osób korzystających z infrastruktury kształcenia ustawicznego

15 000

8 75032

Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych oraz szkół i placówek
kształcenia ustawicznego/zawodowego

6

333

Liczba rozbudowanych, zaadaptowanych i zmodernizowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych oraz szkół i placówek kształcenia ustawicznego/zawodowego

8

334

Liczba szkół wyższych doposażonych w aparaturę naukowo-badawczą na potrzeby
dydaktyki

8

nd

Liczba studentów korzystających z infrastruktury/bazy wspartej w wyniku realizacji
projektów

50 000

nd

Liczba osób korzystających z infrastruktury/bazy kształcenia ustawicznego/zawodowego wspartej w wyniku realizacji projektów

15 000

19 383

WSKAŹNIKI OSI 1.
WSKAŹNIK PRODUKTU
Liczba projektów z zakresu edukacji
WSKAŹNIK REZULTATU
Liczba wspartych obiektów szkolnictwa wyższego i kształcenia ustawicznego

WSKAŹNIKI DZIAŁANIA 1.1
WSKAŹNIK PRODUKTU

WSKAŹNIK REZULTATU
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Źródło: opracowanie na podstawie sprawozdawczości MRPO

przez pracodawców. Wynika ono głównie z szybkiego
rozwoju technologicznego poszczególnych branż, wymuszającego na pracownikach ciągłe podnoszenie kwalifikacji
zawodowych. Ze względu na dynamiczne zmiany na rynku
pracy, konieczne jest podjęcie działań, umożliwiających
stworzenie odpowiednich warunków oraz poszerzenie
oferty kształcenia ustawicznego, szczególnie uwzględniając rosnące zapotrzebowanie na podnoszenie kwalifikacji
zawodowych osób już pracujących.
Rozwiązaniu powyższych problemów służyć ma realizacja inwestycji dofinansowanych w ramach Działania 1.1
29 Wartość określona na podstawie liczby podpisanych umów, stan na
12.05.2011.
30 Wartość określona na podstawie sumy wskaźników Liczba szkół
wyższych doposażonych w aparaturę naukowo-badawczą oraz Liczba
wybudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół.
31 Jest to suma wartości dwóch wskaźników Liczba uczniów korzystających z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku realizacji projektów – którego wartość osiągnęła oraz Liczba uczniów korzystających
z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów.
32 Wartość na podstawie deklaracji zawartych we wnioskach projektów obejmujących placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego. Poziom określony dla roku 2013.
33 Wartość określona na podstawie liczby projektów realizujących inwestycje z zakresu modernizacji i rozbudowy bazy dydaktycznej
34 Jak wyżej.

30

(Schemat B). Beneficjenci planują zakup urządzeń służących praktycznej nauce zawodu, jak również niezbędne
prace modernizacyjne pracowni. Jedna z inwestycji polega na budowie nowego obiektu, przeznaczonego na
centrum kształcenia ustawicznego. Istotnym elementem
podejmowanych działań jest rozwój oferty umożliwiającej
kształcenie zaoczne i na odległość. Projekty wybrane
do wsparcia mają się przyczynić do podniesienia jakości
kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego.
Ich realizacja pozwoli na stworzenie oferty dokształcania
i zmiany kwalifikacji, adekwatnej do potrzeb pracodawców
i lokalnych rynków pracy. Beneficjenci deklarują, że będzie
to miało wpływ na zwiększenie aktywności zawodowej
mieszkańców, szczególnie w przypadku osób długotrwale
bezrobotnych.
Zakres przedmiotowy realizowanych inwestycji dotyczy
modernizacji i doposażenia 17135 pracowni dla ponad 12
35 Liczba ta ustalona została w wyniku analizy wniosków o dofinansowanie projektów, które otrzymały wsparcie w ramach działania
1.1 (Schemat B). Jednocześnie należy podkreślić, że obejmuje ona
jedynie pracownie, które zostały bezpośrednio wymienione w dokumentacji. W konsekwencji faktyczna liczba pracowni może być
większa, z uwagi na ogólnikowe opisy inwestycji mówiące jedynie
o wyposażeniu/modernizacji pracowni do praktycznej nauki zawodu, bez wymienienia konkretnej liczby i przeznaczenia.
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branż. W tabeli na str. 29 zaprezentowano zbiorcze zestawienie wspartych kierunków nauczania z uwzględnieniem
podziału na subregiony.
Analizy wskaźnikowe
Analiza osiągniętych wartości docelowych wskaźników
w ramach Działania 1.1 (Schemat B) wskazuje na spełnienie celów interwencji określonych miernikami produktu
i rezultatu.
Zakładając pomyślną realizację projektów, dla których
umowy zostały już podpisane, większość wskaźników
określona do monitorowania osi priorytetowej zostanie
przekroczona. Należy pamiętać, że podane wartości
dotyczą jedynie projektów z zakresu szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, podczas gdy poziomy
docelowe ustalone są dla całego Działania 1.1. Przekroczenie wartości docelowych poszczególnych indeksów jest
konsekwencją większej niż zakładano liczby realizowanych przedsięwzięć. Jednocześnie trzeba zwrócić uwagę
na liczbę osób korzystających z infrastruktury kształcenia
ustawicznego, której wartość określona dla roku 2013 jest
o połowę niższa niż zakładano. Jest to jedyny miernik,
którego wartość docelowa nie zostanie osiągnięta, pomimo realizacji 9 projektów skupiających się na poprawie
infrastruktury i doposażeniu tych placówek.

2.2.3 Ocena dotychczasowej interwencji
Zgodność z celami działania

Projekty wybrane do dofinansowania przyczynią się do
wzrostu poziomu i jakości nauczania. Dzięki zakupionemu
sprzętowi możliwe będzie lepsze przygotowanie stanowisk roboczych w ponad 170 pracowniach. Umożliwienie
nauki na nowoczesnym sprzęcie pozwoli na zdobycie
niezbędnych umiejętności praktycznych, których brak
uważany jest za największy mankament absolwentów
szkół zawodowych.
Komplementarność
Ocena projektów wybranych do dofinansowania wymaga
zwrócenia uwagi na komplementarność realizowanych inwestycji. W kryteriach wyboru, określonych w dokumentach programowych, zawarto preferencje dla projektów
stanowiących element szerszych inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju edukacji. Wymóg ten odnosi się
zarówno do działań zrealizowanych, jak i planowanych do
realizacji przez beneficjenta i inne podmioty. Kryteria wyboru szczególnie mocno preferowały inwestycje, których
celem jest utworzenie sieci centrów kształcenia.
Wszyscy beneficjenci Działania 1.1 (Schemat B) zaakcentowali komplementarność realizowanych inwestycji.
W większości (15) przypadków odnosi się ona do strategii rozwoju edukacji w gminach i powiatach, w jednej
czwartej przypadków beneficjenci wskazują na inicjatywy
podejmowane przez własną placówkę. 8 szkół prowadzi
lub planuje rozpoczęcie współpracy z innymi placówkami, z czego 5 dotyczy budowy Południowomałopolskiej
Sieci Edukacyjnej. Beneficjenci podkreślali również swoje
doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze
środków unĳnych, w tym w szczególności w ramach PO
KL (Działanie 9.2).
Partnerstwo

Wszystkie projekty dofinansowane w Działaniu 1.1
(Schemat B) są zgodne z celami określonymi na etapie
programowania. Większość przedsięwzięć (14) ma na
celu zarówno podwyższenie standardów nauczania, jak
i wzrost dostępności do bazy dydaktycznej. W przypadku
czterech inwestycji wskazywano jedynie na polepszenie
jakości nauczania, celem dwóch jest głównie zwiększenie
dostępności.

Kryterium odnoszące się do partnerskiego charakteru
realizowanych inwestycji jest bardzo mocno powiązane
z komplementarnością podejmowanych działań. U podstaw takiego podejścia leży założenie, że projekty realizowane przez kilku partnerów mają większy wpływ
na rozwój kształcenia zawodowego/ustawicznego niż
inwestycje prowadzone przez pojedyncze placówki.

Oceniając wpływ wspartych projektów należy zwrócić
uwagę zarówno na liczbę placówek, które zostały doposażone i zmodernizowane, jak również ich rozkład

Ponad połowa beneficjentów (11) zadeklarowała, że realizowane przez nich działania mają charakter partnerski.
W tej grupie znalazło się 5 beneficjentów tworzących

31

WARUNKI DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY

Głównym celem interwencji w ramach Działania 1.1 (Schemat B) jest poprawa dostępu do edukacji, a szczególnie do
bazy dydaktycznej umożliwiającej wyposażenie mieszkańców
Małopolski w umiejętności i kwalifikacje zapewniające dobry
start oraz stabilne funkcjonowanie na rynku pracy. Ma się
to odbyć poprzez podwyższenie standardów nauczania
zawodowego, umożliwiające lepsze przygotowanie do
wykonywania zawodu, oraz poprawę dostępu do bazy
służącej uczeniu się przez całe życie.

terytorialny. Interwencją objęto szkoły w 14 z 22 powiatów, najwięcej z nich zlokalizowanych jest w centralnej
i południowo-wschodniej Małopolsce. Łącznie wsparto
25 szkół zawodowych (13% ogółu placówek publicznych)
oraz 9 centrów kształcenia praktycznego i doskonalenia
zawodowego.
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Południowomałopolską Sieć Edukacji Zawodowej. W pozostałych przypadkach beneficjenci wskazywali na współpracę z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
ochotniczymi hufcami pracy (wskazana w 2 wnioskach),
powiatowymi urzędami pracy (2), Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Centrum Informacji Edukacji.
Projekty objęte wsparciem w ramach Działania 1.1 (Schemat B) tylko częściowo realizują wymóg partnerstwa. Na
pozytywną ocenę zasługuje inicjatywa placówek skupionych w Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej, jak również podmiotów współpracujących z urzędami
pracy. Jednocześnie trzeba podkreślić stosunkowo małą
aktywność szkół zawodowych na tym polu, w zdecydowanej większości są to bowiem samodzielne inicjatywy
centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego.
Innowacyjność
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Jednym z kryteriów wyboru projektów zgłaszanych do
wsparcia w Działaniu 1.1 (Schemat B) jest także ich innowacyjność. Jej zakres obejmuje zarówno zastosowane
rozwiązania technologiczne, jak również proponowane
metody nauczania (w tym kształcenie modułowe). W dokumentach programowych silnie zaakcentowano także
potencjalny wpływ dofinansowanych projektów na rozwój
gospodarki opartej na wiedzy, m.in. poprzez stworzenie
warunków do podjęcia lub rozwoju współpracy sektora
edukacji z sektorem gospodarki.
Wśród projektów wybranych do dofinansowania innowacyjność zadeklarowana została jedynie przez 3 beneficjentów, którzy za nowatorskie uznali zakupione, dzięki
wsparciu, wyposażenie. Dobrym przykładem tego typu
projektu jest inwestycja realizowana przez Zespół Szkół
Poligraficzno-Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza
w Krakowie, w ramach której beneficjent pozyskał sprzęt
komputerowy, oprogramowanie oraz maszyny poligraficzne i drukarskie, w tym system cyfrowego naświetlania
bezprocesowych termicznych płyt offsetowych – rozwiązanie technologiczne, innowacyjne co najmniej na
poziomie krajowym.
Jakość i zakres kształcenia
Wszyscy benefi cjenci zadeklarowali, że realizowane
przez nich projekty przyczynią się do poprawy jakości
kształcenia oraz przełożą się na poszerzenie oferty, do
czego przyczyni się rozbudowa i doposażenie bazy dydaktycznej wspartych placówek. W dłuższym horyzoncie
czasowym, nowoczesny sprzęt oraz dostosowane do
prowadzenia zajęć zaplecze lokalowe pozwolą na lepsze
przygotowanie przyszłych absolwentów do podjęcia pracy
zawodowej.
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Znaczenie tego typu inwestycji zobrazować może przykład projektu realizowanego w powiecie nowosądeckim,
którego szkoły należą do Południowomałopolskiej Sieci
Edukacji Zawodowej. Założeniem tej sieci jest współpraca
placówek o największym potencjale dydaktycznym, mogących udostępnić swoją bazę na poziomie co najmniej ponadlokalnym. Pomimo dużego potencjału i znaczenia tych
placówek, większość posiadanego przez nie wyposażenia
stanowił sprzęt wycofywany już z powszechnego użycia
w gospodarce, a stan budynków nie pozwala na montaż
nowszych urządzeń. Ponadto, w wielu szkołach (w ramach
projektu wsparciem objęto 4 placówki) nie jest możliwe
wygospodarowanie miejsca na nowe pracownie. Dzięki
środkom uzyskanym w ramach Działania 1.1 (Schemat B)
podjęto prace modernizacyjne i zakupiono wyposażenie
dla 3 kierunków kształcenia (budownictwa, technologii
drewna i hotelarstwa) oraz wyposażono 7 punktów kształcenia na odległość w szkołach zawodowych.
Ogólna ocena w kontekście potrzeb regionu
Wsparcie w Działaniu 1.1 (Schematu B) stanowi dobrą
odpowiedź na główne problemy placówek kształcenia
zawodowego i ustawicznego w województwie małopolskim. Biorąc pod uwagę liczbę złożonych wniosków oraz
dofinansowanych projektów, można uznać, że podstawowe potrzeby w tym zakresie zostały zaspokojone.
Wśród dofinansowanych projektów dominują inwestycje
związane z doposażeniem pracowni i warsztatów poszczególnych placówek. Dzięki ich realizacji atrakcyjność
kształcenia w dofinansowanych placówkach zdecydowanie wzrośnie – zarówno z perspektywy potencjalnych
uczniów, jak i ich przyszłych pracodawców. Na uwagę
zasługuje także fakt, że beneficjenci uzasadniali swoje
inwestycje informacjami uzyskiwanymi od pracodawców
i urzędów pracy.
Abstrahując od pozytywnej oceny praktycznie wszystkich
badanych inwestycji, trzeba podkreślić, że wsparcie objęło
jedynie niewielką część placówek kształcenia zawodowego
i ustawicznego. Analiza struktury złożonych wniosków
o dofinansowanie sugeruje, że zainteresowanie wsparciem
w ramach MRPO 2007-2013 nie było tak duże, jak wskazywałaby na to obiektywna diagnoza sytuacji tego typu
ośrodków. Podobnych wniosków dostarczyły informacje
uzyskane podczas badań terenowych.

2.2.4 Zapotrzebowanie na wsparcie
w przyszłości
Należy oczekiwać, że sfinansowany w ramach MRPO
rozwój bazy infrastrukturalnej placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego doprowadzi do osiągnięcia
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zauważalnych efektów rzeczowych, które docelowo powinny podnieść jakość edukacji we wspartych jednostkach.
Należy jednak pamiętać, że zapotrzebowanie na usługi
edukacyjne wysokiej jakości będzie w najbliższych latach
rosło – wynika to m.in. z trendów obserwowanych na
rynku pracy oraz wciąż bardzo niskiego odsetka pracowników uczestniczących w kształceniu ustawicznym.
Dodatkowym czynnikiem podwyższającym znaczenie
omawianych form edukacji będzie planowana reforma
kształcenia zawodowego.
Ważny kontekst dla interwencji w tym obszarze wyznaczają także obowiązujące dokumenty strategiczne.
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W obliczu przywołanych powyżej wyzwań, interwencja
w obszarze szkolnictwa zawodowego i ustawicznego
w kolejnej perspektywie finansowej powinna uwzględniać
m.in. następujące wytyczne:
• Warto rozważyć wprowadzenie jednolitego sposobu identyfikacji zapotrzebowania rynku pracy na
absolwentów poszczególnych kierunków szkół zawodowych. Obecnie panuje w tym zakresie zbyt duża
dowolność, np. część beneficjentów uzasadnia wybór
profilu kształcenia, przewidzianego do dofinansowania,
w oparciu o dane publikowane przez publiczne służby
zatrudnienia, inni natomiast powołują się na badania
zrealizowane we własnym zakresie i według własnej
metodologii. Jednolity punkt odniesienia pozwoli na
ukierunkowanie wsparcia optymalnego z punktu widzenia sytuacji panującej na rynku pracy.
• W związku z planowaną reformą szkolnictwa zawodowego, powinny być dofinansowywane w szczególności
projekty pozwalające na zakup nowoczesnego sprzętu
do nauki zawodu w centrach kształcenia praktycznego, z których mogliby korzystać uczniowie okolicznych zasadniczych szkół zawodowych. Odnosząc
się do dalszego wsparcia kształcenia ustawicznego,
warto rozważyć szersze niż dotychczas wykorzystanie
nowoczesnych form komunikacji, takich jak e-learning – może to w przyszłości pozwolić na objęcie
tą formą kształcenia osób pozostających dotychczas
poza rynkiem pracy.
• Jeszcze bardziej niż w obecnej perspektywie finansowej należy powiązać realizację projektów infrastrukturalnych, obejmujących rozbudowę bazy dydaktycznej
i jej wyposażenie w specjalistyczny sprzęt z komplementarnymi działaniami o charakterze miękkim
(programy stypendialne, praktyki zawodowe).
• Należy wprowadzić mechanizmy zachęcające do
ubiegania się o wsparcie placówki (szczególnie centra
kształcenia ustawicznego) pochodzące z tych części
województwa, które dotychczas były w tym obszarze
mało aktywne.
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• Wsparcie szkolnictwa zawodowego i ustawicznego
wpisuje się w priorytet Rozwój sprzyjający włączeniu
społecznemu strategii Europa 2020, w tym w szczególności przewodni program UE „Program na rzecz
nowych umiejętności i zatrudnienia”. W dokumencie
tym zwrócono szczególnie dużą uwagę na wspierania
procesu kształcenia w całym cyklu życia, w tym także
osób dorosłych, które w obliczu dynamicznych zmian
strukturalnych na rynku pracy zagrożone są bezrobociem oraz (w dłuższym okresie) biernością zawodową.
Silnie zaakcentowano także konieczność stworzenia
warunków do budowy partnerstwa przedstawicieli środowiska edukacyjnego oraz pracodawców, co
docelowo powinno prowadzić do lepszego dopasowania procesu kształcenia do warunków panujących
na rynku pracy.
• W raporcie Polska 2030 zwrócono uwagę na rosnące
znaczenie kształcenia przez całe życie, podkreślając
jednocześnie rosnącą rolę nieformalnych ścieżek podnoszenia kwalifikacji i zdobywania wiedzy. Działania
sprzyjające podnoszeniu aktywności pracowników
w dostosowywaniu umiejętności do aktualnych wymogów rynku pracy uznano za konieczny warunek
poprawy sytuacji na regionalnych rynkach pracy.
• W projekcie SRWM 2011-2020 zagadnienia związane
z kształceniem zawodowym i ustawicznym znalazły
swoje odzwierciedlenie w Obszarze 1. Gospodarka
wiedzy i aktywności, kierunku 1.1 Rozwój kapitału intelektualnego, działania od 1.1.2 do 1.1.7 oraz 1.4 Rozwój kształcenia zawodowego i wspieranie zatrudnienia.
W pierwszym z kierunków skupiono się na poprawie
warunków umożliwiających mobilność na rynku pracy, m.in. poprzez promowanie postaw związanych
z uczeniem się przez całe życie, rozwój oferty kształcenia ustawicznego, jak również wdrożenie rozwiązań
uznawania i potwierdzania kwalifikacji nabywanych
drogą nieformalną. Podkreślono również znaczenie
rozwiązań umożliwiających kształcenie na odległość
oraz zwiększenie poziomu uczestnictwa osób starszych w systemie kształcenia ustawicznego (w tym

wsparcie uniwersytetów trzeciego wieku). Drugi
z kierunków skupia się na kształceniu zawodowym.
W obrębie planowanych działań znalazły się, analogiczne do obecnie realizowanych w MRPO, rozwój
oferty edukacyjnej i jakości kształcenia, modernizacja
i rozwój infrastruktury. Dodatkowo zwrócono uwagę
na konieczność wsparcia kadr dla rozwoju szkolnictwa
zawodowego oraz poprawę jakości i efektywności
usług związanych z planowaniem i rozwojem kariery
zawodowej.
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2.2.5 Studia przypadków
Studium przypadku – Modernizacja
i wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego
i Ustawicznego w Zakopanem jako wzmocnienie
oferty Południowomałopolskiej Sieci Edukacji
Zawodowej
Modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
w Zakopanem

Realizacja
projektu
2009-2011

Wartość
całkowita
2 200 000 zł

Działanie
1.1 (Schemat B)

Dofinansowanie
Efekty rzeczowe projektu

1 540 000 zł

Celem bezpośrednim projektu cząstkowego powiatu
tatrzańskiego jest utworzenie nowych pracowni zawodowych. Ma się to przyczynić do zwiększenia oferty edukacyjnej oraz do poprawy warunków kształcenia uczniów
i pracy kadry nauczycielskiej. Zakończenie pełnego projektu przewiduje także szereg korzyści długofalowych dla
całego subregionu nowosądeckiego. Trwałe powiązania
między powiatami mają umożliwić młodzieży szersze
spektrum wyboru optymalnej drogi kształcenia oraz przyczynić się do powstania aktywnie działającej Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej. Dzięki wszystkim
sześciu projektom znacząco poprawiony zostanie także
dostęp do infrastruktury edukacyjnej w regionie.
Efekty rzeczowe
projektu
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149 sztuk wyposażenia dla
ZSHT oraz 653 dla ZSB

Liczba
odbiorców

Nowo powstałe
miejsca pracy

1 176 uczniów
rocznie

-

Studium przypadku – Stworzenie nowoczesnej
bazy techniczno-dydaktycznej dla potrzeb
kształcenia młodzieży z niepełnosprawnością
intelektualną
Modernizacja Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 5
w Nowym Targu

2009-2012

Działanie

Wartość
całkowita

Dofinansowanie

1.1 (Schemat B)

1 236 834 zł

863 856 zł

Modernizacja 3 pomieszczeń
dydaktycznych i 1
magazynowego, zakup 35
urządzeń dydaktycznych

Liczba
odbiorców

Nowo powstałe
miejsca pracy

150 uczniów

-

Dzięki realizacji projektu wsparcie otrzyma placówka
kształcąca osoby o wyraźnie niższych niż przeciętne szansach na rynku pracy i podwyższonym ryzyku wykluczenia
społecznego. Inwestycja pozwoli na nabycie kluczowych
współcześnie kompetencji – znajomości obsługi komputera oraz praktycznych umiejętności zawodowych, co
pozostaje zgodne z celami UE, obejmującymi włączanie
niepełnosprawnych do życia zawodowego. Pozytywnym
aspektem realizacji inwestycji są potencjalne efekty skali,
wynikające z możliwości udostępnienia nowych obiektów
innym podmiotom niż wnioskodawca.

2.3 Działanie 1.2

Inwestycja powiatu tatrzańskiego znacząco przyczyni się
do poprawy jakości kształcenia w regionie. W przypadku
szkolnictwa zawodowego zajęcia praktyczne stanowią
kluczowy element procesu edukacji – od wyposażenia
pracowni w dużym stopniu zależy, w jaki sposób będą
one przebiegać i w jakim stopniu wykorzystane zostaną
w pracy zawodowej absolwentów. Wysoko ocenić należy
także dobór placówek – budownictwo to sektor dynamicznie rozwĳający się o ciągłym zapotrzebowaniu na
pracowników, zaś turystyka jest jedną z priorytetowych
dla regionu gałęzi gospodarki.

Realizacja projektu

Celem bezpośrednim projektu jest stworzenie bazy techniczno-dydaktycznej dla potrzeb kształcenia młodzieży
w zawodach kucharz małej gastronomii i cukiernik. Jego
realizacja składa się z kilku elementów: stworzenia systemu informatycznego umożliwiającego wsparcie systemu
edukacji i poradnictwo zawodowe oraz modernizację
pracowni należących do placówki. Ma się to przyczynić
przede wszystkim do znaczącego zwiększenia zdawalności egzaminów zawodowych oraz podniesienia szans
na zatrudnienie absolwentów ZSZS.
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2.3.1 Kontekst realizacji
Rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki
opartej na wiedzy stanowi kluczowy czynnik warunkujący poprawę konkurencyjności gospodarki zarówno krajowej, jak i regionalnej. Potwierdzają to zapisy
polskich i europejskich dokumentów strategicznych.
W Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007-2013 podkreślono, że dynamicznie rozwĳający się sektor
usług informatycznych i ICT należy do potencjalnych
atutów polskiej gospodarki. Jednocześnie, pomimo dynamicznego rozwoju, poziom nasycenia nowoczesnymi
technologiami pozostaje w Polsce stosunkowo niski. Jest
to jedna z przyczyn opóźnień w budowie społeczeństwa
informacyjnego, szczególnie w porównaniu z pozostałymi krajami Unii Europejskiej. Sposobem na zmianę
tej niekorzystnej sytuacji jest systematyczna poprawa
dostępu do sieci teleinformatycznych oraz kompleksowe działania zmierzające do tworzenia elektronicznych
usług publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców
i przedsiębiorców. Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju
Kraju na lata 2007-2015, interwencji w tym obszarze
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powinna towarzyszyć przebudowa zaplecza administracji publicznej, aby w efekcie możliwe było utworzenie
systemu zintegrowanych usług elektronicznych.

Odzwierciedleniem założeń określonych w SRWM 2007-2013 są zapisy Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013. Autorzy tego dokumentu
podkreślili, że w wymiarze krajowym Małopolska jest
jednym z liderów w dziedzinie informatyzacji i rozwoju
społeczeństwa opartego na wiedzy. W Małopolsce, jako
pierwszym z województw, podjęto się m.in. stworzenia
regionalnego portalu integrującego systemy informatyczne
instytucji i urzędów administracji publicznej36. Jednocześnie w MRPO 2007-2013 zwrócono także uwagę na duże
zróżnicowanie wewnętrzne regionu w zakresie wykorzystania nowoczesnych technik informacyjnych.

36 Wrota Małopolski to projekt realizowany od 2001 r., składają się na
niego trzy komponenty: Biuletyn Informacji Publicznej, Cyfrowy
Urząd oraz część informacyjna, zawierająca wiadomości na temat
regionu.
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W ramach Działania 1.2 można było obiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących:
• budowę, rozbudowę lub modernizację sieci szerokopasmowych;
• budowę lub modernizację publicznych punktów dostępu do Internetu;
• budowę lub rozbudowę systemów autentykacji i identyfikacji użytkowników;
• budowę lub rozbudowę systemów udostępniania
e-usług publicznych;
• budowę, rozbudowę lub modernizację systemów
zarządzania z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych;
• digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego;
• rozwój infrastruktury i technologii informatycznych,
w tym zasobów obliczeniowych komputerów dużej
mocy.
Szeroki zakres możliwych form wsparcia przełożył się na
długą listą potencjalnych beneficjentów Działania, wśród
których znalazły się:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość
prawną;
• parki narodowe i krajobrazowe;
• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
• zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym
systemie ochrony zdrowia;
• jednostki naukowe;
• instytucje kultury;
• szkoły wyższe;
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Również w dokumentach strategicznych i programowych województwa małopolskiego zwrócono uwagę
na znaczenie społeczeństwa informacyjnego dla budowy gospodarki opartej na wiedzy i zrównoważonego
rozwoju społeczno-gospodarczego. W Strategii Rozwoju
Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 podkreślono, że o stopniu rozwoju cywilizacyjnego decyduje nie
tylko dostępność infrastruktury telekomunikacyjnej, lecz
także faktyczny poziom wykorzystania nowoczesnych
technologii. W związku z tym, strategię postępowania
w tym obszarze tematycznym skoncentrowano na upowszechnieniu dostępu do informacji oraz wykorzystaniu
najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych w codziennym życiu mieszkańców. Do założeń programowych
włączono:
• tworzenie i rozbudowę zintegrowanych usług publicznych dostępnych na różnych platformach cyfrowych;
• tworzenie i rozbudowę systemów usług edukacyjnych,
mających poprawić umiejętność stosowania technologii informacyjnych przez mieszkańców;
• stworzenie systemu szkoleń dla pracowników instytucji publicznych i edukacyjnych, zajmujących się promocją społeczeństwa informacyjnego w środowisku
lokalnym;
• tworzenie rozwiązań i stymulowanie działań wzmacniających spójność i aktywność społeczną (e-demokracja);
• promocję społeczeństwa informacyjnego;
• zwiększenie poziomu inwestycji w zakresie badań nad
ICT i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w gospodarce regionu.

Odpowiedzią na tak zarysowaną sytuację wyjściową
regionu jest Działanie 1.2 MRPO Rozwój społeczeństwa
informacyjnego. Interwencja w tym obszarze ma na celu
zwiększenie atrakcyjności województwa poprzez wyrównanie występujących nierówności, dzięki czemu możliwy
będzie zrównoważony rozwój całego regionu. Duży nacisk położono na polepszenie dostępności e-usług oraz
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, szczególnie
w małych miastach i na obszarach wiejskich. Za istotne
uznano także korzyści wynikające z informatyzacji administracji publicznej, zarówno pod względem kosztów
funkcjonowania, jak również poprawy efektywności pracy.
W ramach Działania 1.2 wyznaczono następujące cele:
1. zapewnienie powszechnego, szybkiego i bezpiecznego
dostępu do Internetu poprzez rozbudowę infrastruktury
społeczeństwa informacyjnego;
2. rozwój usług publicznych opartych na ICT służących polepszeniu jakości życia obywateli;
3. wykorzystanie ICT do poprawy efektywności pracy administracji publicznej;
4. rozwój zasobów obliczeniowych komputerów dużej mocy
służących budowie społeczeństwa informacyjnego.
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• organizacje pozarządowe;
• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne
kościołów i związków wyznaniowych;
• instytucje otoczenia biznesu;
• przedsiębiorcy: wyłącznie w ramach projektów
związanych z budową lub modernizacją sieci szerokopasmowych, jedynie w partnerstwie publiczno-prywatnym;
• administracja rządowa.

2.3.2 Dotychczasowa realizacja
Na realizację Działania 1.2 przeznaczono stosunkowo
dużą pulę środków – niemal 67 mln euro, co przekłada
się na ponad 263,5 mln zł. Stanowi to 41% alokacji osi 1.
MRPO 2007-2013 (około 5% alokacji całego Programu).
Większość funduszy przeznaczona została na realizację
6 indywidualnych projektów kluczowych, pozostałe rozdysponowano w procedurze konkursowej.
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Nabór konkursowy
Indywidualne projekty
kluczowe
W sumie

%

24 799 244

37

42 108 760

63

66 908 004

100

Analiza dokumentacji projektowej pozwoliła na podział
projektów dofinansowanych w ramach Działania 1.2 na
następujące grupy przedsięwzięć:
• informatyzację jednostek samorządu terytorialnego,
polegającą głównie na wprowadzeniu zintegrowanych
systemów zarządzania oraz wdrożeniu e-usług;
• informatyzację zakładów opieki zdrowotnej;
• wdrożenie systemów informacji geograficznej (GIS)
w jednostkach samorządu terytorialnego;
• digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego;
• poprawę dostępu do Internetu na terenach defaworyzowanych;
• systemy zarządzania i e-usługi w szkołach wyższych;
• pozostałe projekty.
Najwięcej dofinansowanych projektów obejmuje informatyzację jednostek samorządu terytorialnego, informatyzację zakładów opieki zdrowotnej oraz wdrożenie
systemów informacji geograficznej.

Działanie 1.2 – struktura alokacji
Alokacja (w zł)

szenia. Duża część wsparcia trafiła także do zakładów
opieki zdrowotnej39 oraz szkół wyższych.

W Działaniu 1.2 przeprowadzono jeden nabór w trybie
konkursowym, który odbył się w 2010 r. Złożono w nim
73 wnioski o dofinansowanie, spośród których 64 przeszło
pozytywnie etap oceny formalnej. Z tej puli do dofinansowania wybrano 57 projektów, wsparcie otrzymało także
5 indywidualnych projektów kluczowych. W okresie objętym niniejszym badaniem podpisano umowy na realizację
59 inwestycji, z czego 3 stanowiły projekty kluczowe37.
Dotychczas wsparte projekty zagospodarowały 46%
alokacji38 przeznaczonej na Działanie 1.2. Uwzględniając
wartość przedsięwzięć wybranych do dofinansowania, na
realizację których jeszcze nie podpisano umów (łącznie
z budową Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej), wykorzystano 89% alokacji.
Beneficjentami Działania 1.2 są w większości jednostki
samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzy-

37 Inwestycje, na których realizację nie podpisano jeszcze umów,
nie zostały wzięte pod uwagę w opisie dotychczasowej struktury
wsparcia, uwzględniono je jednak w ocenie interwencji zaprezentowanej w dalszej części rozdziału.
38 Poziom wykorzystania alokacji określony został w oparciu o dane
na temat stanu wdrażania MRPO za miesiąc kwiecień 2011 roku
z uwzględnieniem wartości w złotych.
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Pod względem wartości dofinansowania, najwięcej środków przeznaczono na inwestycje znajdujące się na liście
indywidualnych projektów kluczowych. Beneficjentami
tych przedsięwzięć są: Województwo Małopolskie (systemy zarządzania i monitoringu satelitarnego), Miasto
Kraków (system informatyczny wraz z integracją zasobów
bazodanowych) oraz Akademia Górniczo-Hutnicza (zakup
komputerów o dużej mocy obliczeniowej).
Analiza wniosków o dofinansowanie pozwala na zarysowanie głównych problemów, których rozwiązaniu służyć
ma realizacja wspartych dotychczas inwestycji. Przedstawiamy je w podziale na zaproponowane powyżej typy
projektów.
Za najistotniejsze problemy związane z informatyzacją
jednostek samorządu terytorialnego beneficjenci uznawali
niski stopień wykorzystania nowoczesnych technologii,
w tym ICT oraz brak zintegrowanych systemów zarządzania pracą poszczególnych urzędów. Braki w tym zakresie
negatywnie wpływają na efektywność pracy, wydłużając
procedury związane z funkcjonowaniem poszczególnych
instytucji, m.in. obieg dokumentów i, co za tym idzie,
załatwianie spraw petentów. Niewystarczające zaplecze
techniczne (sprzęt, oprogramowanie) przekłada się także
na niewielki zakres lub wręcz całkowity brak oferty usług
39 W dwóch przypadkach beneficjentem wsparcia przeznaczonego
dla zakładów opieki zdrowotnej są jednostki samorządu terytorialnego, jednak ze względu na faktyczne przeznaczenie dofinansowania, w analizie struktury dofinansowania, pisząc o zakładach opieki
zdrowotnej, uwzględniamy te dwa projekty.
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Nazwa projektu

Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Beneficjent

Spółka Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Wartość projektu

149 931 800 zł

Wartość dofinansowania

99 516 000 zł

Budowa Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej jest jednym z kluczowych projektów Działania 1.2, mającym decydujące znaczenie dla realizacji założeń związanych z rozwojem
społeczeństwa informacyjnego. Stanowi ona podstawowy warunek zapewnienia powszechnego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do Internetu dla mieszkańców regionu,
wpisując się w założenia i cele dokumentów strategicznych na poziomie Unii Europejskiej, Polski oraz województwa. 8 lipca br. Sejmik Województwa Małopolskiego podjął
uchwałę w sprawie powołania jednoosobowej spółki Województwa Małopolskiego pod nazwą „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie. Jej zadaniem będzie znalezienie inwestora prywatnego, zakończenie prac z tym związanych ma nastąpić do końca 2011 r. W styczniu 2012 r. złożony
zostanie wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Działania 1.2 MRPO 2007-2013. Od połowy przyszłego roku planowany jest wybór wykonawców niezbędnych do
realizacji projektu. Prace budowlane mają się rozpocząć w połowie 2013 r., zakończenie inwestycji planowane jest na 2014 r.
Zidentyfikowane problemy

• niewystarczająco rozwinięta infrastruktura
szerokopasmowa, szczególnie na obszarach
wiejskich, skutkująca niezadowalającym tempem
rozwoju usług szerokopasmowych
• bariery inwestycyjne dla przedsiębiorców
prywatnych świadczących usługi
telekomunikacyjne, szczególnie na obszarach
górzystych i wiejskich

Oczekiwane efekty

Zakres inwestycji

• budowa regionalnej sieci szkieletowodystrybucyjnej (2 mili) klasy
operatorskiej, o długości 2 tys.
kilometrów40, zawierającej niemal 500
węzłów telekomunikacyjnych
• podstawowe medium to światłowód
uzupełniany technologią radiową

publicznych świadczonych drogą elektroniczną zarówno
dla mieszkańców, jak i dla przedsiębiorców.

co przełoży się na wymierne korzyści społeczno-gospodarcze, podnosząc jakość życia w gminach i powiatach
objętych wsparciem. 40
Beneficjenci projektów polegających na budowie systemów informacji geograficznej za największą barierę uznali
brak odpowiedniego oprogramowania i infrastruktury
serwerowej. Ograniczenia te powodują, że procedury związane z pracą poszczególnych placówek ulegają
znacznemu wydłużeniu. Wśród istotnych problemów
wymieniano także brak profesjonalnych baz danych
przeznaczonych do zarządzania dokumentami, mapami
oraz specjalistycznymi informacjami dotyczącymi planów
zagospodarowania przestrzennego, ewidencji gruntów,
infrastruktury technicznej oraz zarządzania kryzysowego.
Brak zintegrowanych systemów informatycznych wydłuża

Wykres 16. Działanie 1.2 – wykorzystanie alokacji

46%

0%

20%

43%

40%

60%

11%

80%

100%

podpisane umowy
wybrane wnioski
alokocja pozostała do wykorzystania

Źródło: opracowanie na podstawie sprawozdawczości MRPO

40 Wartość prognozowana, zakładana na podstawie wskaźników Programu
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Rozwiązaniu powyższych problemów służyć ma realizacja
inwestycji dofinansowanych w Działaniu 1.2. Beneficjenci
planują zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiającego
wprowadzenie zintegrowanych systemów informatycznych pozwalających na świadczenie e-usług, w tym elektronicznej skrzynki podawczej i elektronicznego podpisu.
Jako uzupełnienie działań i rozwiązanie lokalnych problemów z dostępem do Internetu, część beneficjentów
zakłada także stworzenie publicznych punktów dostępu
do Internetu. Projekty przyjęte do dofinansowania w ramach Działania 1.2 mają pozwolić na zwiększenie liczby
i zakresu usług świadczonych on-line. To z kolei powinno
poprawić efektywność pracy poszczególnych urzędów,

• zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego
90% gospodarstw domowych oraz 100% instytucji
publicznych i przedsiębiorstw
• korzyści dla wszystkich grup społecznych oraz
zdynamizowanie wzrostu gospodarczego
• możliwość świadczenia usług szerokopasmowych NGA
o przepustowości 40 Mbit/s, w przyszłości możliwość
zwiększenia parametrów do 100 Mbit/s i więcej
• stymulowanie realizacji lokalnych projektów budowy
sieci telekomunikacyjnych

Małopolskie Studia Regionalne 2-3 (22-23) 2011

Wykres 17. Działanie 1.2 – struktura dofinansowania według typu
beneficjenta (wartość podpisanych umów).
Wartości procentowe podane w przybliżeniu

Wykres 18. Działanie 1.2 – struktura dofinansowania według
typu beneficjenta (liczba podpisanych umów)
1%
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13
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35
61%

fundacja
uczelnie wyższe
jednostki samorządu
terytorialnego

fundacja
uczelnie wyższe
jednostki samorządu
terytorialnego

instytucja kultury
zakłady opieki zdrowotnej

Źródło: opracowanie na podstawie sprawozdawczości MRPO

instytucja kultury
zakłady opieki zdrowotnej

Źródło: opracowanie na podstawie sprawozdawczości MRPO

czas poszukiwania i gromadzenia niezbędnych informacji
oraz spowalnia procedury rozpatrywania spraw zgłaszanych przez interesantów.
Zakres rzeczowy tej grupy projektów obejmuje zakup
oprogramowania umożliwiającego wprowadzenie systemów informacji geograficznej oraz integrację istniejących rozwiązań informatycznych. Typowym elementem
Wykres 19. Działanie 1.2 – struktura dofinansowania według typu
projektu (wartość podpisanych umów)

analizowanych projektów jest także stworzenie hurtowni
danych wspierających GIS oraz informatyzacja procedur
związanych z ewidencją gruntów podlegających jednostkom objętym wsparciem. Część beneficjentów planuje także wdrożenie e-usług na poziomie informacji, jak
również budowę systemów informacji turystycznej na
wybranych obszarach.
Wykres 20. Działanie 1.2 – struktura dofinansowania według typu
projektu (liczba podpisanych umów)
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Źródło: opracowanie na podstawie dokumentacji projektowej

służba zdrowia
digitalizacja zbiorów
dostęp dla mieszkańców

Źródło: opracowanie na podstawie dokumentacji projektowej

Typ projektu

Informatyzacja jednostek samorządu terytorialnego

Liczba projektów

19

Łączna wartość

26 950 602 zł (22% rozdysponowanych środków)

Zidentyfikowane problemy

• niski stopień informatyzacji skutkujący niższą
efektywnością pracy
• mały zakres lub brak e-usług
• wysokie koszty funkcjonowania

Zakres inwestycji

• zakup sprzętu i oprogramowania
umożliwiającego wdrożenie ZIS
• zakup i wdrożenie oprogramowania do
świadczenia e-usług

Oczekiwane efekty

• poprawa efektywności pracy placówki
• wdrożenie e-usług dla mieszkańców
• oszczędność kosztów związanych
z funkcjonowaniem placówki

BENEFICJENCI
Gminy: Rabka-Zdrój, Kęty, Czorsztyn, Osiek, Zator, Bolesław, Jabłonka, Bukowno, Zawoja, miasta: Tarnów i Nowy Sącz, Województwo Małopolskie
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Systemy informacji geograficznej

Typ projektu
Liczba projektów

8

Łączna wartość

23 220 702 zł (19% rozdysponowanych środków)

Zidentyfikowane problemy

• brak profesjonalnych baz danych do przechowywania
informacji na temat (planów zagospodarowania
przestrzennego, ewidencji gruntów itp.)
• niska efektywność pracy poszczególnych instytucji

Zakres inwestycji

• wprowadzenie GIS
• integracja rozproszonych systemów
informatycznych
• stworzenie hurtowni danych, wprowadzenie
e-usług

Oczekiwane efekty

• poprawa efektywności pracy, usprawnienie
obsługi petentów
• wzrost atrakcyjności gminy/powiatu dzięki
sprawniejszemu funkcjonowaniu administracji

BENEFICJENCI
Województwo Małopolskie, miasto Oświęcim, powiat myślenicki, powiat olkuski, miasto Tarnów, miasto Kraków
Poziomy e-usług w projektach dofinansowanych w Działaniu 1.2 MRPO
POZIOM 1 – INFORMACJA
udostępnianie informacji na stronach www urzędów i innych instytucji

przykłady
realizowanych
projektów

Gmina Rabka-Zdrój – w ramach projektu wprowadzona zostanie m.in. możliwość udostępniania użytkownikom spoza
UM informacji, baz danych, ewidencji oraz innych zasobów informacyjnych urzędu (dodatkowo wprowadzone zostaną usługi
elektroniczne z poziomu 2).
Zarząd Dróg Wojewódzkich – możliwość pozyskiwania danych na temat infrastruktury drogowej i z zakresu ewidencji
pasa drogowego oraz obecnej sytuacji na drogach.
Gmina Jabłonka – udostępnione zostaną informacje m.in. na temat: atrakcji turystycznych regionu, planowanych wydarzeń
kulturalnych i sportowych, utrudnień komunikacyjnych, wsparcia gminy funduszami Unii Europejskiej, powstanie również
interaktywna mapa gminy.

POZIOM 241 – INTERAKCJA JEDNOKIERUNKOWA
możliwość komunikacji z urzędem, na przykład wymiana informacji i korespondencji między obywatelem a urzędem,
na przykład przy użyciu poczty elektronicznej, formularzy on-line

przykłady
realizowanych
projektów

Gmina Jabłonka – w wyniku realizacji projektu uruchomiona zostanie elektroniczna skrzynka podawcza, stworzona możliwość
wydawania zezwoleń na lokalizacje zjazdu, urządzeń obcych oraz wszelkich prac w pasie drogowym, możliwe będzie również
ustalenie prawa do: jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego,
zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego, pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków
i słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy Jabłonka, zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,
rejestracja w ośrodku zdrowia, informacja o: poszukiwanych pracownikach, poszukiwaniu pracy, ofercie doraźnych usług.
ZZOZ w Wadowicach – wdrożony system umożliwi pacjentom planowanie wizyt oraz rejestrację za pośrednictwem
Internetu. Wyniki badań będą dostępne dla wszystkich jednostek zlecających, w tym również zewnętrznych i lekarzy, bezpośrednio
po wykonaniu i zatwierdzeniu wyników w aplikacji, bez konieczności odbioru ich na miejscu w laboratorium. Jednostkom
współpracującym system ten umożliwi również rezerwację dla pacjentów kierowanych do jednostek organizacyjnych ZZOZ
w Wadowicach terminów wykonania badań lub konsultacji we wskazanych gabinetach lub pracowniach diagnostycznych.

przykłady
realizowanych
projektów

Gmina Osiek – umożliwione zostanie dokonywanie płatności za pomocą karty przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze,
uzyskiwanie informacji o zaległościach podatkowych czy złożenie elektronicznego formularza.
Gmina Jabłonka – stworzona zostanie możliwość zarejestrowania, zmiany profilu lub rozszerzenia działalności gospodarczej,
możliwość, po uzupełnieniu stosownego formularza online, dokonania: opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, opłaty z tytułu
podatku bezpośredniego od posiadania psa, możliwość dokonania opłat za wodę i ścieki komunalne.
Gmina Szczurowa – umożliwienie klientom urzędu elektronicznego składania wniosków i śledzenia toku postępowania za
pomocą Internetu, usprawnienie składania wniosków przez klientów dzięki wykorzystaniu e-formularzy.
Gmina Klucze – umożliwienie składania formularzy przez Internet, skrócenie czasu obiegu spraw dzięki wdrożeniu
elektronicznego obiegu dokumentów, podniesienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu, zapewnienie mieszkańcom
i przedsiębiorcom dostępu do Internetu za pomocą dwóch punktów PIAP, zapewnienie pracownikom urzędu dostępu do
szerokopasmowego Internetu, wyposażenie 80 urzędników w urządzenia do składania podpisu elektronicznego.
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości – wprowadzenie funkcjonalności do tworzenia zadań domowych,
umożliwiających wysyłanie odpowiedzi przez studentów, z możliwością oceniania i z komentarzem zwrotnym do studenta oraz
raportowania oceny w systemie zarządzania.

Uzasadniając realizację projektów z zakresu informatyzacji
zakładów opieki zdrowotnej, beneficjenci koncentrowali
się na niskiej efektywności dotychczas wykorzystywanych,
tradycyjnych rozwiązań organizacyjnych. Za poważną
barierę w sprawnym funkcjonowaniu poszczególnych
instytucji uznano brak nowoczesnych systemów zarządzania i niewystarczający stopień wykorzystywania technik
39

ICT w bieżącym funkcjonowaniu placówek. Do rzadko41 W ePolsce 2006 wyróżniono 3 stopnie świadczonych usług, drugi
z nich obejmuje możliwość komunikacji z urzędem, w tym, m.in.
wymianę informacji i korespondencji między obywatelem a urzędem, np. przy użyciu poczty elektronicznej, formularzy on-line.
W przypadku podziału czterostopniowego wyszczególniono interakcję jedno- i dwukierunkową, w zależności od tego, czy urząd
odpowiada drogą on-line.

WARUNKI DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY

POZIOM 4 – TRANSAKCJA
użytkownik może się komunikować z urzędem i załatwiać sprawy, na przykład pobierać i składać deklaracje podatkowe czy wnosić opłaty
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Typ projektu

Informatyzacja zakładów opieki zdrowotnej

Liczba projektów

13

Łączna wartość

15 380 498 zł (13% rozdysponowanych środków)

Zidentyfikowane problemy

Zakres inwestycji

• niska efektywność pracy przekładająca się na niskie
standardy obsługi pacjentów
• wysokie koszty funkcjonowania
• niski poziom cyfryzacji procedur medycznych
i towarzyszących oraz e-usług (wyniki badań, obrazy
RTG)

Oczekiwane efekty

• wprowadzenie rozwiązań umożliwiających
świadczenie e-usług (e-rejestracja, e-wynik)
• wprowadzenie elektronicznego systemu obiegu
i archiwizacji wyników badań
• ucyfrowienie części procedur medycznych
(m.in. obrazy RTG)

• obniżenie kosztów funkcjonowania zakładów
opieki zdrowotnej
• zwiększenie dostępności usług medycznych
• wyższe standardy obsługi pacjentów

BENEFICJENCI
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” SP ZOZ, Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Bochni Szpital Powiatowy, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im.
dr J. Dietla w Krynicy Zdroju, Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego
w Wieliczce, Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie

Typ projektu

Dostęp do internetu dla mieszkańców

Liczba projektów

3

Łączna wartość

24 424 674 zł (2% rozdysponowanych środków)

Zidentyfikowane problemy

Zakres inwestycji

• luka cyfrowa/wykluczenie cyfrowe na terenach wiejskich
i w małych miastach
• przestarzała infrastruktura uniemożliwiająca rozwój
oferty e-usług

Oczekiwane efekty

• stworzenie na terenie gminy punktów
dostępu do Internetu w postaci PIAP
i hot-spot

• poprawa dostępu do Internetu na terenach
dotychczas defaworyzowanych
• dynamizacja peryferyjnych części regionu dzięki
wyeliminowaniu luki cyfrowej
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BENEFICJENCI
gmina Łapsze Niżne, miasto Jordanów, gmina Skawina
Typ projektu

Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego

Liczba projektów

5

Łączna wartość

6 695 479 zł (5% rozdysponowanych środków)

Zidentyfikowane problemy

• duże znaczenie zbiorów muzealnych dla rozwoju turystyki
• niszczenie cennych zasobów
• niewielki zakres świadczonych e-usług (przy rosnącym
jednocześnie zapotrzebowaniu)

Zakres inwestycji

• zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiających
digitalizację i archiwizację zbiorów
• stworzenie platformy udostępniania zasobów

Oczekiwane efekty

• zwiększenie dostępności do dóbr
kultury
• propagowanie wiedzy o regionie
• wzbogacenie oferty turystycznej
województwa

BENEFICJENCI
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Uniwersytet Jagielloński, Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, Muzeum Narodowe w Krakowie,
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki

ści należy m.in. elektroniczny obieg dokumentów oraz
elektroniczna rejestracja na badania. Wskazane braki
odbĳają się negatywnie na standardach obsługi pacjentów.
Poważnym wyzwaniem jest także oczekiwanie klientów
placówek na wprowadzenie technik informacyjnych do
bezpośredniej obsługi procedur medycznych (np. poprzez
udostępnianie wyników badań w formie cyfrowej).
Zakres inwestycji dofinansowanych w Działaniu 1.2 obejmuje zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania.
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Wdrożenie nowych rozwiązań pozwoli na zwiększenie
zakresu świadczonych usług przeznaczonych zarówno dla
pacjentów, jak i kontrahentów poszczególnych placówek,
m.in.: aplikacje typu e-rejestracja, e-kontrahent oraz
e-wynik. W celu poprawy efektywności pracy poszczególnych podmiotów beneficjenci przewidują wprowadzenie
systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz archiwizacji badań obrazowych, jak również ucyfrowienie
obrazów RTG. Elementem części projektów jest także
stworzenie systemów zarządzania zakładami radiologii.
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Typ projektu

Informatyzacja uczelni

Liczba projektów

4

Łączna wartość

18 191 677 zł (15% rozdysponowanych środków)

Zidentyfikowane problemy

• nieefektywna organizacja uczelni
• konieczność wielokrotnego powtarzania tych samych
czynność ze względu na brak odpowiedniego systemu
zarządzania
• mała oferta e-usług lub jej brak

Zakres inwestycji

• zakup i wdrożenie ZIS
• wdrożenie systemu informatycznego
dedykowanego do obsługi procesu
dydaktycznego

Oczekiwane efekty

• poprawa efektywności pracy
• zwiększenie atrakcyjności placówki w oczach
potencjalnych studentów
• rozwój umiejętności w zakresie ICT
• wdrożenie e-usług (m.in. wirtualnego dziekanatu)

BENEFICJENCI
Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Uniwersytet Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości

Wśród planowanych działań znajduje się też integracja
platform administracyjnych i medycznych w poradniach
specjalistycznych, diagnostycznych i laboratoriach. W ramach dwóch projektów na terenie wspartych placówek
stworzone zostaną punkty dostępu do Internetu (kioski
internetowe).

Część dotychczas rozdysponowanej alokacji w Działaniu
1.2 została przeznaczona na wsparcie projektów ukierunkowanych na poprawę dostępu do Internetu. Beneficjenci
tych przedsięwzięć zwracali przede wszystkim uwagę na
istnienie luki cyfrowej, w szczególności na brak rozwiązań
infrastrukturalnych pozwalających na bezprzewodowy
dostępu do sieci. To z kolei przekłada się na powstawanie
i utrzymywanie wykluczenia cyfrowego niektórych grup
społecznych. Jednocześnie w uzasadnieniach poszczególnych projektów podkreślano, że realizacja zadań w zakresie polityki społecznej pociąga za sobą konieczność
tworzenia otwartych i dostępnych publicznie punktów
dostępu do Internetu, co jest uzasadnione także z uwagi
na turystyczne funkcje poszczególnych gmin/powiatów.
Jako dodatkową przeszkodę w rozwoju społeczeństwa
informacyjnego na terenach objętych wsparciem beneficjenci wymieniali także przestarzałą infrastrukturę teleinformatyczną, ograniczającą możliwość świadczenia
e-usług.
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Beneficjenci projektów polegających na digitalizacji zasobów kultury, uzasadniając proponowany przez siebie zakres inwestycji, położyli duży nacisk na kluczowe znaczenie
zabytkowych zbiorów muzealnych dla tworzenia produktów turystycznych. Interesująca oferta w tym zakresie powinna się bowiem przyczynić do zwiększania atrakcyjności
turystycznej regionu. W dokumentacjach projektowych
podkreślano także, że optymalnym kanałem dystrybucji
produktów poszczególnych przedsięwzięć jest Internet,
który pozwoli na dotarcie do wielu grup potencjalnych
odbiorców. Obecnie jednak za poważną barierę należy
uznać bardzo niewielki zakres wykorzystania e-usług.
Deklaracje beneficjentów sugerują jednak, że w ostatnim
czasie można zaobserwować rosnące zainteresowanie
potencjalnych odbiorców taką formą partycypacji w kulturze. Planowana digitalizacja zasobów wychodzi także
42 Jest to inwestycja realizowana przez gminę Skawina. W stworzonym Multicentrum będzie można korzystać z Internetu i urządzeń
telekomunikacyjnych, ponadto będzie ono świadczyło usługi edukacyjne i rozwojowe wykorzystujące ICT w ramach 7 obszarów
funkcjonowania: MULTIKID, MULTISZTUKA, MULTIMUZYKA,
MULTINAUKA, MULTISENIOR, MULTIOBYWATEL, e-MULTI.
Prowadzone w nim będą m.in. multimedialne szkolenia i wideokonferencje.
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Beneficjenci Działania 1.2 przewidują, że zrealizowane
inwestycje przyczynią się do poprawy standardu usług
medycznych oraz zwiększą ich dostępność. Informatyzacja zakładów opieki zdrowotnej, m.in. poprzez
wprowadzenie elektronicznego obiegu i archiwizacji
dokumentów, pozwoli na zwiększenie efektywności ich
funkcjonowania. Wprowadzenie e-usług (e-rejestracja,
e-wynik) usprawni proces obsługi pacjentów, co z kolei
przełoży się na możliwość świadczenia większej liczby
usług. Dzięki rozwojowi telediagnostyki radiologicznej
możliwe będzie poszerzenie zakresu tego typu świadczeń
oraz rozwiązanie problemów związanych z niewystarczającą liczbą specjalistów tej dziedziny (warunki do
zdalnej pracy).

Zakres rzeczowy realizowanych przedsięwzięć obejmuje
stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu
(PIAP) w postaci tzw. hot-spotów. Inwestycje te zostały zlokalizowane w ośrodkach kultury, publicznych placówkach
opieki zdrowotnej i bibliotekach publicznych. W ramach
jednego z projektów zaplanowano także utworzenie multimedialnego, interaktywnego punktu dostępu do Internetu42. Zgodnie z deklaracjami beneficjentów, długofalowym
efektem realizowanych projektów będzie harmonizacja
i zrównoważenie rozwoju społecznego, szczególnie na
obszarach dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem
cyfrowym – przynajmniej na poziomie lokalnym. W szerszym kontekście beneficjenci oczekują także wpływu na
podniesienie konkurencyjności regionu oraz stworzenie warunków do pełnego wykorzystania jego zasobów
i możliwości, przede wszystkim dzięki upowszechnieniu
umiejętności posługiwania się technikami ICT.
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naprzeciw problemowi stopniowego niszczenia zbiorów,
często unikatowych z perspektywy dziedzictwa kulturowego Małopolski.
Omawiane projekty polegają na zakupie wyposażenia do
digitalizacji zbiorów muzealnych oraz wprowadzeniu rozwiązań technicznych, umożliwiających ich przechowywanie
i udostępnianie. Dzięki realizacji dofinansowanych przedsięwzięć, beneficjenci przewidują zwiększenie dostępności
cennych zasobów regionalnego dziedzictwa kulturowego.
To z kolei pozwoli na pełniejsze wykorzystanie potencjału
turystycznego Małopolski, szczególnie w zakresie turystyki
kulturowej.
Szkoły wyższe do głównych problemów zaliczają brak
zintegrowanych systemów zarządzania i nieefektywną
organizację procesu dydaktycznego, co utrudnia pełne wykorzystanie potencjału poszczególnych placówek. Rzadkie
stosowanie technologii ICT w codziennym funkcjonowaniu
uczelni powoduje konieczność wielokrotnego przeprowadzania tych samych, prostych czynności administracyjnych,
które mogłyby zostać zautomatyzowane przy pomocy
dostępnych na rynku rozwiązań informatycznych. Beneficjenci za poważny problem uznają także brak spójnych
i zintegrowanych systemów wymiany i gromadzenia danych.

Beneficjent
Wartość dofinasowania
Zidentyfikowane problemy

Zakres inwestycji
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• zły stan bezpieczeństwa na drogach Podhala
• brak zintegrowanego systemu sterowania ruchem

Beneficjent
Wartość dofinasowania

Zakres inwestycji

• nieefektywny system komunikacji wewnętrznej
i zewnętrznej
• niższa od optymalnej efektywność pracy
• wysokie koszty wyjazdów
Beneficjent
Wartość dofinasowania

• wdrożenie Inteligentnego Systemu
Transportowego
• stworzenie mobilnego centrum sterowania
ruchem
• kompletny monitoring dróg krajowych
i wojewódzkich regionu podhalańskiego oraz
wybranych dróg powiatowych

Oczekiwane efekty

• zwiększenie bezpieczeństwa na drogach
• wprowadzenie rozwiązań pozwalających na
sterowanie ruchem w zależności od aktualnej
sytuacji na drogach
• szybkie reakcje na sytuacje kryzysowe

System komunikacji video dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i jednostek organizacyjnych
Województwa Małopolskiego
Województwo Małopolskie
2 700 000 zł (2,2% rozdysponowanych środków)

Zidentyfikowane problemy

Nazwa projektu

W celu wyjścia naprzeciw tym oczekiwaniom, beneficjenci Działania 1.2 planują m.in. zakup i wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych dedykowanych
obsłudze procesu dydaktycznego i administracyjnego, zakup oprogramowania umożliwiającego świadczenie e-usług, w tym stworzenie wirtualnego dziekanatu. Część
projektów zakłada także doposażenie budynków uczelni
w odpowiednią infrastrukturę techniczną (okablowanie).
Dzięki realizacji dofinansowanych projektów beneficjenci
oczekują, że nowo wprowadzone rozwiązania przyczynią
się do zwiększenia efektywności pracy poszczególnych
placówek oraz poprawy jakości zarządzania na wszystkich
szczeblach. Jednocześnie wdrażane rozwiązania mają być
dostosowane do nowoczesnych standardów świadczenia
usług publicznych w zakresie edukacji, prowadząc także do
upowszechnienia umiejętności w zakresie wykorzystywania
ICT wśród odbiorców projektów.

Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego
Województwo Małopolskie
3 602 187 zł (2,9% rozdysponowanych środków)

Nazwa projektu

Nazwa projektu

W konsekwencji tych ograniczeń (sprzęt, oprogramowanie) uczelnie nie są w stanie dostosować swoich ofert do
oczekiwań panujących na bardzo konkurencyjnym rynku
edukacyjnym – potencjalni studenci, na co dzień korzystający z wielu rozwiązań informatycznych, zgłaszają rosnący
popyt m.in. na wprowadzenie elektronicznej platformy
kontaktów z administracją uczelni (wirtualny dziekanat).

• wdrożenie systemu komunikacji video w urzędzie
marszałkowskim i wybranych jednostkach
terytorialnych 5 subregionów województwa

Oczekiwane efekty

• poprawa efektywności pracy
• zmniejszenie kosztów funkcjonowania
• usprawnienie współpracy lokalnej, regionalnej
i zagranicznej

System zarządzania Stowarzyszenia WIOSNA obejmujący integrację z systemem zarządzania wolontariuszami w Małopolsce
Stowarzyszenie WIOSNA
195 661 zł (0,2% rozdysponowanych środków)

Zidentyfikowane problemy

• brak systemu zarządzania odpowiadającego
rosnącemu zakresowi działalności fundacji
zarówno pod względem administracji, jak
i przepływu informacji pomiędzy pracownikami
i wolontariuszami
• niewystarczające wykorzystanie ICT
• konieczność poprawy bezpieczeństwa
przechowywanych informacji

Zakres inwestycji

• stworzenie kompleksowego systemu zarządzania
fundacją pod względem administracyjnym
i komunikacyjnym
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Oczekiwane efekty

• poprawa efektywności funkcjonowania
• zwiększenie bezpieczeństwa przechowywanych
informacji
• możliwość dalszego rozwoju zakresu działalności
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Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych
w woj. małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych.
Powiat Gorlicki
1 050 998 zł (0,9% rozdysponowanych środków)

Nazwa projektu
Beneficjent
Wartość dofinasowania
Zidentyfikowane problemy

Zakres inwestycji

• konieczność dostosowania stosowanych rozwiązań
do obecnych oczekiwań czytelników
• zmiana dotychczasowego modelu biblioteki
poprzez stworzenie narzędzi ICT, pozwalających
na usprawnienie procesu zarządzania wiedzą oraz
skuteczną i kompleksową obsługę czytelnika

• zakup wyposażenia wraz z oprogramowaniem
oraz wdrożenie systemów informatycznych w 33
bibliotekach i ich filiach, łącznie 94 placówkach
• stworzenie centralnych katalogów zawierających
bazę zasobów i/lub bazę bibliograficzną
• stworzenie wyszukiwarki, łączącej zbiory
wszystkich podmiotów

Nazwa projektu
Beneficjent
Wartość dofinasowania

Oczekiwane efekty

• zapewnienie powszechnego dostępu do informacji
bibliotecznej
• uproszczenie dostępu do zbiorów (wprowadzenie
jednolitej legitymacji bibliotecznej)
• uproszczenie pracy bibliotek
• zautomatyzowanie obiegu materiałów

Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego
i wojewódzkich jednostek organizacyjnych
Województwo Małopolskie
1 499 520 zł (1,2% rozdysponowanych środków)

Zidentyfikowane problemy

• brak jednolitej platformy administrowania
mieniem wojewódzkim
• duża liczba rozproszonych nieruchomości,
skutkująca niską efektywnością pracy

Nazwa projektu
Beneficjent
Wartość dofinasowania
Zidentyfikowane problemy

• odpowiedź na rosnące potrzeby środowiska
naukowego w zakresie udostępniania dużej mocy
obliczeniowej
• możliwości posiadanego sprzętu wykorzystywane
są niemal w 100%

Zakres inwestycji

• zakup odpowiedniego sprzętu i oprogramowania
• stworzenie wspólnego Repozytorium Bazy
Danych: portalu udostępnianego w trybie
przeglądarki internetowej oraz platformy
graficznej

Oczekiwane efekty

• podniesienie sprawności i efektywności działania
samorządu
• wzrost efektywności podejmowania decyzji
• optymalizacja wykorzystania powierzchni
nieruchomości wojewódzkich
• racjonalizacja kosztów eksploatacyjnych
nieruchomości

Modernizacja ACK CYFRONET AGH – etap I43
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
7 256 375 zł (5,9% rozdysponowanych środków)
Zakres inwestycji

• rozbudowa zaplecza sprzętowego oraz
infrastruktury towarzyszącej, w tym
transformatora, urządzeń klimatyzacji
technicznej, UPS, rozdzielni
• adaptacja i modernizacja pomieszczeń hal
komputerowych

• zwiększenie mocy obliczeniowej komputerów
o 20 Tflops44 oraz powiększenie systemu
składowania danych
• pełne wykorzystanie potencjału naukowego regionu
poprzez udostępnienie rozbudowanej infrastruktury
zainteresowanym podmiotom
• rozwój współpracy krajowej i międzynarodowej
krakowskiego środowiska naukowego
• wzmocnienie jego pozycji na rynku usług naukowobadawczych

docelowe większości mierników produktu i rezultatu
zostaną przekroczone.

Analiza osiągniętych wartości docelowych wskaźników
w ramach Działania 1.2 jest utrudniona ze względu na
powiązanie większości z nich z realizacją projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa. Wartości innych wskaźników,
niezwiązanych bezpośrednio z realizacją tego przedsięwzięcia, zostaną osiągnięte lub przekroczone w efekcie
zakończenia działań, na które podpisano obecnie umowy,
poza indeksem określającym liczbę usług publicznych
oferowanych drogą online, na poziomie osi 1. Wynika to
z jednej strony z realizacji stosunkowo dużej liczby małych
projektów, z drugiej z dynamicznego spadku kosztów
realizacji inwestycji informatycznych, indukowanego postępem technologicznym. Dzięki temu udało się zrealizować znacznie więcej działań niż zakładano, a wartości
43 Projekt z listy indywidualnych projektów kluczowych.
44 Jest to jednostka wydajności układów realizujących obliczenia
zmiennoprzecinkowe, określająca liczbę tych operacji na sekundę.
1 Tflops (teraflops) równy jest 1 bilionowi operacji wykonywanych
w przeciągu sekundy.
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Pomimo to, pamiętać należy, że ocena ta opiera się na
założeniu, że wszystkie projekty, dla których podpisano
już umowy, zostaną pomyślnie zrealizowane, a ostateczne
wskaźniki produktu i rezultatu będą zgodne z wnioskiem
o dofinansowanie. Ponadto, przekroczenie wartości docelowej mierników dla Działania 1.2 wynika w dużej mierze ze spadku kosztów realizacji projektów, a więc jest
niezależne od projektantów interwencji.

2.3.3 Ocena dotychczasowej interwencji
Zgodność z celami Działania
Wszystkie projekty dofinansowane dotychczas w Działaniu 1.2 są zgodne z celami sformułowanymi na etapie
programowania. Zdecydowana większość (46) wspartych przedsięwzięć ma na celu rozwój usług publicznych
opartych na ICT, służących polepszeniu jakości życia oby-
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Analizy wskaźnikowe

Oczekiwane efekty
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Działanie 1.2 – wskaźniki monitorowania
Nazwa wskaźnika

Wartość zakładana

Wartość
osiągnięta45

Wartość osiągnięta
(Mss)46

5947
33
0

60
33
2000

0
0

bd
bd

0
0
0
0
754

90
100
100
100
754

0
142
754

2 000
142
754

0
0

Bd
Bd

0

Bd

0
0

Bd
Bd

WSKAŹNIKI OSI 1.
WSKAŹNIK PRODUKTU
Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego
w tym projektów z zakresu e-usług
Długość sieci szerokopasmowej (w km)

20
10
2 000

WSKAŹNIK REZULTATU
Liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego
650 000
w tym na obszarach wiejskich
450 000
Liczba odbiorców, którzy uzyskali dostęp do szerokopasmowego Internetu (w %),
w tym:
- gospodarstwa domowe
90
- MŚP
100
- szkoły
100
- podmioty administracji publicznej
100
Liczba usług publicznych oferowanych online
4 900
WSKAŹNIKI DZIAŁANIA 1.2
WSKAŹNIK PRODUKTU
Długość wybudowanej/rozbudowanej/zmodernizowanej sieci szerokopasmowej
2 000
Liczba uruchomionych/zmodernizowanych PIAP
120
Liczba usług publicznych uruchomionych online
150
WSKAŹNIK REZULTATU
Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu
650 000
- na obszarach wiejskich
450 000
Liczba gospodarstw domowych, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego
200 000
Internetu
Liczba MSP, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu
70 000
Liczba szkół, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu
300
Liczba podmiotów administracji publicznej, które uzyskały dostęp do szerokopa20
smowego Internetu
Liczba osób korzystających ze zdigitalizowanych zasobów
120 000

0
294 844

Bd
48

294 844
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Źródło: opracowanie na podstawie sprawozdawczości MRPO

wateli (drugi cel szczegółowy Działania 1.2). W drugiej
kolejności beneficjenci wskazywali także na poprawę
pracy administracji publicznej (trzeci cel szczegółowy).
Cztery projekty polegają na zapewnieniu powszechnego dostępu do Internetu (pierwszy cel szczegółowy),
natomiast jeden projekt przyczynia się do zwiększenia
dostępnej mocy obliczeniowej komputerów (czwarty cel
szczegółowy).
Należy jednocześnie zaznaczyć, że ze względu na kompleksowy charakter dofinansowanych inwestycji i realizowanych w ich ramach rodzajów projektów, 24 z 6149
przedsięwzięć wpisuje się w więcej niż jeden z celów
45 Wariant bez MSS.
46 Wariant zakładający realizację MSS.
47 Wartość podana na podstawie liczby podpisanych umów, stan na
12.05.2011.
48 Wartość określona w oparciu o deklaracje beneficjentów zawarte
we wnioskach o dofinansowanie, podana na rok 2013.
49 W tej części raportu uwzględniono również projekty wybrane do
dofinansowania, na których realizację nie podpisano umów w okresie podlegającym zakresowi niniejszego badania.

44

szczegółowych badania. Najczęściej łączonymi celami
są: poprawa efektywności pracy administracji publicznej i polepszenie jakości życia obywateli. Powiązanie to
można uzasadnić spodziewanym przełożeniem większej
efektywności pracy funkcjonowania wspartych podmiotów na standardy obsługi interesantów poszczególnych
instytucji oraz poszerzeniem oferty e-usług, znacznie
ułatwiających załatwianie spraw urzędowych. Warto
jednak podkreślić, że ocena faktycznego wystąpienia
oczekiwanego przez beneficjentów oddziaływania będzie
możliwa dopiero w ramach kompleksowej ewaluacji
ex-post.
Zgodność z zapotrzebowaniem na efekty projektu
Uzasadnieniem realizacji inwestycji w obszarze rozwoju
społeczeństwa informacyjnego nie może być jedynie unowocześnienie funkcjonowania poszczególnych jednostek.
Ważnym czynnikiem wyboru przedsięwzięć wspieranych ze źródeł publicznych powinien być także stopień
zapotrzebowania na efekty proponowanych rozwiązań
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wśród ich potencjalnych odbiorców. Co do zasady, beneficjenci Działania 1.2, tworząc założenia projektów, wzięli
pod uwagę występowanie realnego popytu na e-usługi,
w większości identyfikując je po stronie ostatecznych
odbiorców. Największy nacisk na występowanie faktycznego zapotrzebowania na efekty rzeczowe dofinansowanych inwestycji kładli beneficjenci projektów związanych
z informatyzacją jednostek samorządu terytorialnego,
poprawą dostępu do Internetu na terenach zagrożonych
wykluczeniem cyfrowym oraz informatyzacją zakładów
opieki zdrowotnej. Oznacza to, że większość wspartych
w ramach Działania 1.2 projektów wychodzi naprzeciw
potrzebom końcowych użytkowników/odbiorców, którzy
coraz częściej korzystają z e-usług świadczonych przez
sektor prywatny i oczekują podobnych udogodnień w sektorze publicznym.
Zasięg projektów

Do pierwszej grupy projektów, tj. inwestycji o zasięgu
co najmniej ponadlokalnym należą wszystkie przedsięwzięcia, których potencjalne oddziaływanie wykracza
znacznie poza obszar pojedynczej jednostki samorządu
terytorialnego i których zakres obejmuje integrację co
najmniej kilku systemów informacyjnych działających dotychczas niezależnie od siebie. Należałoby ocenić, że to
właśnie projekty tego typu najlepiej wpisują się w cele
Działania 1.2, ponieważ ich realizacja przekłada się na
wymierne efekty widoczne na poziomie całego regionu.
Do omawianej grupy należy przede wszystkim zaliczyć
przedsięwzięcia realizowane przez Województwo Małopolskie, a wśród nich:
45

Druga grupa projektów, tj. inwestycji o zasięgu lokalnym,
obejmuje przede wszystkim przedsięwzięcia zgłaszane
przez lokalną administrację samorządową (informatyzacja
urzędów i rozbudowa modułu e-usług, poprawa dostępu
do Internetu) oraz zakłady opieki zdrowotnej. W przypadku większości tego typu projektów nie należy raczej
oczekiwać efektów zauważalnych na poziomie całego
regionu, choć oczywiście bardzo prawdopodobne jest
osiągnięcie satysfakcjonujących rezultatów na szczeblu
lokalnym. Warto jednak rozważyć, czy do stosunkowo
typowych problemów występujących na terenie całego
regionu (zapotrzebowanie na usługi typu e-urząd, e-rejestracja czy też e-wynik) bardziej adekwatne nie byłoby
wprowadzenie rozwiązań o charakterze systemowym,
obejmujących całe województwo lub przynajmniej większą
jego część. Pomimo słusznych założeń praktycznie wszystkich projektów w tej grupie, przyjęta formuła interwencji
(wspieranie inicjatyw lokalnych) wydaje się być nie w pełni
uzasadniona z ekonomicznego punktu widzenia.
Ostatnią z grup projektów są inwestycje realizowane przez
instytucje regionalne. Polegają one zazwyczaj na wprowadzeniu rozwiązań technologicznych i organizacyjnych,
obejmujących tylko jeden podmiot, jednak z uwagi na
zasięg jego oddziaływania nie można ich zakwalifikować
do przedsięwzięć lokalnych. Do tej grupy projektów zaliczamy przedsięwzięcia zgłoszone przez instytucje kultury
(obejmujące digitalizację zasobów) oraz szkoły wyższe
(obejmujące opracowanie i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie procesem dydaktycznym).
Komplementarność
Komplementarność projektów należy do kluczowych
kryteriów wyboru przedsięwzięć współfinansowanych ze
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Zgodnie z założeniami, sformułowanymi na etapie programowania, interwencja w ramach Działania 1.2 MRPO
miała przełożyć się na przyspieszenie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie małopolskim.
Aby ocenić, w jakim stopniu wybrane do dofinansowania
projekty wpisują się w ten cel, warto zwrócić uwagę
na zasięg poszczególnych inwestycji. Można bowiem
przyjąć, że jedynie przedsięwzięcia skierowane do jak
największej grupy odbiorców, a więc o dużym zasięgu
oddziaływania, mogą doprowadzić do efektów zauważalnych na poziomie regionu. Warto także zauważyć,
że wspieranie projektów obejmujących jak największą
liczbę instytucji-beneficjentów jest szczególnie uzasadnione w przypadku e-usług. Opracowanie i wdrożenie
systemów informatycznych charakteryzuje się dużymi
korzyściami skali, dlatego też włączenie do przedsięwzięcia kolejnych podmiotów prowadzi do znacznego
obniżenia jednostkowego kosztu inwestycji. Projekty
wsparte dotychczas w Działaniu 1.2 podzielić można
zasadniczo na trzy grupy: inwestycje o zasięgu co najmniej ponadlokalnym, inwestycje o zasięgu lokalnym
oraz inwestycje instytucji regionalnych.

• budowa inteligentnego systemu zarządzania ruchem
na Podhalu, dzięki któremu monitoringiem objęte
zostaną wszystkie drogi krajowe i regionalne oraz
wybrane drogi lokalne. Wdrożone rozwiązanie pozwoli
nie tylko na stałą obserwację, umożliwiającą szybkie
reakcje w sytuacjach kryzysowych, możliwe będzie
również informowanie o bieżącej sytuacji wszystkich
uczestników ruchu drogowego;
• integracja systemów zarządzania drogami województwa małopolskiego, pozwalająca na stworzenie bazy
danych ułatwiającej zarządzanie i administrowanie
drogami na terenie całego regionu;
• rozwój platformy e-usług dla mieszkańców całej Małopolski, stanowiącej kontynuację działań zapoczątkowanych budową Wrót Małopolski, umożliwiający
komunikację z urzędami z jednego miejsca;
• budowa Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej, obejmującej swoim zasięgiem 90% gospodarstw domowych
oraz 100% instytucji publicznych i przedsiębiorstw.
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źródeł wspólnotowych. W przypadku inwestycji w obszarze Działania 1.2 MRPO jest to cecha szczególnie pożądana przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze,
rozwój społeczeństwa informacyjnego jest procesem na
tyle skomplikowanym, że wymaga wzajemnie się uzupełniającej aktywności wielu podmiotów, koniecznej do
osiągnięcia pewnej masy krytycznej. Po drugie, wspieranie społeczeństwa informacyjnego polega na realizacji inicjatyw w bardzo wielu obszarach tematycznych.
Przykładowo, aby możliwe było faktyczne wprowadzenie
e-usług w sektorze publicznym, konieczne jest stworzenie odpowiedniej infrastruktury dostępu do Internetu,
dostarczenie poszczególnym instytucjom odpowiedniego
sprzętu i oprogramowania, zaprojektowanie oraz wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych, a także uświadomienie
i przeszkolenie ostatecznych odbiorców.
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Analiza projektów dofinansowanych w Działaniu 1.2 pozwala na sformułowanie oceny, że beneficjenci w dużej
mierze zdawali sobie sprawę z dużego znaczenia komplementarności inwestycji wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego. Warto przy tym zaznaczyć, że
zazwyczaj wskazywali oni na działania własne (realizowane obecnie lub w przeszłości) jako komplementarne
z projektami dofinansowanymi w ramach MRPO. Dobry
przykład takiego podejścia prezentuje Muzeum Narodowe
w Krakowie, które działania związane z informatyzacją
i digitalizacją finansuje z wielu alternatywnych, względem
MRPO, źródeł – m.in. ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko oraz programów ramowych
Komisji Europejskiej.
Jedynie około 1/4 beneficjentów zadeklarowało, że wsparte inwestycje uzupełniają się z przedsięwzięciami realizowanymi przez inne podmioty. Praktycznie wszyscy
beneficjenci deklarowali natomiast komplementarność
dofinansowanych projektów z obowiązującymi dokumentami strategicznymi krajowymi oraz regionalnymi.
Oceniając dotychczasową strukturę wsparcia w Działaniu
1.2 MRPO warto zauważyć, że wiele z dofinansowanych
projektów będzie bardzo dobrą podstawą do podejmowania komplementarnych działań w przyszłości. Będzie
to w szczególności możliwe w podmiotach, które dzięki
wsparciu z MRPO dopiero rozpoczęły proces swojej informatyzacji, m.in. poprzez zakup odpowiedniego sprzętu
i oprogramowania.
Kompleksowość
W procedurze konkursowej w Działaniu 1.2 kryteria
wyboru projektów preferowały przedsięwzięcia kompleksowe, polegające na realizacji więcej niż jednego
elementu, w ramach pojedynczej inwestycji (np. doprowa46

dzenie łącza i stworzenie stanowisk komputerowych dla
mieszkańców w ramach tworzenia publicznych punktów
dostępu do Internetu). Kompleksowość realizowanych
projektów ocenić należy wysoko – wszystkie inwestycje
realizowane w ramach Działania 1.2 łączą w sobie różne
elementy, służące rozwiązaniu zdiagnozowanych problemów i wyzwań. Dotyczy to w szczególności:
• budowy i modernizacji publicznych punków dostępu do Internetu, w przypadku których zakres prac
obejmuje zarówno zapewnienie łączy internetowych,
stanowisk dostępu, jak również przygotowanie dostępu bezprzewodowego. Przykładem takiej inwestycji
jest projekt realizowany przez gminę Skawina, polegający na stworzeniu odpowiedniej infrastruktury
(doprowadzenie łącza szerokopasmowego z możliwością połączenia bezprzewodowego) oraz instalacji
25 stanowisk komputerowych wraz z niezbędnym
wyposażeniem;
• systemów zarządzania, w których przewidywane jest
wprowadzenie GIS oraz systemów elektronicznego
obiegu i archiwizacji dokumentów. Przykładem tego
typu projektu jest inwestycja Zarządu Dróg Wojewódzkich obejmująca rozbudowę infrastruktury serwerowej, zakup sprzętu i oprogramowania, opracowanie
i wdrożenie systemów zarządzania i hurtowni danych
oraz szkolenia użytkowników i administratorów;
• digitalizacji zasobów kultury – w przypadku tych projektów przewidywany jest zarówno zakup urządzeń
do ucyfrowienia obrazu, jego archiwizacji, jak i przygotowanie platform/stron www, udostępniających
zdigitalizowane zbiory. Przykładem takiej inwestycji
jest projekt Muzeum Narodowego w Krakowie.
Innowacyjność
Projekty wybrane do dofinansowania w Działaniu 1.2
MRPO warto poddać analizie także z punktu widzenia ich
innowacyjności. Jest to zagadnienie o tyle interesujące,
że inwestycje w obszarze społeczeństwa informacyjnego
niejako z definicji powinny charakteryzować się innowacyjnością, chociażby z powodu swojego powiązania
z technikami ICT. W konsekwencji, praktycznie wszyscy
beneficjenci Działania 1.2 w przedłożonej dokumentacji
zadeklarowali, że realizowane przez nich projekty należy uznać za innowacyjne. Wśród poddanych analizie
przedsięwzięć można jednak znaleźć zarówno działania
o faktycznie nowatorskim (w skali regionu lub nawet kraju)
charakterze, jak i inwestycje, które stanowią novum co
najwyżej na szczeblu lokalnym. Z uwagi na duże zróżnicowanie Małopolski pod względem poziomu dostępu
do różnych elementów społeczeństwa informacyjnego, można pokusić się o ocenę, że wspieranie obydwu
wymiarów innowacyjności (tj. zarówno „lokalnego” jak
i „globalnego”) należy uznać za uzasadnione.
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• „Lokalny” wymiar innowacyjności należy rozpatrywać
przede wszystkim z perspektywy spójności wewnętrznej regionu. Inwestycje związane z informatyzacją oraz
uruchomieniem e-usług mogą nie być nowatorskie
z perspektywy krajowej lub wojewódzkiej, jednak na
poziomie lokalnym mają szansę stać się ważnym czynnikiem wspierającym rozwój niektórych elementów
społeczeństwa informacyjnego. Przykładem tego typu
projektów są inwestycje realizowane przez większość
jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów
opieki zdrowotnej.
• „Globalny” wymiar innowacyjności powinien być
z kolei oceniany przede wszystkim przez pryzmat
potencjalnego wpływu na konkurencyjność całego
województwa. Taki charakter mają m.in. projekty
wprowadzające zintegrowane systemy informatyczne, realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
i Województwo Małopolskie (np. budowa systemów
do monitoringu satelitarnego).
Ogólna ocena
Ogólna ocena inwestycji wybranych do dofinansowania
w Działaniu 1.2 MRPO wymaga skonfrontowania ich zakresu z założeniami określonymi na etapie programowania. Z uwagi na zróżnicowany charakter poszczególnych
celów szczegółowych, poniżej oceniamy je przez pryzmat
powiązanych z nimi projektów.

Od projektów dofinansowanych w Działaniu 1.2 oczekiwano także poprawy efektywności funkcjonowania
administracji publicznej oraz (w konsekwencji) podnie47

2.3.4 Zapotrzebowanie na wsparcie
w przyszłości
Na obecnym etapie nie jest możliwa jednoznaczna ocena
stopnia, w jakim projekty wybrane do dofinansowania
w Działaniu 1.2 MRPO zaspokajają potrzeby województwa małopolskiego w zakresie rozwoju społeczeństwa
informacyjnego.
• W przypadku inwestycji infrastrukturalnych, ostateczna
ocena jest w oczywisty sposób uzależniona od budowy
Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej. Jeśli projekt ten
zostanie ostatecznie zrealizowany, zapotrzebowanie regionu na sieć szkieletową zostanie skutecznie
zagospodarowane. Oznacza to, że w przyszłości do
głównych wyzwań będzie należało zapewnienie dostępu do sieci nowych generacji, szczególnie szybkich
i bardzo szybkich łączy.
• W przypadku wsparcia e-usług sytuacja jest o tyle
skomplikowana, że w ramach MRPO zrealizowano
dużo inwestycji o bardzo zróżnicowanej skali oddziaływania. Część z nich pozwoliła na kompleksowe
rozwiązanie istotnych problemów rozwojowych na
poziomie całego regionu. Z drugiej jednak strony,
wiele inwestycji nie przyczyni się do osiągnięcia zadowalających efektów na szczeblu regionalnym. W konsekwencji, niektóre obszary tematyczne (np. służba
zdrowia) ciągle będą wymagać realizacji złożonych,
systemowych projektów wprowadzających e-usługi
na poziomie całego województwa. Przedsięwzięcia tego typu charakteryzują się nie tylko większą
funkcjonalnością dla potencjalnych użytkowników,
lecz także są bardziej uzasadnione z ekonomicznego
punktu widzenia.
Ważny kontekst dla kształtu interwencji w obszarze społeczeństwa informacyjnego wyznaczają także obowiązujące dokumenty strategiczne – na poziomie regionalnym,
krajowym i europejskim.
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Po pierwsze, interwencja w ramach Działania 1.2 MRPO
miała przyczynić się do zapewnienia powszechnego i szybkiego dostępu do Internetu. Na etapie programowania,
w wielu częściach regionu szerokopasmowy Internet był
niedostępny zarówno dla mieszkańców, jak i przedsiębiorców. Odpowiedzią na ten problem miała być budowa
Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej. Podczas prac nad
niniejszym raportem nie rozpoczęła się jeszcze realizacja tej inwestycji, a szanse na zakończenie jej w ramach
MRPO były oceniane przez część interesariuszy Programu
jako niewielkie. Gdyby jednak rzeczowe zamknięcie tego
przedsięwzięcia miało miejsce przed zakończeniem wdrażania MRPO, osiągnięcie założonego celu szczegółowego
będzie jak najbardziej możliwe. W przeciwnym wypadku,
wiele bardziej peryferyjnych części regionu pozostanie
bez dostępu do szerokopasmowego Internetu, a realizacja
inwestycji o zakresie zbliżonym do MSS będzie musiała
zostać przesunięta na kolejny okres programowania lub
sfinansowania z innych źródeł niż EFRR. Luki po MSS nie
mają szansy wypełnić pozostałe 3 projekty polegające na
poprawie dostępu do Internetu, ponieważ ich zasięg jest
wyłącznie lokalny.

sienia jakości życia mieszkańców korzystających z usług
zmodernizowanych placówek. Tego typu efekty zostały
(bądź zostaną) osiągnięte przede wszystkim na poziomie
lokalnym, gdzie realizowana była większość projektów
(związanych przede wszystkim z informatyzacją i wprowadzeniem e-usług w urzędach oraz zakładach opieki
zdrowotnej). Szerszego oddziaływania można spodziewać
się jedynie w przypadku projektów o zasięgu ponadlokalnym, w szczególności realizowanych przez Województwa Małopolskie. Jednoznacznie pozytywnie należy też
ocenić spodziewane efekty inwestycji polegających na
informatyzacji i wprowadzeniu e-usług przez małopolskie
uczelnie.
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• Problematyka wspierania rozwoju społeczeństwa
informacyjnego została uwypuklona w strategii Europa
2020 (priorytet Inteligentny rozwój, przewodni projekt
UE „Europejska agenda cyfrowa”), gdzie zwrócono
uwagę na 7 obszarów problemowych wymagających
wsparcia. Obejmują one działania mające na celu stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju i pełnego
wykorzystania technologii ICT. W tym kontekście
szczególnie istotne jest zapewnienie odpowiedniej
infrastruktury i powszechnego dostępu do sieci szerokopasmowych (szczególnie szybkich i bardzo szybkich
połączeń), zwiększenie zakresu e-usług, z naciskiem
na usługi świadczone przez administrację i inne placówki publiczne oraz interoperacyjność stosowanych
rozwiązań. Ponadto, uwypuklono potrzebę zwiększenia poziomu umiejętności wykorzystania technologii oraz usług cyfrowych sprzyjających włączeniu
społecznemu.
• Dużo miejsca wyzwaniom związanym z rozwojem
społeczeństwa informacyjnego poświęcono również
w raporcie Polska 2030. Zagadnienia te ujęto w dwóch
wymiarach, tj. z perspektywy potencjału infrastrukturalnego oraz kapitału społecznego. W pierwszym
z obszarów zwrócono uwagę na dostęp do Internetu
i technologii teleinformacyjnej, zaznaczając konieczność poszerzenia i modernizacji istniejącej infrastruktury, głównie przy pomocy budowy szybkich sieci szerokopasmowych. Jednocześnie podkreślono konieczność
rozwoju elektronicznych usług publicznych oraz zwiększenia bezpieczeństwa transakcji zawieranych drogą
on-line. Za istotne wyzwanie uznano także potrzebę
poszerzenia zakresu dostępnych treści cyfrowych,
zwłaszcza obejmujących zasoby dziedzictwa narodowego. W kontekście rozwoju kapitału społecznego
zwrócono z kolei uwagę na konieczność niwelowania
istniejących nierówności, zarówno w dostępie, jak
i wykorzystaniu ICT z uwagi na pogłębiające się zjawisko wykluczenia cyfrowego.
Uwzględniając wszystkie powyższe uwarunkowania, należy sformułować następujące rekomendacje dla kierunków
interwencji w obszarze społeczeństwa informacyjnego
w następnym okresie programowania:
• W przypadku budowy Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej (w ramach MRPO), dalsze wspierania inwestycji infrastrukturalnych powinno skupić się na stymulowaniu rozwoju sieci nowej generacji, np. technologii
FTTH (Fiber to the Home – światłowód do domu).
• Środki powinny zostać skoncentrowane przede
wszystkim na inwestycjach polegających na wprowadzeniu e-usług w organach administracji publicznej.
W przeciwieństwie do bieżącej perspektywy finan48

sowej należy jednak unikać dużego rozdrobnienia
dostępnej alokacji pomiędzy dużą liczbę projektów
o niewielkim zasięgu oddziaływania. Zamiast nich
powinny być preferowane inwestycje bardziej kompleksowe, ukierunkowane na wprowadzanie jednolitych rozwiązań w skali całego województwa, np.
w obszarach ochrony zdrowia (integracja systemów
informacyjnych wszystkich małopolskich zakładów
opieki zdrowotnej), edukacji (integracja systemów
informacyjnych wszystkich placówek edukacyjnych)
czy też polegające na wdrożeniu standardowego pakietu e-usług we wszystkich jednostkach administracji
lokalnej.
• Część wsparcia powinna zostać także skierowana
na realizację (być może systemowych) projektów
edukacyjnych, pozwalających na rozszerzenie grona
odbiorców projektów oraz przeciwdziałających powstawianiu zjawiska wykluczenia cyfrowego, szczególne w peryferyjnych częściach regionu.

2.3.5 Studia przypadków
Studium przypadku – Platforma Zintegrowanych
e-usług dla mieszkańców Tarnowa z elementami
Karty Mieszkańca
Stworzenie platformy e-usług dla mieszkańców Tarnowa

Realizacja
projektu

Działanie

Wartość
całkowita

Dofinansowanie

2008-2012

1.2

3 815 728 zł

2 513 096 zł

Cel bezpośredni realizacji projektu określono jako przygotowanie techniczne (teleinformatyczne) instytucji
świadczących usługi publiczne (IUP) do świadczenia nowych elektronicznych usług publicznych, zapewniających
sprawną i efektywną obsługę mieszkańców. Osiągnięcie
tego celu ma przysłużyć się poszerzeniu zakresu usług
realizowanych przez Internet oraz zwiększeniu stopnia
wykorzystania możliwości e-administracji. Skutkiem integracji systemów e-usług będzie także obniżenie kosztów
obsługi mieszkańców oraz wzrost efektywności działalności urzędów.
Efekty rzeczowe
projektu

System e-usług obejmujący
10 instytucji świadczących
usługi publiczne,
80 infokiosków

Liczba odbiorców

Nowo powstałe
miejsca pracy

30 tys. mieszkańców
miasta Tarnowa

4

Realizacja projektu informatyzacji usług administracji publicznej przyniesie korzyści zarówno administracji publicznej, jak i obywatelom. Uproszczenie procedur pozwoli na
oszczędność czasu i pieniędzy. Zapewnianie dostępu do
infomatów osobom, które nie miałyby innej możliwości
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nauczenia się obsługi komputera oraz zachęcanie internautów do szerszego wykorzystania obecnych i przyszłych usług stanowi kolejny etap budowy społeczeństwa
informacyjnego w Tarnowie, jak i w całym województwie
małopolskim. Wymaga ono jednak dobrej promocji projektu i rozpowszechnienia wśród mieszkańców wiedzy
na temat możliwości nowego systemu.
Studium przypadku – Cyfrowe dziedzictwo
kulturowe – stworzenie platformy digitalizacji
zbiorów muzealnych w regionie Małopolski

Efekty rzeczowe
projektu

Stworzenie cyfrowej bazy zbiorów instytucji kulturalnych
wchodzących w skład konsorcjum

Realizacja projektu
2010-2013

Działanie

Wartość
całkowita

Dofinansowanie

1.2

3 998 641 zł

2 417 036 zł

Bezpośrednim celem realizacji projektu jest zwiększenie
dostępu online do zbiorów muzealnych Małopolski. Dzięki
temu wzrośnie rola kultury w społeczeństwie informacyjnym, a także poziom świadomości i wiedzy mieszkańców
o dziedzictwie regionu. Cyfrowa oferta muzeów i instytucji kultury ma także stanowić bodziec do zainteresowania
się bezpośrednim kontaktem ze sztuką.
Efekty rzeczowe projektu

Liczba
odbiorców

Nowo powstałe
miejsca pracy

Cyfrowa baza zbiorów instytucji
należących do konsorcjum oraz
portal internetowy

20 tys. w 2013 r.
160 tys w 2016 r.

4

Studium przypadku – Budowa zintegrowanych
systemów informatycznych do zarządzania
i monitoringu satelitarnego w Małopolsce
Budowa zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego
w województwie małopolskim

2008-2010

Działanie

Wartość całkowita

Dofinansowanie

1.2

15 439 316 zł

13 119 933 zł

49

Zintegrowany system
informatyczny służący
do obsługi ratownictwa
medycznego. Zakup m.in.
modułu GIS, urządzeń
do pozycjonowania
satelitarnego, modernizacja ruchomego punktu
dowodzenia GOPR.

Liczba odbiorców

Nowo powstałe
miejsca pracy

obsługa 3,3 mln mieszkańców i 7 mln turystów
rocznie;
215 tys. interwencji
rocznie

2

Projekt budowy zintegrowanego systemu informacji o wypadkach, koordynującego działania służb ratownictwa
medycznego, GOPR i TOPR należy ocenić jednoznacznie
wysoko. Sprawne działanie takiego systemu przyniesie
ogromne korzyści dla wszystkich mieszkańców województwa oraz odwiedzających je turystów. Inwestycja
podniesie poziom bezpieczeństwa w regionie, co powinno
zwiększyć jego atrakcyjność turystyczną. Projekt przyniesie także bardziej wymierne korzyści, dzięki oszczędności
czasu oraz optymalizacji kosztów zarządzania. Warto
zwrócić uwagę na projektowane rozwiązanie – wykorzystanie łączności satelitarnej do porozumiewania się
pomiędzy służbami jest prawdopodobnie najefektywniejszym obecnie sposobem usprawnienia działalności
ratownictwa medycznego.
Studium przypadku – Modernizacja
Akademickiego Centrum Komputerowego
CYFRONET AGH – etap I
Zakup i rozbudowa infrastruktury technicznej Akademickiego
Centrum Komputerowego CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie

Realizacja
projektu

Działanie

Wartość całkowita

Dofinansowanie

2010-2011

1.2

8 548 290 zł

7 256 375 zł

Bezpośrednim celem realizacji projektu jest zwiększenie
mocy obliczeniowej komputerów należących do ACK.
Docelowo moc obliczeniowa zapewniana pracownikom
AGH oraz 18 innych jednostek zostanie zwiększona o co
najmniej 20 teraflopsów. Inwestycja wpłynie pozytywnie
na pozycję konkurencyjną uczelni i na kompetencje jej
pracowników. W długim okresie taka zmiana będzie pozytywnie oddziaływać na sytuację na rynku pracy, umożliwi
również intensyfikację współpracy między ośrodkami
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Projekt cyfryzacji zbiorów małopolskich instytucji kulturalnych przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu oraz upowszechnienia dostępu do
zbiorów muzeów dla szerokiego grona odbiorców. Tym
samym jego realizacja powinna skutkować wzrostem
świadomości mieszkańców województwa co do dziedzictwa kulturowego regionu, a ostatecznie, w dłuższej
perspektywie, może mieć pozytywny wpływ na rozwój
społeczno-gospodarczy regionu. Warto docenić także
fakt, iż beneficjenci działają w formie konsorcjum – świadczy to o umiejętności współpracy, a także umożliwia
wykorzystanie efektów skali, co pozytywnie wpłynie na
sposób realizacji projektu.

Realizacja projektu

Celem bezpośrednim projektu jest wdrożenie rozwiązań
gwarantujących nowoczesne zarządzanie pogotowiami
ratunkowymi, poprzez umożliwienie jednoczesnej komunikacji między jednostkami ratownictwa medycznego,
ambulansami i ratownikami. Przyczyni się to do skrócenia
czasu realizacji niezbędnych procedur, w szczególności
– czasu połączenia z dyspozytorem oraz przekazywania
przez niego informacji. W przyszłości, po uruchomieniu
innych programów, możliwa będzie natychmiastowa lokalizacja osoby wzywającej pomoc.
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naukowo-badawczymi. Oprócz tego, dzięki zakupowi
sprzętu pomocniczego (m.in. klimatyzacji), poprawie mają
ulec: komfort i bezpieczeństwo użytkowania.
Efekty rzeczowe
projektu

Liczba odbiorców

Nowo powstałe
miejsca pracy

Zakup komputera dużej
mocy wraz z infrastrukturą
towarzyszącą (transformatory, klimatyzacja)

100 użytkowników
komputerów dużej
mocy

-

Projekt Akademii Górniczo-Hutniczej jest trafną inwestycją, zarówno pod kątem zakresu przedmiotowego, jak

i w kontekście wyznaczonego przez uczelnię kierunku
rozwoju. Modernizacja ACK jest dla instytucji badawczej niezbędnym krokiem do utrzymania możliwości
współpracy oraz konkurencji z czołowymi jednostkami
naukowymi na świecie. Ryzyko utraty gwarancji bezawaryjności, wskutek braku wzmocnienia infrastruktury
towarzyszącej, wpłynęłoby negatywnie na działalność
Centrum. Sam wzrost mocy obliczeniowej może być
czynnikiem zachęcającym do korzystania z infrastruktury
kolejnej grupy naukowców oraz studentów, przyczyniając
się do wzrostu kwalifikacji i wykształcenia mieszkańców
województwa.

3. WNIOSKI I REKOMENDACJE
3.1 Odpowiedzi na pytania badawcze
Pytania badawcze/odpowiedź

Sekcja

KOMPONENT 1. OCENA WPŁYWU PROJEKTÓW WDRAŻANYCH W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 1. MRPO NA OSIĄGANIE
ZAŁOŻONYCH CELÓW Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYJĘTYCH WARUNKÓW I ZASAD REALIZACJI INTERWENCJI

W jakim stopniu projekty wybrane do dofinansowania w ramach Działania 1.1 oraz 1.2 MRPO przyczyniają się do realizacji celu osi priorytetowej 1. MRPO, tj. poprawy dostępu do edukacji oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie małopolskim?
Projekty realizowane w ramach Działania 1.1 w znacznym stopniu przyczyniają się do poprawy dostępu do bazy dydaktycznej umożliwiającej
zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych. Ocena ta dotyczy zarówno uczelni wyższych, jak i szkół zawodowych oraz ośrodków kształcenia
ustawicznego. Główną zaletą wspartych przedsięwzięć jest znacząca liczba nowo powstałych, zmodernizowanych oraz doposażonych pracowni
i laboratoriów. Należy również podkreślić znaczenie pomocy przekazanej małopolskim wyższym szkołom zawodowym, dzięki którym dostęp do
edukacji na poziomie wyższym uzyskują grupy do tej pory go pozbawione.
Inwestycje dofinansowane dzięki wsparciu w ramach Działania 1.2 w większości przypadków rozwiązują lokalne problemy i braki w zakresie
wykorzystania ICT. Zdecydowanie mniej jest projektów o zasięgu co najmniej ponadlokalnym, przez co wpływ Działania na rozwój społeczeństwa informacyjnego należy uznać za ograniczony, szczególnie w obliczu problemów z budową Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej.
2. W jakim stopniu projekty wybrane do dofinansowania w Działaniu 1.1 MRPO przyczyniają się do podniesienia jakości i poziomu kształcenia małopolskich szkół wyższych?
Można oczekiwać, że przedsięwzięcia wsparte w Działaniu 1.1 (Schemat A) w znacznym stopniu przyczynią się do poprawy warunków kształcenia we wspartych placówkach, w dużej mierze dzięki rozbudowie bazy dydaktycznej oraz jej wyposażeniu w sprzęt ukierunkowany na praktyczną naukę zawodu. Szczególnie zauważalnej poprawy jakości bazy lokalowej należy oczekiwać w przypadku czterech małopolskich państwowych
wyższych szkół zawodowych – realizowane przez nie inwestycje dają szansę na istotne podniesienie rangi tych uczelni.
3. W jakim stopniu projekty wybrane do dofinansowania w Działaniu 1.1 MRPO przyczyniają się do poprawy warunków praktycznej nauki
zawodu, umożliwiających kształtowanie kompetencji zawodowych?
Poprawa warunków praktycznej nauki zawodu jest głównym celem praktycznie wszystkich dofinansowanych inwestycji. Wsparcie (doposażenie
i modernizacja) ponad 90 pracowni i laboratoriów w znacznej mierze przyczyni się do zwiększenia potencjału prowadzenia zajęć praktycznych,
co pozwoli na lepsze dopasowanie oferty uczelni do specyfiki regionalnego rynku pracy.
4. W jakim stopniu projekty wybrane do dofinansowania w Działaniu 1.1 MRPO przyczyniają się do podwyższenia standardów nauczania
zawodowego, umożliwiając lepsze przygotowanie do wykonywania zawodu?
Inwestycje wsparte w ramach Działania 1.1 (Schemat B) w obszarze szkolnictwa zawodowego i ustawicznego zostały słusznie ukierunkowane
na rozwój bazy dydaktycznej. Dzięki zakupowi nowoczesnego sprzętu we wszystkich dofinansowanych placówkach powinien znacznie podnieść
się poziom zajęć praktycznych, co z kolei powinno przełożyć się na lepsze dopasowanie profilów absolwentów do oczekiwań potencjalnych
pracodawców.
5. W jakim stopniu projekty wybrane do dofinansowania w Działaniu 1.1 MRPO przyczyniają się do poprawy dostępu do bazy służącej
uczeniu się przez całe życie oraz praktycznej nauki zawodu?

WARUNKI DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY

1.

Większość inwestycji obejmuje modernizację i doposażenie placówek, poprawiając tym samym dostęp do kształcenia pozwalającego na zdobycie
kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy.
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2.1.4

2.2.4
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6.

W jakim stopniu projekty wybrane do dofinansowania w ramach Działania 1.1 MRPO zapewniają osiąganie wskaźników produktu i rezultatu na poziomie Działania 1.1 oraz Osi priorytetowej 1.?

Dzięki wsparciu łącznie 51 inwestycji przekroczono wskaźniki produktu i rezultatu, tak na poziomie Działania, jak i osi. Ponieważ większość
projektów ciągle jest realizowana, ocena ta oparta jest o szacunki określone w oparciu o informacje zawarte we wnioskach składanych przez
beneficjentów.
7.

2.1.3

W jakim zakresie projekty wybrane do dofinansowania w ramach Działania 1.1 Schemat A. Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego mają charakter innowacyjny?

Innowacyjność deklarowana jest przez większość beneficjentów, jednak jedynie jedna trzecia z nich ma charakter innowacyjności technologicznej, wpisującej się w budowę gospodarki opartej na wiedzy. W pozostałych przypadkach innowacyjność dotyczy form i treści nauczania oraz
rozwiązań architektonicznych i funkcjonalności nowowybudowanych budynków.
9.

2.1.2
2.2.2

W jakim zakresie projekty wybrane do dofinansowania w ramach Działania 1.1 Schemat A. Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego mają charakter komplementarny?

Projekty uczelni wyższych są komplementarne zarówno w odniesieniu do strategii rozwoju poszczególnych placówek, jak i inwestycji przez
nie realizowanych. Większość ze szkół wyższych była i jest beneficjentami wsparcia z funduszy europejskich w ramach NPR 2004-2006 i NSS
2007-2013. Szczególnie dużą komplementarność można zaobserwować w przypadku współfinansowanych ze środków EFS projektów miękkich
(np. dofinansowanie ze środków MRPO rozbudowy infrastruktury wydziału, który jednocześnie oferuje kształcenia na kierunkach zamawianych
wspieranych w ramach PO KL).
8.

Sekcja

2.1.3

W jakim zakresie projekty wybrane do dofinansowania w ramach Działania 1.1 Schemat A. Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego wpływają na rozwój kształcenia na kierunkach o znaczeniu kluczowym dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy?

14 spośród 31 projektów obejmuje wsparcie kierunków kluczowych dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, przy czym należy pamiętać, że
są to w większości projekty o relatywnie mniejszej wartości. Dzięki otrzymanemu wsparciu beneficjenci będą w stanie doposażyć pracownie
(główny cel 9 inwestycji) oraz rozwinąć zaplecze infrastrukturalne, m.in. poprzez stworzenie badawczych baz terenowych.

2.1.3

10. W jakim zakresie projekty wybrane do dofinansowania w ramach Działania 1.1 Schemat A. Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego wpływają na podniesienie jakości i/lub zwiększenie zakresu kształcenia na poziomie wyższym oraz zgodność z potrzebami
rynku pracy?
W 19 przypadkach beneficjenci Działania 1.1 deklarowali, że ich projekty są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynków pracy. Należy jednocześnie podkreślić, że w zdecydowanej większości zapotrzebowanie to rozumiane było przez pryzmat umiejętności praktycznych studentów, przy
stosunkowo mniejszym znaczeniu popytu na specjalistów poszczególnych dziedzin.

2.1.3

11. W jakim zakresie projekty wybrane do dofinansowania w ramach Działania 1.1 Schemat B. Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz zawodowego mają charakter komplementarny?
2.2.3

12. W jakim zakresie projekty wybrane do dofinansowania w ramach Działania 1.1 Schemat B. Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz zawodowego mają charakter partnerski, tj. opierają się na współpracy wielu podmiotów?
Wśród realizowanych inwestycji 5 obejmuje placówki funkcjonujące w ramach Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej. Pojedynczy
beneficjenci deklarowali także współpracę z podmiotami publicznymi i prywatnymi, w tym OHP, powiatowymi urzędami pracy i pracodawcami.

2.2.3

13. W jakim zakresie projekty wybrane do dofinansowania w ramach Działania 1.1 Schemat B. Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz zawodowego mają charakter innowacyjny?
Jedynie trzech beneficjentów Działania 1.1 (Schemat B) deklaruje innowacyjność swoich projektów, w każdym z przypadków odnosi się ona do
wybranych rozwiązań technologicznych (zakupionego wyposażenia).

2.2.3

14. W jakim zakresie projekty wybrane do dofinansowania w ramach Działania 1.1 Schemat B. Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz zawodowego wpływają na podniesienie jakości i/lub zwiększenie zakresu kształcenia ustawicznego/zawodowego?
Najistotniejszy wpływ na zwiększenie zakresu i jakości nauczania ma doposażenie ponad 170 pracowni i warsztatów do praktycznej nauki
zawodu w 25 szkołach zawodowych i 9 centrach kształcenia ustawicznego. Dzięki temu możliwa będzie zauważalna zmiana poziomu nauczania
i praktycznego przygotowania uczniów dofinansowanych placówek.

2.2.3

15. W jakim stopniu projekty wybrane do dofinansowania w ramach Działania 1.2 MRPO zapewniają osiąganie wskaźników produktu i rezultatu na poziomie Działania 1.2 oraz Osi priorytetowej 1.?
Dla osiągnięcia zakładanych wartości docelowych wskaźników Działania 1.2 kluczowe znacznie ma budowa Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej,
ponieważ większość wskaźników odnosi się do produktów tej inwestycji. Miary opisujące pozostałe rodzaje projektów zostaną najprawdopodobniej przekroczone, zagrożony wydaje się jedynie wskaźnik dotyczący liczby uruchomionych e-usług.
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2.2.2
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W zdecydowanej większości (15 przypadków) beneficjenci deklarowali, że realizowane przez nich projekty są komplementarne ze strategią
rozwoju edukacji i działaniami podejmowanymi przez poszczególne gminy i powiaty. Jedynie w przypadku 5 inwestycji wskazano na komplementarność z własnymi, prorozwojowymi działaniami poszczególnych placówek.
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16. W jakim zakresie projekty wybrane do dofinansowania w ramach Działania 1.2 MRPO mają charakter komplementarny?
44 beneficjentów wskazało na własne działania podejmowane w zakresie informatyzacji, wykorzystania ICT oraz tworzenia oferty e-usług, jako
przedsięwzięcia komplementarne z zakresem projektu dofinansowanego w ramach MRPO. W przypadku pozostałych projektów, w przedłożonej
dokumentacji zadeklarowano komplementarność inwestycji z działalnością innych podmiotów, w tym w szczególności z planowaną budową
Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej.
17. W jakim zakresie projekty wybrane do dofinansowania w ramach Działania 1.2 MRPO mają charakter kompleksowy?
Wszystkie inwestycje realizowane w Działaniu 1.2 są rozwiązaniami kompleksowymi, zarówno w odniesieniu do pojedynczego rodzaju projektów
(zawierają w sobie różne rozwiązania technologiczne), jak i kilku rodzajów projektów (m.in. łączenie wprowadzenia systemów zarządzania,
rozwoju oferty e-usług, tworzenia PIAP).
18. W jakim zakresie projekty wybrane do dofinansowania w ramach Działania 1.2 MRPO mają charakter innowacyjny?
Zdecydowana większość dofinansowanych projektów cechuje się innowacyjnością technologiczną w skali branżowej oraz (w znacznie mniejszym
stopniu) w skali lokalnej, regionalnej i krajowej.
19. W jakim zakresie projekty wybrane do dofinansowania w ramach Działania 1.2 MRPO mają uzasadnienie w przeprowadzonej analizie
popytu, wykazującej istnienie istotnego i realnego zapotrzebowania na rezultaty projektu?
Ponad połowa beneficjentów uzasadniła zasadność realizacji projektów, powołując się na analizy popytu zgłaszanego przez potencjalnych,
ostatecznych odbiorców – poszczególnych instytucji, jak i ich klientów.
20. Czy istnieją, a jeżeli tak, to jakiego rodzaju, bariery w realizacji projektów dofinansowanych w ramach Osi priorytetowej 1. MRPO – ze
względu na możliwości osiągnięcia celów i wskaźników zakładanych na poziomie osi priorytetowej oraz działań?
Beneficjenci Działania 1.1 zwracają głównie uwagę na ryzyka związane z niżem demograficznym, który może wpłynąć na mniejszą liczbę
uczniów i studentów, korzystających z efektów zrealizowanych inwestycji. Podkreślano także problemy występujące na poziomie formalnym,
związane m.in. z prawem zamówień publicznych.

2.3.3

2.3.3

2.3.3

2.3.2

2.1-2.3

WARUNKI DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY

KOMPONENT 2. OCENA WPŁYWU INTERWENCJI OSI PRIORYTETOWEJ 1. MRPO NA WZMACNIANIE
REGIONALNEGO POTENCJAŁU I NIWELOWANIE BARIER W ZAKRESIE EDUKACJI, NAUKI I SPOŁECZEŃSTWA
INFORMACYJNEGO
21. W jakim stopniu projekty realizowane w ramach Osi priorytetowej 1. MRPO przyczyniają się do zaspokajania potrzeb gospodarczych
i społecznych w zakresie infrastruktury edukacyjnej (szkolnictwa wyższego i kształcenia ustawicznego)?
Biorąc pod uwagę liczbę zgłoszonych wniosków o dofinansowanie oraz liczbę wspartych projektów można uznać, że duża część potrzeb
w zakresie infrastruktury dydaktycznej została w dużej mierze zaspokojona. Jednocześnie należy podkreślić, że zarówno przedstawiciele szkół
zawodowych, jak i wyższych deklarują zapotrzebowanie na dalsze wsparcie, szczególnie w odniesieniu do wyposażenia swoich placówek w dłuższym horyzoncie czasowym, co dotyczy przede wszystkim państwowych wyższych szkół zawodowych. Za relatywnie gorzej zagospodarowane
należy uznać z kolei potrzeby regionu w zakresie systematycznego rozwoju bazy badawczo-rozwojowej.
22. W jakim stopniu projekty realizowane w ramach Osi priorytetowej 1. MRPO przyczyniają się do zaspokajania potrzeb gospodarczych
i społecznych w zakresie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego?
Najważniejsze potrzeby regionu w zakresie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego zostaną zaspokojone jedynie w sytuacji, gdy zakończona zostanie budowa Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej. Analizując zapotrzebowanie regionu na e-usługi w administracji publicznej, można
pokusić się o ocenę, że dalsze wspieranie małych inwestycji na szczeblu lokalnym nie znajduje już uzasadnienia, rośnie natomiast presja na
realizację kompleksowych przedsięwzięć o zasięgu regionalnym.
23. Jaka jest ocena ex-ante oddziaływania inwestycji w infrastrukturę edukacyjną w ramach Osi priorytetowej 1. MRPO na ekonomiczny
i społeczny rozwój województwa?
• Inwestycje związane z infrastrukturą edukacyjną zwiększą z jednej strony zakres i jakość nauczania praktycznego, który szczególnie
w przypadku kierunków kluczowych powinien, w dłuższej perspektywie czasu, przełożyć się na wzrost gospodarczy (dzięki szkoleniu
specjalistów z zakresu m.in. telekomunikacji) oraz rozwój B+R. Duże znaczenie dla rozwoju społecznego ma wsparcie przeznaczone dla
wyższych szkół zawodowych, dzięki którym zwiększa się dostępność oferty kształcenia na poziomie wyższym.
• Interwencja skierowana do szkół zawodowych pozwoli na lepsze dostosowanie umiejętności absolwentów do wymagań pracodawców.
Powinno to skutkować zmniejszeniem bezrobocia w tej grupie. Zwiększenie oferty i zakresu kształcenia ustawicznego stwarza możliwość
zmiany kwalifikacji i aktywizacji zawodowej, tym samym pozwoli na dłuższe funkcjonowanie na rynku pracy.
• Należy jednocześnie podkreślić, że wszystkie z inwestycji w obszarze edukacji stwarzają warunki do rozwoju i wykorzystania potencjału,
jednak to czy tak się rzeczywiście stanie zależy od szeregu innych czynników i działań w tym zakresie.
24. Jaka jest ocena ex-ante oddziaływania inwestycji w infrastrukturę społeczeństwa informacyjnego w ramach Osi priorytetowej 1. MRPO na
ekonomiczny i społeczny rozwój województwa?
Przedsięwzięcia wsparte w Działaniu 1.2 w głównej mierze przyczynią się do podniesienia efektywności pracy administracji publicznej. Przełoży
się to z jednej strony na ograniczenie kosztów funkcjonowania poszczególnych placówek, z drugiej na przyspieszenie procesu obsługi interesantów. Jednocześnie trzeba pamiętać, że są to projekty o stosunkowo małym zasięgu, dlatego też ich oddziaływanie jest ograniczone.
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25. Jaka jest ocena ex-ante oddziaływania inwestycji w infrastrukturę edukacyjną w ramach Osi priorytetowej 1. MRPO na zrównoważony
rozwój regionu oraz spójność wewnętrzną województwa?
Wsparcie wyższych szkół zawodowych pozwoli na, przynajmniej częściowe, wyrównanie szans w dostępie do edukacji na poziomie wyższym
ludności z terenów położonych w dużej odległości od głównego ośrodka akademickiego, jakim jest Kraków. Dofinansowanie szkół zawodowych
i ośrodków kształcenia ustawicznego na terenie całego województwa tworzy możliwość zrównoważonego rozwoju wszystkich jego części.
26. Jaka jest ocena ex-ante oddziaływania inwestycji w infrastrukturę społeczeństwa informacyjnego w ramach Osi priorytetowej 1. MRPO na
zrównoważony rozwój regionu oraz spójność wewnętrzną województwa?

2.1.2
2.2.2

Ocena oddziaływania inwestycji wspartych w Działaniu 1.2 jest utrudniona ze względu na niezłożenie najważniejszego wniosku, dotyczącego
budowy sieci szerokopasmowej, stanowiącego główny warunek zrównoważonego rozwoju. Większość z przedsięwzięć dotyczących informatyzacji i wdrożenia e-usług pozwala na rozwiązywanie lokalnych problemów i zapóźnień, przyczyniając się tym samym do wyrównywania różnic
pomiędzy poszczególnymi obszarami oraz zwiększenia spójności województwa.

2.1.2

27. Jaka jest ocena ex-ante względnej efektywności, trafności i użyteczności inwestycji w infrastrukturę edukacyjną, zrealizowanych przy
udziale wsparcia w ramach Osi priorytetowej 1. MRPO?
Wsparcie w ramach Działania 1 należy uznać za trafne, odpowiada bowiem na główne problemy i zapotrzebowanie zgłaszane przez przedstawicieli zarówno uczelni wyższych, jak i szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego. Jego użyteczność również należy ocenić
wysoko ze względu na znaczne poprawienie warunków praktycznej nauki zawodu na poziomie średnim i wyższym. Ze względu na niezakończenie większości z inwestycji ocena jego (wsparcia) efektywności jest w chwili obecnej utrudniona.

2.1.3
2.1.2
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2.2.3

28. Jaka jest ocena ex-ante względnej efektywności, trafności i użyteczności inwestycji w infrastrukturę społeczeństwa informacyjnego,
zrealizowanych przy udziale wsparcia w ramach Osi priorytetowej 1. MRPO?
Zakres wsparcia w ramach Działania 1.2 można uznać za trafny, zgłoszone inwestycje dotyczyły każdego z możliwych rodzajów projektów.
Jednocześnie należy podkreślić, że względna trafność w dużej mierze wynika z szerokiego zakresu wsparcia oferowanego w ramach Programu.
Wydaje się, że jest to słuszne rozwiązanie w przypadku zjawiska podlegającego tak dynamicznym zmianom, jakim jest rozwój sektora ICT.
W przypadku efektywności i użyteczności wsparcia, należy zwrócić uwagę na aspekt związany z zaspokojeniem podstawowych potrzeb. Pomimo
tego, że wydaje się, iż projekty systemowe, obejmujące swoim zakresem ogół lub przynajmniej większość placówek, są bardziej efektywne
i użyteczne, szczególnie biorąc pod uwagę interoperacyjność i integracje poszczególnych systemów, nie można negatywnie oceniać inwestycji
realizowanych w ramach MRPO. Odpowiadają one bowiem na aktualne problemy i wyzwania poszczególnych beneficjentów, jak również ich
możliwości w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych.

2.3.2
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KOMPONENT 3. ANALIZA STRATEGICZNA INTERWENCJI OSI PRIORYTETOWEJ 1. MRPO W KONTEKŚCIE
UWARUNKOWAŃ DOTYCZĄCYCH NOWEJ PERSPEKTYWY STRATEGICZNEJ 2014-2020

2.1.4
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30. Sformułowanie rekomendacji dotyczących kierunków prac nad programem regionalnym na lata 2014-2020 w obszarze gospodarki opartej
na wiedzy i aktywności w zakresie dotyczącym optymalnych kierunków wsparcia/typów przedsięwzięć.
31. Sformułowanie rekomendacji dotyczących kierunków prac nad programem regionalnym na lata 2014-2020 w obszarze gospodarki opartej
na wiedzy i aktywności w zakresie efektywnej formuły/ instrumentów wsparcia.
• W obszarze tematycznym Działania 1.1 (Schemat A) wsparcie dla uczelni akademickich powinno zostać ograniczone do kierunków
priorytetowych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego regionu, przy czym silniej niż dotychczas preferowane powinny być inwestycje
w infrastrukturę badawczo-rozwojową. Należy także podtrzymać wsparcie dla państwowych wyższych szkół zawodowych, jednak powinno
ono zostać wydzielone jako oddzielny komponent interwencji. W obydwu przypadkach pomoc rozwojowa dla uczelni powinna być ściśle
powiązana z oceną efektów wydatkowania środków wcześniej przez nie pozyskanych.
• W obszarze tematycznym Działania 1.1 (Schemat B) należy kontynuować wsparcie dla szkół zawodowych tak, aby ich wyposażenie
i programy kształcenia stale odpowiadały sytuacji obserwowanej na rynku pracy. Konstruując warunki udzielenia pomocy, trzeba jednak
opracować standardowe metody badania popytu na absolwentów różnych kierunków kształcenia.
• W obszarze tematycznym Działania 1.2 należy dalej wspierać rozwój e-usług w sektorze publicznym, przekazywaną pomoc należy jednak
ograniczyć do projektów o jak najszerszym zasięgu oddziaływania. Decyzja o dalszych inwestycjach (i ich zakresie) w obszarze infrastruktury
dostępowej powinna być uzależniona od budowy Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej w bieżącej perspektywie finansowej.
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29. Przeprowadzenie strategicznej analizy dotychczasowych i spodziewanych efektów interwencji Osi priorytetowej 1 w kontekście zidentyfikowanych potrzeb oraz potencjalnych ryzyk w obszarze wspierania gospodarki opartej na wiedzy i aktywności w perspektywie 2014-2020.
• W przypadku Działania 1.1 (Schemat A) potrzeby w zakresie rozwoju bazy stricte dydaktycznej i towarzyszącej (za wyjątkiem
pozakrakowskich szkół zawodowych) zostały w dużej mierze zagospodarowane. Kontekst wewnętrzny i zewnętrzny sugeruje, że aby
sprostać wyzwaniom rozwojowym, większy nacisk musi zostać położony na rozbudowę infrastruktury badawczej, mocniej niż dotychczas
ukierunkowanej na rozwój gospodarki opartej na wiedzy.
• W przypadku Działania 1.1 (Schemat B) należy spodziewać się zadowalających efektów w zakresie wzrostu jakości kształcenia zawodowego
i ustawicznego, jednak, biorąc pod uwagę uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, zapotrzebowanie regionu na interwencję w tym zakresie
będzie rosło.
• W przypadku Działania 1.2 zapotrzebowanie regionu na infrastrukturę dostępową (szerokopasmową) pozostanie duże, jeśli nie uda się
w bieżącej perspektywie finansowej zrealizować projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa. W kontekście rozwoju e-usług należy wskazać na
rosnące zapotrzebowanie na projekty kompleksowe o zasięgu co najmniej ponadlokalnym.
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3.2 Wnioski i rekomendacje

WARUNKI DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY

Lp.

Wniosek

1.

Zapotrzebowanie szkół
wyższych województwa
małopolskiego na rozwój
bazy dydaktycznej (za
wyjątkiem państwowych wyższych szkół
zawodowych) zostało
w bieżącej perspektywie
finansowej w dużym
stopniu zaspokojone.

2.

Zapotrzebowanie szkolnictwa zawodowego na
rozwój nowoczesnej bazy
dydaktycznej nie zostało
w pełni zaspokojone,
a w nadchodzących
latach można spodziewać
się wzrostu potrzeb
w tym zakresie.

Rekomendacja

Sposób wdrożenia

Kierunki i forma wsparcia dla uczelni
w kolejnej perspektywie finansowej
powinny zostać zmodyfikowane zgodnie z zewnętrznymi i wewnętrznymi
uwarunkowaniami regionu.

• większy nacisk na rozwój infrastruktury
badawczo-rozwojowej (jednocześnie przy
ścisłym powiązaniu jej z działalnością
dydaktyczną uczelni)
• ograniczenie wsparcia do kluczowych dla
rozwoju regionu kierunków kształcenia
• wydzielenie odrębnego komponentu
interwencji przeznaczonego wyłącznie
dla szkół zawodowych działających
w „stolicach” subregionów
• podtrzymanie dotacyjnej formy wsparcia,
przy jednoczesnym powiązaniu decyzji
o przyznaniu pomocy rozwojowej z oceną
efektów wcześniej przyznanych środków

Wsparcie dla infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa zawodowego
i ustawicznego powinno zostać podtrzymane, przy wprowadzeniu zmian
wspierających lepsze dopasowanie
pomocy do potrzeb regionu.

• narzucenie jednolitych standardów
identyfikacji trendów na rynku pracy
• silniejsze powiązanie inwestycji
infrastrukturalnych z realizacją
projektów miękkich
• preferencja dla projektów zgłaszanych
przez centra kształcenia praktycznego
• zachęcenie do ubiegania się o środki
placówek dotychczas biernych w tym
zakresie

3.

Wspieranie ze środków
publicznych e-usług na
poziomie jedynie lokalnym nie jest uzasadnione
z ekonomicznego punktu
widzenia.

Założenia wsparcie dla e-usług należy
gruntownie zmodyfikować tak, aby
dofinasowanie mogły otrzymywać
projekty o jak największym zasięgu
oddziaływania.

4.

W województwie małopolskim wciąż istnieje
duże zapotrzebowanie
na powszechny, szerokopasmowy dostęp do
Internetu, przy czym jest
szansa na zaspokojenie
tego popytu poprzez
budowę Małopolskiej
Sieci Szerokopasmowej.

W wypadku braku możliwości
realizacji projektu Małopolska Sieć
Szerokopasmowa w bieżącej perspektywie finansowej oraz braku alternatywnych względem EFRR źródeł jego
finansowania, należy zagwarantować
środki na tę inwestycję w kolejnym
okresie programowania, uwzględniając jednocześnie wyzwania związane
z wykorzystaniem technologii FTTH.

• koncentracja na e-usługach
w administracji
• preferencje dla kompleksowych
projektów wprowadzających jednolite
standardy e-usług na szczeblu całego
województwa, integrujące funkcjonowanie
jak największej liczby systemów
informacyjnych działających dotychczas
oddzielenie
• część środków zarezerwowana na
działania o charakterze edukacyjnym
(przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu)

nd
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Adresat

Termin realizacji

Województwo
Małopolskie

okres opracowania regionalnego programu
operacyjnego na lata
2014-2020
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w składzie:
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STRESZCZENIE
1.

Badanie ewaluacyjne dotyczyło projektów realizowanych w ramach 4. osi priorytetowej MRPO, która
obejmuje trzy działania:
− Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej – cel:
stworzenie sprawnego systemu transportowego w zakresie infrastruktury drogowej poprzez
budowę nowych odcinków oraz przebudowę
i modernizację dróg regionalnych i lokalnych
istotnych dla rozwoju regionu;
− Działanie 4.2 Zwiększenie roli transportu zbiorowego
w obsłudze regionu – cel: poprawa i wzmocnienie
na obszarze województwa systemów transportu
publicznego,
− Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności
gospodarczej – cel: podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez tworzenie korzystnych warunków do lokowania na jego obszarze
nowych projektów inwestycyjnych.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO

2. Największe środki przeznaczono na inwestycje drogowe (337,5 mln euro, czyli blisko 70% środków tej
osi). Na tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej przeznaczono 84,1 mln euro, a na rozwój
transportu zbiorowego – 61,2 mln euro.
3. Projekty z zakresu inwestycji drogowych dobrze
wpisują się w cele i przyjęte założenia, bezsprzecznie
przyczyniając się do rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski. Niestety, prawdopodobnie
nie zostaną osiągnięte wybrane wskaźniki produktu
przyjęte dla Działania 4.1.
4. Istotną rekomendacją płynącą z wniosków ewaluacji
Działania 4.1 jest konieczność planowej i skoordynowanej, na poziomie regionalnym, budowy i modernizacji układu dróg regionalnych i powiatowych,
tworzących jednolity, spójny system.
5. Analizowane projekty, realizowane w ramach Działania 4.2, dobrze wpisują się w różnorodne strategie, polityki i programy, co świadczy o ich wysokiej
trafności.
6. W układzie przestrzennym projekty w ramach Działania 4.2 skoncentrowane są wzdłuż głównych tras
kolejowych i w największych miastach, z wyjątkiem
Chrzanowa i Olkusza.
7. Prowadzona interwencja zmierza w dobrym kierunku, ale w porównaniu do innych województw
MRPO wypada przeciętnie. Na plus należy policzyć
duże zaangażowanie w projekty dotyczące komunikacji miejskiej, ale uzyskano to dzięki największemu

8.

(spośród wszystkich województw) zaangażowaniu
w rozwój metropolitalnego systemu transportowego
(Działanie 5.3 MRPO), na minus – niewykorzystanie
środków przeznaczonych na Schemat A. Działanie 4.2
ma stosunkowo niską użyteczność w stosunku do skali
potrzeb w regionie. Potwierdzają to wywiady z beneficjentami, którzy jednogłośnie potwierdzili możliwość wykorzystania większych środków, a także
zadeklarowali chęć uczestnictwa w kolejnym RPO.
Projekty realizowane w ramach Działania 4.2 cechują
się stosunkowo wysoką skutecznością, z wyjątkiem
Schematu A. Transport miejski, gdzie zagrożone są zarówno szczegółowe cele, jak i wskaźniki rezultatu.
Celem Działania 4.3 jest tworzenie i rozwój stref
aktywności gospodarczej (kompleksowo przygotowanych, dużych terenów inwestycyjnych). Działanie
obejmuje dwa schematy: A – Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha oraz B – Strefy aktywności
gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha.
Pod względem liczby projektów i ich wartości przeważają 2 rodzaje projektów: dozbrojenie istniejących
SAG (8 projektów, 74 mln zł) oraz uzbrojenie nowych
SAG (7 projektów, 81 mln zł). Żaden projekt nie obejmował utworzenia inkubatora przedsiębiorczości.
Realizowane projekty przyczyniają się do zwiększenia
powierzchni dostępnych terenów inwestycyjnych
w Małopolsce, podnoszą tym samym atrakcyjność inwestycyjną regionu, przy czym wpływ tej interwencji
jest nierównomierny wewnątrz województwa.
Siedem projektów realizowanych jest na terenach
poprzemysłowych lub powojskowych, co przyczynia się do recyclingu tego rodzaju terenów. Pięć
projektów objętych jest statusem specjalnej strefy
ekonomicznej.
Zaangażowanie wnioskodawców w rozwijanie
współpracy pomiędzy podmiotami zlokalizowanymi
w strefach a uczelniami i jednostkami badawczo-rozwojowymi uznano za zbyt niskie.
Wsparcie w ramach Działania 4.3 sprzyja, w znaczącym stopniu, powstawaniu stref kompleksowych
funkcjonalnie pod względem infrastruktury.
Powierzchnia terenów inwestycyjnych powinna przekroczyć sześciokrotnie wartości zakładane w MRPO,
a liczba utworzonych miejsc pracy (6,9 tys.) – trzykrotnie. Szacunki autorów wskazują, że można spodziewać się nawet większego zatrudnienia (10,2-21,3
tys. miejsc pracy).
Innym efektem oddziaływania SAG może być rozwój
małych i średnich firm lokalnych oraz pozytywne
zmiany w kształtowaniu ładu przestrzennego (koncentracja działalności przemysłowej).
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1. WPROWADZENIE
1.1 Cele badania

INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Celem badania ewaluacyjnego była ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 4.
MRPO Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego. Jako cel
operacyjny osi wskazano w MRPO „rozwój infrastruktury
sprzyjającej wzrostowi społeczno-gospodarczemu”. Realizowany jest on poprzez działania inwestycyjne w trzech
obszarach:
– infrastruktury drogowej;
– transportu zbiorowego;
– stref aktywności gospodarczej.
W ramach analizowanej osi priorytetowej MRPO dofinansowywane są przedsięwzięcia inwestycyjne w ramach
następujących Działań:
− 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, którego celem jest
stworzenie sprawnego systemu transportowego
w zakresie infrastruktury drogowej poprzez budowę
nowych odcinków oraz przebudowę i modernizację
dróg regionalnych i lokalnych istotnych dla rozwoju
regionu;
− 4.2 Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze
regionu, którego celem jest poprawa i wzmocnienie
na obszarze województwa systemów transportu publicznego, przyczyniających się do zwiększenia jego
atrakcyjności gospodarczej, w tym miejskich systemów
transportu publicznego i systemu kolejowych, regionalnych przewozów pasażerskich oraz regionalnej
sieci kolejowej;
− 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej,
którego celem jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez tworzenie korzystnych warunków do lokowania na jego obszarze nowych projektów
inwestycyjnych, rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Największe środki w ramach osi priorytetowej 4. MRPO
przeznaczone są na inwestycje drogowe (Tabela 1.). Na
ten cel wydatkowanych będzie 337,5 mln euro, czyli
blisko 70% środków osi priorytetowej. Na tworzenie
i rozwój stref aktywności gospodarczej przeznaczono
84,1 mln euro, z tego 64 mln zł ze środków unĳnych.
Najmniejsze środki trafią na rozwój transportu zbiorowego – 61,2 mln zł.
Badanie ewaluacyjne miało określić, na ile projekty wybrane do dofinansowania oraz dotychczas realizowane w ramach wymienionych działań przyczyniają się do osiągnięcia założeń przedstawionych w MRPO, w szczególności
w zakresie wskaźników produktu i rezultatu określonych
w Uszczegółowieniu MRPO (UMRPO).
Realizowane badanie miało charakter ewaluacji mid term,
czyli przeprowadzanej w połowie realizacji programu
operacyjnego.
Tabela 1. Alokacja finansowa na Działania w ramach osi
priorytetowej 4. MRPO
Działanie
i schemat

Alokacja
finansowa
ogółem
w euro

Wkład ze
środków
unĳnych w euro

W tym
w ramach
konkursów
w euro

4.1
4.1 A
4.1 B
4.1 C
4.2
4.2 A
4.2 B
4.2 C
4.3
4.3 A

337 451 600
61 217 945
84 128 432
-

286 833 860
213 808 781
30 000 000
43 025 079
40 001 398
10 000 419
15 000 979
15 000 000
64 001 199
12 112 210

188 727 904
145 702 825
43 025 079
10 000 419
10 000 419
64 001 199
12 112 210

4.3 B

-

51 888 989

51 888 989

Źródło: opracowanie własne na podstawie Uszczegółowienia MRPO z 29 marca
2011 r.

Tabela 2. Wnioski złożone oraz wybrane do dofinansowania w ramach osi priorytetowej 4. MRPO
Działanie

Schemat

A: Drogi o znaczeniu regionalnym
4.1
C: Drogi powiatowe
4.2
4.3

A: Transport miejski
A: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni
2-20 ha
B: Strefy aktywności gospodarczej
o powierzchni powyżej 20 ha

Od

Do

Liczba
złożonych
wniosków

1.
2.
1.
2.
1.

14.02.2008
24.08.2009
21.04.2008
01.09.2009
22.02.2010

14.03.2008
ciągły
20.06.2008
ciągły
23.03.2010

21
9
21
27
4

14
8
17
21
4

1.

24.08.2009

22.09.2009

6

3

1.

24.08.2009

ciągły

18

14

Czas trwania

Nabór

Liczba projektów
wybranych
do dofinansowania

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji o prowadzonych naborach na stronie www.fundusze.malopolska.pl
Uwagi: wśród wniosków, które nie zostały wybrane do realizacji znajdują się projekty o różnym statusie: a) odrzucone na etapie oceny formalnej lub merytorycznej,
b) ocenione pozytywnie, ale na liście rezerwowej, c) jeszcze nie poddane ocenie (dotyczy naborów w trybie ciągłym)
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1.2 Przedmiot i zakres badania
Dotychczas w ramach osi priorytetowej 4. MRPO przeprowadzono 7 naborów1, z tego 4 w ramach Działania 4.1,
1 w ramach Działania 4.2 oraz 2 w ramach Działania 4.3.
Spośród nich 4 konkursy miały charakter naboru zamkniętego, a 3 – ciągłego. W przypadku trwających naborów
w trybie ciągłym uwzględniono stan z dnia 26 kwietnia
2011 roku (Tabela 2., str. 58). Dodatkowo w Działaniach
4.1 i 4.2 realizowane są projekty w ramach Indykatywnego
Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK)
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2007-20132:
− 7 projektów w ramach Schematu 4.1 A Drogi o znaczeniu regionalnym;
− 3 projekty w ramach Schematu 4.1 B Schemat B
Drogi w miastach na prawach powiatu;
− 1 projekt w ramach Schematu 4.2 B Tabor kolejowy;
− 2 projekty w ramach Schematu 4.2 C Regionalna
sieć kolejowa.
W analizie uwzględniono wszystkie projekty ujęte w IWIPK
zrealizowane lub w trakcie realizacji.
Tabela 3. Liczebność wniosków wybranych do analizy w podziale
na kategorie
W tym:

Działanie

Liczba
projektów
wybranych
do analizy

Projekty
ujęte
w IWIPK

Projekty
wybrane
do realizacji

Projekty
nierealizowane

4.1
4.2
4.3
Razem

42
7
21
70

8
3
11

26
4
17
47

8
4
12

− użyteczność – określa stopień zaspokojenia potrzeb
grupy docelowej interwencji,
− trwałość – określa, na ile można się spodziewać,
że pozytywne zmiany wywołane oddziaływaniem
projektu będą trwały po jego zakończeniu.

1.3 Pytania badawcze
Pytania badawcze zgrupowano w trzech komponentach
badania: pierwszy obejmuje ocenę wpływu realizowanych
projektów na osiąganie celów założonych w programie,
drugi odnosi się do oddziaływania tych projektów na
rozwój społeczno-gospodarczy województwa małopolskiego, trzeci odpowiadać ma na wyzwania stojące przed
władzami regionalnymi w kontekście okresu programowania 2014-2020.

1.4 Metody i techniki badawcze
Metody i techniki badawcze zastosowane w badaniu ewaluacyjnym wynikały z postawionych celów badawczych
oraz logiki ewaluacji, która wymagała zastosowania odpowiednich metod gromadzenia, a później analizy danych.
W pierwszej tzw. kameralnej fazie badań (tzw. desk research) przeprowadzono analizę danych zastanych.
W dalszej części badania zastosowano rozmaite metody badań jakościowych i ilościowych, które umożliwiły
zebranie dodatkowych informacji na temat projektów
realizowanych w ramach Działań 4.1, 4.2 i 4.3 MRPO.
Szczególnie istotne były badania dotyczące studiów przypadków, w ramach których przeprowadzono pogłębioną
analizę projektów, które, na podstawie wcześniejszej
oceny, zostały uznane za najbardziej udane.

Uwagi: wśród wniosków, które nie zostały wybrane do realizacji znajdują się
projekty o różnym statusie: a) odrzucone na etapie oceny formalnej lub merytorycznej, b) ocenione pozytywnie, ale na liście rezerwowej, c) jeszcze nie
poddane ocenie (dotyczy naborów w trybie ciągłym).

1 Na podstawie informacji o wynikach naborów dostępnych na stronie http://www.fundusze.malopolska.pl/mrpo/SitePages/ListResults.
aspx?List=03a5dd6c-b6d3-4ff0-a174-8ebebfc313c6
2 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 195 /11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lutego 2011 r.
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Schemat 1.
Analiza danych
zastanych

• dokumentów programowych i strategicznych
• wniosków aplikacyjnych
• wskaźników produktu i rezultatu

Metody badań
jakościowych

• indywidualne wywiady pogłębione
z wnioskodawcami i przedstawicielem
• Instytucji Zarządzającej
• zogniskowany wywiad grupowy

Studia przypadków

• indywidualne wywiady pogłębione z beneficjentami
i inwestorami
• indywidualne wywiady pogłębione z instytucją
przyciągającą inwestorów
• obserwacja terenowa

Metody badań
ilościowych

• wariantowa analiza przestrzenna zmian
dostępności transportowej
• analiza dostępności metodą pól nadwyżki i deficytu
dostępności

Metody wnioskowania

• analiza SWOT
• tabela rekomendacji

INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Badanie przeprowadzono w oparciu o standardowe kryteria ewaluacyjne oraz pytania badawcze przedstawione
przez zamawiającego. Katalog kryteriów ewaluacyjnych
obejmuje:
− trafność – określa, w jakim stopniu realizowane
projekty przyczyniają się do rozwiązania problemów
wskazanych w dokumentach strategicznych,
− efektywność – określa stosunek nakładów poniesionych w ramach interwencji do uzyskanych jej
efektów,
− skuteczność – określa stopień osiągnięcia założonych celów interwencji,
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Na Schemacie 1 przedstawiono model analizy, który
znalazł zastosowanie w niniejszym badaniu ewaluacyjnym
wraz ze wspomnianymi metodami gromadzenia i interpretacji danych oraz wyciągania wniosków i stawiania
rekomendacji.
1.4.1 Metody gromadzenia danych
Analiza danych zastanych
Analiza danych zastanych obejmowała zapoznanie się
z dokumentami programowymi MRPO, odnoszącymi się
do osi priorytetowej 4. oraz z wybraną dokumentacją,
powstałą w trakcie realizacji projektów w ramach poszczególnych Działań i Schematów. Jej celem było pogłębienie
wiedzy na temat realizowanych projektów oraz procedur
stosowanych przez Instytucję Zarządzającą.
W ocenie wniosków wykorzystana została w szczególności metoda badania struktury logicznej projektu, której
poprawność stanowi jeden z podstawowych czynników
warunkujących powodzenie lub porażkę projektu.

INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Na podstawie analizy struktury logicznej wniosku, a także
wywiadów z beneficjentami, wywiadu zogniskowanego,
wywiadu z instytucją zarządzającą oraz oceny eksperckiej
zespołu badawczego przedstawiono dobre praktyki
stwierdzone w realizowanych projektach.

wdrażających poszczególne działania w ramach osi priorytetowej 4. MRPO.
Dopełnieniem badania na tym etapie ewaluacji był zogniskowany wywiad grupowy (FDI), w którym udział wzięli
przedstawiciele beneficjentów ze wszystkich trzech działań osi priorytetowej 4. MRPO oraz pracownicy Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, którzy
uczestniczyli w procesie wyboru, a następnie kontroli projektów w ramach działań osi priorytetowej 4. MRPO.
Studia przypadków
Na podstawie wcześniejszej analizy wyznaczono projekty
wybrane do dofinansowania, a które zostały uznane przez
zespół badawczy za inwestycje w największym stopniu
przyczyniające się do realizacji założonych celów i osiągania założonych wskaźników.
1.4.2 Metody analizy danych
W ramach niniejszego badania ewaluacyjnego zastosowano ponadto następujące metody analizy danych:
Analiza wskaźników
Analiza ta miała na celu zbadanie, czy w wyniku interwencji
osiągnięto, założone na początku, wartości wskaźników,
odzwierciedlające wyznaczone cele. Analiza obejmowała
zarówno wskaźniki wyznaczone na poziomie działań, jak
również na poziomie poszczególnych projektów.

Analiza dokumentów programowych i dokumentów
powiązanych, w tym m.in.:
– Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata
2007-2013. „Małopolska 2015”, Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego, Kraków 2006;
– projektu Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego
na lata 2011-2020, w wersji aktualnej na dzień podpisania umowy z wykonawcą;
– projektu Strategii Rozwoju Transportu w Województwie
Małopolskim na lata 2010-2030, w wersji aktualnej na
dzień podpisania umowy z wykonawcą;
– projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju do 2030, w wersji aktualnej na dzień podpisania
umowy z wykonawcą.

Analiza przestrzenna
W badaniu ewaluacyjnym zastosowanie znalazły dwie
metody analizy przestrzennej:
– wariantowa analiza przestrzenna zmian dostępności
transportowej;
– analiza dostępności metodą pól nadwyżki i deficytu
dostępności.

Wywiady indywidualne i pogłębione
W ramach badania ewaluacyjnego przeprowadzono szereg wywiadów indywidualnych (IDI) i grupowych (FDI)
zarówno z wnioskodawcami projektów, jak również
z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej. Istotnym,
z punktu widzenia badania ewaluacyjnego, był wywiad
z wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego Romanem Ciepielą, przedstawicielem Instytucji Zarządzającej,
odpowiedzialnym m.in. za regionalną infrastrukturę drogową i kolejową oraz transport i komunikację. Spotkanie
to umożliwiło poznanie perspektywy władz regionalnych

Analiza dostępności metodą pól nadwyżki i deficytu
dostępności:
W zakresie infrastruktury transportowej zastosowano
syntetyczną metodę badania dostępności przestrzennej
metodą pól nadwyżek i deficytów dostępności. Jest to zaawansowana metoda analizy przestrzennej, porównująca
istniejącą dostępność przestrzenną wynikającą z poziomu rozwoju infrastruktury transportowej z hipotetyczną
sytuacją optymalnego poziomu rozwoju infrastruktury
transportowej i optymalnej struktury przestrzennej układów osadniczego i gospodarczego.
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Wariantowa analiza przestrzenna zmian dostępności
transportowej:
Dla oceny wpływu realizowanych Działań 4.1 przeprowadzone zostało wariantowe badanie dostępności przestrzennej w układzie drogowym województwa małopolskiego w wariantach bez i z ocenianymi inwestycjami.
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Analiza SWOT
Analiza SWOT jest heurystyczną techniką porządkowania
danych, która umożliwiła wskazanie mocnych i słabych
stron dotychczasowego wdrażania osi priorytetowej 4.
MRPO dla każdego z realizowanych Działań.

2. Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury
drogowej
Poziom rozwoju infrastruktury drogowej jest jedną z najważniejszych determinant rozwoju gospodarczego i społecznego. Dobra infrastruktura drogowa nie tylko przybliża
do siebie oddalone miejsca, przyczyniając się do zwiększenia możliwości kooperacji czy wymiany handlowej, poszerza rynki pracy i zasięgi ośrodków usługowych, ale także
podnosi bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz komfort
podróżowania. W ten sposób infrastruktura drogowa jest
nie tylko czynnikiem rozwoju gospodarczego, ale także
podniesienia poziomu życia mieszkańców. Drogi województwa małopolskiego należą do najbardziej w Polsce,
po województwie śląskim, obciążonych ruchem. Stwarza
to olbrzymie wyzwania dla budowy, remontów i utrzymania infrastruktury drogowej. Jednocześnie pamiętać
należy o trudnych warunkach terenowych (góry, wyżyny,
osuwiska), a także o gęstości zaludnienia i rozproszeniu
zabudowy, co znacznie utrudnia budowy i remonty dróg
oraz podnosi koszty takich działań.

2.1 Cele działania

Spójność, konkurencyjność oraz innowacyjność oznaczają
i wiążą się z rozwojem całego województwa i wykorzystaniem potencjału gospodarczego i ludzkiego całego regionu. Wszelkie niedostatki infrastrukturalne, oprócz straty
wynikającej z marnowania niewykorzystanych zasobów
i potencjału, mogą również przyczyniać się do niekorzystnego modelu rozwoju, w którym Kraków, zamiast być
biegunem wzrostu i gospodarczą lokomotywą Małopolski,
stanie się odizolowanym (słaba dostępność), oderwanym
od szerszego zaplecza ośrodkiem, wymywającym zasoby
otoczenia, czyli rozwĳającym się kosztem Małopolski.
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Alokację finansową na Działanie 4.1 (337 451 600 euro,
w tym 286 833 860 euro ze środków UE) podzielono
według proporcji: 70% Schemat A (drogi o znaczeniu regionalnym) i po 15% Schematy B i C. Większość środków
postanowiono rozdysponować w drodze konkursów (2/3
środków Schematu A i całość środków dla Schematu C),
natomiast całość środków Schematu B (43 mln euro)
przeznaczono na realizację projektów znajdujących się
w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów
Kluczowych (IWIPK). Minimalny wkład własny beneficjenta określono pierwotnie na 35% wydatków kwalifikowanych projektu, potem w UMRPO zmieniono na
15%, natomiast w ogłaszanych konkursach (np. Schemat
C drogi powiatowe) utrzymano minimalny udział wkładu
własnego na pierwotnym poziomie 35%. Ustalono minimalne i maksymalne kwoty wsparcia:
a) Schemat A (min. 5 mln zł, maks. 80 mln zł);
b) Schemat B (min. 8 mln zł, maks. 70 mln zł);
c) Schemat C (min. 2 mln3 zł, maks. 10 mln zł).

2.2 Przebieg naborów
W ramach Działania 4.1, w trakcie wszystkich naborów
(wraz z projektami z IWIPK), złożono 102 wnioski, z czego aż 70 zostało wybranych do dofinansowania (Tabela 4.).
2.2.1 Działanie 4.1 Schemat A
Jako pierwszy ogłoszono konkurs w ramach Schematu A (drogi regionalne), w którym przewidziano kwotę
dofinansowania w wysokości 306 977 500 zł. W okresie
14.02-14.03.2008 r. złożono 35 kart projektów do preselekcji na łączną kwotę 737,8 mln zł. 5 projektów zostało
odrzuconych z przyczyn formalnych. Pozostałe projekty
zostały umieszczone na liście rankingowej, a wnioskodawcy 22 najlepiej ocenionych zostali zaproszeni do złożenia
pełnej dokumentacji konkursowej – o łącznej wartości
857 977 159 zł, w tym wnioskowanej sumie dofinansowania
548 940 851 zł. Do pełnej oceny złożono 21 projektów (do
18 lipca 2008 r.), a ocenę formalną zakończono 15 września 2008 r. Na tym etapie odrzucono 5 wniosków, które
3 Wartość minimalną obniżono w trakcie realizacji z 3 mln do 2 mln zł.
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Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej jest najważniejszym elementem osi priorytetowej 4. MRPO Infrastruktura
dla rozwoju gospodarczego, która w całości najpełniej wpisuje się w główny cel MRPO, jakim jest tworzenie warunków
dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. W kontekście
trzech celów szczegółowych MRPO – w Działanie 4.1
w pełni wpisują się dwa z nich:
a) podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Małopolski;
b) poprawa spójności wewnętrznej regionu osiągana
w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju.

Oś priorytetowa 4. MRPO jest jednym z 9 celów operacyjnych MRPO, ale tak naprawdę determinuje osiągnięcie
większości z nich. Rozwój turystyki, edukacji, dostęp do
usług publicznych, konkurencyjność przedsiębiorstw itd.
zależą również od dostępności przestrzennej i dostępności komunikacyjnej. Działanie 4.1 podzielono na trzy
Schematy:
– Schemat A: Drogi o znaczeniu regionalnym;
– Schemat B: Drogi w miastach na prawach powiatu;
– Schemat C: Drogi powiatowe.
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nie przeszły oceny formalnej. 16 wniosków dopuszczono
do oceny merytorycznej, w której wszystkie uzyskały min.
60% maksymalnej punktacji, założone jako próg przed
oceną strategiczną. Wnioskowana kwota dofinansowania
(426,5 mln zł) przekraczała alokowane środki, dlatego
też 2 grudnia 2008 r. Zarząd Województwa umieścił
3 projekty na liście rezerwowej (północno-wschodnia
obwodnica Chrzanowa, modernizacja drogi 980 Jurków-Biecz oraz budowa obwodnicy Andrychowa), a pozostałe
13 projektów (319 mln zł dofinansowania) wybrano do
dofinansowania.
W 2009 r., ze względu na wysoki kurs euro (4,69 zł w lutym 2009 r.), postanowiono o przesunięciu z listy rezerwowej budowy obwodnicy Chrzanowa i modernizacji drogi
nr 980, jednocześnie z listy projektów do dofinansowania
usunięto projekt „Modernizacja obiektów inżynieryjnych
na drogach wojewódzkich nr 956, 957, 975 z dostosowaniem do parametrów dróg wojewódzkich” ze względu
na niemożność skorzystania ze wsparcia MRPO, gdyż
wcześniej był finansowany z budżetu państwa. Ostateczną
listę projektów zawiera Tabela 5.
Kolejny konkurs w Schemacie A trwa od 24 sierpnia 2009 r.
i ma charakter naboru ciągłego. Do alokacji przeznaczono
191 096 644 zł, konkurs trwa do wyczerpania środków.
W stosunku do pierwszego konkursu obniżono wymagany wkład własny do 15% wydatków kwalifikowanych.

Tabela 4. Projekty wybrane do realizacji Schemat 4.1 A – konkurs
w 2008 r.

Działanie

Działanie
4.1

Schemat

Nabór

Liczba
wniosków
złożonych

Liczba wniosków
wybranych do
dofinansowania

Schemat A

1.
2. ciągły
IWIPK

35 (21)
9
7

14
8
7

IWIPK
1.
2. ciągły

3
21
27
102

3
17
21
70

Schemat B
Schemat C
RAZEM:

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji dostępnych na stronie
http://www.fundusze.malopolska.pl
Uwagi: stan na 30 maja 2011 roku.

Według stanu na 28 czerwca 2011 r. do dofinansowania
wybrano 8 projektów (Tabela 6., str. 63) na łączną kwotę
dofinansowania 194 935 538 zł i ogólnej wartości projektów 229,3 mln zł.
W ramach Działania 4.1 Schematu A postanowiono
również sfinansować projekty wpisane do IWIPK. Są to:
budowy obwodnic realizowane przez Województwo
Małopolskie (obwodnice: Proszowic, Zembrzyc, Dobczyc,
Podegrodzia, Szczurowej i Wojnicza) oraz realizowana
przez Powiat Nowosądecki zachodnia obwodnica Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową

Tabela 5. Projekty wybrane do realizacji w ramach Schematu 4.1 A (nabór 1. – 2008)
Lp.

2.

Województwo
Małopolskie
Województwo
Małopolskie

3.

Powiat Tatrzański

4.

8.

Powiat
Limanowski
Województwo
Małopolskie
Powiat
Nowotarski
Województwo
Małopolskie
Województwo
Małopolskie

9.

Powiat Olkuski

10.

Powiat Gorlicki

11.

Powiat Oświęcimski

12.

Powiat Suski

13.

Gmina Chrzanów
Województwo
Małopolskie

1.

INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Nazwa
wnioskodawcy

5.
6.
7.

14.

Całkowita wartość
projektu (w zł)

Kwota dofinansowania
(w zł)

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków – Proszowice – Ostrów

116 000 000

75 400 000

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 933 na odcinku Brzeszcze – Chrzanów wraz
z budową wiaduktu w m. Kroczymiech
Wzmocnienie turystyczne Podhala przez remont i modernizację spójnej sieci dróg
regionalnych Powiatu Tatrzańskiego pod wspólną nazwą GÓRAL*SKI
Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 K Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne
przebiegającej przez powiaty limanowski i nowosądecki

72 100 000

46 865 000

50 917 895

30 784 960

23 213 638

15 088 865

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina-Uście Solne, etap I

38 690 000

25 148 499

Poprawa dostępu do uzdrowiska Szczawnica przez budowę mostu na Dunajcu
jako I etap porządkowania ruchu drogowego w miejscowości Krościenko n/D

13 000 000

8 449 998

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 957 od Białki do Nowego Targu, etap I

50 000 000

32 500 000

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 780 Kraków – Chełmek, etap II

40 000 000

26 000 000

Modernizacja dróg powiatowych poprzez usprawnienie połączeń pomiędzy drogą
krajową nr 94, a drogami woj. w powiecie olkuskim
Poprawa dostępu komunikacyjnego do strefy aktywności gospodarczej z ominięciem centrum Gorlic – przebudowa dróg powiatowych nr 1486K i 1488K
Przebudowa dróg powiatowych Nr 1907K, 1902K w Chełmku na odcinku od DW
Nr 780 do autostrady A4
Poprawa dostępności dla rozwoju gospodarczego i wzmocnienie regionalnej sieci
drogowej poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1677 Zubrzyca – Łętownia
Budowa obwodnicy płn.-wsch. Chrzanowa

19 557 062

12 712 090

7 700 002

5 005 001

18 306 145

11 898 994

25 725 811

12 173 609

85 262 930

55 198 900

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 980 Jurków – Biecz

60 435 00

39 282 750

Tytuł projektu
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Tabela 6. Projekty wybrane do realizacji w ramach Schematu 4.1 A (nabór ciągły 2009-2011)
Lp.

Nazwa
wnioskodawcy

Tytuł projektu

Całkowita wartość
projektu
(w zł)

Kwota
dofinansowania
(w zł)

23 500 000

19 975 000

1.

Województwo
Małopolskie

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 967 na podjazdach pod górę Borzęcką

2.

Województwo
Małopolskie

15 415 000

13 102 750

3.

Województwo
Małopolskie
Województwo
Małopolskie
Województwo
Małopolskie
Województwo
Małopolskie
Województwo
Małopolskie
Miasto i Gmina
Uzdrowiskowa
Muszyna

Modernizacja dróg wojewódzkich nr 956, 955, 967 Biertowice – Łapczyca, etap I;
Modernizacja dróg wojódzkich nr 956 Biertowice – Zembrzyce i nr 955 Sułkowice
– Jawornik
Modernizacja dróg wojewódzkich 956, 955, 967 Biertowice – Łapczyca, etap I:
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 967 na odcinku Myślenice – Łapczyca

41 450 000

35 232 500

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 783 na odcinku Wolbrom – Miechów

31 078 616

26 416 823

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 783 na odcinku Olkusz – Wolbrom

26 166 093

22 241 179

Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej 969 w m. Kluszkowce

32 453 000

27 585 050

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Tarnów Konieczna

31 443 500

26 726 975

Obwodnica Muszyny – uporządkowanie ruchu w centrum Muszyny – budowa drogi
odbarczającej w kierunku granicy państwa jako drogi gminnej klasy Z

27 829 718

23 655 260

4.
5.
6.
7.
8.

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji dostępnych na stronie http://www.fundusze.malopolska.pl
Uwagi: stan na 30 maja 2011 roku.

Tabela 7. Projekty wybrane do realizacji w ramach Schematu 4.1 C (konkurs 3/2008/4.1C)

Lp.

Nazwa
wnioskodawcy

Powiat Olkuski

2.

Powiat Wadowicki

3.
4.

Powiat Oświęcimski
Powiat Brzeski

5.

Powiat Gorlicki

6.

Powiat Miechowski

7.

Powiat Myślenicki

8.

Powiat Proszowicki

9.

Powiat Bocheński

10.

Powiat Nowotarski

11.

Powiat Wielicki

12.

Powiat Limanowski

13.

Powiat Suski

14.

Powiat Tatrzański

15.

Powiat Dąbrowski

16.

Powiat Chrzanowski

17.

Powiat Wadowicki

Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu olkuskiego stanowiących
alternatywę dla drogi krajowej nr 94
Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1737K, 1738K położonych na terenie gminy
Andrychów
Przebudowa drogi powiatowej nr 1897 K (Oświęcim – Głębowice)
Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu brzeskiego
Przebudowa dróg do uzdrowisk powiatu gorlickiego – drogi powiatowe nr 1489K
Sękowa – Rozdziele i nr 1498K Ropa – Wysowa Zdrój –Blecharka – Granica Państwa
Udrożnienie systemu komunikacyjnego powiatu miechowskiego, część II
Poprawa atrakcyjności turystyczno-gospodarczej powiatu myślenickiego poprzez
modernizację infrastruktury drogowej
Usprawnienie systemu transportu drogowego w wyniku przebudowy dróg powiatowych
nr 1274K Proszowice – Koszyce i 1275K Książnice Małe – Łapszów
Przebudowa i modernizacja ciągu dróg powiatowych nr K1424, K1428, K2091, K1435,
K2093 na odcinku Węzeł Autostradowy Bochnia – Uście Solne
Usprawnienie transportu drogowego na obszarach kluczowych dla rozwoju społ-gosp.
obejmujące modernizację odcinków dróg powiatowych powiatu nowotarskiego
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2039K na długości 1,7 km w miejscowości
Brzegi i Kokotów wraz z przebudową obiektu mostowego na Drwini Dł.
Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1625K, 1626K, 1630K, 1629K, 1628K
w rejonie Gmin Mszana Dolna i Niedźwiedź
Poprawa dostępności transportowej dla rozwoju gospodarczego powiatu suskiego
poprzez przebudowę dróg K1702 Kuków – Tarnawa i 1704 Mucharz – Śleszowice
Przebudowa drogi powiatowej nr K1651 Czarny Dunajec – Poronin
Przebudowa drogi powiatowej nr 1313K Dąbrowa Tarnowska – Żelichów na odcinku
Dąbrowa Tarnowska – Żelichów
Przebudowa i remont ciągów części dróg powiatowych powiatu chrzanowskiego
przebiegających na obszarach gmin Alwernia, Chrzanów i Trzebinia
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1730K położonej na terenie gmin Kalwaria
Zebrzydowska i Stryszów

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji dostępnych na stronie http://www.fundusze.malopolska.pl
Uwagi: stan na 30 maja 2011 roku.
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Całkowita
wartość
projektu (w zł)

Kwota
dofinansowania
(w zł)

18 800 000

9 700 800

7 963 746

4 260 604

11 957 673
12 308 907

5 921 406
5 800 060

12 467 000

6 988 000

15 604 650

9 362 790

6 907 996

4 200 000

10 000 000

5 828 000

12 990 588

7 077 271

23 250 000

7 697 000

9 031 385

5 326 711

4 673 943

3 038 063

13 036 277

4 795 000

5 338 754

3 470 190

10 338 460

6 199 999

19 744 000

10 000 000

5 170 747

3 102 448
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1.

Tytuł projektu
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nr 28. Łączna wartość dofinansowania tych projektów
wynosi 282 416 919 zł, przy ogólnej wartości projektów
335,1 mln zł.

– Tarnów: budowa połączenia autostrady A4 (węzeł
Krzyż) z drogą wojewódzką nr 977 – dofinansowanie
53,9 mln zł.

2.2.2 Działanie 4.1 Schemat B

2.2.3 Działanie 4.1 Schemat C

W tym schemacie nie przewidziano procedur konkursowych i postanowiono dofinansować jedynie projekty
znajdujące się w wykazie IWIPK:

Podobnie jak w Schemacie A ogłoszono dwa konkursy:
pierwszy z terminem składania wniosków od 21.04 do
20.05.2008 r. oraz drugi od 01.09.2009 r. w formie naboru
ciągłego do wyczerpania środków alokacji. W pierwszym konkursie przewidziano wsparcie projektów kwotą 88 085 000 zł, natomiast w drugim 75 299 767 zł,
przy czym w drugim konkursie, aby ułatwić aplikowanie
obniżono minimalną wielkość wsparcia z 3 do 2 mln zł
i już w trakcie konkursu (listopad 2009 r.) podniesiono

– Kraków: budowa nowego odcinka ul. Księcia Józefa
(obejście Przegorzał) – dofinansowanie 12,4 mln zł,
– Kraków: rozbudowa ul. Surzyckiego – ul. Botewa oraz
budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do drogi
ekspresowej S7) – dofinansowanie 58,5 mln zł,

INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Tabela 8. Projekty wybrane do realizacji w ramach Schematu 4.1 C (konkurs 8/2009/4.1C)
Lp.

Nazwa
wnioskodawcy

1.

Powiat Tarnowski

2.
3.

Powiat Miechowski
Powiat
Nowosądecki

4.

Powiat Krakowski

5.

Powiat
Nowosądecki

6.

Powiat Wadowicki

7.

Powiat Tarnowski

8.

Powiat Nowotarski

9.

Powiat Myślenicki

10.

Powiat Gorlicki

11.

13.

Powiat Krakowski
Powiat
Limanowski
Powiat Dąbrowski

14.

Powiat Dąbrowski

15.

Powiat Olkuski

16.

Powiat Bocheński

17.

Powiat
Oświęcimski
Powiat Miechowski
Powiat
Limanowski
Powiat Wadowicki

12.

18.
19.
20.

Całkowita
wartość
projektu (w zł)

Kwota
dofinansowania
(w zł)

Przebudowa drogi powiatowej nr 1357K Tarnów – Ryglice – Ołpiny w m. Skrzyszów odc. 6,234
km oraz m. Szynwałd odc. 2,973 km
Udrożnienie systemu komunikacyjnego powiatu miechowskiego, część III

9 563 750

8 129 187

4 615 026

2 999 766

Przebudowa drogi powiatowej nr 1556K Witowice – Rożnów

12 304 297

10 000 000

Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1033K i 2186K z przebudową mostu nr 86
w Krzeszowicach i budową mostu nr 73 w Tenczynku
Przebudowa drogi powiatowej nr 1517K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna, I etap w km 9+100
–10+954 w miejscowości Szczawnik i Złockie
Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1768K Brzeźnica – Tomice położonej na terenie gminy
Tomice
Przebudowa drogi powiatowej nr 1387K Siepietnica – Lubaszowa w m. Jodłówka Tuchowska
i Lubaszowa odc. 8,400 km
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu nowotarskiego poprzez przebudowę
obiektów mostowych
Rozwój komunikacji pomiędzy powiatem myślenickim i suskim poprzez przebudowę drogi nr
1685K
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu gorlickiego – modernizacja odcinków dróg
powiatowych nr: 1390K, 1463K, 1484K, 1493K
Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2191K i nr 2189K

17 623 380

7 553 028

3 924 812

3 336 091

5 440 485

4 024 153

9 085 349

7 722 546

4 349 826

2 291 627

4 789 608

3 789 608

2 713 000

2 306 050

14 161 886

5 100 000

Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1545K, 1610K, 1580K w rejonie gminy Łukowica

4 261 720

2 577 837

Przebudowa drogi powiatowej nr 1322K Dąbrowa Tarnowska – Radgoszcz – II etap
Przebudowa drogi powiatowej nr 1313K Dąbrowa Tarnowska – Żelichów na odcinku Dąbrowa
Tarnowska – Żelichów, etap I
Przebudowa drogi powiatowej nr 1075K ul. Kruszcowa – Powstańców Śląskich w Olkuszu wraz
z budową kanalizacji deszczowej
Polepszenie dostępności komunikacyjnej powiatu bocheńskiego poprzez modernizację dróg
powiatowych nr: 1444K, 2082K, 2072K, 2071K

3 099 999

2 600 822

8 078 266

6 197 359

3 832 682

3 257 779

5 143 903

2 500 000

Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K (Oświęcim – Głębowice), etap II

2 425 079

2 061 317

Udrożnienie systemu komunikacyjnego Powiatu Miechowskiego, część IV
Przebudowa obiektu mostowego nr 10 na rzece Łososina w miejscowości Dobra w ciągu drogi
powiatowej nr 1622K Dąbie – Szczyrzyc – Dobra wraz z dojazdami
Modernizacja drogi powiatowej nr 1768K Brzeźnica – Tomice na odcinku Wyźrał – Witanowice

5 975 890

3 884 328

4 507 840

2 000 000

6 640 022

5 643 656

Tytuł projektu

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji dostępnych na stronie http://www.fundusze.malopolska.pl
Uwagi: stan na 30 maja 2011 roku.
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Tabela 9. Porównanie kryteriów oceny merytorycznej dla Schematów 4.3 A i 4.3 B
Kryterium

Ekonomiczno-społeczny wpływ na rozwój
regionu
Trwałość projektu
Wpływ na polityki horyzontalne
Zastosowanie rozwiązań inżynieryjnych
zwiększających bezpieczeństwo
Typ projektu (obwodnice – 4 pkt., nowe drogi
3 pkt., modernizacja 2 pkt., inne 1 pkt.)
Poprawa dostępności
Stan przygotowania projektu do realizacji
Komplementarność projektu

Schemat 4.1 A

Schemat 4.1 B

Schemat 4.1 C

Punkty

Waga

Punkty

Waga

Punkty

Waga

0-4 pkt.

4

0-4 pkt.

5

0-4 pkt.

5

1-4 pkt.
1-3 pkt.

1
1

0-4 pkt.
0-4 pkt.

2
1

0-4 pkt.
0-4 pkt.

2
1

0-4 pkt.

3

-

-

0-4 pkt.

1

1-4 pkt.

3

-

-

1-4 pkt.

1

0-3 pkt.
0-4 pkt.
-

2
4
-

0-4 pkt.
-

2
-

0-3 pkt.
0-3 pkt.

2
2

Źródło: opracowanie własne na podstawie Uszczegółowienia MRPO

Tabela 10. Miary zróżnicowania i dopasowania kryteriów oceny merytorycznej w Schemacie 4.1 A
Kryterium

Typ projektu
Stan przygotowania projektu do realizacji
Zastosowanie rozwiązań inżynieryjnych
zwiększających bezpieczeństwo
Wpływ na polityki horyzontalne
Ekonomiczno-społeczny wpływ
na rozwój regionu
Trwałość projektu
Poprawa dostępności

Stopień
zróżnicowania

Kryterium

34,0%
33,9%

Typ projektu
Stan przygotowania projektu do realizacji
Zastosowanie rozwiązań inżynieryjnych
zwiększających bezpieczeństwo
Wpływ na polityki horyzontalne
Ekonomiczno-społeczny wpływ
na rozwój regionu
Trwałość projektu
Poprawa dostępności

29,0%
28,4%
28,3%
11,9%
10,9%

Stopień
dopasowania

75,0%
75,0%
66,6%
64,4%
75,4%
95,8%
96,4%

Źródło: opracowanie własne

maksymalną wartość dofinansowania z 65% do 85%
wydatków kwalifikowanych.

W konkursie 8/2009 złożono, do końca maja 2011 r.,
28 wniosków o łącznej wartości projektów 179,6 mln zł
i wnioskowanej kwocie wsparcia 112,8 mln zł. 20 projektów zostało wybranych do dofinansowania (Tabela 8.),
a 4 trafiły na listę rezerwową.

2.3 Kryteria oceny merytorycznej
W ocenie merytorycznej właściwej, w ramach organizowanych naborów, posługiwano się odrębnymi dla każdego
schematu kryteriami oceny (Tabela 9.). Tylko 3 kryteria
65

Pomiędzy kolejnymi naborami dochodziło do niewielkich
zmian kryteriów i punktacji, przykładowo zrezygnowano
z kryterium oceny wpływu „Odciążenie ruchu na terenie obszarów zabytkowych miast i w centrum miast”.
Utrudnia to porównanie ocen pomiędzy poszczególnymi
naborami. Wnioski dotyczące dróg powiatowych uzyskiwały przeciętnie niższe noty niż wnioski w Schemacie 4.1
A (drogi regionalne).
Do analizy kryteriów oceny merytorycznej w Schemacie
4.1 A i C wykorzystano dwie miary4:
– zróżnicowania projektów pod względem danej cechy5 – miara ta określa, na ile cecha ta ma potencjał
selekcyjny wniosków;
4 Pominięto Schemat 4.1 B, który w całości obejmuje projekty z listy
indykatywnej, a do tego są to tylko 3 projekty.
5 Mierzonego jako stosunek odchylenia standardowego oceny
wszystkich projektów według danego kryterium do średniej arytmetycznej oceny.

INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO

W pierwszym konkursie złożono 21 wniosków, wszystkie
przeszły pozytywnie ocenę formalną, ale tylko 16 projektów uzyskało pozytywną notę (minimum 60% maksymalnej liczby punktów) w ocenie merytorycznej właściwej.
Zarząd Województwa wybrał w trakcie oceny strategicznej 15 projektów do dofinansowania na kwotę 89,7 mln zł,
a dalsze dwa umieścił na liście rezerwowej (projekty na
drogach powiatów: wadowickiego i chrzanowskiego).
W grudniu 2009 r., dzięki korzystnym relacjom kursu
euro, projekty z listy rezerwowej zostały przesunięte do
realizacji. Ostateczną listę projektów zawarto w Tabeli
7. (str. 63).

były wspólne, ale i tak ich punktacja i wagi różniły się
między Schematami. Najważniejsze kryteria po uwzględnieniu skali punktacji oraz wagi to:
– ekonomiczno-społeczny wpływ na rozwój regionu;
– stan przygotowania projektu do realizacji;
– trwałość projektu.
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Tabela 11. Miary zróżnicowania i dopasowania kryteriów oceny merytorycznej w Schemacie 4.1 C
Stopień
zróżnicowania

Kryterium

Poprawa dostępności
Ekonomiczno-społeczny wpływ na rozwój
regionu
Zastosowanie rozwiązań inżynieryjnych
zwiększających bezpieczeństwo
Stan przygotowania projektu do realizacji
Wpływ na polityki horyzontalne
Komplementarność projektu
Typ projektu
Trwałość projektu

Kryterium

30,9%

Stopień
dopasowania

Poprawa dostępności
Ekonomiczno-społeczny wpływ
na rozwój regionu
Zastosowanie rozwiązań inżynieryjnych
zwiększających bezpieczeństwo
Stan przygotowania projektu do realizacji
Wpływ na polityki horyzontalne
Komplementarność projektu
Typ projektu
Trwałość projektu

26,5%
26,1%
22,3%
21,4%
15,9%
7,9%
6,2%

74,0%
71,3%
57,6%
93,3%
70,1%
93,9%
49,4%
98,4%

Źródło: opracowanie własne

– dopasowanie wszystkich projektów do oczekiwań
Instytucji Zarządzającej (stosunek średniej arytmetycznej oceny wszystkich projektów do maksymalnej
liczby punktów).

znacznie mniejsze różnice w ocenach poszczególnych
wniosków, czyli, że żadne kryterium istotnie nie różnicowało ocenianych projektów.

Wnioski w Schemacie A były ogólnie oceniane bardzo wysoko i żadne z kryteriów istotnie nie różnicowało wyników
końcowych, a dwa z nich (trwałość projektu i poprawa
dostępności) niemal zawsze otrzymywały maksymalną
liczbę punktów (Tabela 10.).

2.4 Charakterystyka projektów w relacji
do potrzeb regionu

W zakresie oceny Schematu 4.1 C (drogi powiatowe i lokalne, Tabela 11.) można zauważyć, że oceny były ogólnie
znacznie niższe niż w Schemacie A, o czym świadczy
niższy wskaźnik stopnia dopasowania, i jednocześnie są

Do końca czerwca 2011 r. podpisano 67 umów na łączną
kwotę 1,6 mld zł, w tym wartość dofinansowania środkami MRPO – 1,058 mld zł. Większość umów podpisano w 2009 r., jednakże z uwagi na cykl inwestycyjny
większość z inwestycji zakończono w 2011 r., ale nie są
jeszcze całkowicie zamknięte (oczekują na ostateczne
rozliczenie).

Tabela 12. Wysokość dofinansowania projektów w ramach Działania 4.1 MRPO – według podpisanych umów
Rok

RAZEM

A

B

C

–

9 655 500 zł

–

9 655 500 zł

2009

587 983 917 zł

111 955 500 zł

96 568 343 zł

796 507 760 zł

2010

164 893 285 zł

–

82 331 505 zł

247 224 790 zł

2011

–

–

4 577 066 zł

4 577 066 zł

RAZEM:

752 877 202 zł

121 611 000 zł

183 476 914 zł

1 057 965 116 zł

2008

INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Schematy Działania 4.1 MRPO

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji dostępnych na stronie http://www.fundusze.malopolska.pl
Uwagi: stan na 30 maja 2011 roku.

Tabela 13. Całkowita wartość projektów w ramach Działania 4.1 MRPO – według podpisanych umów
Rok

Schematy Działania 4.1 MRPO

RAZEM

A

B

C

2008

–

19 873 577 zł

–

19 873 577 zł

2009

846 173 484 zł

206 100 000 zł

189 245 666 zł

1 241 519 150 zł

2010

214 947 709 zł

–

125 896 803 zł

340 844 512 zł

2011

–

–

5 389 664 zł

5 389 664 zł

RAZEM:

1 061 121 193 zł

225 973 577 zł

320 532 133 zł

1 607 626 903 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji dostępnych na stronie http://www.fundusze.malopolska.pl
Uwagi: stan na 30 maja 2011 roku.
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2.4.1 Przestrzenny rozkład wsparcia
Wymienione w poprzednim rozdziale, wybrane do dofinansowania projekty, w zakresie ich rozmieszczenia,
w miarę równomiernie pokrywają województwo małopolskie (rys. 1, str. 165) i są zgodne z założoną w MRPO
alokacją na poszczególne Schematy Działania 4.1. Rozkład
wartości projektów i wysokości dofinansowania według
Schematu, Działania i roku podpisania umowy przedstawiają Tabele 12. i 13.
Przestrzenny rozkład wielkości projektów, mierzony
całkowitą sumą wsparcia i wskaźnikiem wsparcia na jednego mieszkańca powiatu, nie jest już tak równomierny
(rys. 2, str. 165). Powiaty, w których nakłady na Działanie
4.1 MRPO były najwyższe to: chrzanowski (budowa
obwodnicy Chrzanowa i wiaduktu w m. Kroczymiech
na drodze 933), myślenicki, za sprawą m.in. budowy
obwodnicy Dobczyc oraz proszowicki (modernizacja
ciągu dróg wojewódzkich i powiatowych oraz budowa
obwodnicy Proszowic). Szacunkowa6 wartość projektów
realizowanych w powiecie chrzanowskim przekracza 200
mln zł, a wartość dofinansowania środkami UE przekracza 130 mln zł. Wysokość dofinansowania w przeliczeniu
na 1 mieszkańca również jest najwyższa w trzech wymienionych powiatach, jednak tutaj najwyższą wartość
wskaźnika obserwowano w niewielkim ludnościowo
powiecie proszowickim – nieco ponad 2 150 zł dofi nansowania środkami UE, a w powiatach myślenickim
i chrzanowskim nieco ponad 1 000 zł.

Mimo większych nakładów, przy dużym zaludnieniu
wskaźnik poniżej 100 zł na 1 mieszkańca występuje także
w powiatach krakowskim i samym Krakowie. Wprawdzie
w Krakowie są dodatkowo realizowane i współfinansowane ze środków MRPO budowy dróg w ramach osi priorytetowej 5. Krakowski Obszar Metropolitalny, Schemat A.
Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego, gdzie
gmina miejska Kraków realizuje 5 projektów o wartości
nieco ponad 165 mln zł i sumie dofinansowania około 100
mln zł, to i tak sumarycznie daje to wskaźnik tylko 220 zł
6 Szacunkowa, gdyż część projektów w obrębie dróg realizowana
jest na drogach przebiegających przez granice powiatów, wtedy
uwzględniając odrębnie nakłady na obiekty inżynieryjne reszta dzielona była na odcinki drogowe proporcjonalnie do kilometrażu.
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Przedstawione wyżej i zilustrowane na mapie (rys. 2,
str. 165) różnice są wynikiem nałożenia działań w obrębie trzech Schematów o różnych filozofiach wsparcia
i w przypadku dróg wojewódzkich (większość projektów
Schematu A) są elementem długofalowej polityki modernizacji układu dróg wojewódzkich. Z kolei w obrębie dróg
powiatowych działać miało „samoograniczające” porozumienie starostów powiatów, gdzie wcześniej ustalono
parytety i podjęto decyzje, o jakie środki mogą ubiegać
się poszczególne powiaty w ramach Schematu C. Pomimo
ustaleń aktywność powiatów była różna (in plus oraz in
minus), a dodatkowo nie wszystkie projekty były dobrze
przygotowane i odpadły w procedurach oceny zarówno
formalnej, jak i merytorycznej właściwej. Kolejne istotne
zastrzeżenie, przed pochopną interpretacją przedstawionych zróżnicowań przestrzennych w województwie,
które należy poczynić, to niepełny ogląd sytuacji. Należy
pamiętać, że przed MRPO realizowane były działania
w ramach ZPORR i innych programów, a obecnie Działania MRPO są komplementarne choćby z Narodowym
Programem Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (tzw.
schetynówki) i przede wszystkim, że najważniejsze są
jednak działania w obrębie dróg krajowych. Ostatnie,
istotne zastrzeżenie do interpretacji mapy zróżnicowania
wsparcia, które należy poczynić to systemowe ujęcie
sieci dróg. Warto pamiętać, że realizowana w powiecie
chrzanowskim modernizacja drogi 933 z budową wiaduktu
w m. Kroczymiech służy także, a może nawet bardziej,
mieszkańcom powiatu oświęcimskiego, dla których wspomniana droga to połączenie z autostradą A4. Czyli, poza
naprawdę lokalnymi drogami, każda inwestycja służy także
mieszkańcom innych powiatów, a często w obszarach
turystycznych całemu województwu oraz odwiedzającym
spoza województwa i Polski.
2.4.2 Zmiany dostępności przestrzennej
Istotnym celem projektów realizowanych w ramach
Działania 4.1 jest poprawa dostępności przestrzennej
w układzie drogowym województwa. Dlatego celowe
było przeprowadzenie wariantowego badania dostępności przestrzennej w wariantach bez i z ocenianymi
inwestycjami. Badanie dotyczy dostępności przestrzennej
do ośrodków subregionalnych i Krakowa, do miast powiatowych, przejść granicznych (z Niemcami, Ukrainą,
Czechami i Słowacją), lotniska, węzłów autostrady A4
oraz stref aktywności gospodarczej. Celem badania było
obliczenie:
a) indeksu syntetycznego dostępności (w obu wariantach dla pokazania różnicy);
b) średniej dostępności czasowej w minutach (do badanych obiektów);
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Na drugim biegunie znalazły się powiaty bez żadnego
wsparcia (powiat grodzki Nowy Sącz) lub z niewielkim
wsparciem – tutaj najsłabiej wypadł powiat dąbrowski
(wielkość projektów to nieco ponad 11,2 mln zł, a wysokość wsparcia 8,8 mln zł) oraz powiaty: wielicki (odpowiednio 16,8 mln zł i 10,4 mln zł) i wadowicki (odpowiednio 18,6 mln zł i 11,4 mln zł). Znalazło to także
wyraz w niskim wskaźniku wsparcia na 1 mieszkańca,
nie przekraczającym 100 zł, czyli 10 razy niższym niż
w powiatach na czele listy.

na 1 mieszkańca, przy średniej dla wszystkich powiatów
330 zł.

Małopolskie Studia Regionalne 2-3 (22-23) 2011

Tabela 14. Zmiany dostępności czasowej jako efekt Działania 4.1 MRPO
Średnia ważona dostępność
(dla wszystkich gmin) (w minutach)

Dostępność do:

Średnia ważona dostępność
(bez miast powiatowych) (w minutach)

Przed
modernizacją

Po modernizacji

Różnica

Przed
modernizacją

Po
modernizacji

Różnica

59,98

59,28

0,70

77,76

76,70

1,06

Miasta subregionalnego

27,47

26,97

0,50

36,64

35,86

0,78

Miasta powiatowego

14,34

13,97

0,37

21,45

20,84

0,61

Krakowa

Lotniska

59,96

59,24

0,72

74,71

73,62

1,09

Przejścia granicznego z Republiką Czeską

154,67

154,04

0,63

164,68

163,76

0,92

Przejścia granicznego ze Słowacją

84,61

83,77

0,84

82,89

81,81

1,08
0,78

Przejścia granicznego z Niemcami

249,24

248,71

0,53

263,83

263,05

Przejścia granicznego z Ukrainą

264,12

263,40

0,72

270,15

269,06

1,09

Strefy Aktywności Gospodarczej

18,42

17,82

0,60

24,47

23,53

0,94

Węzła autostradowego

45,67

44,94

0,73

58,30

57,18

1,12

Źródło: opracowanie własne

c) odsetka mieszkańców województwa w strefach 15,
30, 45, 60, 75, 90 minut od miejsc, do których badana
była dostępność.
Przedstawione na mapie zmiany syntetycznego indeksu
dostępności (rys. 3, str. 166) pokrywają się z wcześniej
prezentowanymi mapami wielkości wsparcia. Sama wielkość zmian jest niewielka (maksymalnie 6 minut w południowo-wschodniej części powiatu myślenickiego oraz
we wschodniej części powiatu proszowickiego), a średnio
wynosi ona około jednej minuty. W porównaniu z efektem

budowy autostrad czy dróg ekspresowych, gdzie dostępność zmienia się nawet o 30 minut, jest to niewielka
różnica, ale należy pamiętać, że mimo to dla budżetów
czasu większości mieszkańców może mieć ona większe
znaczenie. Warto mieć na uwadze, że różnica 3 minut
przy przejechaniu odcinka drogi w jednym kierunku, przy
codziennych dojazdach (praca, szkoła), oznacza 6 minut
dziennie i około 1 800 minut rocznie.
Największe, pozytywne efekty obserwowane są w obszarach, gdzie powstawały zupełnie nowe drogi – na przykład

Tabela 15. Odsetek mieszkańców województwa małopolskiego zamieszkujący w obrębie izochron (15, 30, 45, 60, 75, 90 i 180 minut
od miejsc, do których określano zmiany dostępności drogowej jako efekt Działania 4.1 MRPO
Krakowa

Miasta
subregionalnego

Miasta
powiatowego

Lotniska

Strefy
Aktywności
Gospodarczej

Węzła
autostradowego

A

22,9

35,8

63,4

25,7

61,3

33,0

B

22,9

37,4

64,3

25,7

61,7

33,4

IZOCHRONA
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15 minut
30 minut
45 minut
60 minut
75 minut
90 minut
180 minut

A

29,8

57,7

88,8

32,1

79,2

42,7

B

29,8

58,9

89,4

33,6

79,9

44,4

A

40,3

79,1

97,9

42,8

91,0

56,2

B

41,4

79,8

97,9

43,2

91,0

56,4

A

54,2

93,5

100,0

54,7

95,9

69,0

B

54,8

94,4

100,0

57,0

95,9

69,8

A

62,9

98,3

100,0

65,0

99,4

78,7

B

63,3

98,7

100,0

65,9

99,4

79,0

A

71,8

100,0

100,0

74,6

100,0

87,4

B

72,0

100,0

100,0

74,8

100,0

88,1

A

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

B

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Uwagi: A – przed modernizacją; B – po modernizacji. Wyróżniono komórki ze zmianą odsetka > 1%.
Źródło: opracowanie własne
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obwodnice miejscowości lub inne inwestycje usprawniające płynność ruchu (np. wiadukty nad liniami kolejowymi
– Chrzanów).
Warto zwrócić uwagę, że pomimo braku istotnych działań
w obrębie niektórych powiatów (na przykład w powiecie
dąbrowskim), dostępność i tak uległa tam poprawie dzięki
działaniom drogowym w innych powiatach (tutaj w Tarnowie), co na wcześniej prezentowanej mapie wsparcia
nie jest bezpośrednio widoczne.
W Tabeli 14. (str. 68) pokazano dostępność w obu wariantach do miejsc, do których ją określano. W drugiej
części tabeli pokazano wskaźniki dla gmin bez stolic
powiatów i bez powiatów grodzkich, gdzie widać, że
badane działania miały przede wszystkim znaczenie dla
dostępności gmin wiejskich i mniejszych miast, jako że te
większe dostępność uzyskują przede wszystkim w układzie dróg krajowych. W obu układach największą poprawę odnotowano w dostępności do węzłów autostrady
oraz do lotniska, co jest zgodne z celami Działania 4.1
jako rozwoju infrastruktury dla wzrostu gospodarczego.
Względnie dużą poprawę odnotowano w dostępności do
przejść granicznych ze Słowacją. Najmniej, w wartościach
bezwzględnych, projekty przybliżają do swoich zapleczy miasta powiatowe, co z kolei wynika z ich bliskości.
Względnie, to właśnie tutaj i w przypadku dostępności
stref aktywności gospodarczej zmiana jest największa
(o 3-4 punkty procentowe).

2.4.3 Obszary nadwyżki i deficytu dostępności
Uwzględniając systemowy charakter infrastruktury drogowej, można się pokusić o próbę kwantyfikacji potrzeb,
czy też ocenę dostępności, która pozwoliłaby wskazać
obszary wymagające wsparcia i gdzie interwencja może
mieć najszersze oddziaływanie. W tym celu wykorzystano analizę dostępności metodą pól nadwyżki i deficytu
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Wyniki procedury przedstawiono na mapie (rys. 4,
str. 166). Jako że w indeksie dostępności dostęp do Krakowa miał największą wagę, to podobnie, jak na zwykłych
mapach dostępności czasowej, ogólny obraz i tendencja
odzwierciedlają odległość czasową od Krakowa, która
jest z kolei funkcją odległości fizycznej i kategorii dróg.
Istotną różnicą jest jednak możliwość wskazania obszarów, które mimo bliskości Krakowa i niezłej dostępności
komunikacyjnej zostały określone jako obszary o deficycie
dostępności, co wynika z ich ponadprzeciętnego potencjału ludnościowego i gospodarczego (na przykład gmina
Zielonki, czy też gminy leżące przy granicy z województwem śląskim od Oświęcimia po Olkusz).
Największe deficyty dostępności występują w istotnych
ośrodkach gospodarczych województwa o dużej liczbie
mieszkańców, a które są słabo lub relatywnie słabo powiązane drogowo z Krakowem. Do takich miast zaliczyć należy: Nowy Sącz, Oświęcim, Kęty, Andrychów, Zakopane
i Tarnów. Duże, zwarte obszary o deficycie dostępności,
to południowo wschodnia i południowa cześć województwa, w szczególności subregiony: sądecki i podhalański.
Najsłabiej dostępnym powiatem jest powiat gorlicki.
Nadwyżką dostępności względem potencjału gospodarczego i ludnościowego cechują się przede wszystkim
gminy wiejskie położone w zewnętrznej strefie KOM,
gdzie potencjał ludnościowy i gospodarczy już jest niski,
a dostępność do Krakowa wciąż dobra.
Wyniki analizy dopasowania skali i rozkładu przestrzennego interwencji (rys. 2, str. 165) z potrzebami wynikającymi
z analizy mapy deficytów i nadwyżek dostępności (rys. 4,
str. 166) przedstawiono w syntetyczny sposób w formie
mapy (rys. 5, str. 167). Oczywiście można ją interpretować także w taki sposób, że de facto skala działań jest
wszędzie mniejsza od oczekiwań i potrzeb, ale ten dysonans wydaje się najgłębszy w obszarach zaznaczonych na
mapie jako odznaczających się względnym niedoborem
działań – w szczególności powiaty: gorlicki i oświęcimski. Mapa pokazuje także, że niskie nakłady per capita
w powiatach Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
dają się wytłumaczyć ich relatywnie dobrą dostępnością
drogową, a więc względnie mniejszymi potrzebami niż
dalej położone powiaty.
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Jak zaznaczono na wstępie, badane projekty w niewielkim
stopniu zmieniają całościowy obraz dostępności dla całego
województwa. Daje się on uchwycić prostymi miarami
odsetka mieszkańców województwa, którzy zamieszkują w określonych strefach czasowych od miejsc, do
których mierzono dostępność (Tabela 15., str. 68, pominięto przejścia graniczne). Zmiana o 1%, to w przypadku
województwa małopolskiego 33 tys. mieszkańców, takie
zmiany wyróżniono w tabeli. Najczęściej występowały
one w obrębie izochrony 30 minut, która najbardziej
poszerzała swój zasięg jako efekt Działania 4.1. Wedle
analizowanego wskaźnika największe zmiany były obserwowane w układach dostępności do miast subregionalnych
oraz do lotniska, których jednak nie należy przeceniać
– niewielka zmiana dostępności w obszarach granicznych
powoduje przejście do kolejnej strefy.

dostępności. Sprowadza się ona do obliczenia dwóch
macierzy potencjału dla wszystkich gmin województwa
małopolskiego:
– wskaźnika syntetycznego dostępności czasowej (ważona suma dostępności do Krakowa, lotniska, węzła
autostradowego, przejść granicznych, najbliższego
miasta subregionalnego oraz miast powiatowych);
– potencjału ludnościowego i gospodarczego (suma
mieszkańców i dziesięciokrotności liczby podmiotów
zarejestrowanych w systemie REGON).
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Studium przypadku: Modernizacja drogi
wojewódzkiej nr 933 na odcinku Brzeszcze
– Chrzanów wraz z budową wiaduktu
w m. Kroczymiech – interwencja w obszarze
deficytu dostępności

rach deficytów przyniosą działania w obrębie sieci dróg
krajowych. Najlepiej ilustrują to mapy zmian dostępności
czasowej Krakowa i Nowego Sącza w perspektywie do
2020 r., gdzie przyjęto optymistycznie realizację szeregu
inwestycji w sieci dróg krajowych, w tym budowę trasy
ekspresowej do Nowego Sącza.

Projekt był realizowany w latach 2007-2009 przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Pod wieloma względami może on służyć jako przykład dobrych praktyk. Jest
jednym z najlepiej wpisujących się w potrzeby modernizacyjne w obrębie sieci dróg o znaczeniu regionalnym
województwa.
Modernizowana droga jest najważniejszą osią komunikacyjną subregionu zachodniego, łącząc jego południową
i środkową część z autostradą A4. Średnie dobowe natężenia ruchu na odcinkach: Chrzanów – Libiąż i Oświęcim
– Brzeszcze lokują tą drogę wśród najbardziej obciążonych
ruchem w skali całego kraju. Projekt jest komplementarny z działaniami w ramach innych programów (m.in.
uzupełnia działania ZPORR, w ramach którego zbudowano wcześniej przejazd pod linią kolejową na granicy
miasta Oświęcim, jest komplementarny z Oświęcimskim
Strategicznym Programem Rządowym, lokalnymi programami rewitalizacji w Chrzanowie i Libiążu, jest ważny dla
dostępu do stref aktywności gospodarczej Zachodniej
Małopolski). Modernizowana droga jest też najszybszą
trasą dojazdu z Krakowa lub lotniska w Balicach dla odwiedzających Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
w Oświęcimiu.
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Projekt był kompleksowy, nie pozostawiono żadnych
elementów do wykonania w przyszłości. Wykonano m.in.
modernizację połączenia z autostradą A4, bardzo udany
wiadukt nad linią kolejową Chrzanów – Oświęcim, wszystkie istotne skrzyżowania rozwiązano w postaci rond.
Pomimo że był to wartościowo jeden z największych
projektów (72 mln zł, w tym dofinansowanie 46,8 mln zł),
to w przeliczeniu na 1 km zmodernizowanej drogi należał do projektów znacząco tańszych niż ogólnie średnio
w Działaniu 4.1, a obejmował dość kosztowną budowę
nowego wiaduktu (wcześniej był strzeżony przejazd kolejowy z zaporami).
Przedstawiona mapa deficytów dostępności wskazuje na
potrzebę lepszego powiązania subregionu zachodniego
z Krakowem i resztą województwa. Służą temu, obecnie
realizowane, modernizacje tras Kraków –Chełmek czy
Kraków – Skała – Wolbrom. Duża poprawa wiąże się
z działaniami o znacznie większej skali – połączeń siecią
dróg ekspresowych (Kraków – Olkusz, S1 Mysłowice
– Oświęcim – Bielsko Biała czy w południowej części
subregionu zachodniego – budowa Beskidzkiej Drogi
Integracyjnej). Zasadniczą poprawę dostępności w obsza70

Najlepiej podsumować tę część raportu, odpowiadając
na jedno z głównych pytań badawczych ewaluacji: jaka
jest ocena ex ante oddziaływania inwestycji w zakresie
infrastruktury transportowej w regionie w ramach osi
priorytetowej 4. MRPO na: ekonomiczny i społeczny
rozwój województwa, zrównoważony rozwój regionu
oraz spójność wewnętrzną województwa, tworzenie
i integrację systemu transportowego województwa
oraz konkurencyjność inwestycyjną regionu?
Ekonomiczny i społeczny rozwój województwa nie jest
możliwy bez sprawnej i wydajnej infrastruktury drogowej. Działania realizowane w tym zakresie w MRPO są
największe i najbardziej kompleksowe w całej dotychczasowej historii regionu. Wpływ tych działań na rozwój
społeczny i gospodarczy jest niezaprzeczalny, choć bardzo
trudny do skwantyfikowania.
Studium przypadku: Budowa połączenia
autostrady A4 (węzeł Krzyż) z drogą wojewódzką
nr 977 – tworzenie spójnego układu drogowego
Projekt jest realizowany w ramach Schematu 4.1 B przez
Gminę Miejską Tarnów (Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich). Został wybrany do szczegółowej analizy ze względu
na kilka unikalnych cech – jako projekt dużej wartości,
realizowany przez JST, reprezentujący subregion tarnowski, a ponadto łączy on modernizację istniejących dróg
z budową całkowicie nowego odcinka. Wartość projektu wynosi 143,7 mln zł, w tym wartość dofinansowania
środkami MRPO 89,8 mln zł. Projekt rozwiązuje wybrane
problemy układu komunikacyjnego w centrum Tarnowa
oraz, co było jego głównym założeniem, stanowi połączenie węzła autostrady A4 z drogą spajającą z tą autostradą
południową część powiatu tarnowskiego oraz powiat
gorlicki. Mając na uwadze, że poprawa dostępności przestrzennej dokonuje się przede wszystkim w układzie dróg
krajowych (w szczególności poprawę przynosi budowa
autostrad i dróg ekspresowych), to kluczowa dla pełnego
wykorzystania tej poprawy jest budowa i modernizacja
połączeń do nowej sieci dróg.
Studium przypadku: Przebudowa dróg do uzdrowisk powiatu gorlickiego – drogi powiatowe
nr 1489K Sękowa – Rozdziele i nr 1498K Ropa
– Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa
– komplementarność projektu oraz wzmacnianie
potencjału turystycznego
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Projekt jest realizowany w ramach Schematu 4.1 C przez
Powiat Gorlicki (Zarząd Dróg Powiatowych). Wartość
projektu wynosi 16,7 mln zł, w tym wartość dofinansowania środkami MRPO 10,7 mln zł. Projekt stanowi
ciekawy przykład konsekwentnej realizacji istotnego
zamierzenia drogowego, które zdecydowanie wykracza
poza możliwości inwestycyjne powiatu. Modernizację
drogi Ropa – Wysowa prowadzono odcinkami w ramach
różnych dostępnych środków i funduszy (m.in. Bank Światowy, ZPORR), a obecnie jest kontynuowana ze środków
MRPO. Wciąż pozostają odcinki do modernizacji. Projekt
jest komplementarny, nie tylko w sensie kontynuowania
działań modernizacyjnych, ale przede wszystkim horyzontalnie z realizowaną wizją rozwĳania potencjału turystycznego (m.in. wzmacnianie potencjału uzdrowiska
Wysowa czy działań wspierających rozwój agroturystyki).
W tym sensie, warto zwrócić uwagę, że projekt nie poprawia dostępności przestrzennej mieszkańcom powiatu
(teren bardzo słabo zaludniony), ale poprawia dostępność mieszkańcom całego województwa do atrakcyjnych
turystycznie obszarów. Projekt pokazuje, że projekty
drogowe nie tylko odpowiadają na zapotrzebowanie, ale
poprzez wspieranie funkcji (tutaj turystyka) mogą takie
zapotrzebowanie generować.

Studium przypadku: Wzmocnienie turystyczne
Podhala przez remont i modernizację spójnej sieci
dróg regionalnych powiatu tatrzańskiego pod
wspólną nazwą GÓRAL*SKI – projekt partnerski
oraz wzmacnianie potencjału turystycznego
Projekt jest realizowany w ramach Schematu 4.1 A przez
powiat i gminy powiatu tatrzańskiego. Wartość projektu
wynosi 84 mln zł, w tym wartość dofinansowania środ71

Projekt jest częścią większej koncepcji rozwoju turystycznego regionu, który należy do najczęściej odwiedzanych
w skali całego kraju. Fatalny stan drogi łączącej Zakopane
przez Jaszczurówkę z Łysą Polaną oraz przeciętny stan
dróg wiodących do podtatrzańskich miejscowości letniskowych zupełnie nie przystawał ani do potrzeb, ani do
wizji harmonĳnego rozwoju regionu. Efekty prowadzonych
działań podnoszą w takim samym stopniu jakość życia
mieszkańców, co i przyjeżdżających gości.
W ramach Działania 4.1 Beneficjenci nie realizują żadnego
istotnego przedsięwzięcia zogniskowanego na wspieraniu
nowoczesnych technik zarządzania ruchem. Działania
takie są obecnie realizowane w ramach 1. osi priorytetowej MRPO Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na
wiedzy, Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego,
gdzie Zarząd Dróg Wojewódzkich wspólnie z samorządami Regionu Podhalańskiego realizuje projekt „Inteligentny
System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego”.

2.5 Ocena wpływu projektów na
realizację celów interwencji
Oceniając wpływ wdrażanych, w ramach działania 4.1,
projektów na cele przedstawione w dokumentach strategicznych MRPO najlepiej posłużyć się przyjętymi kryteriami ewaluacji (trafność, efektywność, skuteczność,
użyteczność i trwałość), wedle których przeprowadzono
pierwszą część analizy. W części drugiej uwzględniono dodatkowe kwestie, wynikające z przyjętych pytań
badawczych, a które nie korespondują bezpośrednio
z przedstawionymi wyżej kryteriami ewaluacji.
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Konkurencyjność inwestycyjna regionu: dostępność komunikacyjna, obok dostępności odpowiednich terenów,
dostępności kadr i poziomu obsługi inwestora to współcześnie jeden z najważniejszych czynników lokalizacji
działalności gospodarczej (Guzik, 2006). Realizowane
w ramach MRPO działania w obrębie sieci dróg znakomicie podnoszą atrakcyjność inwestycyjną i szerzej konkurencyjność regionu, na tę drugą składają się również:
poziom życia, dostępność do usług publicznych i usług
komercyjnych, terenów rekreacji, terenów mieszkaniowych itd., której poprawa stanu i przepustowości dróg
bardzo sprzyja. Ważną gałęzią regionalnej gospodarki jest
turystyka. Dlatego należy wspierać działania mające na
celu poprawę stanu dróg w terenach o dużym znaczeniu
funkcji turystycznej, jak choćby projekty poprawy dostępności do uzdrowisk powiatu gorlickiego, czy też szeroko
nagłaśniany w mediach regionalnych i lokalnych projekt
polegający na modernizacji dróg w powiecie tatrzańskim
„Góral*ski”.

kami MRPO 53,2 mln zł. Do pomysłu zostały zaproszone
wszystkie gminy powiatu, jednakże ze względu na realizację innych projektów ostatecznie projekt realizowało
4 partnerów: powiat tatrzański, miasto Zakopane, gmina Poronin oraz gmina Kościelisko. Każdy z partnerów
realizował modernizację dróg, którymi zarządzał (np.
odrębnie ogłaszano przetargi). Dla sprawnego funkcjonowania partnerstwa każda gmina wyznaczyła koordynatora
projektu, a całość koordynowało starostwo powiatowe,
które też było odpowiedzialne za kontakty z Instytucją Zarządzającą. Partnerstwo na początku było bardzo
trudną formą współdziałania. Dopiero po jakimś czasie,
kiedy wszyscy się poznali i nauczyli współdziałać, większość wewnętrznych problemów przestała się pojawiać.
Uporczywym problemem dla takiej formy działania były
krótkie terminy na reakcję na pisma czy zapytania Instytucji Zarządzającej. Innym, poważnym problemem były
kłopoty z harmonogramem, wynikające z prowadzenia
kilku działań inwestycyjnych jednocześnie przez różne
jednostki i różnych wykonawców.
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W tym rozdziale najistotniejszym elementem ewaluacji
pozostaje ocena perspektywy osiągnięcia założonych
wskaźników produktu i rezultatu.
2.5.1 Trafność projektów
Wdrażane w ramach Działania 4.1 MRPO wsparcie przyczynia się do rozwiązywania, wskazanych w MRPO i dokumentach strategicznych województwa, problemów
związanych z niedostatkami infrastruktury drogowej,
czyli złej jakości dróg, ich dużego zatłoczenia czy braku
obwodnic. Nie bez znaczenia są też działania wpisujące
się w założenia podnoszenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego (budowa: chodników, przejść dla
pieszych, barierek ochronnych, niekolizyjne rozwiązania
skrzyżowań itp.).
Ewaluowane działania niewątpliwie przyczyniają się do
osiągnięcia wizji, jaką jest „sprawny system transportowy
w zakresie infrastruktury drogowej”, choć oczywiście
potrzeby i wyzwania znacząco przekraczają ilość dostępnych środków. Dodatkowo należy mieć świadomość, że
o nowoczesności i wydajności układu transportowego
przesądzają główne trasy i korytarze transportowe, a te
w Małopolsce niemal w całości stanowią drogi krajowe
i są modernizowane w ramach PO IiŚ.
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Innym, istotnym zagadnieniem odnoszącym się do trafności interwencji są typy projektów. Modernizacja dróg
jest bardzo istotna, ale w dłuższej perspektywie nie da się
uciec od budowy nowych dróg, tras alternatywnych i obwodnic miejscowości, szczególnie istotnych w tak gęsto
zabudowanym i zagospodarowanym obszarze, jak Małopolska. W tym kontekście należy wysoko ocenić wpisanie
na listę projektów indykatywnych dofinansowanie budowy
7 obwodnic7 oraz obwodnic w projektach zgłoszonych
w trybie konkursowym (Chrzanów, Muszyna).
Podsumowując, ewaluowane działania niewątpliwie pozytywnie oddziałują na:
– poziom życia mieszkańców (komfort, bezpieczeństwo,
czas podróży, estetyka otoczenia);
– podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Małopolski (dostępność transportowa Krakowa,
lotniska w Balicach, węzłów autostrady A4, pozytywny
klimat inwestycyjny, optymizm mieszkańców);
– poprawę spójności wewnętrznej regionu, osiąganą
w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju.
2.5.2 Efektywność projektów
Beneficjenci słusznie zwracają uwagę, że wyliczanie i porównywanie wskaźników budowy lub modernizacji staty7 Dodatkowo w ramach Schematu B dofinansowano także budowę
lokalnej obwodnicy Przegorzał w Krakowie.

72

stycznego kilometra drogi jako wskaźnika efektywności
jest zaledwie przybliżeniem efektywności projektu. Ceny
zależą od popytu na usługi budowlane, a ten, z racji rozmachu działań, był wysoki – w Małopolsce dodatkowo był
związany z budową autostrady A4. Drugi istotny czynnik
to przestrzenne zróżnicowanie warunków przyrodniczych, stanu dróg poddawanych modernizacji oraz liczby
obiektów mostowych w ciągu drogowym, co znacząco
wpływa na koszt realizacji. Na podstawie danych dla 57
projektów realizowanych w ramach Działania 4.1 ustalono, że średnio 1 km modernizowanych i budowanych
(łącznie) dróg kosztuje średnio 4,9 mln zł (w tym wartość
dofinansowania wynosi 3,54 mln zł). Średni koszt 1 km
na drogach regionalnych wyniósł 7,8 mln zł, a na drogach
lokalnych 2,1 mln zł. Jedną z miar efektywności inwestycji
infrastrukturalnych jest stosunek poniesionych nakładów
do oszczędności czasu wynikającej ze skrócenia czasu
podróży (transport pasażerski) lub czasu transportu towarów wyrażonej w wartościach pieniężnych. Jej pełne
wyliczenie i analiza będzie możliwa w ewaluacji dopiero
po zakończeniu wszystkich projektów i złożeniu przez
beneficjentów odpowiednich sprawozdań. Według stanu
na 30.05.2011 r. tylko dla 9 projektów, na podstawie wniosku o płatność końcową, można określić oszczędności
wynoszące 5 064 425 euro i to tylko dla wartości bazowej
roku zakończenia projektu. Odnoszenie tej wartości do
kosztów wytworzenia infrastruktury jest w takim kształcie bezcelowe, gdyż oszczędności będą się kumulować
w dłuższym okresie czasu amortyzacji zmodernizowanego
lub nowo powstałego odcinka drogi. Warto w tym miejscu
zauważyć, że ogólnie jest to wskaźnik bardzo trudny do
wyliczenia dla beneficjentów.
2.5.3 Skuteczność projektów
Ostateczna ocena skuteczności interwencji możliwa będzie
po zakończeniu i rozliczeniu wszystkich projektów. Szacunkową ocenę prawdopodobieństwa osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania dla
Działania 4.1 przedstawiono w Tabeli 16. (str. 73).
Realizowane w ramach Działania 4.1 projekty w mniejszym niż zakładano stopniu związane są z budową zupełnie nowych dróg. Cieszyć może za to znacznie większa
aktywność w rekonstrukcji szlaków drogowych, tutaj
wskaźniki zostaną znacząco przekroczone. Pewną barierą
jest wysoki koszt projektów drogowych i długotrwałość ich powstawania. Może to częściowo tłumaczyć
relatywnie słabe zainteresowanie konkursami i skupienie
się na prostszej i tańszej w projektowaniu modernizacji
istniejących dróg.
Inną, zgłaszaną przez beneficjentów, barierą są niewystarczające zasoby finansowe wnioskodawców i wynikające z tego ograniczenie wartości projektów poprzez
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Tabela 16. Perspektywa osiągnięcia wskaźników dla Działania 4.1 MRPO
Typ wskaźnika

Wskaźniki
produktu

Wskaźnik
rezultatu
Wskaźnik
oddziaływania

Wskaźnik

Wartość na koniec
2013 roku

Długość nowo wybudowanych dróg regionalnych

45 km

Długość nowo wybudowanych dróg lokalnych
(powiatowych i gminnych)

12 km

Długość zmodernizowanych, przebudowanych
lub rozbudowanych dróg regionalnych

350 km

Długość zmodernizowanych, przebudowanych
lub rozbudowanych dróg lokalnych (powiatowych
i gminnych)
Oszczędność czasu w euro na nowych
i zrekonstruowanych drogach w przewozach
pasażerskich i towarowych

180 km
28 292 000 euro

Liczba mieszkańców znajdująca się w izochronie
1 godziny dojazdu do Krakowa

2,2 mln

Perspektywa osiągnięcia wskaźnika

Osiągnięcie wskaźnika nierealne. Obecnie realizowane
i już zrealizowane projekty zakładają wybudowanie 25-30 km
nowych dróg o znaczeniu regionalnym.
Osiągnięcie wskaźnika nierealne. Obecnie realizowane
i już zrealizowane projekty zakładają wybudowanie 3 km nowych
dróg powiatowych lub gminnych, które nie mieszczą się w kategorii
dróg o znaczeniu regionalnym.
Wskaźnik zostanie na pewno przekroczony.
Obecnie realizowane i już zrealizowane projekty zakładają
modernizację ponad 390 km dróg o znaczeniu regionalnym
Wskaźnik znacznie przekroczony. Podpisane umowy
zakładają modernizację ponad 320 km dróg powiatowych i gminnych
Deklarowane wielokrotne przekroczenie
wskaźnika. Według założeń we wnioskach aplikacyjnych
wynikających z błędów w obliczeniach wskaźnika – Beneficjenci
deklarują wartość wskaźnika na poziomie >130 000 000 euro.
Według ekspertyzy R. Guzik (2011) wskaźnik zostanie osiągnięty
dzięki inwestycjom w układzie dróg krajowych, a nie działań
w ramach MRPO, pod warunkiem ukończenia i oddania do
użytkowania autostrady A4 do Tarnowa (węzeł Krzyż).

Źródło: opracowanie własne

niemożność zebrania odpowiednich środków na wkład
własny beneficjentów. Dodatkowo uczestniczą oni także w innych Działaniach MRPO, a także korzystają ze
środków UE w ramach programów na poziomie kraju
(PO KL, PO IiŚ, PO IG), co jest konkurencyjne względem
Działania 4.1 MRPO.

2.5.5 Trwałość projektów

2.5.4 Użyteczność projektów

Według opinii beneficjentów, każdy realizowany projekt
wiąże się z trwałymi efektami i nie powinno być problemów z ich osiągnięciem. Niektórzy beneficjenci zwracali
uwagę na fakt, że wymagana trwałość 5 lat liczy się od
całkowitego zamknięcia projektu po jego rozliczeniu, co
czasem może oznaczać, przy projektach wieloletnich,
wydłużenie tego czasu z 5 lat do nawet 8-9 lat, a większość modernizowanych obecnie dróg na pewno będzie
nadawać się do remontu jeszcze przed upływem tego
czasu. Postępujące niszczenie nowo budowanych i remontowanych dróg i wynikające z tego obniżenie prędkości
mogą podważać osiągalność wskaźników oszczędności
czasu/kosztów, jeśli byłyby one rzetelnie liczone.

Pewnym problemem, związanym z użytecznością, a zgłaszanym przez beneficjentów wydaje się słaba jakość
projektów technicznych. Innym źródłem niskiej jakości projektów jest stosowanie normatywów nie zawsze
przystających do warunków terenowych, na przykład
nadmierna liczba przejść dla pieszych, wynikająca z typu
i długości drogi lub, gdzie indziej, ich niedobór. Beneficjenci
zwracają uwagę, że w takich wypadkach powinno się
dokonywać zmian w trakcie realizacji, ale te, jako że są
związane z uciążliwą procedurą aneksowania powodują,
że zamiast wprowadzenia zmian dalej realizowany jest
nieudany, w danym fragmencie drogi, projekt.
73

2.6 Analiza strategiczna interwencji
w kontekście nowej perspektywy
strategicznej 2014-2020
Odnosząc wnioski ewaluacji aktualnych interwencji osi
priorytetowej 4.1 MRPO do przyszłego okresu programowania można stwierdzić:
1. Mimo zaspokojenia najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych w układzie sieci drogowej województwa
małopolskiego, skala potrzeb i wyzwań wskazuje na
konieczność dalszego wsparcia takich działań, najlepiej na większą skalę niż ma to miejsce obecnie.
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Analiza wniosków złożonych w konkursach pokazała, że
w każdym wypadku potencjalni beneficjenci wykazywali
użyteczność i celowość projektów, ale nigdy nie było to
oparte na rzetelnych badaniach potrzeb użytkowników
(np. analizach ruchu drogowego, badaniach ankietowych
kierowców), a tylko na ogólnych stwierdzeniach o złym
stanie dróg, dużym natężeniu ruchu czy też na turystycznym charakterze okolicy lub koniecznością zapewnienia
dojazdu do strefy aktywności gospodarczej. Nie można
takiej argumentacji odmówić słuszności, natomiast ciężko,
na tej podstawie, próbować kwantyfikować użyteczność
interwencji.

Każda nowa droga w zasadniczy i trwały sposób zmienia
organizację systemu transportowego, a same drogi są
najtrwalszymi, w sensie lokalizacji i przebiegu, elementami
infrastruktury technicznej.
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2. Celowe wydaje się wspieranie, w większym stopniu
niż dotychczas, budów nowych dróg, nowych przepraw mostowych i obwodnic miejscowości, w tym
dużych miejscowości wiejskich, a w nieco mniejszym
wykonywanie de facto remontów dróg.
3. Dla rozwoju regionu i tworzenia warunków do lokowania inwestycji w regionie zasadne wydaje się
skupienie na obszarach, które mają takie perspektywy i skoncentrowanie działań na znacznej i całościowej poprawie infrastruktury drogowej w takich
strefach.
4. Przyjmując, jako właściwy dla Małopolski, biegunowy model rozwoju i łącząc go z programowaniem wsparcia w zakresie infrastruktury drogowej
– nasuwają się dwa kluczowe wnioski. Pierwszy
to priorytet budowy i wzmacniania powiązań do
głównych biegunów wzrostu województwa, czyli
do Krakowa oraz do miast subregionalnych. Drugi wniosek to uświadomienie, że województwo
jest silnie powiązane z sąsiadującymi obszarami,
w szczególności dotyczy to Zachodniej Małopolski
i jej powiązań z konurbacją katowicką i BielskiemBiałą. Jak wielokrotnie wspomniano, dla sprawnego układu transportowego kluczowe są drogi
najwyższych kategorii, będące poza bezpośrednim
wpływem władz województwa (drogi krajowe). Na
poziomie wojewódzkim jednym z istotnych wyzwań
pozostaje budowa połączeń tych dróg, szczególnie
nowo budowanych, z systemem dróg regionalnych
i powiatowych. Przebieg autostrad czy tras ekspresowych ma tylko wtedy znaczenie dla rozwoju, jeśli
są one podpięte do dróg niższych kategorii. Warto
wspierać takie projekty, a także zagęszczać liczbę
zjazdów z autostrad i dróg ekspresowych.
5. Jako wskaźniki rezultatu należałoby przyjąć bardziej
miarodajne i realne niż obecnie mierzona oszczędność czasu, a do tego takie, które da się policzyć
i zweryfikować bez zlecania tego specjalistycznym
firmom. Być może prosta miara SDR, mówiąca o liczbie pojazdów lub przy pewnym uproszczeniu liczbie
osób korzystających z nowych lub zmodernizowanych
dróg, byłaby bardziej odpowiednia.

3. Działanie 4.2
Zwiększenie roli transportu
zbiorowego w obsłudze regionu

– systemu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich;
– regionalnej sieci kolejowej.

3.2 Dlaczego transport zbiorowy?
Transport zbiorowy odgrywa podwójną rolę we współczesnym świecie. Pierwsza wynika bezpośrednio z koncepcji
jakości życia i służy zapewnieniu odpowiedniej dostępności społeczeństwa do różnego rodzaju infrastruktury
społecznej oraz realizacji kontaktów międzyludzkich. Rola
ta jest adresowana do określonych grup społecznych,
przede wszystkim mających ograniczenia w dostępie
do motoryzacji indywidualnej. Po drugie, na obszarach
o dużej intensywności zagospodarowania transport zbiorowy stanowi alternatywę dla motoryzacji indywidualnej.
Zmniejsza korzystanie ze środowiska, ogranicza przestrzeń przeznaczoną na potrzeby transportu. Umożliwia
ograniczenie negatywnych skutków kongestii.
Dobrze zorganizowany transport zbiorowy może pomóc
w rozwiązaniu kwestii zależności od ropy, redukcji emisji
gazów cieplarnianych oraz ograniczeniu źródeł hałasu
i zanieczyszczenia powietrza w skali lokalnej. Dlatego we
wspomnianym dokumencie wyraźny nacisk położono na
rozwój transportu kolejowego i publicznego w miastach
i obszarach zurbanizowanych.
Wreszcie transport publiczny jest jednym z koniecznych
elementów zrównoważonego systemu transportowego, który jest niezbędny do zrównoważonego rozwoju
gospodarczego i utrzymania (osiągnięcia) równowagi
terytorialnej.

3.3 Projekty a cele i działania MRPO
Zasadniczym celem działania jest poprawa i wzmocnienie,
na obszarze województwa, systemów transportu publicznego,
przyczyniających się do zwiększenia jego atrakcyjności gospodarczej, w tym: miejskich systemów transportu publicznego
i systemu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich
oraz regionalnej sieci kolejowej (Uszczegółowienie MRPO,
2011, str. 91).
Zgodnie z celem, działanie podzielono na trzy schematy:
– Schemat A: Transport miejski;
– Schemat B: Tabor kolejowy;
– Schemat C: Regionalna sieć kolejowa.

3.1 Cele działania
Celem działania była poprawa i wzmocnienie na obszarze województwa systemów transportu publicznego,
w tym:
– miejskich systemów transportu publicznego;
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Celem Schematu A była kompleksowa modernizacja systemów transportu publicznego w miastach, a zwłaszcza
zakupy nowego taboru transportu autobusowego. Warto
zwrócić uwagę, że, jak wynika z zestawienia zawartego
w Przykładowych rodzajach projektów (Uszczegółowienie
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Tabela 17. Kryteria oceny merytorycznej w ramach Działania 4.2 MRPO
Kryterium

Maksymalna
liczba punktów

Subkryterium

Liczba punktów zdobyta przez
Beneficjenta
A

B

C

D

Kryteria podstawowe
Ekonomiczno-społeczny wpływ na
rozwój regionu – badanie wpływu
projektu na tworzenie nowych, stałych
miejsc pracy w regionie oraz pozostałych społeczno-ekonomicznych efektów
generowanych przez projekt

Poprawa efektywności transportu publicznego

8

8

8

8

4

Podniesienie jakości życia (komfort i bezpieczeństwo podróży)

4

4

4

4

4

Utworzenie nowych, trwałych miejsc pracy

4

0

4

0

0

Trwałość organizacyjna podmiotu realizującego oraz zarządzającego projektem

3

3

3

3

3

Trwałość instytucjonalna – badanie ryzyka upadłości lub
likwidacji podmiotu zarządzającego oraz długości jego
funkcjonowania na rynku

3

3

3

3

3

Trwałość programowa – planowany sposób wykorzystywania
infrastruktury lub produktów projektu

6

6

6

6

3

Polityka równości szans – dostępność terenów wiejskich

1

0

1

0

0,5

Polityka równości szans dla osób niepełnosprawnych

1

1

1

1

1

Zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy
jakości środowiska naturalnego

2

2

2

2

2

32

27

32

27

20,5

8

4

5

4

4

6

6

6

0

6

Stan przygotowania projektu
do realizacji

4

4

4

1,5

4

Suma

18

14

15

5,5

14

50

41

47

32,5

34,5

Trwałość projektu – badanie
trwałości instytucjonalnej i finansowej
beneficjenta w kontekście zapewnienia właściwej realizacji a następnie
eksploatacji i zarządzania produktami
projektu, a także sposób wykorzystania efektów realizacji projektu
Wpływ projektu na polityki horyzontalne – badanie wpływu projektu na
politykę równości szans oraz politykę
zrównoważonego rozwoju i propagowanie ochrony i poprawy jakości
środowiska naturalnego
Suma

Kryteria specyficzne dla Działania 4.2, Schematu A
Stosunek czasu przejazdu transportem
publicznym do czasu przejazdu komunikacją indywidualną na połączeniu
objętym projektem
Spójność z projektami w dziedzinie transportu publicznego,
charakteryzującymi się pełnym funkcjonalnym powiązaniem
z przedmiotem projektu (maks. 6 pkt.)
Komplementarność projektu

Spójność z projektami charakteryzującymi się funkcjonalnym
powiązaniem z przedmiotem projektu realizowanymi w zakresie odrębnych dziedzin niż przedmiot projektu (maks. 4 pkt.)
Spójność ze strategią lokalną, regionalną lub branżową lub/
oraz z projektami planowanymi w przyszłości do realizacji
przez beneficjenta lub inne podmioty na danym terenie/w danej dziedzinie (maks. 2 pkt.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Uwaga: w przypadku różnych ocen uwzględniano ich średnią arytmetyczną; oznaczenia A, B, C, D zastępują nazwy ocenianych projektów.

MRPO, 2011, s. 92), wszelkie inne działania podejmowane
w transporcie miejskim muszą być powiązane z zakupem
autobusów o zmniejszonej emisji zanieczyszczeń. Projekt
musi także być zgodny z aktualnym Zintegrowanym Planem
Rozwoju Transportu Publicznego (lub dokumentem podobnym). Minimalna wielkość wsparcia wynosi 4 mln zł,
a maksymalna 10 mln zł i może sięgać 70% wartości projektu (kosztów kwalifikowanych). Można zatem przyjąć,
że wartość całkowita projektów powinna się zamknąć
w przedziale od około 5,7 mln zł do 14,3 mln zł. Kwota
taka powinna wystarczyć na zakup kilku-kilkunastu auto75

busów komunikacji miejskiej oraz dokonanie inwestycji
dodatkowych, wspomnianych w Uszczegółowieniu MRPO.
Przeciętny system komunikacji miejskiej w Małopolsce
(bez Krakowa) dysponuje ok. 45 autobusami, z czego
wynika, że omawiane wsparcie było zarówno wystarczające, jak i realne do pozyskania.
Celem Schematu B były modernizacja lub zakup taboru kolejowego, dokonywane przez Województwo
Małopolskie. Z kolei w Schemacie C jako cel przyjęto
modernizację tras kolejowych (nawierzchni kolejowej,
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Suma kryteriów podstawowych i specyficznych
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Tabela 18. Wnioski złożone oraz wybrane do dofinansowania w ramach Działania 4.2 MRPO
Tryb
przeprowadzania
naboru

Schemat

Od

Do

Liczba
złożonych
wniosków

22.02.2010

23.03.2010

4

4

Czas trwania

Nabór

1.

Liczba projektów
wybranych do
dofinansowania

A: Transport miejski

Konkursowy

B: Tabor kolejowy

Projekty indywidualne

nd

-

1

C: Regionalna sieć kolejowa

Projekty indywidualne

nd

-

2

Razem Działanie 4.2

-

4

7

-

-

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

podtorza oraz budowli inżynieryjnych i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego w ciągu
modernizowanego odcinka linii kolejowej), na których
dokonywane są regularne połączenia pasażerskie. Zarówno w Schemacie B, jak i C projekty mogły pochodzić
wyłącznie z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych
Projektów Kluczowych (IWIPK).

3.4 Przebieg naborów
Podstawowym trybem wyboru projektów w ramach
MRPO był tryb konkursowy, który przyjęto do prze-

prowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie dla
Schematu A. W związku z tym Zarząd Województwa
Małopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie
projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Działania 4.2 Schemat A: Transport miejski. Konkurs miał charakter zamknięty i polegał
na ocenie wniosku o dofinansowanie wraz z pełną dokumentacją projektów. Nabór trwał od 22 lutego do 23
marca 2010 r., w trakcie jego trwania złożono 4 wnioski.
Ocenę projektów przeprowadzono, bazując na pełnej
dokumentacji aplikacyjnej.

Tabela 19. Szczegółowa charakterystyka projektów w ramach Działania 4.2 MRPO
Nazwa
tematu

Rodzaj
projektu

Całkowita
wartość
projektu (w zł)

Główny
produkt
projektu

Data
zakończenia

Gmina Miasto Nowy Targ

8 337 944

12 szt.
autobusów

30.09.2012

Miejski Zakład Komunikacji Sp.
z o.o. w Oświęcimiu

8 059 320

9 szt.
autobusów

29.02.2012

Poprawa jakości transportu
publicznego w Tarnowie poprzez
zakup ekologicznych autobusów oraz
systemów monitoringu i liczenia
pasażerów

Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne Sp. z o. o.
w Tarnowie

9 833 200

10 szt.
autobusów

30.12.2011

Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury technicznokomunikacyjnej lokalnego transportu
publicznego w Nowym Sączu wraz
z wymianą taboru autobusowego

Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne Sp. z o.o.
w Nowym Sączu

13 420 000

10 szt.
autobusów

30.03.2012

91 249 843

5 szt. EZT

30.09.2011

64 418 220

3 km trasy*

30.12.2011

28 802 853

57 km trasy*

31.03.2011

Nazwa projektu

Nazwa beneficjenta

A: Transport miejski
Poprawa i wzmocnienie
funkcjonowania transportu
publicznego Gminy Miasto Nowy Targ

INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Promocja
czystego
transportu
miejskiego

Zakup nowego
taboru
autobusowego,
wyłącznie
autobusy
o zmniejszonej
emisji
zanieczyszczeń

Nowoczesna komunikacja
w Oświęcimiu

B: Tabor kolejowy
Tabory
kolejowe

Zakup nowego taboru kolejowego
służącego pasażerskim przewozom
regionalnym, także na obszarze KOM.

Zakupy
taboru
kolejowego

Województwo Małopolskie
C: Regionalna sieć kolejowa

Kolej

Modernizacja
regionalnej sieci
kolejowej.

Modernizacja linii kolejowej nr 96
Tarnów – Leluchów na odcinku
Tarnów – Stróże
Modernizacja linii kolejowej nr 94
Kraków Płaszów – Oświęcim na
odcinku Kraków Bonarka – Kraków
Swoszowice

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
*całkowita długość zmodernizowanej trasy, niektóre prace mogą dotyczyć krótszych odcinków, stąd różnica w stosunku do Tabeli 22.
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Wybór został ostatecznie dokonany Uchwałą Nr 772/10
Zarządu Województwa Małopolskiego z 1 lipca 2010 r.
w sprawie wyboru projektów do dofinansowania, w ramach Schematu 4.2 A: Transport miejski Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Wszystkie przedsięwzięcia zostały wybrane do dofinansowania (Tabela 18., str. 76).
W Schematach B i C nie przeprowadzano naboru – do
dofinansowania wybrano wyłącznie trzy projekty kluczowe, znajdujące się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK, Tabela 18., str. 76).
Po przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej i ocenie
formalnej oceniane były na podstawie kryteriów oceny
merytorycznej, jak w przypadku trybu konkursowego.
Kryteria oceny były identyczne, jak w przypadku Schematu
A. Jedynym wyjątkiem było zastosowanie w Schemacie C,
zamiast wskaźnika „stosunek czasu przejazdu transportem
publicznym do czasu przejazdu komunikacją indywidualną”, indykatora „skrócenie czasu podróży transportem
kolejowym”.
Łącznie w ramach Działania 4.2 zdecydowano o dofinansowaniu 7 projektów.

Studium przypadku:
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
techniczno-komunikacyjnej lokalnego
transportu publicznego w Nowym Sączu
wraz z wymianą taboru autobusowego
Projekt nowosądecki dotyczy komunikacji publicznej, organizowanej przez gminę, w mieście średniej wielkości (na
obszarze obsługiwanym komunikacją komunalną mieszka
około 120 tys. ludzi). Do celów projektu przygotowano
rzetelne Studium Wykonalności oparte na wcześniejszych
badaniach oraz Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2010-2015 dla Nowego Sącza (2010). Kompleksowo sformułowano wyzwania, nie ograniczając się
tylko do kwestii technicznych:
• brak płynności przejazdu autobusów miejskich
przez skrzyżowania;
• brak systemu identyfikacji pojazdów na trasie
oraz bieżącej komunikacji pomiędzy dyspozytorem
i kierowcami, a także systemu zarządzania flotą;
• niewystarczający system sprzedaży
i dystrybucji biletów;
• mocno wyeksploatowany tabor.
Przygotowany program był jedynym, w którym spróbowano kompleksowo połączyć modernizację techniczną
z wprowadzeniem kompleksowego rozwiązania IST.

3.5 Charakterystyka projektów
Podstawowe informacje o projektach wybranych do dofinansowania zestawiono w Tabeli 19. (str. 76).

8 W Krakowie zrealizowano 6 projektów z MRPO (Działanie 5.3 Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego) oraz projekt finansowany z PO IiŚ.
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Wdrożone, w ramach programu, rozwiązania pozwolą
na rzeczywiste i wyższe, niż w przypadku pojedynczego
celu, poprawienie jakości komunikacji publicznej. Jest to
ważne nie tylko ze względu na potrzebę unowocześnienia
systemu, ale przede wszystkim konieczność podjęcia
konkurencji z motoryzacją indywidualną.
Projekt wpłynie także na poprawę dostępności obszarów
wiejskich. Należy również wskazać istotną komplementarność projektu z szeregiem działań podejmowanych na
terenie Nowego Sącza, jak chociażby przebudowa ulic
na deptaki na Starym Mieście. Działania takie utrudniają bowiem dostęp do dzielnicy staromiejskiej dla ruchu
indywidualnego.

INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO

W Schemacie A do dofinansowania wybrano 4 projekty,
które reprezentują największe miasta Małopolski poza
Krakowem, który uzyskał wsparcie z innych źródeł8 oraz
Chrzanowem i Olkuszem, które nie wystartowały w konkursie. Każdy projekt (w Schemacie A) zawiera (jako element obowiązkowy) zakup taboru. Sumarycznie zostało
zakupione 41 sztuk autobusów o różnych długościach i różnych marek. Ciekawe jest jednak porównanie pozostałych
elementów projektów (Tabela 20.). Każdy projekt zawiera
wprowadzenie Inteligentnego Systemu Transportu (IST),
są to jednak działania niezwykle zróżnicowane: najczęściej
dotyczą instalacji monitoringu, zakupu systemów biletowych lub biletomatów oraz przyrządów pomiarowych.
Rozbudowany IST, który będzie miał bezpośredni wpływ
na funkcjonowanie transportu publicznego, wchodzi jedynie w skład projektu nowosądeckiego.

Wprowadzenie powiązanych ze sobą:
• systemu biletu elektronicznego;
• systemu zarządzania flotą;
• dynamicznej informacji pasażerskiej;
• rozbudowy sygnalizacji świetlnej w celu wprowadzenia
preferencji dla autobusów miejskich;
pozwoli na bezpośrednie podniesienie dostępności,
niezawodności oraz komfortu komunikacji publicznej.
Powstaną także sprzężenia zwrotne pomiędzy wymienionymi elementami, co wpłynie jeszcze bardziej pozytywnie na funkcjonowanie i postrzeganie transportu
zbiorowego.
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Tabela 20. Pozaobowiązkowe elementy projektów w ramach Działania 4.2 MRPO – Schemat A
Nazwa projektu

Elementy obowiązkowe
– zakup autobusów
(w szt.)

Inteligentne Systemy
Transportowe

Rozwój systemu
komunikacji

Inne

Dotarcie komunikacji
miejskiej w rejony
górskie*

20 wiat
przystankowych

A: Transport miejski
Poprawa i wzmocnienie funkcjonowania
transportu publicznego Gminy Miasto
Nowy Targ

12

14 biletomatów

Nowoczesna komunikacja w Oświęcimiu

9

2 bramki do liczenia pasażerów

10

30 systemów:
monitoringu wnętrza
liczenia wsiadających i wysiadających

10

system biletu elektronicznego
dynamiczna informacja pasażerska
preferencje dla autobusów w sygnalizacji
świetlnej

Poprawa jakości transportu publicznego
w Tarnowie poprzez zakup ekologicznych
autobusów oraz systemów monitoringu
i liczenia pasażerów
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
techniczno-komunikacyjnej lokalnego
transportu publicznego w Nowym Sączu
wraz z wymianą taboru autobusowego

System
zarządzania flotą

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
*osiedla znajdujące się w północnej części miasta: Nowe, Buflak, Zadział, Robów, Gazdy i Oleksówki

Tabela 21. Projekty z zakresu komunikacji miejskiej realizowane z regionalnych programów operacyjnych
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Województwo

Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Razem

Liczba
projektów

Wartość
projektów
(w zł)

Udział
w wartości
projektów
ogółem

Wartość dotacji
(w zł)

Wielkość
wsparcia

1
3
8
2
8
10
3
5
9
4
3
9
0
0
19
6
90

17 144 882
237 360 093
152 742 788
17 270 155
33 467 741
205 784 031
48 643 583
26 625 820
59 230 191
80 403 658
113 807 551
292 858 419
0
0
580 105 307
46 981 980
1 912 426 199

1%
12%
8%
1%
2%
11%
3%
1%
3%
4%
6%
15%
0%
0%
30%
2%
100%

10 409 683
110 134 380
93 444 547
6 780 500
22 279 391
120 544 869
29 713 226
19 496 317
41 417 360
36 918 665
61 794 499
222 200 489
0
0
294 426 525
31 312 632
1 100 873 083

61%
46%
61%
39%
67%
59%
61%
73%
70%
46%
54%
76%

51%
67%
Średnio: 58%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, www.mapadotacji.gov.pl, 07.07.2011 r.

Warto także porównać województwo małopolskie do
innych województw (Tabela 21. – uwzględnia także
Działanie 5.3 MRPO). Pod względem liczby projektów
wspierających komunikację miejską województwo małopolskie zajmuje 2. miejsce po wielkopolskim. Nieco gorsze
miejsce (4.) zajmuje w kategorii wartości projektów. Natomiast, jeśli idzie o udział wsparcia unĳnego w projektach,
wynik Małopolski jest przeciętny – i osiągnięty dzięki
projektom z działania 5.3 (dotyczących KOM). Udział
środków unĳnych w finansowaniu projektów z Działania
4.2 wyniósł zaledwie 48%, co dało województwu 13.
miejsce w Polsce.
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Studium przypadku: Zakup taboru kolejowego
Odpływ pasażerów od kolei jest rezultatem spadku konkurencyjności przewozów kolejowych, wywołanym z jednej
strony przez pogarszający się stan techniczny infrastruktury i taboru, a z drugiej przez problemy organizacyjne
kolei (brak integracji wewnątrz- i międzygałęziowej, słaba
niezawodność itp.). Zatem jednym z kierunków poprawy
sytuacji jest wymiana taboru.
W Schemacie B realizowany jest tylko jeden projekt (Województwa Małopolskiego), w ramach którego zakupiono
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5 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych serii 32WE
(oznaczenie producenta, oznaczenie kolejowe to EN77,
a nazwa handlowa: Acatus II) w bydgoskiej firmie PESA.
Jest to pojazd 4-członowy, mogący zabrać do 350 pasażerów (w tym 180 na miejscach siedzących) oraz poruszać
się z prędkością do 160 km/h.
Zasadniczym celem projektu jest poprawa i wzmocnienie
systemu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na terenie województwa małopolskiego. Zgodnie
z projektem, poprawa jakości usług kolejowych nastąpi
na skutek wymiany przestarzałego taboru kolejowego
(chodzi tu przede wszystkim o EZT EN57 i EN71, których około 100 sztuk pracuje na terenie województwa
małopolskiego).
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Ciekawie również wypada porównanie MRPO z innymi regionalnymi programami operacyjnymi. Na (rys. 7, str. 167).
widać wyraźnie, że Małopolska jest w grupie województw
o średnim wsparciu dla regionalnych linii kolejowych.
Przodują województwa z Polski północno-zachodniej oraz
województwo podkarpackie, które zmodernizowały od 2
do 3 razy więcej tras kolejowych niż Małopolska (rys. 8,
str. 168). Jeszcze bardziej zauważalną różnicę zobaczymy, porównując wielkość nakładów finansowych (Tabela
22., str. 81). Tutaj liderem jest województwo pomorskie
z projektami o wartości prawie 347 mln zł, a drugie podkarpackie (257 mln zł), Małopolska zajmuje dopiero 10.
miejsce. Warto też zauważyć, że aż 30% projektów ma
na celu przywrócenie ruchu pasażerskiego, natomiast
w Małopolsce za istotne uznaje się tylko te linie kolejowe,
na których ruch pasażerki stale funkcjonuje.
Studium przypadku: Modernizacja linii kolejowej
nr 96 Tarnów – Leluchów na odcinku Tarnów
– Stróże
Najistotniejszą słabością infrastruktury kolejowej w Polsce
(w tym w Małopolsce) jest jej duże zużycie i wynikające
stąd ograniczenia w prowadzeniu ruchu (przekładające
się m.in. na niskie prędkości handlowe).
W ramach schematu C wybrano do modernizacji (jako
jeden z dwóch) odcinek linii kolejowej z Tarnowa do
Stróż. Linia kolejowa Tarnów – Stróże pełni szereg różnorodnych funkcji, służy bowiem: przewozom pasażerskim, lokalnym (głównie do Tarnowa i Nowego Sącza),
ruchowi dalekobieżnemu zapewniającemu połączenia
krajowe i międzynarodowe do Nowego Sącza, Krynicy
i w kierunku Słowacji oraz ruchowi towarowemu. Linia
ta jest szczególnie ważna w kontekście rozwoju turystyki
w południowo-wschodniej części Małopolski. Linia ta jest
w złym stanie technicznym, jako największy problem
zdiagnozowano liczne „wąskie gardła” – najczęściej ograniczenia prędkości wpływające wyraźnie negatywnie na
komfort podróżowania.
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Bezpośrednim rezultatem zakupu nowych EZT będzie:
• zwiększenie niezawodności transportu kolejowego,
poprawa dostępności pociągów dla osób niepełnosprawnych;
• poprawa bezpieczeństwa pasażerów;
• zmniejszenie wpływu kolei na środowisko (m.in. poprzez redukcję hałasu).
Wśród rezultatów projektu wskazano również:
• skrócenie ekwiwalentnego czasu podroży (zależne
od modernizacji infrastruktury oraz organizacji komunikacji);
• przejęcie ruchu pasażerskiego przez transport kolejowy z innych gałęzi transportu (przede wszystkim
transportu drogowego). Chociaż cele ogólne projektu
zakładają wzrost liczby pasażerów w regionalnej komunikacji kolejowej, należy zaznaczyć, że sukcesem
projektu byłoby samo powstrzymanie dalszego spadku przewozów. Jest to jednak zależne także (a może
nawet przede wszystkim) od organizacji komunikacji
regionalnej, realizowanej na terenie województwa
polityki transportowej oraz zachowań społecznych (jak
np. nadmierne przywiązanie do samochodu). Ponadto
rezultatem przejęcia części pasażerów od innych środków transportu powinno być zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko, zmniejszenie
liczby wypadków i kolizji oraz rannych w ich wyniku
i wynikające stąd zmniejszenie kosztów społecznych
i ekonomicznych wypadków komunikacyjnych;
• spadek kosztów eksploatacji pojazdów (aczkolwiek
Przewozy Regionalne obawiają się wzrostu kosztów,
wywołanego głównie wysokimi kosztami nowoczesnych rozwiązań technologicznych (np.: monoblokowe
zestawy kołowe, systemy sterowania elektronicznego)
przy jednoczesnym nieprzystosowaniu infrastruktury
i zaplecza do eksploatacji takich rozwiązań – zwłaszcza
w małej skali. W pierwszych latach eksploatacji będzie
to prawdopodobnie olbrzymim problemem);
• mniejsze zużycie infrastruktury kolejowej przez lżejsze
pojazdy.

Schemat C obejmuje 2 projekty PKP PLK S.A. o łącznej
długości 60 km. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że nie są
to, niestety, prace kompleksowe. Naprawiane są jedynie
fragmenty tych tras, będące w najgorszym stanie, gdzie
występują znaczne ograniczenia prędkości. Kompleksowa
naprawa torów dotyczyć będzie ok. 15 km torowiska.
Położenie projektów prezentują (rys. 6 i 7, str. 167). Warto
zwrócić uwagę na inne projekty kolejowe. W Małopolsce jest to przede wszystkim projekt dotyczący trasy
E30 (Katowice – Rzeszów) oraz przebudowy linii do
lotniska w Balicach oraz do Wieliczki (rys. 6, str. 167),
finansowane z POIiŚ.
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Bezpośrednim celem projektu jest przywrócenie właściwego stanu technicznego trasy, pozwalającego skrócić czas
podróży (dzięki zwiększeniu prędkości handlowej), a tym
samym poprawić komfort podróżowania oraz podnieść
stan bezpieczeństwa. Modernizacja obejmuje odcinek
o długości 57 km. Niestety nie będzie to remont kompleksowy całego odcinka, a jedynie naprawa, wspomnianych
wcześniej, „wąskich gardeł” i obejmie zaledwie około
13 km torów, 9 rozjazdów, 9 obiektów inżynieryjnych,
przebudowę 2 przejazdów kolejowych oraz wymianę
urządzeń sterownia ruchem na fragmentach trasy i niektórych stacjach (mĳankach). Mimo że prace obejmą tylko
fragmenty trasy, to pozwolą na likwidację najdotkliwszych
utrudnień i zdecydowanie poprawią jakość infrastruktury kolejowej. Należy podkreślić racjonalność projektu
w kontekście niewielkich środków finansowych.
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Kolejnym pozytywnym rezultatem projektu będzie
zwiększenie przepustowości linii, zmniejszenie kosztów
bieżącego utrzymania, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa stanu środowiska poprzez zmniejszenie
hałasu. Przeprowadzona modernizacja umożliwi poprawę
w zakresie integracji transportowej Małopolski, zwiększy spójność regionalną. Będzie możliwe zwiększenie
liczby połączeń pasażerskich i przyciągnięcie do kolei
pasażerów korzystających z innych środków transportu
(zwłaszcza transportu samochodowego). Trzeba stwierdzić, że sukcesem projektu będzie samo powstrzymanie
dalszego spadku przewozów. Jest to jednak zależne także
(a może nawet przede wszystkim) od organizacji komunikacji regionalnej, realizowanej na terenie województwa
polityki transportowej oraz zachowań społecznych (jak
np. nadmierne przywiązanie do samochodu).
Należy zaznaczyć, że opisywana modernizacja z jednej
strony polega jedynie na odtworzeniu poprawnego stanu
technicznego trasy, ale z drugiej wymaga dostosowania
jej do współczesnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, przepisów budowlanych oraz
ochrony środowiska. Beneficjent wskazuje, że bardzo
dużym ułatwieniem, przy podobnych remontach, byłoby
uproszczenie procedury budowlanej. Dodatkowo sprawę
komplikuje fakt, że większość obiektów inżynieryjnych
(ze względu na swój wiek) ma charakter zabytkowy i ich
przebudowa jest niechętnie widziana przez konserwatora
zabytków.
Trzeba stwierdzić, że jakkolwiek projekt (i jego wpływ
na środowisko przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne)
należy ocenić pozytywnie, to środki przeznaczone na ten
element infrastruktury transportowej województwa wypada ocenić jako zbyt skromne w stosunku do potrzeb.
W Tabeli 23. (str. 81) zestawiono środki finansowe przeznaczone na projekty. Szacunkowa różnica pomiędzy pla80

nowanym a zrealizowanym wkładem unĳnym jest istotna
(+18 mln zł) jedynie w przypadku schematu A.
Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt: przestrzenne zróżnicowanie wsparcia. Oczywiście trudno
zaprezentować na mapie projekty taborowe, ale nieco
upraszczając, można wskazać obszary (gminy), które
skorzystały z funduszy przeznaczonych na transport publiczny. Na kolejnej mapie (rys. 9, str. 168) oprócz MRPO,
zaprezentowano także obszary wsparte z PO IiŚ.
W Małopolsce wsparto 7 projektów dotyczących transportu publicznego. Analizowane projekty przyczyniają się
do poprawy i wzmocnienia systemów transportu publicznego. Zróżnicowany jest natomiast stopień tego wzmocnienia. Projekty te są skoncentrowane wzdłuż głównych
tras kolejowych i w największych miastach z wyjątkiem
Chrzanowa i Olkusza. Najsilniejsze wzmocnienie dotyczy komunikacji miejskiej w powiatach: nowosądeckim,
nowotarskim i oświęcimskim (także w Krakowie). Silna
poprawa nastąpi także wzdłuż trasy Katowice – Kraków
– Rzeszów (dzięki środkom z programu Infrastruktura
i Środowisko), wraz z odgałęzieniami do Skawiny i Stróż.
Brak działań w komunikacji miejskiej dotyczy zwłaszcza
północno-zachodniej części województwa. W południowych i zachodnich częściach województwa brak działań
dotyczących kolei. Małopolska nie zdecydowała się na
wspieranie (jak niektóre województwa, np. podkarpackie
lub wielkopolskie) rozwoju lub odtwarzania linii komunikacji publicznej.
MRPO, w porównaniu do innych województw, wypada
przeciętnie. Na plus należy policzyć duże zaangażowanie
w projekty dotyczące komunikacji miejskiej, ale uzyskano
to dzięki największemu (spośród wszystkich województw)
zaangażowaniu w rozwój metropolitalnego systemu transportowego9, na minus – niepełne wykorzystanie środków
przeznaczonych na schemat A.

3.6

Użyteczność projektów
– realizowane projekty a potrzeby
beneficjentów

Z jedenastu10, istniejących (rys. 10, str. 168) w województwie małopolskim, obszarów objętych zorganizowaną
komunikacją gminną tylko pięć11 skorzystało z pomocy
w ramach MRPO. Zgodnie z danymi GUS, w Małopolsce
9 Uwzględniono w tym miejscu działanie 5.3 MRPO.
10 Z tym, że organizatorów komunikacji jest 12 – wynika to z sytuacji
na terenie powiatu bocheńskiego, gdzie istnieją osobni organizatorzy
komunikacji miejskiej dla miasta Bochni i gminy wiejskiej Bochnia.
11 W tym 4 z Działania 4.2 i jeden (Kraków) z Działania 5.3; ponadto
Kraków skorzystał z ogólnokrajowego Programu Opreracyjnego
Infrastruktura i Środowisko.
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Tabela 22. Modernizacje linii kolejowych z regionalnych programów operacyjnych

Województwo

Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie

Odcinek

Całkowita
wartość
projektu
(w zł)

Długość
zmodernizowanej
trasy (w km)*

309

Duszniki Z. – Kudowa Z.

56 695 000

311

203

Jelenia Góra – Szklarska
Poręba
Toruń Wsch. – Grudziądz
Lubartów – Lublin
Północny
Granica Państwa
Dorohusk – Wólka
Okopska
Świdnik – Świdnik
Lotnisko
inne projekty kolejowe
Gorzów Wlkp.
– Kostrzyn

358
367

Uwagi

20,2

2,8

przywrócenie ruchu
pasażerskiego

29 200 000

31,9

0,9

130 577 000

56,0

2,3

40 382 000

25,3

1,6

29 633 400

3,9

7,6

14 751 000

0

71 151 551

nd

24 222 000

43,3

Zbąszynek – Czerwieńsk

59 671 210

43,8

Zbąszynek – Gorzów
Wlkp

21 617 000

73,6

0,3

15

Łowicz – Zgierz

53 899 919

46,9

1,1

94

15 460 000

3,1

5,0

96

Kraków Bonarka
– Kraków Swoszowice
Tarnów – Stróże

52 379 000

57,2

0,9

106

Rzeszów – Jasło

188 723 413

69,7

2,7

108

Jasło – Zagórz

68 111 149

67,4

1,0

201
213
35
219

165 861 800
180 953 000

67,3
61,8

2,5
2,9

154 100 000

54,3

2,8

143 600 000

50,0

2,9

357

Kościerzyna – Gdynia
Reda – Hel
Szczytno – Szymany
Olsztyn – Szczytno
Poznań Wschód
– Gołańcz
Wolsztyn – Luboń

68 896 194

73,0

0,9

402

Goleniów – Kołobrzeg

55 085 000

100,9

403

Wałcz – Ulikowo

19 758 915

101,7

207
30

Lubelskie

63
-

Lubuskie

Łódzkie
Małopolskie

Podkarpackie
Pomorskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie

Zachodnio-pomorskie

Długość
nowego
odcinka
(w km)

Koszt
1 km trasy
(w mln zł)

Nr
linii

356

2,2

6,7

przywrócenie ruchu
pasażerskiego

łącznica do Portu
Lotniczego Lublin

0,6
2,15

4,0

1,3

0,5
0,2

łącznica omĳająca
Czerwieńsk
przywrócenie ruchu
pasażerskiego
przywrócenie ruchu
pasażerskiego

przywrócenie ruchu
pasażerskiego
przywrócenie ruchu
pasażerskiego

dojazd do lotniska
w Szymanach

łącznica do Portu
Lotniczego Goleniów
przywrócenie ruchu
pasażerskiego

Tabela 23. Alokacja finansowa oraz dofinansowanie projektów w ramach działania 4.2 MRPO

Schemat

Planowany wkład ze środków
unĳnych

Wkład ze środków
unĳnych do
realizowanych
projektów

(w euro)

Całkowita
wartość
projektów

Szacunkowa różnica pomiędzy
planowanym a zrealizowanym
wkładem unĳnym

(w zł)

Schemat A:

10 000 419

41 250 728,33

22 439 696

39 650 464

18 811 032,33

Schemat B:

15 000 979

61 877 538,27

52 551 091

91 249 843

9 326 447,27

Schemat C:

15 000 000

61 873 500,00

57 525 982

93 221 073

4 347 518,00

Działanie 4.2

40 001 398

165 001 766,60

132 516 769

224 121 380

32 484 997,60

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
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Źródło: opracowanie własne na podst. danych PKP PLK S.A., www.plk-inwestycje.pl
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wykorzystywano w 2009 r. 892 autobusy (Rocznik Statystyczny Transportu, 2009). Ponieważ GUS nie uwzględnia
małych, prywatnych firm świadczących usługi dla zarządów komunikacji, autorzy oszacowali, na podstawie
różnych dostępnych danych, liczbę autobusów komunikacji
miejskiej w województwie małopolskim na około 1 000
sztuk. Zatem 41 autobusów zakupionych w ramach MRPO
to zaledwie 4,1% użytkowanego taboru. Na (rys. 11, str.
168). widać ponadto, że jedynie w Oświęcimiu i Nowym Targu wymiana taboru, dzięki pomocy unĳnej,
przekroczyła 20%, co można uznać za dobry wskaźnik.
Za szczególnie niedobrą należy uznać sytuację w dwóch
północno-zachodnich, silnie zurbanizowanych powiatach:
olkuskim i chrzanowskim. Jakość komunikacji miejskiej jest
tam bardzo niska, zwłaszcza w kontekście nieuniknionych
porównań do komunikacji, jaką niegdyś na tym terenie
zapewniało śląskie WPK. Tymczasem z Tabeli 23. wynika,
że, zwłaszcza w Schemacie A, pozostała niewykorzystana
alokacja finansowa. Na przykładzie Schematu A widać
wyraźnie dużą rozbieżność pomiędzy potencjalnymi potrzebami a rzeczywistym wykorzystaniem.
Ponieważ pieniądze przeznaczone na ten schemat nie
zostały wykorzystane, należy szukać przyczyn niechęci
do sięgnięcia po środki unĳne. Być może są to:
– zbyt duży udział własny (30%, a w praktyce, wobec niekwalifikowaności VAT – aż czterdzieści kilka
procent);
– ograniczenie dla beneficjentów z powodu wymagań
stawianych tego typu projektom przez Wytyczne
w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych
podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług
publicznych w transporcie zbiorowym (2009). Problemem trudnym do rozwiązania (zwłaszcza w krótkim
czasie) były przede wszystkim wymagania narzucone
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, dotyczące
definicji podmiotu wewnętrznego12, a także kwestie
związane z rekompensatami, trybem ich pozyskiwania
oraz kwestią pomocy publicznej.
Osobno należy skomentować projekty kolejowe. Dzięki
różnym programom unĳnym Małopolska zyska sporo
zmodernizowanych szlaków kolejowych. Łączna długość
linii kolejowych wynosi 1 040,7 km, a w latach 2007-2013
zmodernizowanych zostanie ok. 186 km tras, tj. około
17,9% sieci (w tym 60 km – 5,8% – z MRPO Działanie 4.2). Nieco gorzej wypada projekt taborowy. Zakup
5 EZT wobec użytkowanych w Małopolsce około 100
12 „… charakter podmiotu wewnętrznego posiadają jedynie te
spółki komunalne, których kapitał zakładowy w 100% należy
do jednostki(ek) samorządu terytorialnego” (Wytyczne …, 2009,
par. 4, pkt. f). Warto zauważyć, że wymaganie to jest ostrzejsze niż analogiczne, przewidziane w rozporządzeniu 1370/2007
Parlamentu Europejskiego oraz w polskiej Ustawie o publicznym
transporcie zbiorowym.
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wyeksploatowanych pojazdów serii EN57 i EN71 to stanowczo za mało.
Podsumowując, w ramach działania 4.2 MRPO zostanie:
– wymienionych 9% taboru autobusowego komunikacji miejskiej (bez Krakowa13), co przekłada się na
1,5% wymiany rocznej, to oznacza ok. 15% użyteczność14;
– w 4 na 12 systemów zainstalowane zostaną elementy
IST (tylko w Nowym Sączu można mówić o systemie
IST – por. opis studium przypadku);
– wymienionych zostanie ok. 5% EZT kursujących po
Małopolsce (użyteczność około 27%);
– wyremontowanych zostanie 5,8% tras kolejowych
(użyteczność około 100%, uwzględniając PO IiŚ).
Należy uznać, że Działanie 4.2 MRPO ma raczej niską
użyteczność. Potwierdzają to wywiady z beneficjentami,
którzy jednogłośnie zapewnili o możliwości wykorzystania większych środków, a także zadeklarowali chęć
uczestnictwa w kolejnym RPO. Projekty realizowane
w ramach Działania 4.2 MRPO przyczyniają się pozytywnie, ale w niewielkim stopniu, do zaspokajania potrzeb
gospodarczych i społecznych w zakresie infrastruktury
transportowej. Ogranicza to korzystny wpływ Działania
na ekonomiczny i społeczny rozwój województwa, zrównoważony rozwój regionu oraz spójność wewnętrzną
województwa, tworzenie i integrację systemu transportowego województwa oraz konkurencyjność inwestycyjną
regionu.

3.7

Skuteczność projektów – wskaźniki
produktu i rezultatu a realizacja
założonych celów MRPO

Skuteczność interwencji określa stopień osiągnięcia założonych celów interwencji, wskazanych w Uszczegółowieniu MRPO (2011). W Tabeli 24. zestawiono założone
wskaźniki produktu i rezultatu z prognozą wyników15.
13 W Krakowie, jak dotąd, poparcie uzyskał tylko jeden projekt
taborowy: w ramach PO IiŚ zakupionych zostało 25 wagonów
tramwajowych, co stanowi ok. 10% taboru (liczone pociągami).
14 Przyjęto użyteczność jako stosunek liczby pojazdów (torowisk)
wymienionych do liczby pojazdów (torowisk), które w tym okresie programowania powinny być wymienione. Założono konieczność wymiany 10% taboru autobusowego rocznie (dla taboru
kolejowego i tras kolejowych przyjęto wskaźnik 3%), w rzeczywistości potrzeby są daleko większe ze względu na wieloletnie
zaniedbania.
15 Wobec braku ukończenia projektów przyjęto wartości z wniosków, zaznaczyć jednak należy, że ocena dokonana przez autorów
na potrzeby niniejszej ewaluacji wskazuje, że prawdopodobieństwo
uzyskania wskaźników produktu jest praktycznie 100% (przetargi
są rozstrzygnięte i trwają dostawy lub prace budowlane). Nieco
trudniej może być w przypadku wskaźników rezultatu, ale sytuacja
ta wynika z przyjęcia takich, a nie innych wskaźników.
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Tabela 24. Wskaźniki produktu i rezultatu oraz stopień ich realizacji
Typ
wskaźnika

Jednostka
miary

Nazwa wskaźnika

Wartość
bazowa

Zakładana wartość
(wg Uszczegółowienia
MRPO, str. 194-195)

Prognozowana
wartość
(wg wniosków)

2013

Wskaźnik
produktu

Wskaźnik
rezultatu

Wykonanie

Liczba zakupionych jednostek taboru komunikacji miejskiej
– nowe autobusy miejskie (4.2-1)

szt.

0

36

41

114%

Liczba zakupionych jednostek taboru transportu publicznego – tabor kolejowy (4.2-2)

szt.

0

5

5

100%

Długość zmodernizowanych torów kolejowych (zgodnie
z definicją zamieszczoną w Uszczegółowieniu MRPO) (4.2-3)

km

0

12

15,64

130%

Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji
miejskiej wspartej w ramach programu (nowo zakupiony
tabor autobusowy)

mln os./rok

0

6,5

3,3

51%

Oszczędność czasu na zrekonstruowanych odcinkach linii
kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych

tys. euro/rok

0

820

2811

343%

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Tabela 25. Szczegółowe cele Działania 4.2 i stopień ich realizacji
Schemat

Grupa celów

Cel

Liczba wspartych
systemów / linii

Nowy tabor autobusowy

A

B
C

Monitoring bezpieczeństwa
Inteligentne systemy transportowe:
Organizacja ruchu ułatwiająca sprawne poruszanie się pojazdów transportu publicznego
poprawa bezpieczeństwa i jakości
Systemy informacji dla podróżnych
istniejących systemów
Systemy dystrybucji i identyfikacji biletów
Budowa, przebudowa, rozbudowa oraz organizacja stacji (węzłów) przesiadkowych
Budowa wspólnych systemów taryfowych
Integracja i koordynacja różnych
podsystemów transportu publicznego Organizacja i koordynacja rozkładów jazdy
Budowa i organizacja parkingów „Park & Ride”
Zakup taboru kolejowego służącego pasażerskim przewozom regionalnym
Modernizacja regionalnej sieci kolejowej

4
1
1
1
2
0
0
0
0
1
2

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Realizacja przekracza założenia z wyjątkiem „Przyrostu
liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej”.
Jest to jednak wynik wynikający częściowo z niewykorzystania funduszy.

Podsumowując, projekty wybrane do dofinansowania
zapewnią osiągnięcie zakładanych wskaźników produktu, z wyjątkiem wskaźnika „Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach
programu”. Jest to jednak skorelowane z mniejszą (niż
zakładana) alokacją finansową, a także wynika z przy83

3.8 Komplementarność projektów
Projekt komplementarny nie może być odizolowany,
przeciwnie – powinien być fragmentem większej całości
albo być powiązany z innymi projektami, lub co najmniej
być elementem całościowej strategii. Komplementarność
powinno się rozważać w dwóch aspektach: funkcjonalnym
(ta sama branża) i terytorialnym (ten sam obszar). Dodatkowo niektórzy autorzy wyróżniają komplementarność
strategiczną (historyczną), jest to jednakże inny rodzaj
komplementarności. Na potrzeby MRPO zastosowano
nieco inny podział:

INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO

W tym miejscu warto zasygnalizować problem nierealnych
wskaźników rezultatu, a konkretniej kompletnego braku
związku z działalnością beneficjentów. Oba prezentowane
wskaźniki zależą bardziej od realizowanej polityki transportowej oraz od szeregu czynników natury społecznej
(przywiązanie do samochodu). Należy zaznaczyć, że
obydwa wskaźniki pochodzą z listy Komisji Europejskiej,
tzw. core indicators, na których dobór samorząd województwa nie ma wpływu.

jęcia zbyt optymistycznych założeń na etapie tworzenia
programu. Projekty realizowane w ramach Działania 4.2
cechują się stosunkowo wysoką skutecznością w realizacji
celów MRPO, z wyjątkiem Schematu A, gdzie zagrożone
są zarówno szczegółowe cele, jak i wskaźniki rezultatu.
Działanie 4.2 bardzo dobrze przyczynia się do rozwoju
infrastruktury sprzyjającej wzrostowi społeczno-gospodarczemu.

INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO
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– komplementarność rozumiana jako „spójność z projektami zrealizowanymi/realizowanymi w danej dziedzinie
(projekty z dziedziny transportu zborowego/publicznego), charakteryzującymi się pełnym funkcjonalnym
powiązaniem z przedmiotem projektu”;
– komplementarność rozumiana jako „spójność z projektami zrealizowanymi/realizowanymi charakteryzującymi się funkcjonalnym powiązaniem z przedmiotem
projektu realizowanymi w zakresie odrębnych dziedzin
niż przedmiot projektu”;
– komplementarność rozumiana jako „spójność ze
strategią lokalną, regionalną lub branżową lub/oraz
z projektami planowanymi w przyszłości do realizacji przez beneficjenta lub inne podmioty na danym
terenie/w danej dziedzinie” (Uszczegółowienie MRPO,
2011, str. 302).

3.9 Efektywność projektów

Przeprowadzona analiza struktury logicznej wniosków
wykazała trzy główne słabości w zakresie komplementarności:
– beneficjenci we wnioskach przejawiają tendencję do
wykazywania wszelkich innych działań prowadzonych
w otoczeniu (quasi-komplementarność terytorialna), beneficjenci postrzegają komplementarność jako
związek historyczny z prowadzonymi wcześniej przez
siebie działaniami. Pomĳają często działanie innych
interesariuszy nie związanych organizacyjnie z beneficjentem, a najczęściej bardziej komplementarnych
tak terytorialnie, jak i funkcjonalnie z realizowanym
projektem niż wskazywane we wniosku działanie;
– beneficjenci zbyt wąsko rozumieją komplementarność
projektu – wykazują jedynie funkcjonalną zgodność
w zakresie wybranych elementów infrastruktury, nie
nawiązując do istniejącej, dużej komplementarności
funkcjonalnej, a zwłaszcza terytorialnej.

W analizie ekonomicznej należy zatem wziąć pod uwagę
także korzyści społeczne. Można je policzyć uwzględniając:
– oszczędności czasu;
– koszty eksploatacyjne pojazdów (z których zrezygnują
kierowcy);
– zmniejszenie kosztów spowodowanych mniejszą liczbą
wypadków;
– zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, hałasu oraz
zapobieżenie zmianom klimatycznym;
– zwiększenie oferty usług przewozowych dla osób
niepełnosprawnych;
– poprawę jakości przewozów.

W tym miejscu należy także zwrócić uwagę na jeszcze inne pojęcie komplementarności, odnoszące się do
transportu publicznego. Transport komplementarny, to
inaczej (w pewnym uproszczeniu) transport zintegrowany, skoordynowany. Każdy projekt transportowy ma
częściowo charakter komplementarny. Wynika to z faktu
częstszego korzystania przez pasażerów publicznego
środka transportu z innych środków transportu zbiorowego. Istotne jest jednak pytanie: czy projekty podnoszą
poziom komplementarności transportowej? Odpowiedź
niestety musi być negatywna: jak wykazano wcześniej,
projekty nie wpłyną na integrację i koordynację transportu
publicznego.
Podsumowując, można stwierdzić istotną komplementarność projektów (w rozumieniu MRPO), nawet większą niż to wynika z analizowanych wniosków. Natomiast
projekty nie zapewniają poprawienia komplementarności
transportowej.
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Ilościową efektywność realizowanych projektów określić
można jako stosunek nakładów poniesionych w ramach
interwencji do uzyskanych jej efektów. Trzeba zastrzec,
że określenie faktycznej efektywności jest niemożliwe na
obecnym etapie wdrożenia Działania 4.2. Żaden projekt
nie jest jeszcze ukończony. Ponadto projekty dotyczące
komunikacji publicznej cechują się zazwyczaj niekorzystnymi wskaźnikami finansowymi (FNPV/C < 0, FRR/C <
5%, B/C-C < 1, FNPV/K < 0, FRR/K < 5% oraz B/C-K
< 1, co stwierdzono w studiach wykonalności projektów). Z czysto finansowego punktu widzenia projekty
są zatem nieopłacalne. Jednakże celem ich realizacji nie
jest osiągnięcie efektywności finansowej, ale osiągnięcie
celów społeczno-ekonomicznych.

Z analizy powyższych korzyści społecznych projektów
wynika wysoka efektywność jakościowa projektów.
Efektywność wsparcia można wyliczyć, uwzględniając
wielkość poniesionych nakładów i uzyskanych korzyści
finansowych i społecznych. Wynika z nich, że efektywność
ekonomiczna wsparcia unĳnego w ramach Działania 4.2
jest właściwa.

3.10 Trwałość projektów
Trwałość projektów jest jednym z najistotniejszych elementów oceny wykorzystania pomocy unĳnej. W przypadku Działania 4.2 trwałość organizacyjna i instytucjonalna beneficjentów jest niepodważalna. Wynika zarówno
z ich wieloletniego funkcjonowania na rynku, bogatych
doświadczeń, jak i samego przedmiotu działalności. Organizacja komunikacji publicznej jest ustawowym zadaniem
jednostek samorządu terytorialnego i trudno wskazać
czynniki, które mogłyby spowodować zaprzestanie tej
działalności w obszarach zurbanizowanych czy w kolejowym ruchu regionalnym.
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Również trwałość programowa, czyli sposób wykorzystywania produktów projektu, nie generuje ryzyka nietrwałości rezultatów projektów. Można zatem
stwierdzić, że trwałość projektów z Działania 4.2 jest
niezagrożona.

4. Działanie 4.3
Tworzenie i rozwój stref aktywności
gospodarczej
4.1 Cele działania
W ramach Działania 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności
gospodarczej jako cel postawiono w MRPO „podniesienie
atrakcyjności inwestycyjnej regionu, poprzez tworzenie
korzystnych warunków do lokowania na jego obszarze przedsiębiorstw/inwestycji”. Projekty realizowane
w ramach tego Działania obejmować mają kompleksowo
przygotowane, duże tereny inwestycyjne (o powierzchni
pow. 2 ha) z przeznaczeniem na strefy aktywności gospodarczej.
Działanie realizowane jest poprzez dwa Schematy w oparciu o kryterium wielkości tworzonych stref:
– Schemat A: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni
2-20 ha;
– Schemat B: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni
powyżej 20 ha.
Oprócz zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej regionu
oraz poszczególnych jego części, podejmowane w ramach
tego Działania przedsięwzięcia mają przynosić skutki
w postaci rozwoju przedsiębiorczości oraz tworzenia
nowych miejsc pracy.

Alokacja finansowa przeznaczona na Działanie 4.3 wynosi
84 128 432 euro, z czego wkład ze środków unĳnych to
64 001 199 euro. Na realizację Schematu A (w ramach
wkładu ze środków UE) trafi 12 112 210 euro, a Schematu
B – 51 888 989 euro.
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W ramach Działania 4.3 przeprowadzono dwa nabory,
po jednym w każdym z dwóch schematów (Tabela 26.).
Nabór wniosków w ramach Schematu A Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha prowadzony był
w dniach 24 sierpnia – 22 września 2009 r.16. Złożono
wówczas 6 wniosków na łączną kwotę 23 670 217,97 zł
wnioskowanego dofinansowania. Na etapie oceny formalnej pozytywny wynik uzyskały 3 projekty na łączną
kwotę dofinansowania 8 374 066,78 zł. Wszystkie przeszły następnie pozytywnie etapy oceny merytorycznej
i strategicznej. Na tej podstawie Zarząd Województwa
Małopolskiego 29 grudnia 2009 r. podjął uchwałę o wyborze 3 projektów do dofinansowania17.
W ramach Schematu B nabór wniosków został otwarty
24 sierpnia 2009 r. i prowadzony jest w trybie ciągłym18.
Do 28 lutego 2011 r. w tym konkursie złożono 18 wniosków z pełną dokumentacją19. Dotychczas pozytywną
ocenę formalną, merytoryczną i strategiczną przeszło 14
wniosków, które zostały jednocześnie wybrane do dofinasowania przez Zarząd Województwa Małopolskiego20.
Spośród pozostałych, złożonych 4 wniosków: jeden został
odrzucony na ocenie formalnej, po modyfikacji został
złożony ponownie, zarejestrowany pod nowym numerem
i uzyskał dofinansowanie, jeden został przekazany do
poprawy formalnej, a dwa wnioski odrzucone na etapie
oceny formalnej21.

4.3 Charakterystyka projektów
W ramach dotychczas przeprowadzonych procedur naboru wybrano do realizacji 17 projektów, 3 w ramach
Schematu A, 14 w ramach Schematu B. Łączna wartość
wszystkich projektów wynosi blisko 256,5 mln zł. Z tej
kwoty jedynie niespełna 5% przypada na przedsięwzięcia
realizowane w ramach Schematu A, dotyczącego małych
16 Informacje o naborze w ramach Działania 4.3 Schematu A dostępne na stronie: http://www.fundusze.malopolska.pl/mrpo/Site
Pages/DisplayApplication.aspx?List=03a5dd6c-b6d3-4ff0-a1748ebebfc313c6&ID=32&getresults=true&Source=http%3a%2f%2fwww.fundusze.malopolska.pl%2fmrpo%2fSitePages%2fListResults.aspx
17 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1500/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z 29 grudnia 2009 r.
18 Informacje o naborze w ramach Działania 4.3 Schematu B dostępne
na stronie: http://www.fundusze.malopolska.pl/mrpo/SitePages/
DisplayApplication.aspx?List=03a5dd6c-b6d3- 4ff0-a174-8ebebfc313c6&ID=31&getresults=true&Source=http%3a%2f%2fwww.fundusze.malopolska.pl%2fmrpo%2fSitePages%2fListResults.aspx
19 Informacja z 2 marca 2011 roku.
20 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 270/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z 8 marca 2011 r.
21 Informacje UMWM na podstawie RSI.

INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Kompleksowe zagospodarowanie terenu obejmować
powinno inwestycje w infrastrukturę, które pozwolą na
uzbrojenie terenu lub uzupełnienie uzbrojenia terenu
strefy aktywności gospodarczej, celem udostępnienia
terenu dla inwestorów działających w obszarze przemysłu
i usług (wykluczono przedsięwzięcia z sektora handlu
i turystyki oraz z zakresu budownictwa mieszkaniowego). Realizowane projekty mogą obejmować również
inwestycje w budynki przeznaczone pod inkubatory
przedsiębiorczości.

4.2 Przebieg naborów
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Tabela 26. Podstawowe dane na temat naborów przeprowadzonych w ramach Działania 4.3 MRPO
Działanie

Działanie 4.3

Schemat

Nabór

Liczba wniosków
złożonych

Liczba wniosków
wybranych do
dofinansowania

Schemat A
Schemat B

1.
1. (ciągły)

6
18

3
14

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji dostępnych na stronie http://www.fundusze.malopolska.pl
Uwagi: stan na 26 kwietnia 2011 roku.

Tabela 27. Typy projektów realizowane w ramach Działania 4.3 MRPO
Wartość dofinansowania projektów
(w mln zł)

Liczba projektów
Typ projektu

Schemat
4.3 A

Schemat
4.3 B

Działanie 4.3

Schemat
4.3 A

Schemat
4.3 B

Działanie 4.3

Uzbrojenie nowej strefy aktywności gospodarczej
Poszerzenie istniejącej strefy aktywności gospodarczej
Dozbrojenie istniejącej strefy aktywności gospodarczej
Inwestycje w budynki na cele inkubatorów
przedsiębiorczości

2
1

5
2
7

7
2
8

5,67
2,06

75,43
20,87
71,90

81,10
20,87
73,96

-

-

-

-

-

-

Razem

3

14

17

7,73

168,20

175,93

Źródło: opracowanie własne na podstawie wniosków aplikacyjnych

Tabela 28. Wartość projektów realizowanych w ramach Działania 4.3 MRPO

INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Strefa aktywności gospodarczej

SAG Tarnów
SAG Małopolski Zachodniej w Zatorze
SAG Skawina
SAG Niepołomicka Strefa Inwestycyjna
SAG Trzebinia
SAG Skawiński Obszar Gospodarczy – Park Technologiczny
SAG Bukowno
SAG Kraków-Pychowice
SAG Gorlice
SAG Dobczyce
SAG Andrychów
SAG Nowobrzeski Obszar Gospodarczy
SAG MARR Business Park w Krakowie
SAG Myślenice-Dolne Przedmieście
SAG Zielony Park Przemysłowy w Wojniczu
SAG Brzesko
SAG Sucha Beskidzka-Dąbie

Wartość projektu (w zł)

Wartość dofinansowania EFRR
(w zł)

27 736 510,01
27 395 275,40
25 886 040,97
22 632 394,50
22 339 500,49
19 649 512,00
18 997 725,01
18 650 534,66
16 500 000,00
11 665 956,76
11 259 662,25
9 510 620,00
8 334 466,74
6 052 062,30
3 808 647,76
3 508 317,58
2 545 827,10

17 827 932,34
21 261 381,27
13 099 074,46
17 647 357,46
17 871 600,39
13 487 910,19
15 198 180,01
13 316 867,30
13 200 000,00
7 261 525,72
4 473 383,22
7 608 496,00
2 903 400,29
3 700 094,90
3 046 918,19
2 062 786,31
1 973 204,69

Źródło: opracowanie własne na podstawie wniosków aplikacyjnych

stref do 20 ha. Łączne dofinansowanie ze środków unĳnych wynosić będzie blisko 176 mln zł.
Spośród czterech typów projektów przewidzianych
w Działaniu 4.3, przeważają dwa z nich (Tabela 27.):
dozbrojenia istniejącej strefy aktywności gospodarczej
(8 projektów) oraz uzbrojenie nowej strefy aktywności
gospodarczej (7 projektów).
Pod względem wartości przeważają nieznacznie projekty
utworzenia nowych stref, które zostaną dofinansowa86

ne kwotą ponad 81 mln zł, natomiast przedsięwzięcia
wzmacniające infrastrukturę istniejących stref otrzymają
wsparcie w wysokości około 74 mln zł.
Największy projekt strefy aktywności gospodarczej,
o wartości 27,7 mln zł, wdrażany jest w Tarnowie (Tabela 28., str. 86, rys. 12, str. 169). i obejmuje on rozbudowę istniejącej już w tym mieście strefy. Podobnej
wartości przedsięwzięcie prowadzone jest w Zatorze,
gdzie powstaje nowa strefa aktywności gospodarczej.
W przypadku pięciu projektów ich całkowita wartość
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Tabela 29. Charakterystyka projektów realizowanych w ramach Działania 4.3 MRPO w podziale na subregiony i powiaty
Subregion i powiat

Krakowski Obszar Metropolitalny
Krakowski
Kraków
Wielicki
Myślenicki
Proszowicki
Małopolski Zachodniej
Oświęcimski
Chrzanowski
Olkuski
Wadowicki
Tarnowski
Tarnów
Tarnowski
Brzeski
Sądecki
Gorlicki
Podhalański
Suski
województwo małopolskie

Liczba stref

Całkowita wartość
projektów (w mln zł)

Całkowita wartość
dofinansowania (w mln zł)

Liczba planowanych
miejsc pracy

8
2
2
1
2
1
4
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
17

122,38
45,54
26,99
22,63
17,72
9,51
79,99
27,40
22,34
19,00
11,26
35,05
27,74
3,81
3,51
16,50
16,50
2,55
2,55
256,47

79,02
26,59
16,22
17,65
10,96
7,61
58,80
21,26
17,87
15,20
4,47
22,94
17,83
3,05
2,06
13,20
13,20
1,97
1,97
175,93

4 656
527
2 000
950
610
569
995
65
242
643
45
169
37
100
32
856
856
225
225
6 901

Źródło: opracowanie własne na podstawie wniosków aplikacyjnych

przekracza 20 mln zł. Inwestycje w kolejnych sześciu
lokalizacjach osiągają wartości 10-20 mln zł, a kolejnych
sześciu – poniżej 10 mln zł. Najmniejsza, pod względem
wartości nakładów, jest inwestycja w nową strefę aktywności gospodarczej w Suchej Beskidzkiej.

W ujęciu subregionalnym22 (Tabela 29.) widoczna jest znacząca koncentracja projektów w Krakowskim Obszarze
Metropolitalnym oraz w Małopolsce Zachodniej. W tych
dwóch subregionach zlokalizowanych jest 12 z 17 realizowanych przedsięwzięć. W KOM są to z reguły inwestycje
22 W opracowaniu przyjęto autorski podział województwa na subregiony, nawiązujący do propozycji przedstawionej w projekcie Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020. Subregiony
obejmują następujące powiaty: Krakowski Obszar Metropolitalny
(Kraków, krakowski, wielicki, myślenicki, proszowicki, miechowski), Małopolska Zachodnia (olkuski, chrzanowski, oświęcimski,
wadowicki), tarnowski (Tarnów, tarnowski, dąbrowski, bocheński,
brzeski), sądecki (Nowy Sącz, nowosądecki, gorlicki, limanowski),
podhalański (tatrzański, nowotarski, suski).
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Przestrzenny rozkład aktywności beneficjentów w tworzeniu i rozwoju stref aktywności gospodarczej wynika
z dotychczasowych tendencji rozwojowych poszczególnych części regionu, które uwarunkowane są m.in. przez
takie czynniki, jak:
– dostępność komunikacyjna (do sieci autostrad i dróg
ekspresowych, linii kolejowych, lotnisk międzynarodowych);
– zasoby wykwalifikowanej siły roboczej;
– dostępność terenów pod inwestycje, w tym poprzemysłowych, zwłaszcza w Małopolsce Zachodniej oraz
ukształtowanie terenu – różna dostępność płaskich,
kilkunastohektarowych i większych obszarów;
– bliskość zaplecza badawczo-rozwojowego.
Wyraźny jest również wpływ doświadczenia w tworzeniu
stref aktywności gospodarczej na pozyskiwanie dalszych
środków na ich rozwój. Projekty dotyczące poszerzenia
lub dozbrojenia gruntów w istniejących strefach obejmują
obszar Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego oraz
tarnowski ośrodek subregionalny i jego otoczenie.

INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Projekty stref aktywności gospodarczej zlokalizowane są
w wyraźnej strefie, rozciągającej się ze wschodu na zachód
województwa wzdłuż głównego korytarza transportowego województwa, w odległości do 30 km od istniejącej
i budowanej autostrady A4 (rys. 13, str. 169) Najbardziej
od tej strefy oddalone są inwestycje w Suchej Beskidzkiej
i Gorlicach. W południowej części regionu, poza wspominanymi dwoma przedsięwzięciami, brak jest projektów
realizowanych w ramach Działania 4.3 MRPO.

w dozbrojenie już działających stref, natomiast w Małopolsce Zachodniej częściej są to nowe obszary inwestycyjne.
Wartość projektów realizowanych w KOM stanowi blisko
połowę wartości wszystkich projektów realizowanych
w ramach Działania 4.3 MRPO. Do subregionu zachodniego trafi kolejne 30% środków. Dwukrotnie mniejsze
środki trafią do subregionu tarnowskiego.
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4.4 Kryteria oceny merytorycznej
Do oceny wniosków złożonych w ramach Schematów
A i B Działania 4.3 MRPO wykorzystano dwa zestawy
kryteriów oceny merytorycznej, w dużej mierze pokrywających się zakresem (Tabela 30.). W obu schematach
najważniejszymi kryteriami oceny (po uwzględnieniu skali
punktacji oraz wagi) były:
– ekonomiczno-społeczny wpływ na rozwój regionu;
– stan przygotowania projektu do realizacji;
– trwałość projektu.
Siedem charakterystyk było wspólnych w ocenie merytorycznej obu schematów. Przyjęto ponadto trzy kryteria

specyficzne dla obu schematów. W przypadku Schematu A dodatkowym kryterium była „komplementarność
projektu”, natomiast dla Schematu B były to kryteria:
„doświadczenie zarządzającego strefą aktywności gospodarczej” oraz „rozwój sektora badawczo-naukowego
i innowacyjności regionu”. Z merytorycznego punktu
widzenia takie rozdzielenie nie ma uzasadnienia: zarówno
w przypadku małych, jak i dużych stref niezbędna jest
obecność komplementarnych projektów w strefach oraz
w ich otoczeniu. W przypadku małych stref, podobnie jak
dużych, niezbędne jest odpowiednie doświadczenie zarządzającego obszarem inwestycyjnym, które umożliwi lepsze
wykorzystanie stworzonej infrastruktury. Współpraca

Tabela 30. Porównanie kryteriów oceny merytorycznej dla Schematów 4.3 A i 4.3 B
Kryterium

Schemat 4.3 A

Schemat 4.3 B

Punkty

Waga

Max pkt.

Punkty

Waga

Max pkt.

Komplementarność projektu

0-3 pkt.

2

6

-

-

-

Docelowa kompleksowość funkcjonalna strefy
lub terenu inwestycyjnego

1-3 pkt.

2

6

1-3 pkt.

2

6

Dostępność komunikacyjna

1-2 pkt.

3

6

1-3 pkt.

3

9

Rodzaj terenu na potrzeby strefy aktywności
gospodarczej

0-3 pkt.

2

6

0-3 pkt.

2

6

Ekonomiczno-społeczny wpływ na rozwój
regionu

0-4 pkt.

5

20

0-4 pkt.

5

20

Trwałość projektu

0-4 pkt.

3

12

0-4 pkt.

3

12

Wpływ na polityki horyzontalne

0-4 pkt.

1

4

0-4 pkt.

1

4

Stan przygotowania projektu do realizacji

1-4 pkt.
(1-2 pkt.)

4

16

1-4 pkt.
(1-2 pkt.)

4

16

-

-

-

0-4 pkt.

2

8

-

-

-

0-2 pkt.

3

6

Doświadczenie zarządzającego strefą
aktywności gospodarczej
Rozwój sektora badawczo-naukowego
i innowacyjności regionu

Źródło: opracowanie własne na podstawie Uszczegółowienia MRPO
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Tabela 31. Miary zróżnicowania i dopasowania dla kryteriów oceny merytorycznej w Schemacie 4.3 B
Kryterium

Stopień
zróżnicowania

Kryterium

Stopień
dopasowania

Rozwój sektora badawczo-naukowego
i innowacyjności regionu
Rodzaj terenu na potrzeby strefy aktywności
gospodarczej
Doświadczenie zarządzającego strefą aktywności
gospodarczej

93,4%

Dostępność komunikacyjna

100,0%

83,5%

Trwałość projektu

98,2%

53,3%

95,2%

Ekonomiczno-społeczny wpływ na rozwój regionu

47,7%

Docelowa kompleksowość funkcjonalna strefy/
terenu inwestycyjnego
Doświadczenie zarządzającego strefą aktywności
gospodarczej

Stan przygotowania projektu do realizacji

31,5%

Ekonomiczno-społeczny wpływ na rozwój regionu

71,4%

Wpływ na polityki horyzontalne

26,7%

Stan przygotowania projektu do realizacji

71,4%

Docelowa kompleksowość funkcjonalna strefy/
terenu inwestycyjnego

19,4%

Wpływ na polityki horyzontalne

45,5%

Trwałość projektu

7,1%

42,9%

Dostępność komunikacyjna

0,0%

Rozwój sektora badawczo-naukowego
i innowacyjności regionu
Rodzaj terenu na potrzeby strefy aktywności
gospodarczej

Źródło: opracowanie własne
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75,9%

38,1%
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z sektorem badawczo-rozwojowym w takich strefach jest
również zasadna i może stanowić atut dla jej rozwoju.
Do analizy kryteriów oceny merytorycznej w Schemacie
4.3 B23 autorzy niniejszej ewaluacji stworzyli dwie miary
(Tabela 31., str. 88, rys. 14, str. 170):
– zróżnicowania projektów pod względem danej cechy
– mierzonego jako stosunek odchylenia standardowego oceny wszystkich projektów według danego
kryterium do średniej arytmetycznej oceny według
tego kryterium;
– dopasowania wszystkich projektów do oczekiwań
Instytucji Zarządzającej wyrażonej w skali ocen kryterium – mierzonego jako stosunek średniej arytmetycznej oceny wszystkich projektów według danego
kryterium do maksymalnej liczby punktów według
danego kryterium.
Analiza przyjętych miar wskazuje, że wybrane do realizacji projekty są najbardziej zróżnicowane pod względem
dwóch cech: współpracy z sektorem naukowo-badawczym oraz rodzaju terenu wchodzącego w skład strefy.
W tym drugim przypadku odzwierciedla to zróżnicowanie
dostępności terenów przemysłowych (rzadko powojskowych) oraz fakt, że nie wszystkie strefy są i mogą zostać
objęte statusem SSE. Inwestycje w strefy aktywności gospodarczej na terenach poprzemysłowych/powojskowych
(rys. 15, str. 170) prowadzone są w ramach 7 projektów
(ponad 40% ogółu wybranych projektów), realizowanych
w: Andrychowie, Bukownie, Gorlicach, Krakowie (projekt
MARR na terenie powojskowym), Skawinie (projekt Parku
Technologicznego), Tarnowie, Trzebini.

Pięć spośród wybranych do realizacji projektów stref
aktywności gospodarczej objętych jest ponadto statusem
specjalnej strefy ekonomicznej (rys. 15, str. 170) .
Natomiast obszar współpracy z sektorem badawczo-naukowym stanowić powinien pole dalszych działań zarówno
w zakresie oceny tego kryterium, jak również wpływu
na tworzenie realnych powiązań pomiędzy przemysłem
a nauką (rys. 15, str. 170).
W ramach tego kryterium oceniano dwa elementy: zaangażowanie uczelni wyższej lub jednostki badawczo23 Analizę przeprowadzono tylko dla Schematu 4.3 B ze względu na
większą liczbę wniosków poddanych ocenie merytorycznej.

89

Rozwój współpracy podmiotów zlokalizowanych w tworzonych i rozwĳanych strefach aktywności gospodarczej
zadeklarowało pięciu beneficjentów. Brak jest konkretnych informacji na temat tego, jak ta współpraca ma być
zorganizowana. Część z nich powołuje się jedynie na
doświadczenie zarządzającego strefą, Krakowskiego
Parku Technologicznego, bez określenia własnych działań podejmowanych w tym zakresie. Jedynie w dwóch
przypadkach przedstawiono konkretne działania podjęte przez beneficjenta w celu nawiązania współpracy
z sektorem nauki (porozumienia z uczelniami i klastrami).
Również w zakresie preferowanego profilu działalności
stref niektórzy wnioskodawcy ograniczali się jedynie do
deklaracji chęci rozwoju nowoczesnych technologii, bez
wskazania działań, które zamierzają w tym celu podjąć.
Istotnym składnikiem oceny projektów był wskaźnik pn.
„ekonomiczno-społeczny wpływ na rozwój regionu”.
Wpływ ten był określony poprzez jedną z grupy tzw. metod dynamicznych oceny efektywności inwestycyjnej danego przedsięwzięcia – czyli ekonomiczną zaktualizowaną
wartość netto (ENPV). Jak każda miara ilościowa, ENPV
jest determinowana przez poziom przyjętych wartości
wyjściowych, które w tym wypadku dotyczyły oszacowania społecznych, środowiskowych i ekonomicznych
kosztów i korzyści danego projektu. Analiza studiów wykonalności wniosków wykazała, że główną zmienną, która
determinowała wartość ENPV w badanych wnioskach
były, ujęte ilościowo, korzyści związane z aktywizacją
lokalnego rynku pracy.

4.5 Komplementarność projektów
Istotnym czynnikiem wpływającym na wzmocnienie efektów SAG oraz ich kompleksowe funkcjonowanie jest
ich komplementarność z innymi inwestycjami, a przede
wszystkim z:
– innymi inwestycjami infrastrukturalnymi – w szczególności z siecią transportową (por. Działanie 4.1), która
jest kluczowa zarówno dla pozyskiwania inwestorów
do strefy, jak i ograniczenia kolizji i konfliktów przestrzennych związanych z funkcjonowaniem strefy;
– innymi inwestycjami i działaniami, które na etapie
funkcjonowania strefy pozwolą zwiększyć jej oddziaływanie na lokalny i regionalny rozwój gospodarczy.
W szczególności dotyczy to inwestycji w instytucje
otoczenia biznesu, podnoszenia jakości kapitału ludzkiego, opieki poinwestycyjnej itd.;
– inwestycji, które zwiększą „miękkie” czynniki atrakcyjności inwestycyjnej, np. podnoszenie atrakcyjności
przestrzeni miejskiej (programy rewitalizacji).
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Skala projektów realizowanych na obszarach poprzemysłowych jest odpowiednia i analizowane kryterium
spełnia swoją funkcję. W wielu częściach regionu strefy
aktywności gospodarczej powstawać muszą na terenach
wcześniej niezagospodarowanych przemysłowo. Jednak
nadal zasadne jest prowadzenie działań zmierzających do
zagospodarowania, tam gdzie to możliwe, opuszczonych
terenów przemysłowych.

-naukowej w działalność strefy oraz preferowany profil
działalności przedsiębiorstw.
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W ocenie komplementarności stref aktywności gospodarczej pomocne jest wprowadzenie rozróżnienia na
trzy rodzaje komplementarności: terytorialną, funkcjonalną i przestrzenną24. Komplementarność terytorialna,
to powiązanie realizowanego działania z inwestycjami
infrastrukturalnymi oraz projektami miękkimi w określonej lokalizacji (np. części miasta, gminie, powiecie).
Komplementarność funkcjonalna dotyczy wzajemnego
uzupełniania się merytorycznego zakresu projektów
(np. realizacja różnych przedsięwzięć wpływających na
silniejsze oddziaływanie SAG), zaś komplementarność
historyczna ma miejsce wtedy, gdy dane przedsięwzięcie
jest kolejnym etapem długofalowego projektu lub logiczną
konsekwencją wcześniej zrealizowanych inwestycji.
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Przeprowadzona analiza struktury logicznej projektów
wykazała trzy główne słabości w zakresie komplementarności:
– beneficjenci we wnioskach przejawiają tendencję do
wykazywania wszelkich innych działań prowadzonych
w otoczeniu (quasi-komplementarność terytorialna). Beneficjenci postrzegają komplementarność jako
związek historyczny z prowadzonymi wcześniej przez
siebie działaniami. Pomĳają często działanie innych
interesariuszy nie związanych organizacyjnie z beneficjentem, a najczęściej bardziej komplementarnych
tak terytorialnie, jak i funkcjonalnie z realizowanym
projektem niż wskazywane we wniosku działanie;
– beneficjenci zbyt wąsko rozumieją komplementarność
projektu – wykazują jedynie funkcjonalną zgodność
w zakresie wybranych elementów infrastruktury, nie
nawiązując do istniejącej dużej komplementarności
terytorialnej i historycznej.
Jak wskazano wyżej, jednym z kluczowych czynników powodzenia strefy aktywności gospodarczej, a później jej
w miarę bezkolizyjnego funkcjonowania jest jej odpowiednie
powiązanie z siecią istniejących, realizowanych i projektowanych dróg krajowych i autostrad. W obecnych czasach,
kiedy w wielu branżach dominuje logika lean manufacturing25
i dostawy just in time26, niezawodny dostęp do infrastruktury
drogowej jest warunkiem sine qua non inwestowania. Twier24 Typologia komplementarności na podstawie opracowania: M. Tarczewska-Szymańska, K. Pylak et al., Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, PSDB, Warszawa 2010.
25 Lean manufacturing – wg Johna Shooka to filozofia wytwarzania, która
eliminując straty, maksymalnie skraca czas przejścia pomiędzy zamówieniem klienta a dostawą (cyt. za. http://leanmanufacturing.pl).
26 Just-in-time (JIT) – strategia zarządzania produkcją, która ma na celu
eliminację z procesów wytwórczych wszystkich elementów niepodnoszących wartości produktu, w tym zwłaszcza maksymalne
możliwe zmniejszenie poziomu zapasów przedprodukcyjnych
i międzyoperacyjnych oraz maksymalne skrócenie długości cyklu
produkcyjnego. Zmniejszenie poziomu zapasów w całym procesie produkcyjno-magazynowym umożliwia znaczącą redukcję
kosztów.
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dzenie to jest prawdziwe dla każdej ze stref, jakkolwiek siła
tej potrzeby zależy od wielkości strefy (im większa strefa,
tym generuje większy ruch) oraz charakteru zlokalizowanych
w danej strefie inwestorów – największy ruch ciężarowy
będą stymulować centra logistyczne oraz branże przemysłu
wymagające dużych dostaw materiałów półproduktów
i części. Realizowane w ramach Działania 4.1 inwestycje
drogowe na drogach wojewódzkich i powiatowych są dosyć
komplementarne z rozwĳaną siecią SAG.
Studium przypadku: SAG Dobczyce
– komplementarność projektów
Strefa Przemysłowa w Dobczycach obejmuje 51 ha, na jej
terenie działa 12 przedsiębiorstw dających około 1 400
miejsc pracy. W 1995 roku władze gminy, w dokumencie
Strategiczne kierunki rozwoju gminy Dobczyce, uznały rozwój
strefy za priorytetowy kierunek rozwoju gospodarczego
gminy, widząc ją jako główne narzędzie walki z lokalnym
bezrobociem. Zdefiniowany cel strategiczny był przez
gminę konsekwentnie realizowany m.in. w oparciu o środki pozyskane z funduszu Phare. Kluczowym okresem
rozwoju były lata 2004-2006, kiedy to dokonano kompleksowego uzbrojenia infrastrukturalnego strefy.
Mimo nie najlepszej lokalizacji Dobczyc w stosunku do
głównych dróg, bardzo dobrze prowadzona polityka proinwestycyjna sprawiła, że osiągnięto zadawalające wyniki
w postaci zagospodarowania przez nowych inwestorów
blisko połowy obszaru strefy. Gmina stanęła jednak przed
problemem zagospodarowania pozostałych obszarów.
Przeprowadzona diagnoza deficytów pozwoliła określić
szczegółowo przyczyny problemu. Diagnoza ta, poprzez
wykrycie dysfunkcji, umożliwiła rzetelne uzasadnienie
wniosku projektowego w zakresie potrzeb dofinansowania i jego celu. We wniosku wzorcowo przedstawiono
komplementarność projektu. Przekonująco udowodniono bowiem komplementarność historyczną (logiczna
konsekwencja podjętych wcześniej działań – jako część
długofalowej strategii rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Dobczyce), funkcjonalną (w ramach innych
projektów infrastrukturalnych, np. budowa obwodnicy
miasta), uzasadniono komplementarność z działaniami
prowadzonymi w otoczeniu projektu (np. rewitalizacją
centrum miasta), a także podkreślono planowane działania
miękkie (np. szkolenia z zakresu rynku pracy, wsparcie
nowo powstałych przedsiębiorstw). Wnioskodawca przekonująco uzasadnił także, w jaki sposób projekt wpisuje
się w cele i priorytety dokumentów strategicznych na
szczeblu: krajowym, regionalnym i lokalnym.
Dobczyce są w tym względzie wzorcowym przykładem
działań w zakresie planowania strategicznego rozwoju
jednostki samorządu terytorialnego, realizując w pełni
tzw. cykl planowania strategicznego: diagnoza uwarun-
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kowań strategicznych rozwoju JST » zdiagnozowanie SAG
jako priorytetowego kierunek rozwoju gospodarczego
gminy (cel strategiczny) » realizacja strefy kompleksowej funkcjonalnie » wzmocnienie oddziaływania strefy
poprzez twarde i miękkie projekty » zdiagnozowanie
pojawiających się deficytów w rozwoju strefy » dalsze
działania poprawiające funkcjonalność strefy.

4.6 Kompleksowość funkcjonalna stref
Docelowa kompleksowość funkcjonalna strefy (terenu
inwestycyjnego) może być rozumiana w sposób wąski
(ograniczony do wyposażenia strefy w kompleksową infrastrukturę drogową, kanalizacyjną, wodociągową, gazową,
energetyczną, teletechniczną) i szerszy, tzn. z uwzględnieniem dodatkowych przedsięwzięć, które mogą wzmacniać
wpływ strefy na lokalny rozwój gospodarczy. W szerszym
rozumieniu kompleksowość funkcjonalna jest w istocie
komplementarnością funkcjonalną.
Generalnie dofinansowane działania w ramach poszerzenia
lub dozbrajania strefy w każdym przypadku sprzyjały kompleksowości funkcjonalnej strefy w wąskim rozumieniu
(kompleksowość realizowanej infrastruktury). Podobnie
pozytywnie należy ocenić kompleksowość funkcjonalną nowych stref. Badania terenowe w ramach studiów
przypadku wykazały trudności, jakie istnieją w przypadku
rzeczywistej oceny kompleksowości strefy tylko na podstawie analizy dokumentacji projektowej.

4.7

Wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy

Siła i charakter wpływu poszczególnych stref warunkowane są wypadkową charakteru strefy – liczby inwestorów,
ich specyfiki branżowej, reprezentowanego poziomu
technologicznego, statusu własnościowego, pochodzenia
kapitału (firma lokalna albo zewnętrzna), posiadania kompetencji pozaprodukcyjnych oraz cech danego miejsca.
Oddziaływanie SAG na rozwój społeczny i gospodarczy
jest postrzegane, w pierwszym rzędzie, poprzez tworzenie nowych miejsc pracy. W świetle zadeklarowanych
wskaźników beneficjentów, na obszarze 17 SAG, które
uzyskały dofinansowanie powstanie 6,9 tys. miejsc pracy
(Tabela 32.). Tym samym poziom określony w dokumentach programowych MRPO, czyli 2 tys. nowych miejsc
pracy, zostanie zdecydowanie przekroczony. Również
powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych

Tabela 32. Stopień realizacji wskaźników Działania 4.3 MRPO

Wskaźniki

Produktu
Powierzchnia stworzonych lub rozbudowanych stref
aktywności gospodarczej, w tym stref o charakterze
parków technologicznych (w ha)
Rezultatu
Liczba miejsc pracy utworzona w strefach
inwestycyjnych
Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie
strefy aktywności gospodarczej, w tym strefy
o charakterze parku technologicznego

Zakładana
wartość w roku
2010

Zakładana
wartość w roku
docelowym
2013

Deklarowana wartość we
wnioskach wybranych
do dofinansowania

Wartość
dotychczas
zrealizowana
2011

5

150

854,83

17

400

2000

6901

727

-

-

135

-

Źródło: opracowanie własne
Uwagi: wartości dotychczas zrealizowanych wskaźników pochodzi z systemu monitoringu, stan na 12 maja 2011 roku.
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Ocena wpływu danej strefy aktywności gospodarczej
na rozwój społeczno-gospodarczy jest każdorazowo
poważnym przedsięwzięciem badawczym. W polskiej
literaturze istnieje zaledwie kilka prac, w których w spo-

sób wszechstronny, przy wykorzystaniu dopełniających
się metod i narzędzi badawczych (triangulacji) i w oparciu o możliwie wyczerpujący zestaw źródeł, dokonano
oceny oddziaływania stref aktywności gospodarczej na
otoczenie. Wszechstronna ocena wpływu SAG na rozwój społeczno-gospodarczy wymaga bowiem zbadania
następujących zjawisk:
a) wpływu na rynek pracy;
b) określenia pośrednich efektów ekonomicznych –
popytowych efektów mnożnikowych;
c) wpływu na przedsiębiorczość lokalną;
d) oddziaływania firm zlokalizowanych w SAG na środowisko naturalne;
e) uchwycenia zmian poziomu rozwoju gospodarczego
i poziomu życia w jednostce przestrzennej na tle
innych obszarów;
f) poznania wpływu na budżet, infrastrukturę, zagospodarowanie przestrzenne i wizerunek jednostki;
g) określenia czynników składających się na zakorzenienie działalności inwestorów;
h) postrzegania strefy przez mieszkańców danej jednostki przestrzennej.
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Tabela 33. Lokalizacja projektów w ramach Działania 4.3 MRPO a poziom bezrobocia w powiatach
Poziom bezrobocia

Stopa bezrobocia (w %)

Liczba powiatów

Liczba projektów

Bardzo wysoki

pow. 14,5

4

1

Wysoki

10,5-14,5

5

7

Średni

9,5-10,5

7

6

Niski

7,5-9,5

4

1

Bardzo niski

pon. 7,5

1

2

Źródło: opracowanie własne

powinna przekroczyć sześciokrotnie wartości zakładane
na początku okresu programowania.
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Wydaje się, że można oczekiwać jeszcze większej skali
efektów projektu, oczywiście przy założeniu pełnego
sukcesu stref, który zależy również od ogólnej sytuacji
gospodarczej oraz działań podejmowanych przez beneficjentów w przyciąganiu inwestorów. Szacunki autorów niniejszego raportu wskazują, że może powstać od
10,2 tys. miejsc pracy stworzonych bezpośrednio przez
inwestorów w wariancie ostrożnym, do około 14,4 tys.
miejsc pracy w wariancie najbardziej realnym, a nawet
21,3 tys. w wariancie optymistycznym27. Efekty pośrednie
strefy – zaopatrzeniowe i dochodowe efekty mnożnikowe wygenerują, według ostrożnych szacunków, w skali
regionalnej co najmniej 4,5 tys. miejsc pracy w wariancie
pierwszym, co najmniej 6,5 tys. dodatkowych miejsc pracy
w wariancie najbardziej realnymi i 9,6 tys. w wariancie
optymistycznym28. Całkowity efekt ekonomiczny analizowanych SAG, mierzony w miejscach pracy, osiągnie zatem
wynik między 14,7 a 30,9 tys. miejsc pracy, a najprawdopodobniej około 21 tys. nowych miejsc pracy.
27 W wariancie minimalnym przyjęto 11,9 zatrudnionych osób na 1 ha
SAG. W wariancie najbardziej realnym przyjęto 17,9, a w optymistycznym 26,7 miejsc pracy na 1 ha SAG. Szacunek minimalny
oparto na osiągniętym w polskich SSE intensywności miejsc pracy
na 1 ha, uwzględniając wszystkie grunty, a nie tylko te zajęte przez
inwestorów. Wartość dla wariantu najbardziej realnego otrzymano
w oparciu o metodę średniej ważonej, przyjmując osiągnięty rezultat przez pięć stref funkcjonujących na terenie województwa
małopolskiego na koniec 2009 r., tj. stref w Dobczycach, Nowe
Przedmieście w Myślenicach, w Niepołomicach, MARR Biznes Park
w Krakowie i Zielonego Paru Przemysłowego w Wojniczu. Szacunek dla wariantu optymistycznego oparty jest na osiągniętym wyniku przez dwie małopolskie SAG o najwyższym wskaźniku intensywności zagospodarowania. Trzeba zauważyć, że wariant ten jest
wyższy o 17% od średniej wartości intensywności miejsc pracy na
1 ha zajęty przez przedsiębiorców w SSE w Polsce.
28 Przyjęto mnożnik 1,45, który jest wypadkową określonego
w szczegółowych badaniach empirycznych mnożnika regionalnego
firm zlokalizowanych na terenie SSE Euro-Park Mielec (Domański,
Gwosdz, 2005) i Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej (Jarczewski,
Huculak, 2011). Uznano przy tym, że efekty relokacji firm w obrębie województwa małopolskiego (tzw. efekt substytucji) będą
co najmniej kompensowane przez zwiększoną aktywność ekonomiczną na gruntach, z których nastąpiła delokalizacja poprzez ich
zagospodarowanie na nowe funkcje.
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Sukces danej strefy inwestycyjnej będzie miał bezpośrednie przełożenie na poprawę sytuacji na lokalnym
rynku pracy. Siła i zasięg tej poprawy będzie różna w zależności od poziomu wypełnienia strefy, rodzaju przyciągniętych inwestorów i lokalnego domknięcia rynku
pracy. Osiągnięcie przez SAG, zakładanych w wariancie
realistycznym, celów w zakresie liczby nowych miejsc
będzie w największym stopniu widoczne w strukturze
gospodarczej Zatora, Wojnicza oraz Nowego Brzeska.
Szacować można, że liczba miejsc pracy poza rolnictwem
zwiększy się tam o 40 do 60%. Znaczący (od 12% do
25%) przyrost nowych miejsc pracy będzie miał ponadto
miejsce w czterech innych lokalizacjach – Niepołomicach,
Skawinie, Bukownie i Dobczycach, a niewiele mniejszy
w Trzebini (8%). Ilościowy efekt nowych bezpośrednich
miejsc pracy będzie mniej widoczny w miastach średniej
wielkości – Andrychowie, Gorlicach, Myślenicach i Suchej
Beskidzkiej – tam nastąpi przyrost miejsc pracy między
3 a 4%. Najmniejszy bezpośredni efekt ilościowy – co
jest zresztą zrozumiałe – będzie miał miejsce w Krakowie i Tarnowie – odpowiednio 1% i 1,3%. Należy przy
tym pamiętać, że efekt pośredni będzie natomiast tym
większy, im większy jest potencjał ludnościowy i gospodarczy miasta. Mnożnik w miastach małych będzie wynosił
około 1,1-1,2, w miastach średnich 1,2-1,3 oraz 1,2-1,5
w Tarnowie i Krakowie.
Tworzone i rozwĳane strefy aktywności gospodarczej
mogą być zatem ważnym instrumentem zmniejszania
poziomu bezrobocia (rys. 16, str. 171). Tymczasem
w obszarach o najwyższym poziomie bezrobocia (stopa
bezrobocia pow. 14,5%) realizowany jest tylko jeden
projekt (Tabela 33., str. 92). Natomiast w kolejnych pięciu
powiatach o wysokim odsetku osób pozostających bez
pracy wdrażanych jest 7 projektów. Spośród przedsięwzięć realizowanych w obszarach wysokiego lub bardzo
wysokiego bezrobocia istotny wpływ na lokalne rynki
pracy mogą mieć projekty stref w Bukownie, Trzebini i Gorlicach. Wiele już istniejących stref funkcjonuje
w obszarach o średnim lub stosunkowo niskim poziomie
bezrobocia.
Istotnym efektem oddziaływania SAG na otoczenie jest
przyspieszenie rozwoju małych i średnich firm lokalnych.
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Trzeba jednak wskazać, że zdolność ta będzie bardzo
zróżnicowana w obrębie poszczególnych stref. SAG może
bowiem przyspieszać rozwój miejscowych MŚP na co
najmniej dwa sposoby.

kształtowania ładu przestrzennego, w szczególności na
obszarach zdegradowanych. Tymczasem efekt poprawy
ładu urbanistycznego we wniosku wyeksponował tylko
jeden beneficjent.

Po pierwsze, wpływ ten zachodzić może poprzez podaż
przygotowanych terenów inwestycyjnych do działalności
przemysłowej i usługowej, na które będą mogły przenieść
się miejscowe firmy, gdy ich wzrost wyczerpie możliwość
ekspansji w dotychczasowej lokalizacji. Tego typu oddziaływanie wystąpi jednak głównie w obszarach o wysokiej
przedsiębiorczości lokalnej.

Dobra praktyka: Niepołomicka Strefa Inwestycyjna
– wpływ społeczno-gospodarczy strefy

Po drugie, SAG postrzegane są jako katalizator rozwoju
miejscowych MŚP poprzez powiązania kooperacyjne
z pozyskanymi, na ich terenie, inwestorami zewnętrznymi.
Beneficjenci powinni mieć jednak świadomość, że proces
ten wcale nie musi wystąpić automatycznie. Po pierwsze,
w zakresie zaopatrzenia produkcyjnego cechą współczesnego przemysłu jest rozległa sieć powiązań w zakresie
dostaw, surowców, materiałów i półproduktów, które
w większości wykraczają poza region, a nierzadko nawet
kraj lokalizacji zakładu. Duże zaopatrzenie produkcyjne
w materiały i półprodukty z terenu gminy/powiatu, gdzie
znajduje się zakład, jest dziś zjawiskiem rzadkim. Większe
szanse istnieją w zakresie zaopatrzenia w usługi, przy
czym regułą jest, że lokalnie pozyskiwane są głównie usługi
niższego rzędu (np. sprzątanie, ochrona), natomiast te wysokiego rzędu przechwytywane są przez firmy zlokalizowane w ośrodkach metropolitalnych lub lokalne oddziały
takich firm. Kluczowa jest wielkość lokalnego popytu, a to
zależy od liczby i wielkości inwestorów zlokalizowanych
w strefie. Dlatego też większe efekty lokalne generują
strefy duże, w których zlokalizowana jest zróżnicowana
własnościowo i wielkościowo populacja firm.

SAG mogą spełniać także inne pozytywne funkcje w zakresie oddziaływania na rozwój lokalny i regionalny, chociaż na obecnym etapie ich rozwoju w Małopolsce, jak
i zresztą w innych regionach kraju, są one słabo eksponowane. Mogą one bowiem być bardzo dobrym narzędziem
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Na każde 100 nowych miejsc pracy w NSI przypada 68
miejsc pracy w Polsce i 46 na obszarze województwa
małopolskiego. Jedno miejsce pracy w strefie o dominującym charakterze przemysłowym w obszarze metropolitalnym przyczynia się do powstania co najmniej
0,1-0,3 dodatkowych miejsc pracy w gminie, gdzie strefa
jest zlokalizowana i 0,3-0,5 nowych miejsc pracy w województwie.
Funkcjonowanie strefy miało duży, pozytywny wpływ na
rozwój usług dla przedsiębiorców na terenie Niepołomic.
Miasto to w województwie małopolskim w swojej grupie
wielkościowej charakteryzuje się ponadprzeciętną liczbą
m.in. placówek bankowych, biur rachunkowych, firm
szkoleniowych i agencji reklamowych. Podobny potencjał
osiągają w Małopolsce dopiero miasta dwukrotnie większe
ludnościowo od Niepołomic. Zwraca uwagę fakt, że z Niepołomic wywodzą się nie tylko firmy świadczące usługi
podstawowe dla inwestorów NSI (sprzątanie i utrzymanie
budynków, ochrona, żywienie), ale też te wyższego rzędu
(finansowe, prawne, informatyczne). Część dostawców
usług zlokalizowana jest ponadto w innych miejscowościach powiatu (Wieliczka, Podłęże, Kłaj).
NSI jest miejscem prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa z różnych branż i o różnym źródle pochodze29 Wyniki oddziaływania strefy w Niepołomicach na rozwój społeczno-gospodarczy opracowano na podstawie publikacji: W. Jarczewski, M. Huculak, Sukces polityki proinwestycyjnej. Niepołomice 1990-2010, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2011.
30 Partnerem projektu był Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego zespół dokonał m.in.
obliczenia pośrednich efektów (efektów mnożnikowych) funkcjonowania NSI.
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Celem wzmocnienia efektów strefy w stosunku do miejscowych małych i średnich firm konieczne są zwykle
także działania wspomagające, np. powołanie inkubatora
przedsiębiorczości. W ramach Działania 4.3 MRPO przewidziano możliwość inwestycji w budynki mieszczące
inkubatory przedsiębiorczości, działające w ramach tworzonych lub rozwĳanych stref aktywności gospodarczej.
Żaden z projektów wybranych do dofinansowania nie
przewidział tego rodzaju projektu w swoim wniosku.
Jedynie w przypadku jednego projektu przewidziano,
że w kolejnym etapie rozbudowy SAG „będzie [miała
miejsce] przebudowa istniejącego budynku na terenie
strefy na cele inkubatora przedsiębiorczości”.

Niepołomicka Strefa Inwestycyjna (NSI) jest największym
tego typu przedsięwzięciem w Małopolsce, tak pod względem obszaru jak i osiągniętych rezultatów działania29.
Obszar strefy obejmuje 652 ha, a na jej terenie funkcjonuje około 60 firm, zatrudniających łącznie około 4,6 tys.
osób. W 2010 r. zespół badawczy Instytutu Rozwoju Miast
w Krakowie30 przeprowadził kompleksowe badanie przyczyn i mechanizmów sukcesu strefy oraz oddziaływania
na otoczenie społeczno-gospodarcze przedsiębiorstw
działających na terenie strefy. Za autorami raportu wskazano poniżej kilka wiodących efektów strefy w zakresie jej
wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy (Jarczewski,
Huculak, 2011, str. 188 i następne).
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nia kapitału (firmy lokalne, firmy regionalne, które relokowały się tu z innych obszarów, inwestorzy zagraniczni).
Mimo długiego, jak na warunki polskie, funkcjonowania
strefy, nie wykształciły się na jej terenie skupienia powiązanych ze sobą działalności mających charakter klastra.
Powiązania z lokalnymi dostawcami materiałów i usług dla
produkcji rozwĳają się, ale stosunkowo powoli. Autorzy
raportu wskazują, że „animowanie tworzenia klastrów
w skali poszczególnych miast i gmin jest zadaniem trudnym, długotrwałym i zalecanym jedynie w przypadku
istnienia silnych i wyraźnie widocznych tradycji w zakresie
jakiegoś typu działalności na danym terenie” (Jarczewski,
Huculak, 2011, str. 190).
Ocena rozwoju strefy przez mieszkańców jest pozytywna. Postrzegają oni rozwój NSI głównie w kategoriach
poprawy lokalnego rynku pracy, jako ważny czynnik prowadzący do rozwoju społeczno-gospodarczego całej
gminy oraz jako czynnik wzmacniania dumy z rozwoju
małej ojczyzny. Generalnie, o ile nowe inwestycje nie
powodują wyraźnie odczuwalnego negatywnego wpływu
na otoczenie, to są one postrzegane przez mieszkańców
gminy pozytywnie.

4.8 Trafność i skuteczność projektów

INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Można stwierdzić, że analizowana interwencja prowadzi
do istotnego zwiększenia dostępnych terenów inwestycyjnych w województwie, ale jednocześnie utrwala istniejące
zróżnicowanie gospodarcze i funkcjonalne w przestrzeni
województwa.
Warto w tym miejscu odnieść się również do planowanych zapisów nowej strategii rozwoju województwa31.
Zapisy dotyczące stref aktywności gospodarczej znalazły
swoje miejsce w komponencie subregionalnym Strategii,
tj. w Obszarze 4. Krakowski Obszar Metropolitalny i inne
subregiony.
Nowa Strategia przynosi subregionalne podejście do analizy przestrzennej projektów realizowanych w ramach
Działania 4.3 MRPO. W trzech subregionach: Małopolski Zachodniej, KOM i tarnowskim widoczne jest duże
zaangażowanie w tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, zarówno ze środków własnych, jak
również przy współudziale środków unĳnych (rys. 17,
str. 171). W KOM oraz subregionie tarnowskim środki
MRPO posłużyły głównie do wsparcia już istniejących
stref, natomiast w zachodniej części regionu do tworzenia
nowych obszarów inwestycyjnych, w tym na terenach
poprzemysłowych.
31 Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020. Projekt
nr 3 z dn. 31.03. 2011, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
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Inwestycje w subregionie Małopolski Zachodniej należy
w szczególności uznać za bardzo trafne, zważywszy na
fakt, że obszar ten w analizie atrakcyjności inwestycyjnej32
podregionów33 dla działalności przemysłowej w skali całego kraju plasuje się bardzo wysoko (8. miejsce). Za jego
najsłabszą stronę raport Instytutu Badań nad Gospodarką
Rynkową uznaje ciągle niską podaż terenów inwestycyjnych, stąd też realizowane w ramach Działania 4.3 MRPO
projekty powinny poprawić atrakcyjność inwestycyjną
tej części regionu.
Natomiast w południowej części województwa wyraźnie
brak jest tego rodzaju działań, co może pogłębiać niską
atrakcyjność inwestycyjną tej części regionu, wskazywaną
m.in. we wspomnianym wcześniej raporcie IBnGR. Sytuacja ma szansę ulec częściowej poprawie w subregionie
sądeckim, gdzie realizowany jest Park Technologiczny
„Miasteczko Multimedialne” (dofinansowany w ramach
działania PO IG 5.3).
Projekty realizowane w ramach Działania 4.3 MRPO
stanowią istotne uzupełnienie sieci stref aktywności gospodarczej i przyczyniają się do zwiększenia powierzchni
dostępnych terenów inwestycyjnych w Małopolsce. Tym
samym, w znaczący sposób, przyczyniają się do podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu, a w dalszej
perspektywie do wzrostu społeczno-gospodarczego.
Wpływ analizowanej interwencji publicznej jest jednak
nierównomierny wewnątrz województwa, w szczególności najmniejsze jest jego oddziaływanie na podnoszenie
atrakcyjności inwestycyjnej w jego południowej części.
Z punktu widzenia skuteczności interwencji musimy zdawać sobie sprawę, że istnieje kilka typów SAG, które
wyróżniamy w zależności od istniejących powiązań w ramach samej SAG, reprezentowanego przez inwestorów
poziomu technologicznego, a także charakteru obudowy
instytucjonalnej strefy (każdy kolejny typ zawiera większość cech poprzedniego). Siła oddziaływania każdego
z tych typów na otoczenie społeczno-gospodarcze będzie różna, odmienne też będą ich wymagania wobec
otoczenia:
1) Typ 1: zwarte skupienie terytorialnie firm, którym
nie towarzyszą wzajemne powiązania funkcjonalne.
Strefa taka nie jest zazwyczaj zorientowana na określony typ branżowy i technologiczny inwestorów.
Może mieć bardzo różną powierzchnię.
2) Typ 2: strefa na terenie, gdzie wykształciły się powiązania funkcjonalne między inwestorami. Można w tym
wypadku mówić o tworzeniu się zalążków klastra.
32 M. Nowicki, Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2010, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2010.
33 Raport IBnGR przyjmuje podział na podregiony statystyczne GUS,
odmienny od stosowanego przez władze Województwa Małopolskiego podziału na subregiony polityki regionalnej.
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Istniejące powiązania między firmami zwiększają ich
zakorzenienie34 oraz sprzyjają mniejszemu wyciekaniu
efektów mnożnikowych35. W otoczeniu strefy pojawiają się instytucje wspomagające rozwój przedsiębiorczości, np. inkubator przedsiębiorczości.
3) Typ 3: strefa dedykowana, np. park technologiczny.
Strefa taka ma ściśle zorientowany profil branżowy
– najczęściej zorientowany na przemysł wysokiej
technologii lub usługi oparte na wiedzy. Jednym z kluczowych zadań takiej strefy jest tworzenie innowacji i transfer technologii między nauką a biznesem.
Zarządca strefy przyjmuje kryteria pozwalające na
wejście inwestorów określonego typu36.
Ważne jest, aby istniała odpowiednia zgodność pomiędzy
cechami miejsca a charakterem tworzonej w nim strefy.
Dlatego też w wiodących ośrodkach regionu należy dążyć
do lokalizacji przede wszystkim stref drugiego i trzeciego typu. Zgłaszają one bowiem popyt na kwalifikacje
i kompetencje pracowników oraz infrastrukturę, które
są najbardziej dostępne w ośrodkach centralnych regionu. Uwzględniając to założenie, trzeba wskazać, że sieć
stref aktywności gospodarczej w Małopolsce zaczyna się
kształtować się dość obiecująco, gdyż:
a) w Krakowie, jako wiodącym ośrodku aglomeracji,
istnieją strefy o największym poziomie zaawansowania. Krakowski Park Technologiczny jest jednym
z najlepszych w Polsce – jeśli nie najlepszym – modelem parku naukowego. Z kolei MARR Biznes
Park łączy różne podmioty gospodarcze w ramach
wspólnego ośrodka zarządczego i jest jednocześnie
obszarem wielofunkcyjnym oferującym infrastrukturę
dla działalności przemysłowej i usługowej, w tym
nowoczesne hale pod wynajem;
b) w strefie wewnętrznej obszaru metropolitalnego
wykształcają się wielofunkcyjne strefy, które mają
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Celem lepszego wykorzystania istniejącego potencjału
ważny jest rozwój wielofunkcyjnych stref o znaczeniu
regionalnym w ośrodkach subregionalnych (Tarnów,
Oświęcim, Nowy Sącz). Strefy takie powinny być ośrodkiem skupienia różnorodnych branż, zmierzać w kierunku
pozyskiwania coraz bardziej zaawansowanych technologicznie branż oraz być obudowane w komplementarne
instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i umożliwiające transfer technologii między nauką i sektorem
B+R a biznesem.

4.9 Efektywność projektów
Efektywność realizowanych projektów określić można
jako stosunek nakładów poniesionych w ramach inter-
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34 Przez zakorzenienie firmy rozumiemy ogół czynników składających
się na trwałość działalności danej firmy w danej lokalizacji. Czynniki te wyrażają z jednej strony cechy i strategię firmy (inwestora),
a z drugiej związane są z cechami danego miejsca.
35 Wyciekanie efektów mnożnikowych ma miejsce wtedy, gdy zaopatrzeniowe i dochodowe efekty mnożnikowe funkcjonowania
danej firmy (zakładu) są konsumowane poza miejscem, gdzie ona
jest zlokalizowana. Można mówić o wyciekaniu efektów w różnej
skali przestrzennej – np. lokalnej, regionalnej, krajowej. Przeciwieństwem wyciekania jest domknięcie efektów mnożnikowych, tzn. ta
część popytu generowanego przez firmę (efekty zaopatrzeniowe)
i jej pracowników (efekty dochodowe), która jest zaspokajana
w miejscu działalności firmy (zakładu).
36 Przykładem starannego wyboru inwestorów jest sieć parków naukowych w Walonii (Belgia). Minimum 80% inwestorów w takim
parku to jednostki badawczo-rozwojowe, firmy z sektora nowych
technologii oraz inne jednostki kompetencyjne firm należących do
sektora innowacyjnego. Firmy nie zaliczane do branż innowacyjnych
oraz jednostki obsługujące działy badawczo-rozwojowe nie mogą
przekroczyć 20% podmiotów (źródło: Maxime Woitrin, Technology
transfer in science parks – experience of SPoW the network of Science
Parks in Wallonia, presented at European Economic Congres, Katowice, 31.05.2010).

charakter stref o znaczeniu regionalnym (Niepołomice) i ponadlokalnym (Skawina, Dobczyce). Widoczne
są także skuteczne dążenia do pozyskiwania branż
zaawansowanych technologicznie;
c) w głównych ośrodkach subregionalnych województwa wykształciły się partnerstwa instytucjonalne,
mające na celu realizację regionalnych parków technologicznych EduTechMed w Tarnowie i Nowym
Sączu;
d) w Małopolsce Zachodniej tworzy się sieć SAG (Bukowno, Zator, Trzebinia, Andrychów, Chełmek,
Oświęcim), która pozwala zagospodarować, wykształcony tu historycznie, potencjał infrastrukturalny
i wykwalifikowane kadry. Równocześnie SAG mogą
być na tych terenach znakomitym narzędziem rewitalizacji obszarów poprzemysłowych;
e) pojawiają się pierwsze strefy aktywności gospodarczej na północny-wschód od Krakowa, a więc
w obszarach tradycyjnie rolniczych, które mogą być
istotnym katalizatorem zmian strukturalnych w skali
lokalnej i pozalokalnej;
f) brak jest natomiast stref w południowej i południowo-wschodniej części Małopolski (z wyjątkiem
Gorlic). Powstawanie stref jest tu utrudnione zarówno ze względu na obiektywnie niższą atrakcyjność inwestycyjną, jak i inne priorytety rozwojowe
lokalnych władz (w subregionie podhalańskim).
Wskaźniki klimatu inwestycyjnego (rys. 18, str. 172)
dla ośrodków powiatowych tej części Małopolski
nie ustępują znacząco porównywalnym miastom
w Małopolsce Zachodniej. Problemem jest słabsza
dostępność transportowa. Niemniej jednak strefy na tym obszarze nie muszą przyciągać od razu
średnich i dużych inwestorów zagranicznych, mogą
być natomiast narzędziem wsparcia rozwoju firm
miejscowych i elementem polityki przestrzennej
(kształtowania ładu urbanistycznego i ograniczania
kolizji funkcji).
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Tabela 34. Wskaźniki efektywności osiągnięte przez specjalne strefy ekonomiczne w Polsce na koniec 2009 r.
Cecha

Odsetek gruntów zagospodarowanych
Odsetek gruntów zajęty przez przedsiębiorców działających w oparciu o zezwolenie
Nowe miejsca pracy na 1 ha gruntu
Nowe miejsca pracy na 1 ha gruntu zagospodarowanego
Nowe miejsca pracy na 1 ha gruntu zajęty przez przedsiębiorców
Zezwolenia na prowadzenie działalności na 1 ha strefy
Nakłady inwestycyjne przedsiębiorców w mln zł na 1 ha gruntów
zagospodarowanych

Wartość
minimalna

Wartość
maksymalna

Wartość średnia
dla 14 SSE w Polsce

51,1
34,3
4,1
6,9
9,9
0,06

78,7
66,1
20,5
31,9
41,6
0,15

67,5
52,5
11,9
17,7
22,8
0,10

4,6

18,7

10,0
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2009 r., Ministerstwo Gospodarki,
Warszawa

wencji do uzyskanych jej efektów. Klasyczne miary efektywności dla SAG obejmują:
– wielkość zaangażowanych środków prywatnych
w stosunku do nakładów środków publicznych na
utworzenie i rozwój strefy;
– wielkość zaangażowanych nakładów w przeliczeniu
na obszar strefy;
– wskaźniki intensywności zagospodarowania strefy,
w tym przede wszystkim liczbę przedsiębiorstw na
1 ha, wielkość poniesionych przez przedsiębiorców
nakładów inwestycyjnych na 1 ha czy też liczbę pracowników na 1 ha.

czy też stworzenie nowej strefy lub poszerzenie istniejącej). W przypadku nowych stref zróżnicowanie nakładów
waha się od 0,28 mln zł/ha do 0,91 mln zł/ha, wynosząc
średnio 0,5 mln zł na 1 ha strefy. Dla stref dozbrajanych analogiczny wskaźnik wynosi od 0,18 mln zł/ha do
0,67 mln zł/ha, a przeciętnie 0,24 mln zł/ha. Wielki rozrzut
pomiędzy dwiema strefami, które zostały poszerzone –
0,03 mln zł/ha i 0,77 mln zł/ha wynika z zasadniczej różnicy
w charakterze inwestycji. W tej pierwszej zrealizowano
przebudowę i remont drogi, zaś w drugiej zaplanowano
realizację kompleksowego uzbrojenia istniejących oraz
nowych terenów inwestycyjnych.

Trzeba na wstępie zastrzec, że określenie faktycznej
efektywności jest dla części SAG niemożliwe na obecnym
etapie wdrożenia Działania 4.3. Wynika to z faktu, że
rzetelna ocena efektywności działań w ramach SAG jest
możliwa ex post i to po co najmniej kilkuletnim okresie
działalności inwestorów w strefie. Ocena ex ante dla stref,
które nie pozyskały jeszcze inwestorów lub są w fazie
wstępnej jest możliwa głównie poprzez porównanie tych
projektów do podobnych działań zrealizowanych w Polsce
i województwie. Na chwilę obecną można przyjąć jako
podstawę do oceny efektywności poniesione nakłady
w stosunku do wielkości strefy, a także szacowane przez
beneficjentów efekty strefy, gdzie najczęściej przyjmowano liczbę nowych miejsc pracy i liczbę nowych przedsiębiorstw. Wskaźniki te należy jednak traktować z dużą
ostrożnością i najpierw trzeba je odnieść do rzeczywistych
wartości osiągniętych przez działające na terenie Polski i Małopolski starsze strefy aktywności gospodarczej.
Dobrym punktem odniesienia są ważniejsze wskaźniki
dla obszaru specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
udostępniane corocznie, od 2004 r., przez Ministerstwo
Gospodarki (Tabela 34.).

Liczba deklarowanych miejsc pracy, które mają stworzyć
inwestorzy pozyskani na terenie SAG w przeliczeniu na
1 ha obszaru strefy jest dla badanych stref silnie zróżnicowana. Wskaźnik ten zawiera się bowiem między 0,8
dla SAG i 34,7. Odniesienie tego wskaźnika do realnie
osiągniętego dla obszaru poszczególnych specjalnych stref
ekonomicznych w Polsce (od 4,1 dla Słupskiej SSE do 20,5
dla Katowickiej SSE, przy wartości 11,9 dla wszystkich
SSE w Polsce) wskazuje z jednej strony na dużą ostrożność i niedoszacowanie liczby miejsc pracy przez kilku
wnioskodawców, a z drugiej strony na zbyt optymistyczną prognozę efektów SAG. Zaobserwowano przy tym
prawidłowość, że najwyższe wartości deklarowanych
nowych miejsc pracy, w przeliczeniu na 1 ha powierzchni strefy, cechują beneficjentów, którzy realizują nowe
SAG, a nie mają wcześniejszego doświadczenia w tego
typu projektach. Beneficjenci, którzy mają duże doświadczenie w polityce proinwestycyjnej są znacznie bardziej
ostrożni. Warto zwrócić uwagę na bardzo dużą zbieżność
szacowanej efektywności w przypadku doświadczonych
beneficjentów.

Wartość zrealizowanych inwestycji infrastrukturalnych,
w przeliczeniu na 1 ha strefy, zawiera się dla badanych
projektów od 0,03 mln zł/ha do 0,91 mln zł/ha. Wielkość ta jest wypadkową kilku czynników, w tym przede
wszystkim wyjściowego stanu technicznego gruntów
strefy, cech terenu i charakteru inwestycji (dozbrojenie
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Beneficjenci różnią się też zdecydowanie w przewidywaniu liczby pozyskanych inwestorów w przeliczeniu na 1 ha
strefy37. Wskaźnik ten zawiera się w przedziale od 0,04
firmy na 1 ha do 1,42 firmy na 1 ha, wynosząc średnio 0,16
37 Trzech beneficjentów nie zastosowało tego wskaźnika oddziaływania.
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firmy na 1 ha. Doświadczenia polskich specjalnych stref
ekonomicznych wskazują tymczasem, że wartość ta jest
dla poszczególnych stref stosunkowo słabo zróżnicowana
i waha się w przedziale 0,06-0,15, przy średniej wynoszącej 0,1 firmy na 1 ha strefy. Liczby te wskazują na pewne
przeszacowanie zakładanych efektów SAG w Małopolsce
w zakresie liczby inwestorów planowanych do pozyskania.
Z drugiej strony należy zauważyć, że próg wejścia na
obszar SSE jest zdecydowanie większy niż w przypadku
SAG, a więc wartości wskaźnika w przedziale 0,2-0,3
firmy na 1 ha strefy są możliwe do zrealizowania. Bardzo
trudno będzie natomiast osiągnąć wartości przekraczające
0,35 firmy na 1 hektar strefy, co zostało zadeklarowane
przez 4 beneficjentów.
Studium przypadku: SAG Dolne Przedmieście
w Myślenicach – efektywność
Szczegółową ocenę efektywności wydatkowanych środków przeprowadzono w ramach studium przypadku dla
SAG Dolne Przedmieście w Myślenicach. Osiągnięte przez
tę strefę wskaźniki efektywności mogą być modelowe dla
małych stref aktywności gospodarczych.
Wartość projektu na 1 ha wyniosła 0,36 mln zł – jest to
wartość tożsama z nakładami poniesionymi na rozwój SSE
w Polsce, które odniosły największy sukces – Katowicką
SSE, Wałbrzyską SSE i Mielecką SSE38. Na koniec 2009 r.
liczba pracujących na 1 ha strefy wyniosła 24,4 – jest to
wynik ponad dwukrotnie przekraczający średnią dla SSE
w Polsce. W przeliczeniu na teren zajęty przez przedsiębiorców osiągnięty wskaźnik przekracza wartość najlepszej pod tym względem SSE w Polsce – Katowickiej.

Złotówka ze środków publicznych wydana na rozwój SAG
w Myślenicach przyniosła na koniec 2009 r. 10 zł środków
w postaci inwestycji podmiotów prywatnych. Wartość
ta jest póki co znacznie mniejsza niż przeciętna dla SSE
w Polsce (32,6 zł), trzeba jednak pamiętać, że myślenicka
SAG jest strefą bardzo młodą i w następnych kilku latach
dodatkowe nakłady w już działających firmach oraz ewentualnie nowi inwestorzy przyczynią się do znacznego
podniesienia wartości tego wskaźnika.
38 Nakłady na rozwój SSE w Polsce liczono w cenach stałych.
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4.10 Użyteczność projektów
Słaba podaż kompleksowo przygotowanych terenów
inwestycyjnych w Małopolsce była diagnozowana przez
wiele dotychczasowych ekspertyz jako jedna z podstawowych barier przyciągania inwestycji do województwa
małopolskiego. Stąd tworzenie i rozwĳanie sieci SAG
w regionie, to doskonała odpowiedź na potrzeby inwestorów, zarówno zagranicznych, jak i miejscowych. Warto
w tym miejscu nadmienić, że z analizy statusu własnościowego inwestorów, którzy uzyskali zezwolenia w SSE
KPT w ostatnich trzech latach wynika, że zdecydowanie
przeważały firmy z kapitałem polskim, w tym także te
wywodzące się z regionu.
Przeprowadzone wywiady, w ramach niniejszego badania terenowego, potwierdzają wysoką użyteczność
tego narzędzia rozwoju regionalnego. Rozmówcy, pracujący w instytucjach zajmujących się pozyskiwaniem
inwestorów, zgodnie twierdzili, że dofinansowanie
stref inwestycyjnych jest jednym z najlepszych sposobów efektywnego i użytecznego wydawania środków
unĳnych. Podkreślano, że wobec niedostatku terenów
greenfield (zwłaszcza dużych działek) należy dalej kompleksowo dozbrajać istniejące tereny pod inwestycje
oraz wspierać politykę proinwestycyjną poprzez otwarcie na potrzeby inwestorów zewnętrznych i lokalnych.
Zdaniem respondentów, nadal istnieje deficyt terenów
inwestycyjnych „dostępnych od zaraz”, w tym także hal
pod wynajem.
Studium przypadku: MARR Biznes Park
w Krakowie – użyteczność
MARR Business Park zlokalizowany jest na obszarze poprzemysłowym, gdzie począwszy od 1994 r. zarządca
systematycznie udostępnia przedsiębiorcom nowe powierzchnie. Strefa obejmuje 22,5 ha, częściowo zabudowane budynkami wykorzystywanymi na cele produkcyjnousługowe (hale, magazyny i biura), o łącznej powierzchni
użytkowej wynoszącej ok. 40 tys. m2. Zlokalizowało się
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Inwestorzy, którzy zlokalizowali się w strefie ponieśli
nakłady w wysokości 65,1 mln zł na koniec 2009 r., co
oznacza, że na 1 ha strefy nakłady wyniosły 3,8 mln zł.
Kapitałochłonność inwestycji poczynionych przez firmy
prywatne w Myślenicach jest nieco mniejsza niż przeciętna
dla SSE w Polsce, która wynosi 5,3 mln na 1 ha obszaru
strefy. Jest jednak ona większa niż kapitałochłonność
pięciu specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, w tym
SSE Krakowski Park Technologiczny.

Sukces strefy myślenickiej jest wynikiem kilku czynników: dobrego zaprogramowania koncepcji strefy przez
władze lokalne, kompleksowej współpracy z instytucjami
krajowymi (PAIiIZ), regionalnymi (MARR S.A., Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Katowicka
SSE) i lokalnymi (PUP, dostawcy mediów), wzorcowo
prowadzonej polityki obsługi inwestora na etapie pozyskiwania, przygotowania inwestycji i jej realizacji, wreszcie
cech samej lokalizacji (dobra dostępność komunikacyjna
– droga dwujezdniowa, bliskość autostrady, niewielka
odległość od Krakowa jako rynku pracy i usług oraz lotniska w Balicach).
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tam ok. 30 najemców, którzy łącznie zatrudniają ok. 400
pracowników.
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Barierą dalszego rozwoju parku był brak uzbrojenia części
powierzchni parku oraz zły stan wewnętrznej sieci drogowej. Realizacja projektu, który uzyskał dofinansowanie
w ramach Działania 4.3. pozwoliła na usunięcie tych barier.
Należy wskazać, że lokalizacja strefy i charakter zrealizowanych działań, ze względu na odmienny od pozostałych
dofinansowanych SAG typ strefy (wielofunkcyjne przestrzenie pod wynajem znajdujące się pod wspólnym zarządem), jest odpowiedzią na wiele deficytów zdiagnozowanych na terenie aglomeracji krakowskiej. Obejmują one
m.in. wyczerpywanie się oferty przygotowanych terenów
inwestycyjnych dla przemysłu i usług, niedobór wysokiej
jakości ofert inwestycyjnych na obszarach o zdegradowanej infrastrukturze, brak wielofunkcyjnych obszarów
inwestycyjnych o zintegrowanym systemie zarządczym
czy brak ładu urbanistycznego na obszarach poprzemysłowych i powojskowych w obrębie aglomeracji. Dzięki
realizacji części obwodnicy wschodniej Krakowa i ciągu
ulic wyprowadzających strefa posiada obecnie znakomitą
dostępność komunikacyjną i niekolidujące z otoczeniem
wyprowadzenie do sieci dróg szybkiego ruchu.
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Katalog dobrych praktyk stosowanych w trakcie rozwoju
MARR Biznes Park obejmuje:
• ciągłe inwestowanie w rozwój strefy (liczbę najemców zwiększono z 2 w 1994 r. do ok. 30 w 2008 r.
Powierzchnia budynków oddana w najem zwiększyła
się z 3,5 tys. m2 do ponad 43 tys. m2);
• przygotowanie gotowej oferty dla firm, które nie posiadają wystarczającego kapitału, by wybudować własne
obiekty lub też chcą szybko rozpocząć działalność
w aglomeracji krakowskiej. MARR Biznes Park osłabia
tym samym jedną z kluczowych obecnie barier w inwestowaniu na terenie KOM, jaką jest brak dostępnych
hal produkcyjnych do produkcji od zaraz39;
• wielofunkcyjny charakter strefy: posiadanie oferty
zarówno dla działalności przemysłowych, jak i usługowych;
• zintegrowane zarządzanie nieruchomością, w tym
m.in. pomoc przedsiębiorcom w uzupełnieniu infrastruktury;
• rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych z poszanowaniem ładu przestrzennego.
39 Instytucje zajmujące się obsługą inwestorów w województwie potwierdzają, że otrzymują wiele zapytań inwestorów o tego typu
infrastrukturę.
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5. Analiza SWOT
Analiza SWOT została przeprowadzona z perspektywy
zbadanego oddziaływania projektów (tj. całej populacji
projektów ze szczególnym uwzględnieniem badanych
studiów przypadku) na otoczenie społeczno-gospodarcze,

mając na uwadze zasadnicze cele poszczególnych działań
osi priorytetowej 4. MRPO. Jej podstawą były zarówno
dane zastane (przede wszystkim wnioski projektowe),
wyniki wywiadów pogłębionych oraz badań terenowych
w ramach studiów przypadków, jak i wiedza ekspercka
autorów.

5.1 Działanie 4.1
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

1. Wysoka trafność i skuteczność interwencji.
2. Dobre dopasowanie do działań inwestycyjnych i remontowych w układzie dróg
krajowych (komplementarność).
3. Skala i zakres projektów sprawiają, że efekty są dobrze widoczne i zauważalne
– tym samym drogi są wizytówką funduszy europejskich.

1. Nadmierne rozproszenie przestrzenne przy dużej liczbie małych projektów, nierzadko
zastępujących bieżące remonty.
2. Niewielka ilość środków w stosunku do potrzeb i wyzwań rozwoju infrastruktury
drogowej.
3. Brak algorytmów i mechanizmów szacowania potrzeb w zakresie rozwoju
infrastruktury drogowej.
4. Uciążliwe procedury aneksowania, mało dostosowane do realiów budowy
infrastruktury technicznej.

SZANSE

ZAGROŻENIA

1. Konsensus wszystkich graczy w temacie konieczności wspierania działań
poprawiających infrastrukturę transportową.
2. Bardzo wysoka pozycja zagadnień spójności terytorialnej, dostępności
przestrzennej i powiązań w dokumentach strategicznych wszystkich szczebli
(UE, Polska, Województwo).
3. Doświadczenie organizacyjne i realizacyjne projektów drogowych na poziomie
regionalnym i powiatowym.

1. Braki lub opóźnienia w realizacji krajowej sieci autostrad i dróg szybkiego ruchu,
oznaczające nadmierną eksploatację dróg regionalnych.
2. Brak wkładu własnego (szczególnie powiatów i gmin) na realizację inwestycji
drogowych, związany z wyższą dyscypliną budżetową.
3. Zmniejszenie dostępnych funduszy EFRR przeznaczanych wprost na rozwój
infrastruktury drogowej po 2013 roku.

5.2 Działanie 4.2
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

1. Wsparcie zbyt małe w stosunku do potencjalnych potrzeb.
2. Zbyt słabe wykorzystanie wsparcia (Schemat A).
3. Brak zaangażowania w projekty mające na celu poprawę komplementarności
transportowej (koordynacja i integracja transportu publicznego).
4. Niewiele projektów o wysokiej innowacyjności, np.: dotyczących Inteligentnych
Systemów Transportu.
5. Wsparcie objęło przede wszystkim gminy o wysokim poziomie rozwoju systemów
komunikacji publicznej, a więc nie przyczyniło się bezpośrednio do wyrównania
istniejących w tym zakresie dysproporcji.

1. Wysoka skuteczność w realizacji celów MRPO, z wyjątkiem Schematu A.
2. Niezagrożona trwałość projektów.
3. Wysoka trafność, wynikająca z mocnej korelacji z programami, strategiami
i politykami różnych szczebli.
4. Uczenie się umiejętności przyciągania środków pozabudżetowych przez
gminy oraz przedsiębiorców, a także istotny impuls do realizacji dalszych,
powiązanych z projektami, przedsięwzięć realizowanych.

ZAGROŻENIA

1. Dalsze wsparcie unĳne kierowane na ograniczenie niekorzystnych wpływów
motoryzacji.
2. Rosnące dostrzeganie potrzeby funkcjonowania dobrej komunikacji publicznej.
3. Rosnące umiejętności instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie
efektywnego zarządzania transportem publicznym.

1. „Błędne koło komunikacji miejskiej” (niekonsekwencje w realizacji polityki
transportowej na wszystkich szczeblach, nie potrafiącej przeciwstawić się lobby prosamochodowemu).
2. Brak kontynuacji zapoczątkowanych działań (niezrealizowanie dalszych etapów, np.
w związku z brakiem finansowania).
3. Nierealistyczne oczekiwanie silnych, bezpośrednich efektów projektów w zakresie
wzrostu wykorzystania transportu publicznego.
4. Brak zaangażowanie gmin w tworzenie nowych projektów.

5.3 Działanie 4.3
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

1. Wysoka trafność interwencji dzięki stworzeniu i rozwĳaniu znaczących terenów
inwestycyjnych.
2. Znaczące wykorzystanie (recycling) terenów poprzemysłowych w projektach
stref aktywności gospodarczej.
3. Duże dopasowanie interwencji do istniejącej struktury przestrzennej gospodarki
w regionie (rozwój strefy wzdłuż głównej osi komunikacyjnej Małopolski).
SZANSE

1. Tworzenie głównie stref pierwszej generacji przy braku realnej współpracy
z sektorem B+R.
2. Niepowodzenie interwencji w południowej części województwa.
3. Zbytnie nastawienie zarządzających strefami na inwestorów zewnętrznych
w porównaniu z inwestorami miejscowymi.
4. Nieumiejętność określenia realnej skali oddziaływania projektów przez większość
beneficjentów.
ZAGROŻENIA

1. Utrzymywanie się konkurencyjności Polski jako miejsca lokowania inwestycji.
2. Rozwój firm z kapitałem rodzimym.
3. Realizacja inwestycji komplementarnych do stref aktywności gospodarczej.

1. Braki lub opóźnienia w realizacji krajowej sieci dróg szybkiego ruchu.
2. Konkurencja sąsiednich regionów.
3. Spadek konkurencyjności Polski dla inwestorów zewnętrznych.
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6. Wnioski i rekomendacje
6.1 Działanie 4.1
Lp.

Opis problemu/sytuacji

Rekomendacja

Analiza rozkładu przestrzennego realizowanych projektów
wykazała znaczące różnice w skali wsparcia działań
między powiatami. Najsilniej wsparte zostały obrzeża
KOM (powiaty myślenicki, chrzanowski i proszowicki), co
wyniknęło z współwystępowania w tych powiatach działań
na drogach wojewódzkich i powiatowych.

Potrzeba aktywnej i proinwestycyjnej postawy władz
województwa i być może ustalenie szerszej listy projektów
indykatywnych, zamiast organizowania procedur
konkursowych.

Występowanie obszarów o bardzo
słabej dostępności drogowej

Pomimo znaczącej skali działań, zarówno na sieci
dróg krajowych, jak i na poziomie regionalnym w skali
województwa małopolskiego, wciąż łatwo wskazać obszary
o ogólnie słabej dostępności komunikacyjnej lub słabej
dostępności komunikacyjnej względem ich potencjału
gospodarczego i ludnościowego.

Wprawdzie największe znaczenie dla poprawy dostępności
mają działania w obrębie dróg krajowych, to jednak
również pewne działania w sieci dróg wojewódzkich
i ogólnie dróg o znaczeniu regionalnym mogą przynieść
wymierne efekty. Do takich działań zaliczyć można
budowę obwodnic w ciągach komunikacyjnych, budowę
dodatkowych pasów ruchu, zwłaszcza na podjazdach,
budowę mostów czy rozwiązań podnoszących płynność
ruchu (skrzyżowania o ruchu okrężnym, drogi serwisowe
itp.), a także lobbowanie i wspieranie programu budowy
dróg krajowych.

3.

Uciążliwe procedury aneksowania
i zatwierdzania zmian

Największą trudnością przy realizacji projektów, zgłaszaną
przez beneficjentów, jest nieprzystająca do realiów
budowy dróg procedura akceptowania i aneksowania
zmian.

Pewnym rozwiązaniem, oprócz procedury błyskawicznej
akceptacji lub promesy akceptacji, byłoby przyjęcie
katalogu możliwych zmian (zakres rzeczowy
i wielkościowy), które potem byłyby hurtowo akceptowane
przez Instytucję Zarządzającą, a mogłyby być na bieżąco
wprowadzane przez beneficjenta.

4.

Przewaga doraźnych działań remontowych nad gruntowną modernizacją
i tworzeniem nowej sieci

Większość realizowanych projektów polegała na
modernizacji istniejących dróg, a w małym stopniu
polegała na budowie zupełnie nowych dróg, mostów czy
obwodnic miejscowości. Konsekwencją tego podejścia
jest także zagrożenie realizacji, założonych w MRPO,
wskaźników rezultatu w zakresie długości nowych dróg.

Zasadne jest ustalenie priorytetu wspierania budowy
nowych dróg i obiektów, a także modernizacji o znacznym
zakresie i skali, a odejście od wspierania małych zadań
remontowych.

Beneficjenci zwracają słusznie uwagę, że przyjęty w MRPO
wskaźnik rezultatu dla Działania 4.1 (oszczędność czasu
w przewozach pasażerskich i towarowych) jest bardzo
trudny do określenia i samodzielnego wyliczenia, co więcej
bez możliwości bieżącego monitoringu jego wartości.

Niestety jest to wskaźnik wynikający z wytycznych Komisji
Europejskiej, obowiązujący przy projektach z zakresu
infrastruktury drogowej i w tym sensie jest trudny do
zmiany, choć należy oddolnie postulować jego zmianę jako
wskaźnika, który adresowany jest do dużych projektów
(autostrady, nowe drogi), a zupełnie nie przystaje do
serii kilkusetmetrowych remontów. Wystarczającym
wskaźnikiem rezultatu modernizowanych dróg mogłaby
być liczba pojazdów/osób korzystająca z takiej drogi
wyrażona w osobokilometrach lub pojazdokilometrach.

1.

2.
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Podstawa rekomendacji
(stwierdzone problemy,
wnioski, słabe strony,
zagrożenia, bariery)

5.

Przestrzenna nierównomierność
wsparcia

Problematyczny wskaźnik rezultatu
– wskaźnik oszczędności czasu

Źródło: opracowanie własne
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6.2 Działanie 4.2
Opis problemu/sytuacji

Rekomendacja

1.

Zbyt małe wsparcie w stosunku do
potrzeb

Należy podkreślić wysoką skuteczność Działania
4.2 w realizacji założonych celów MRPO oraz
wysoką trafność, wynikającą z mocnej korelacji
z programami, strategiami i politykami. Cele
zostały jednak określone zbyt skromnie, a trafność
jest częściowa – dotyczy tylko niektórych obszarów.
Jako obszary deficytowe należy wskazać przede
wszystkim:
• rozwój (a nie tylko modernizację) komunikacji
miejskiej, zwłaszcza w zachodnim subregionie
województwa (por. rekomendacja 2.),
• integrację i koordynację różnych środków
transportu (por. rekomendacja 3.),
• rozwój i odtwarzanie pasażerskiej komunikacji
kolejowej.

Konieczny jest wzrost alokacji na działania dotyczące transportu
publicznego, a zwłaszcza na rozwój:
– pasażerskiego transportu kolejowego,
– komunikacji miejskiej (po rozwiązaniu problemu opisanego
w rekomendacji 2.),
– systemów zintegrowanych.
Pożądany byłby wzrost nakładów na transport publiczny w stosunku
do transportu indywidualnego, nawet poprzez przesunięcie środków
pomiędzy działaniami dotyczącymi transportu. Należy podkreślić,
że inwestowanie przede wszystkim w modernizację i rozwój
infrastruktury transportu indywidualnego przy jednoczesnym,
relatywnie małym wsparciu transportu publicznego nie może
być długofalowym celem strategicznym regionu. Doprowadzi
bowiem (w dłuższej perspektywie) do uzależnienia od transportu
indywidualnego, skrajnej niewydolności całego systemu
transportowego oraz niezaspokojenia potrzeb w zakresie transportu.

2.

Zbyt słabe wykorzystanie wsparcia
(Schemat A)

Zaledwie połowa środków przeznaczonych na
wspieranie systemów transportu publicznego
została wykorzystana.

Aby zachęcić gminy i przedsiębiorców do inwestowania w rozwój
komunikacji publicznej należy podjąć działania kompleksowe, w tym
m.in. zwiększenie poziomu dofinansowania, zmniejszenie minimalnej
wartości wsparcia, dopuszczenie do konkursu przedsiębiorców
prywatnych, zmianę trybu naboru.

3.

Brak zaangażowania w projekty
mające na celu poprawę
komplementarności transportowej
(koordynacja i integracja
transportu publicznego)

Transport publiczny w województwie małopolskim
cechuje się bardzo niską spójnością – jest to
skutek między innymi żywiołowej deregulacji
lat 90. XX wieku, niechęci gmin do ponoszenia
nakładów finansowych na organizację transportu
komunalnego, błędów popełnionych w trakcie
restrukturyzacji PKP oraz innych czynników.

Konieczne jest położenie nacisku na działania integracyjne
i koordynujące transport publiczny. Należałoby rozważyć
zaproponowanie nowych schematów adresowanych wyłącznie na cele
związane z komplementarnością transportową skierowanych również
do przedsiębiorców prywatnych.

Niewiele projektów o wysokiej
innowacyjności

Inteligentne Systemy Transportowe są istotnym
składnikiem nowoczesnych sieci komunikacyjnych.
Szczególnie w większych ośrodkach lub
innych cechujących się dużą gęstością ruchu
samochodowego IST są ważnym elementem
poprawienia konkurencyjności transportu
publicznego.

Konieczne jest położenie nacisku na wdrożenia kompleksowych IST
wspomagających transport zbiorowy.

Selektywne wsparcie

Dofinansowanie objęło przede wszystkim
gminy o wysokim poziomie rozwoju systemów
komunikacji publicznej, a więc nie przyczyniło się
bezpośrednio do wyrównania istniejących w tym
zakresie dysproporcji, co mogłoby nastąpić, gdyby
interwencja objęła również miasta, w których
systemy komunikacji publicznej nie istnieją lub są
słabo rozwinięte.
Dofinansowanie było ograniczone do linii
kolejowych, na których odbywa się regularny ruch
pasażerski.

Należy zachęcić gminy i ułatwić im staranie się o dofinansowanie.
Wskazane jest podjęcie próby realnego wpłynięcia na decyzję
zarządcy linii kolejowych odnośnie proponowanych projektów
poprzez negocjacje mające na celu wypracowanie kompromisu.
PRZYKŁADOWE PROJEKTY:
uruchomienie nowej sieci transportu publicznego, autobusowego,
przywrócenie ruchu pasażerskiego na liniach kolejowych.

Wskaźniki rezultatu

Warto zasygnalizować problem nierealistyczności
wskaźników rezultatu:
• „przyrost liczby ludności korzystającej
z komunikacji miejskiej wspartej w ramach
programu (nowo zakupiony tabor autobusowy)”,
• „oszczędność czasu na zrekonstruowanych
odcinkach linii kolejowych w przewozach
pasażerskich i towarowych”.
Wskaźniki te cechuje istotny brak związku
z działalnością beneficjentów. Oba prezentowane
wskaźniki zależą bardziej od realizowanej polityki
transportowej oraz od szeregu czynników natury
społecznej (np. przywiązanie do samochodu).
Należy jednak zaznaczyć, że są to wskaźniki z listy
Komisji Europejskiej, tzw. core indicators, na które
samorząd województwa nie ma wpływu.

Rozwiązaniem byłoby dodanie wskaźników, które uwzględniałyby
takie elementy, jak: wzrost pracy przewozowej, wzrost dostępności.
Można też, uwzględniając prognozowany spadek liczby pasażerów
w komunikacji publicznej, skonstruować wskaźnik „powstrzymania
spadku przewożonych pasażerów, który byłby różnicą pomiędzy
wartościami prognozowanymi dla wariantu „bez projektu”
i „z projektem”.

4.

5.

6.

Źródło: opracowanie własne
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Podstawa rekomendacji
(stwierdzone problemy,
wnioski, słabe strony,
zagrożenia, bariery)

Lp.
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6.3 Działanie 4.3
Lp.

1.

2.

3.

4.
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5.

6.

Podstawa rekomendacji
(stwierdzone problemy,
wnioski, słabe strony,
zagrożenia, bariery)

Opis problemu/sytuacji

Rekomendacja

Brak doświadczenia niektórych
wnioskodawców w zarządzaniu
strefami aktywności gospodarczej

Jednym z podstawowych problemów dla
beneficjentów, którzy nie mają dotychczas
doświadczenia w prowadzeniu stref aktywności
gospodarczych jest odpowiednie zaprojektowanie
charakteru strefy i jej efektów.

Prowadzenie cyklicznych szkoleń dla potencjalnych beneficjentów
ubiegających się o dofinansowanie w ramach projektów
z Działania 4.3. Szkolenie takie powinno być obligatoryjne dla
beneficjentów, którzy nie mają doświadczenia w prowadzeniu stref
aktywności gospodarczych.

Konstrukcja wskaźnika
oddziaływania społecznogospodarczego projektów

Oddziaływanie to utożsamiano z obliczoną,
w studiach wykonalności, wartością ekonomicznej,
zaktualizowanej wartości netto (ENPV).
Beneficjenci w obliczeniach przyjmują różne
oszacowania istotnych społecznych, ekonomicznych
i środowiskowych skutków realizacji projektu
dla projektów o podobnej wielkości i podobnym
wskaźniku rezultatu.

Wskazane jest opracowanie wytycznych dla sposobu określania
efektów społeczno-ekonomicznych powstałych w wyniku realizacji
określonego projektu, w tym przede wszystkim katalogu
pozytywnych i negatywnych skutków dla potrzeb wyceny
wskazanych efektów, wraz z propozycją ich jednostkowej wyceny.

Zróżnicowanie (przeszacowanie
lub niedoszacowanie) wskaźników
rezultatu projektów

Liczba stworzonych, nowych miejsc pracy oraz
liczba podmiotów gospodarczych, które zlokalizują
się na terenie strefy - to dwa podstawowe wskaźniki
oddziaływania strefy. Rodzi to dwa podstawowe
problemy: (a) beneficjenci – zwłaszcza ci,
którzy nie mają doświadczenia w powoływaniu
i zarządzaniu strefami aktywności gospodarczej
znacznie przeszacowują lub silnie niedoszacowują
te wskaźniki; (b) osiągnięcie tych wskaźników tylko
częściowo zależy od starań beneficjentów. Nawet
rzetelne szacunki mogą okazać się zawyżone, co
pokazał kryzys gospodarczy z lat 2008-2009.

Zmniejszyć wagę wskaźnika liczby pozyskanych firm i liczby
stworzonych miejsc pracy lub z niego zrezygnować (wskaźnik liczby
miejsc pracy ma wpływ na wskaźnik oddziaływania społecznogospodarczego projektu). W przypadku utrzymania tego wskaźnika
zalecane jest, by beneficjenci posiadali realne informacje na temat
potencjalnych możliwości pozyskania inwestycji.

Braki w określeniu projektów
komplementarnych

Wielu beneficjentów wskazywało jako projekty
komplementarne przedsięwzięcia zupełnie nie
związane z SAG. Z drugiej strony nie wykazywali
komplementarnych projektów realizowanych
przez innych beneficjentów w otoczeniu stref
lub ignorowali inne, istotne z punktu widzenia
funkcjonowania stref, działania organizacyjne.

Należy wymagać od beneficjentów wskazania komplementarnych
działań i projektów oraz wykazania (poprzez krótkie, ale
przekonujące uzasadnienie) bezpośrednich związków między nimi
a strefami aktywności gospodarczej. Świadomość istnienia szerszej
gamy projektów komplementarnych może ułatwić zarządzanie
strefą.

Większość stref w Małopolsce to tzw. SAG pierwszej
generacji - czyli zwarte skupienie terytorialne
firm, którym nie towarzyszą wzajemne powiązania
funkcjonalne. Strefy takie nie są (mimo deklaracji
we wniosku) zazwyczaj zorientowane na określony
typ branżowy i technologiczny inwestorów.

Należy dążyć do kreowania sieci SAG odpowiadających potrzebom
rozwoju lokalnego i regionalnego, tzn. z uwzględnieniem
zróżnicowanej atrakcyjności inwestycyjnej, potrzeb lokalnego rynku
pracy i rozwoju gospodarczego (w tym innowacyjnego regionu).
Strefy rozwĳane w Krakowie powinny być strefami dedykowanymi
(parki technologiczne i naukowe). W ośrodkach regionalnych
i subregionalnych wskazane jest powstanie dużych powierzchniowo
stref lub parków technologicznych, które wygenerują odpowiednią
skalę efektów w otoczeniu – także tu wskazana jest orientacja
w kierunku bardziej zaawansowanych działalności. Strefom
położonym w pozostałych miejscach nie należy stawiać wymogu
zorientowania na określone branże ani też konieczności wykazania
współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi.

Silna dysproporcja w rozwoju SAG pomiędzy
subregionem zachodnim, KOM i korytarzem
wzdłuż autostrady A4 a subregionem południowym
(podhalańskim) i sądeckim.

Z uwagi na uwarunkowania lokalne, generalnie bardziej skuteczne
i pożądane w skali regionu są strefy duże (nie dotyczy to
specyficznego typu SAG, jakim są parki technologiczne), należy
zastanowić się nad wskaźnikiem obciążającym (dyskryminującym)
wnioski o strefy małe, w subregionach lub lokalizacjach, gdzie
istnieją warunki do tworzenia większych powierzchniowo stref.
Jedną z wag takiego wskaźnika mogłaby być liczba ludności
w gminie i położenie w określonym subregionie polityki rozwoju.

Konieczność świadomego
kształtowania sieci SAG
z uwzględnieniem uwarunkowań
wewnątrzregionalnych

Nierównomierność przestrzenna
interwencji

Źródło: opracowanie własne
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W RAMACH 7. OSI PRIORYTETOWEJ MRPO
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1. WSTĘP
1.1 Wprowadzenie do przedmiotu
badania
Przedmiotem niniejszego badania była oś priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska, w ramach której
przewidziane zostało dofinansowanie działań w czterech
głównych obszarach:
• Działanie 7.1 – Gospodarka wodno-ściekowa – ma
na celu poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb, poprawę zaopatrzenia
mieszkańców w wodę oraz optymalizację zużycia
wody.
• Działanie 7.2 – Poprawa jakości powietrza
i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii – którego celem jest spełnienie norm
jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję
emisji zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystania
odnawialnych źródeł energii.
• Działanie 7.3 – Gospodarka odpadami – ma na
celu wprowadzenie, zgodnych z normami europejskimi, systemów odzysku i unieszkodliwiana odpadów
komunalnych.
• Działanie 7.4 – Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz ochrona przed skutkami klęsk
ekologicznych – ukierunkowane zostało na wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego oraz
poprawę bilansu wodnego województwa w celu
podniesienia bezpieczeństwa życia jego mieszkańców oraz ochrony środowiska.

1.2 Cel i zakres badania

Dla osiągnięcia celów badania sformułowano szereg pytań
badawczych, przyporządkowanych do trzech tematycznych komponentów:
Komponent 1. – dotyczył oceny wpływu projektów
wdrażanych w ramach osi priorytetowej 7. MRPO na
osiąganie założonych celów z uwzględnieniem przyjętych warunków i zasad realizacji interwencji. Zakres
badawczy obejmował:
a) ocenę stopnia realizacji celu osi priorytetowej 7.
MRPO oraz celów działań 7.1, 7.2, 7.3 i 7.4;
b) ocenę stopnia osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działań oraz osi priorytetowej;
c) ocenę komplementarności projektów w poszczególnych działaniach;
d) ocenę osiągnięcia zagregowanego efektu ekologicznego;
e) identyfikację i analizę barier w realizacji projektów
dofinansowanych w ramach osi priorytetowej 7.
MRPO.
Komponent 2. – dotyczył oceny wpływu interwencji
osi priorytetowej 7. MRPO na zaspokajanie potrzeb
regionalnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Zakres badawczy obejmował:
f)

Głównym celem badania było dokonanie oceny bieżącego postępu we wdrażaniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w kontekście zakładanego
wpływu docelowego przedsięwzięć objętych wsparciem
w ramach priorytetu 7. MRPO oraz wsparcie prac nad
programem regionalnym na lata 2014-2020 w obszarze
infrastruktury ochrony środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. W szczególności ocena bieżącego postępu
obejmowała:
105

ocenę stopnia zaspokojenia potrzeb gospodarczych
i społecznych w zakresie infrastruktury ochrony środowiska w kontekście realizacji projektów w ramach
osi priorytetowej 7. MRPO;
g) ocenę ex-ante oddziaływania inwestycji (z uwzględnieniem spodziewanego oddziaływania interwencji w perspektywie krótkookresowej (2015 rok)
i średniookresowej (2020 rok) w infrastrukturę
ochrony środowiska w ramach osi priorytetowej
7. MRPO na:

INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA

Podjęte inwestycje w czterech obszarach pozwolą na
poprawę sytuacji ekologicznej, podniosą jakość życia
mieszkańców, zabezpieczą miejsca pracy w sektorach
działalności gospodarczej związanej z przemysłem turystycznym oraz stworzą warunki do zwiększenia ich liczby
w przyszłości, a także poprawią możliwości lokowania
nowych inwestycji w innych sferach gospodarki. Inwestycje te są współfinansowane z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.

• dokonanie oceny jakości projektów wdrażanych w ramach osi priorytetowej 7. MRPO pod kątem ich trafności, użyteczności, skuteczności i efektywności;
• dokonanie oceny stopnia przygotowania beneficjentów
do ubiegania się oraz realizacji projektów w ramach
osi priorytetowej 7. MRPO;
• dokonanie identyfikacji barier i problemów związanych
z wdrażaniem projektów w ramach osi priorytetowej
7. MRPO;
• dokonanie identyfikacji potrzeb w zakresie optymalnych kierunków wsparcia/typów przedsięwzięć oraz
efektywnej formuły/instrumentów wsparcia w obszarze infrastruktury zapewniającej ochronę środowiska
i bezpieczeństwo ekologiczne, w odniesieniu do programu regionalnego na lata 2014-2020.
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• ekonomiczny i społeczny rozwój województwa;
• zrównoważony rozwój regionu oraz spójność
wewnętrzną województwa;
• przeciwdziałanie zmianom klimatycznym;
h) ocenę ex-ante względnej efektywności, trafności
i użyteczności inwestycji w infrastrukturę ochrony
środowiska, zrealizowanych przy udziale wsparcia
w ramach osi priorytetowej 7. MRPO.
Komponent 3 – dotyczył analizy strategicznej interwencji osi priorytetowej 7. MRPO w kontekście
uwarunkowań dotyczących nowej perspektywy strategicznej 2014-2020. Zakres badawczy obejmował:
•
i)

j)

przeprowadzenie strategicznej analizy dotychczasowych i spodziewanych efektów interwencji osi priorytetowej 7. w kontekście zidentyfikowania potrzeb
oraz potencjalnych ryzyk w obszarze infrastruktury
zapewniającej ochronę środowiska i bezpieczeństwo
ekologiczne w perspektywie 2014-2020;
sformułowanie rekomendacji dotyczących kierunków
prac nad programem regionalnym na lata 2014-2020
w obszarze infrastruktury zapewniającej ochronę
środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne:
• w zakresie dotyczącym optymalnych kierunków
wsparcia/typu przedsięwzięć;
• w zakresie efektywnej formuły/instrumentów
wsparcia.

•

INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA

1.3 Metodologia badania
W ramach badania zastosowano następujące metody
i techniki badawcze:
• Analiza dokumentów:
− dokumenty określające warunki wspierania projektów w ramach Działań 7.1, 7.2, 7.3 i 7.4 MRPO,
to jest karty działań, kryteria wyboru projektów
oraz dokumentacja konkursowa przeprowadzonych naborów (wg Uszczegółowienia MRPO aktualnego na dzień podpisania umowy, tj. 29.06.2011
oraz dokumentacja konkursowa dostępna na stronie www.fundusze.malopolska.pl), jak również tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie
działań i priorytetu wg Uszczegółowienia MRPO;
− dokumenty strategiczne: projekt Strategii Rozwoju
Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020;
Komunikat Komisji Europa 2020. Strategia na rzecz
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 2010; Krajowa
Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dn. 13 lipca 2010 r.;
projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodaro106

•

•

•

wania Kraju do 2030 r.; 5. sprawozdanie w sprawie
spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej,
Komisja Europejska, Bruksela 2010; Raport o stanie Województwa Małopolskiego 2010, UWWM
Departament Polityki Regionalnej, Kraków 2010;
oraz dostępne dane dotyczące aktualnej sytuacji
społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego i/lub prognozowanych trendów rozwoju
województwa;
− wnioski dotyczące projektów ubiegających się
o wsparcie w ramach Priorytetu 7. MRPO w liczbie: 60 wniosków z Działania 7.1, 125 wniosków
z Działania 7.2, 25 wniosków z Działania 7.3,
1 wniosek z Działania 7.4.
Wywiady z beneficjentami projektów, przedstawicielami podmiotów, które otrzymały dofinansowanie
w ramach 7. osi priorytetowej MRPO (wg stanu na
dzień 30.06.2011). Badaniem objęto 20 z 98 podmiotów (20,5% grupy), w proporcji zgodnej z proporcją
udziału populacji beneficjentów projektów w ramach
poszczególnych Działań, tj.: 6 wniosków z Działania 7.1,
11 wniosków z Działania 7.2 oraz 3 wnioski z Działania 7.31. Wywiady realizowane były techniką CATI.
Wywiady z przedstawicielami podmiotów, które
złożyły wnioski o dofinansowanie działań w ramach
osi priorytetowej 7. MRPO, jednak dofinansowania
nie uzyskały lub znajdują się na liście rezerwowej.
Badaniem objęto 26 wnioskodawców (23% wskazanej grupy), w tym: 35% stanowiły wnioski w ramach
Działania 7.1, 61% – wnioski w ramach Działania 7.2
oraz 4% – wnioski w ramach Działania 7.3, co stanowi
przybliżone odzwierciedlenie struktury całej populacji
wskazanej grupy2. Wywiady realizowane były z wykorzystaniem ankiety internetowej CAWI.
Indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami wnioskodawców, którzy ubiegali się o wsparcie
w ramach osi priorytetowej 7. MRPO, a jednak nie
uzyskali wsparcia: 1 wnioskodawca w ramach Działania 7.1, 2 wnioskodawców w ramach Działania 7.2
oraz 1 wnioskodawca w ramach Działania 7.3, oraz
indywidualny wywiad pogłębiony z przedstawicielem
Instytucji Zarządzającej.
Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) z udziałem
przedstawicieli projektów, które otrzymały dofinansowanie, po 1 przedstawicielu w ramach każdego
Działania.
Studium przypadku wybranych 10 projektów, w podziale: 7.1 – 3 przypadki, 7.2 – 4 przypadki, 7.3 – 2

1 Struktura populacji 98 beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 7. MRPO: Działanie 7.1 – 32%,
Działanie 7.2 – 53%, Działanie 7.3 – 15%.
2 Struktura populacji 113 beneficjentów, którzy wnioskowali, lecz nie
otrzymali dofinansowania w ramach osi priorytetowej 7. MRPO lub
znajdują się na liście rezerwowej: Działanie 7.1 – 27%, Działanie
7.2 – 64%, Działanie 7.3 – 9%.
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Tabela 1. Bilans aplikowania o realizację projektów w ramach osi 7. MRPO (stan na 30.06.2011)
Negatywna
ocena formalna

Pozytywna ocena formalna
Działanie

Złożone
wnioski

N

% złożonych
wniosków

przyznano
dofinansowanie

nie przyznano
dofinansowania

N

%

N

%

N

% złożonych
wniosków

7.1

62

47

78

31

66

16

34

13

22

7.2

125

97

78

52

54

45

46

28

22

7.3

25

19

76

15

79

4

21

6

24

7.4

1

1

100

1

100

0

0

0

0

RAZEM

212

164

78

99

60

65

40

47

22

Źródło: karty ocen projektów. Opracowanie własne

przypadki, 7.4 – 1 przypadek. O wyborze projektów
do analizy decydował wysoki stopień realizacji założonych kryteriów oceny merytorycznej w procedurze
oceny wniosków3.

2. Ocena interwencji z punktu
widzenia stopnia realizacji
założonych celów

-78%). Spośród wniosków pozytywnie ocenionych na
etapie oceny formalnej, dofinansowanie otrzymało 60%,
przy czym wskaźnik ten kształtuje się na różnym poziomie
w zależności od typu działań: dofinansowanie otrzymało
79% wstępnie zakwalifikowanych projektów w ramach
Działania 7.3 (15 projektów), 66% (31 projektów) w ramach Działania 7.1 oraz 54% (52 projekty) w ramach
Działania 7.2. Omawiane dane prezentuje Tabela 1.
2.1.2 Wartość i struktura udzielonego
dofinansowania

2.1 Stan wdrożenia osi 7. MRPO
2.1.1 Liczba i struktura złożonych i wybranych
wniosków o dofinansowanie

W ramach wniosków składanych w trybie konkursowym,
78% przeszło pozytywnie ocenę formalną, a odsetek ten
był wyrównany w obrębie poszczególnych Działań (76%3 Zgodnie z Uszczegółowieniem MRPO na lata 2007-2013, stan z dnia
30.06.2011.
4 W ramach Działania 7.4 cała alokacja finansowa przeznaczona została na projekty kluczowe, realizowane w trybie projektów indywidualnych.
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Zestawienie danych dotyczących skali aplikowania oraz
wysokości przyznanego dofinansowania wykazuje różną
„wartość” (w rozumieniu całkowitej wartości projektu
oraz wysokości przyznanego dofinansowania) projektów
(rys. 1., str. 108):
• Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej
(Działanie 7.1) stanowią około 30% realizowanych
projektów, zarazem przypada na nie około 50% przyznanego dofinansowania.
• Projekty dotyczące poprawy jakości powietrza i zwiększenia wykorzystywania odnawialnych źródeł energii
(Działanie 7.2), stanowiące ponad połowę złożonych
wniosków, w bilansie finansowym stanowią tylko jedną
trzecią udzielonego dofinansowania MRPO.

INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA

W okresie realizacji MRPO do 30.06.2011 r. do oceny
formalnej w ramach osi 7. MRPO złożonych zostało 212
wniosków – w tym 211 w ramach Działań 7.1, 7.2, 7.3
(w trybie konkursowym) oraz 1 projekt indywidualny
(w ramach Działania 7.44). Zainteresowanie beneficjentów
w największym stopniu dotyczyło projektów w ramach
Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawianych źródeł energii – 125 projektów,
tj. 59% wszystkich wnioskowanych inicjatyw. W ramach
Działania 7.1 złożono 61 wniosków (29% ogółu), w ramach
Działania 7.3 natomiast 25 wniosków (12%).

Według stanu na dzień 30.06.2011, całkowita wartość
projektów, którym przyznano dofinansowanie w ramach
Priorytetu 7. MRPO, wyniosła ponad 598 mln zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania wyniosła około
350 mln zł. Blisko połowa sumarycznej kwoty dofinansowania MRPO (48%) przypadała na projekty z Działania 7.1,
około jednej trzeciej stanowił udział środków na projekty
z Działania 7.2, natomiast środki na projekty z Działania
7.3 oraz 7.4 stanowiły po 10% sumarycznej kwoty dofinansowania. Szczegółowe dane prezentuje Tabela 2.
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Tabela 2. Bilans finansowy wniosków realizowanych w ramach osi 7. MRPO (stan na 30.06.2011)
Całkowita wartość projektów,
które otrzymały dofinansowanie
Działanie

Wnioskowana kwota dofinansowania w ramach MRPO

Kwota (w zł)

Udział procentowy
w sumarycznej
całkowitej wartości

Kwota (w zł)

% całkowitej
wartości
projektów

Udział procentowy
w sumarycznej
kwocie dofinansowania

7.1

317 981 894,00

53

167 255 288,93

53

48

7.2

192 799 060,12

32

112 732 673,72

58

32

7.3

47 899 719,18

8

36 155 640,82

75

10

7.4*

39 978 017,99

7

33 981 315,29

85

10

RAZEM

598 658 691,29

100

350 124 918,76

58

100

* dane dotyczą pojedynczego projektu, jaki został złożony w ramach Działania 7.4
Źródło: wnioski o dofinansowanie projektów. Opracowanie własne

Rysunek 1. Zestawienie danych dotyczących stanu wdrożenia osi 7. MRPO (stan na 30.06.2011)

liczba wniosków
składanych do oceny*

liczba wniosków, które
otrzymały dofinansowanie

całkowita wartość
projektów, które otrzymały
dofinansowanie

1%

suma dofinansowania

7%
12%

15%

10%

8%
10%

29%

59%

53%

32%

31%

48%

53%
32%

DZIAŁANIE 7.1 – Gospodarka wodno-ściekowa
DZIAŁANIE 7.2 – Poprawa jakości powietrza i zwiększone wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii
DZIAŁANIE 7.3 – Gospodarka odpadami
DZIAŁANIE 7.4 – Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego

* w tym 1 wniosek z Działania 7.4, co stanowi <1%

INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA

Źródło: wnioski o dofinansowanie projektów i karty ocen. Opracowanie własne

• Projekty dotyczące gospodarki odpadami (Działanie
7.3) stanowią około 15% realizowanych projektów,
przypada na nie 8% przyznanego dofinansowania.
• Jedyny projekt z zakresu poprawy bezpieczeństwa
ekologicznego (Działanie 7.4) stanowi aż 7% całkowitej wartości projektów oraz przypada na niego 10%
łącznej kwoty dofinansowania MRPO.

2.2 Stopień realizacji celów interwencji
na poziomie osi priorytetowej
Oś priorytetowa 7. MRPO ma na celu likwidowanie zaniedbań w ochronie środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami, czemu służyć mają realizowane w ramach
poszczególnych Działań typy interwencji. Monitorowaniu
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realizacji przyjętych celów służą ustalone wskaźniki produktu i rezultatu.
2.2.1 Produkty
Zgodnie z założeniami MRPO, realizacja osi priorytetowej
7. przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników
produktu: 20 zrealizowanych projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, 30 zrealizowanych projektów
mających na celu poprawę jakości powietrza, 15 zrealizowanych projektów z zakresu gospodarki odpadami oraz
4 zrealizowane projekty z zakresu prewencji zagrożeń5.
5 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013,
Kraków, październik 2007. Wartości docelowe stanowią założenia
odnośnie roku 2013.
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Tabela 3. Stopień realizacji wskaźników produktu osi priorytetowej 7. MRPO (stan na 31.08.2011)
Dane liczbowe dotyczące realizacji

Stopień realizacji wartości docelowej6

Docelowa
wartość
w roku
2013

Wybrane
projekty

Zakończenie
realizacji
rzeczowej

Zakończenie
realizacji
projektów*

Wybrane
projekty

Zakończenie
realizacji
rzeczowej

Zakończenie
realizacji
projektów*

Liczba projektów w zakresie gospodarki
wodno-ściekowej (Działanie 7.1)

20

31

13

6

155%

65%

30%

Liczba projektów mających na celu
poprawę jakości powietrza (Działanie 7.2)

30

52

6

0

173%

20%

0%

Liczba projektów z zakresu gospodarki
odpadami (Działanie 7.3)

15

15

6

2

100%

40%

13%

Liczba projektów z zakresu prewencji
zagrożeń (Działanie 7.4)

4

1

0

0

25%

0%

0%

Nazwa wskaźnika

* wraz z działaniami kontrolnymi po realizacji rzeczowej
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Opracowanie własne

Według stanu na 31.08.20117 ukończenie do 2013 r.
wszystkich dotychczas wybranych do dofinansowania
projektów pozwoli na realizację trzech z czterech wymienionych wskaźników produktu, w stopniu od 100%
do 173%, natomiast wskaźnik pn. „Liczba projektów
z zakresu prewencji zagrożeń” (Działanie 7.4) zostałby
zrealizowany w stopniu 25%. Zgodnie z bieżącym postępem8, zakończenie realizacji rzeczowej nastąpiło do
tej pory jedynie w 8 z rozpoczętych 100 projektów9, co
pozwala oszacować bieżący stopień realizacji osi priorytetowej 7. na poziomie 8%10. Natomiast osiągnięcie
wskaźników produktu przyjętych dla poszczególnych
działań przedstawia się następująco: wskaźnik Działania
7.1 „Liczba projektów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej” na poziomie 30%, wskaźnik Działania 7.3 „Liczba
projektów z zakresu gospodarki odpadami” na poziomie
13%, wskaźniki dla działania 7.2 i 7.4 na poziomie 0%.
Omawiane dane ilustruje Tabela 3.

6 Wskaźnik wyznaczony na potrzeby badania, jako iloraz wartości
wykazanych w kolumnie „dane liczbowe dotyczące realizacji” przez
wartość docelową.
7 Dane liczbowe dotyczące realizacji udostępnione przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
8 Stan na 31.08.2011.
9 Wg danych udostępnionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, stan na 31.08.2011. Dane dotyczą zakończenia realizacji projektu wraz z działaniami kontrolnymi po zakończeniu realizacji rzeczowej.
10 Wartość wyznaczona na potrzeby badania jako iloraz liczby projektów, gdzie nastąpiło zakończenie realizacji rzeczowej (wg stanu
na 31.08.2011) i wartości docelowej założonej do realizacji w roku
2013.
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2.2.2 Rezultaty
MRPO defi niuje następujące wskaźniki rezultatu osi
priorytetowej 7., związane z realizacją poszczególnych
Działań: 2 tys. osób przyłączonych, w wyniku realizacji
projektów, do sieci wodociągowej, 20 tys. osób przyłączonych, w wyniku realizacji projektów, do sieci kanalizacyjnej (Działanie 7.1); 4,0 MWh dodatkowej mocy
produkcji energii ze źródeł odnawialnych (Działanie 7.2);
200 tys. osób objętych, w wyniku realizacji projektów,
selektywną zbiórką odpadów (Działanie 7.3); 15 tys. osób
zabezpieczonych, w wyniku realizacji projektów, przed
powodzią11 (Działanie 7.4).
Według stanu na 31.08.201112 ukończenie do 2013 r.
wszystkich dotychczas wybranych do dofinansowania
projektów pozwoli na osiągnięcie dwóch z pięciu założonych wskaźników:
• wskaźniki „Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej” oraz „Liczba osób przyłączonych do sieci
kanalizacyjnej” (Działanie 7.1) zostaną zrealizowane
w stopniu odpowiednio: 346% i 131%;
11 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013,
Kraków, październik 2007. Wartości docelowe stanowią założenia
odnośnie roku 2013.
12 Dane liczbowe dotyczące realizacji udostępnione przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA

Dane wskazują zatem, iż cel osi priorytetowej nie jest
realizowany w stopniu równomiernym, przy czym w przypadku trzech z czterech przyjętych wskaźników produktu

– dotyczących skali realizacji projektów z zakresu Działania 7.1, 7.2 oraz 7.3 – istnieje potencjał osiągnięcia, a nawet
przekroczenia zakładanego poziomu, natomiast w przypadku wskaźnika „Liczba projektów z zakresu prewencji
zagrożeń” realizowany jest jeden projekt, dwa natomiast
pozostają w fazie przygotowania do aplikowania.
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Tabela 4. Stopień realizacji wskaźników rezultatu osi priorytetowej 7. MRPO (stan na 30.06.2011)
Dane liczbowe dotyczące rezultatów

Nazwa wskaźnika

Docelowa
wartość
w roku 2013

Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej
(Działanie 7.1)

2 000

23%

Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej
(Działanie 7.1)

20 000

Stopień realizacji wartości
docelowej13

Założone
wartości
w projektach
obecnie
ukończonych

Wartości
zakładane
w rozpoczętych
projektach

Wartości
zakładane
w projektach
obecnie
ukończonych

6 919

0

346%

0%

84%

26 155

6 111

131%

31%

4,0 (MWh)

75%

3507 MW

0

X14

X15

Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów (Działanie 7.3)

200 000

13%

57 021

0

29%

0%

Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią*
(Działanie 7.4)

15 000

100%

10 000

0

67%

0%

Dodatkowa moc produkcji energii ze źródeł
odnawialnych (Działanie 7.2)

Odsetek
Założone
projektów
wartości
wykazujących w projektach
dany rezultat rozpoczętych

* dane dotyczą jedynego projektu realizowanego w ramach Działania 7.4
Źródło: dane z wniosków o dofinansowanie. Opracowanie własne

INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA

• wskaźniki „Liczba osób objętych selektywną zbiórką
odpadów” oraz „Liczba osób zabezpieczonych przed
powodzią” (Działania 7.3 oraz 7.4), w obecnym stopniu wdrożenia MRPO, posiadają potencjał realizacji
odpowiednio: 29% oraz 67%;
• w przypadku wskaźnika „Dodatkowa moc produkcji
energii ze źródeł odnawialnych” (Działanie 7.2) określenie potencjału realizacji nie jest w tym momencie
możliwe, ze względu na różne jednostki przyjęte dla
Działania 7.2 w Uszczegółowieniu MRPO (MWh) oraz
wykazywane przez beneficjentów we wnioskach
o dofinansowanie (MW).
Szczegółowe dane prezentuje Tabela 4. Stopień realizacji
wskaźników rezultatu uzależniony jest od liczby projektów, które w założeniu mają przyczynić się do osiągnięcia
danego wskaźnika i zarazem od skali, przyjętych w poszczególnych projektach, założeń. Wskaźnik „Liczba osób
przyłączonych do sieci wodociągowej” wykazywany był
jedynie przez 23% wnioskodawców, którzy otrzymali
13 Wskaźnik wyznaczony na potrzeby badania, jako iloraz wartości
wykazanych w kolumnie „dane liczbowe dotyczące realizacji” przez
wartość docelową.
14 Brak możliwości dokonania porównania ze względu na różne jednostki przyjęte dla Działania 7.2 w Uszczegółowieniu MRPO (MWh)
oraz wykazywane przez beneficjentów we wnioskach o dofinansowanie (MW).
15 Brak możliwości dokonania porównania ze względu na różne jednostki przyjęte dla Działania 7.2 w Uszczegółowieniu MRPO (MWh)
oraz wykazywane przez beneficjentów we wnioskach o dofinansowanie (MW).

110

dofinansowanie w ramach Działania 7.116, jednak wartości przyjętych w tych projektach założeń sumują się do
wielkości, pozwalającej oczekiwać realizacji wskaźnika na
poziomie 346%. Wskaźnik „Liczba osób przyłączonych
do sieci kanalizacyjnej” wykazywany był przez zdecydowaną większość wnioskodawców (84%17), a sumaryczna
wielkość dokonanych założeń pozwala oczekiwać stopnia
realizacji na poziomie 131%. Na poziom wskaźnika „Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią”, związanego
z Działaniem 7.4, wpływa fakt, iż do tej pory, w ramach
tego Działania, otrzymał dofinansowanie wyłącznie jeden
projekt – jednak samodzielnie przyczyni się on do realizacji aż 67%, założonej do osiągnięcia, wartości wskaźnika. Niepokojąco przedstawia się natomiast realizacja
wskaźnika „Liczba osób objętych selektywną zbiórką
odpadów”, związanego z realizacją Działania 7.3 – tylko
13% wybranych do realizacji projektów z tego Działania
ukierunkowanych było na realizację wskaźnika.

2.3 Stopień realizacji celów interwencji
na poziomie działań
2.3.1 Gospodarka wodno-ściekowa (Działanie 7.1)
Według stanu na 31.08.201118 ukończenie do 2013 r.
wszystkich wybranych do dofinansowania projektów
16 tj. 7 z 31 wniosków.
17 tj. 26 z 31 wniosków.
18 Dane liczbowe dotyczące realizacji pochodzą z wniosków o dofinansowanie projektów.
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pozwoli na realizację niemal wszystkich przewidzianych
wskaźników produktu określonych dla Działania 7.1
w stopniu znacznie wyższym od zakładanego.Jedynym
wskaźnikiem, którego realizacja pozostaje zagrożona, jest
wskaźnik: „Liczba wybudowanych/zmodernizowanych
obiektów związanych z gromadzeniem, przechowywaniem i uzdatnianiem wody” – dotychczas wybrane do
dofinansowania projekty przewidują budowę lub modernizację 3 takich obiektów, podczas gdy zakładana
wartość docelowa wynosi 6. Projekty te obejmują jednak
na tyle dużą liczbę mieszkańców, że wartość wskaźnika
rezultatu: „Liczba osób korzystających z wybudowanych/
zmodernizowanych urządzeń do gromadzenia/przechowywania/uzdatniania wody pitnej” będzie zrealizowana
w nawet wyższym od zakładanego stopniu. Tym samym,
wszystkie wskaźniki rezultatu określone dla Działania
7.1 zostaną zrealizowane, a nawet przekroczone. Dane
ilustruje Tabela 5. (str. 112).
2.3.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie
wykorzystania OŹE (Działanie 7.2)
Według stanu na 31.08.201119 ukończenie do 2013 r.
wszystkich wybranych do dofinansowania projektów
pozwoli na realizację wszystkich20 przewidzianych wskaźników produktu i rezultatu określonych dla Działania 7.2
w stopniu znacznie wyższym od zakładanego. Szczegółowe dane prezentuje Tabela 6. (str. 112).
2.3.3 Gospodarka odpadami (Działanie 7.3)
Według stanu na 31.08.2011 projekty wybrane do dofinansowania w różny sposób przyczyniają się do realizacji założonych wskaźników produktu i rezultatu Działania 7.3.

19 Dane liczbowe dotyczące realizacji pochodzą z wniosków o dofinansowanie projektów.
20 tj. wszystkich wskaźników, dla których istnieje możliwość dokonania oceny stopnia realizacji. Ocena niemożliwa dla wskaźnika w Działaniu 7.2: Moc zainstalowana – energia odnawialna, ze
względu na inne jednostki przyjęte przez beneficjentów (MW) oraz
w Uszczegółowieniu MRPO (MWh).
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Zróżnicowany pozostaje także poziom spodziewanego
stopnia realizacji wskaźników rezultatu. Najważniejsze
obserwacje podsumowano poniżej, szczegółowe dane
prezentuje Tabela 7.:
• Wyższa od zakładanej liczba nowych stanowisk dla zestawów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
pozwoli na uzyskanie wartości wskaźnika rezultatu
„Masa zbieranych selektywnie odpadów” na poziomie
około 4000%, zarazem jednak wskaźnik „Liczba osób
objętych selektywną zbiórką odpadów” zrealizowany
zostanie na poziomie około 30%.
• Stosunkowo niewielka liczba zlikwidowanych dzikich
wysypisk i mogilników pozwoli jednak na realizację
wskaźnika „Masa odpadów usuniętych ze zlikwidowanych dzikich wysypisk i mogilników” w stopniu
znacznie wyższym od zakładanego.
• Stosunkowo wysoka liczba zmodernizowanych, zamkniętych lub zrekultywowanych składowisk odpadów
(300% realizacji założonej wielkości docelowej) nie
pozwoli jednak na skuteczną realizację wskaźnika
rezultatu „Powierzchnia zmodernizowanych, zamkniętych lub zrekultywowanych składowisk odpadów”
– osiągnięty zostanie bardzo niski poziom 1%.
• Wyższy od zakładanego jest potencjalny stopień realizacji wskaźników związanych z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest, zarówno wskaźnika produktu
„Liczba obiektów poddanych usuwaniu wyrobów
zawierających azbest”, jak i rezultatu „Ilość usuniętych
wyrobów zawierających azbest”.
2.3.4 Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego
(Działanie 7.4)
Do dnia 30.06.2011 w ramach Działania 7.4 złożony został
jeden wniosek o dofinansowanie. Założenia realizowanego
projektu pozwolą na osiągnięcie w znacznym stopniu
przyjętych wielkości wskaźników produktu dla Działania 7.4: „Liczba wybudowanych, zmodernizowanych,
zrekultywowanych zbiorników wodnych oraz polderów”
(potencjał realizacji: 167%) oraz „Długość wybudowanych
/zmodernizowanych elementów zapobiegających powodziom” (potencjał realizacji: 78%). Projekt przyczyni się
w znacznym stopniu do osiągnięcia zakładanej wielkości
wskaźnika rezultatu „Liczba osób zabezpieczonych przed
powodzią w wyniku realizacji projektów” (potencjał realizacji: 67%), mniej istotny jest natomiast jego wpływ
na poziom wskaźnika „Pojemność wybudowanych, zmodernizowanych, zrekultywowanych zbiorników wodnych
oraz polderów” (potencjał realizacji: 20%). Szczegółowe
dane prezentuje Tabela 8. (str. 113).
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Realizacja założeń dotychczas wybranych projektów pozwoli na osiągniecie trzech z zakładanych wskaźników
produktu: „Liczba zmodernizowanych, zamkniętych lub
zrekultywowanych składowisk odpadów”, „Liczba nowych
stanowisk dla zestawów pojemników do selektywnej
zbiórki odpadów” oraz „Liczba obiektów poddanych
usuwaniu wyrobów zawierających azbest” na poziomie
około 300% wartości docelowej, natomiast dwa wskaźniki
produktu pozostają zagrożone: „Liczba wybudowanych
lub rozbudowanych instalacji do zagospodarowania odpadów oraz gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych” (potencjał realizacji na poziomie 50%) oraz

„Liczba zlikwidowanych dzikich wysypisk i mogilników”
(potencjał realizacji na poziomie 13%).
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Tabela 5. Stopień realizacji wskaźników produktu i rezultatu Działania 7.1 (stan na 31.08.2011)
Wartość docelowa21

Dane liczbowe
dotyczące
wskaźników22

Stopień realizacji
wartości docelowej23

Długość wybudowanej/przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej

300 km

404 km

135%

Długość wybudowanej/przebudowanej sieci wodociągowej

60 km

66 km

111%

Liczba wybudowanych/przebudowanych oczyszczalni ścieków

5 szt.

13

260%

Liczba wybudowanych/ zmodernizowanych obiektów związanych
z gromadzeniem, przechowywaniem i uzdatnianiem wody

6 szt.

3 szt.

50%

Liczba osób podłączonych do wybudowanej/przebudowanej sieci
wodociągowej

2 000 os.

6 919 os.

346%

Liczba osób podłączonych do wybudowanej/przebudowanej
sieci kanalizacji sanitarnej

20 000 os.

26 155 os.

131%

500 os.

4 591 os.

918%

1 095 000 m3/rok

1 376 852 m3/rok

126%

1 200 m /dobę

3 903 m /dobę

325%

Wskaźniki

Produktu

Rezultatu

Liczba osób korzystających z wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń do gromadzenia/ przechowywania/uzdatniania wody pitnej
Zwiększenie ilości oczyszczonych ścieków
Przyrost przepustowości oczyszczalni ścieków

3

3

Źródło: Uszczegółowienie MRPO (czerwiec 2011 r.) oraz dane z wniosków o dofinansowanie. Opracowanie własne

Tabela 6. Stopień realizacji wskaźników produktu i rezultatu Działania 7.2 (stan na 31.08.2011)
Wartość docelowa24

Dane liczbowe
dotyczące
wskaźników25

Stopień realizacji
wartości docelowej26

Liczba zmodernizowanych/wybudowanych systemów ciepłowniczych
i źródeł ciepła

4 szt.

295 szt.

7 375%

Liczba projektów (jednostek) wybudowanych/zmodernizowanych
służących produkcji energii ze źródeł odnawialnych

24 szt.

3 674 szt.

15 308%

Liczba projektów związanych modernizacją jednostek wytwarzających
energię elektryczną oraz projektów z zastosowaniem kogeneracji

2 szt.

904 szt.

45 200%

4 MWh

3 507 MW

X 27

Redukcja emisji gazów cieplarnianych wyrażona ekwiwalentem CO2

12 Mg/rok

32 336 Mg/rok

269 467%

Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektu

35 MW/rok

136 108 MW/rok

388 880%

Wskaźniki

Produktu

Rezultatu

INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA

Moc zainstalowana – energia odnawialna

Źródło: Uszczegółowienie MRPO (czerwiec 2011 r.) oraz dane z wniosków o dofinansowanie. Opracowanie własne

21
22
23
24
25
26
27

Dotyczy wartości przewidzianej do realizacji w 2013 r.
Dotyczy wartości wskaźnika, przewidzianej do osiągnięcia w 2013 r. (wnioski wybrane do dofinansowania).
Wartość wyznaczona na potrzeby badania jako iloraz wielkości w polu: Dane liczbowe dotyczące wskaźników oraz wartości docelowej.
Dotyczy wartości przewidzianej do realizacji w 2013 r.
Dotyczy wartości wskaźnika, przewidzianej do osiągnięcia w 2013 r.
Wartość wyznaczona na potrzeby badania jako iloraz wielkości w polu: Dane liczbowe dotyczące wskaźników oraz wartości docelowej.
Brak możliwości dokonania oceny stopnia realizacji ze względu na brak możliwości porównania jednostek (wartość zakładana w MRPO wyrażana jest w MWh, natomiast wartość docelowa przyjęta przez beneficjentów w MW).
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Tabela 7. Stopień realizacji wskaźników produktu i rezultatu Działania 7.3 (stan na 31.08.2011)

Wartość
docelowa28

Dane liczbowe
dotyczące
wskaźników29

Stopień realizacji
wartości docelowej30

Liczba zmodernizowanych, zamkniętych lub zrekultywowanych
składowisk odpadów

3 szt.

9

300%

Liczba zlikwidowanych dzikich wysypisk i mogilników

40 szt.

5

13%

Liczba wybudowanych lub rozbudowanych instalacji do
zagospodarowania odpadów (sortowni, kompostowni,
mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów, stacji
demontażu odpadów wielkogabarytowych) oraz gminnych punktów
zbiórki odpadów niebezpiecznych

8 szt.

4

50%

Liczba nowych stanowisk dla zestawów pojemników do selektywnej
zbiórki odpadów

30 szt.

95

317%

1 000 szt.

3 154

315%

250 000 Mg/rok

0 Mg/rok 31

0%

Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów

200 000 os.

57 021 os.

29%

Masa zbieranych selektywnie odpadów

750 Mg/rok

33 569,3 Mg/rok

4 476%

Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest

1 200 Mg/rok

7 635 Mg/rok

636%

Powierzchnia zmodernizowanych, zamkniętych lub
zrekultywowanych składowisk odpadów

15 mln m2

110 370 m2

1%

Masa odpadów usuniętych ze zlikwidowanych dzikich wysypisk
i mogilników

2,5 Mg/rok

1 737 Mg/rok

69 480%

Wskaźniki

Produktu

Liczba obiektów poddanych usuwaniu wyrobów zawierających
azbest
Rezultatu
Przepustowość wybudowanych lub rozbudowanych instalacji do
zagospodarowania odpadów

Źródło: Uszczegółowienie MRPO (czerwiec 2011 r.) oraz dane z wniosków o dofinansowanie. Opracowanie własne

Tabela 8. Stopień realizacji wskaźników produktu i rezultatu Działania 7.4 (stan na 31.08.2011)

Wartość docelowa32

Dane liczbowe
dotyczące
wskaźników33

Stopień realizacji
wartości docelowej34

Liczba wybudowanych, zmodernizowanych, zrekultywowanych
zbiorników wodnych oraz polderów

3 szt.

5 szt.

167%

Długość wybudowanych /zmodernizowanych elementów
zapobiegających powodziom

2 km

1,55 km

78%

Pojemność wybudowanych, zmodernizowanych, zrekultywowanych
zbiorników wodnych oraz polderów

2,5 mln m3

502 500 m3

20%

Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji
projektów

15 000 os.

10 000 os.

67%

Wskaźniki

Produktu

Rezultatu

28
29
30
31
32
33
34

Dotyczy wartości przewidzianej do realizacji w 2013 r.
Dotyczy wartości wskaźnika, przewidzianej do osiągnięcia w 2013 r.
Wartość wyznaczona na potrzeby badania jako iloraz wielkości w polu: Dane liczbowe dotyczące wskaźników oraz wartości docelowej.
W analizowanych wnioskach ten wskaźnik nie był wybierany.
Dotyczy wartości przewidzianej do realizacji w 2013 r.
Dotyczy wartości wskaźnika, przewidzianej do osiągnięcia w 2013 r.
Wartość wyznaczona na potrzeby badania jako iloraz wielkości w polu: Dane liczbowe dotyczące wskaźników oraz wartości docelowej.
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Źródło: Uszczegółowienie MRPO (czerwiec 2011 r.) oraz dane z wniosków o dofinansowanie. Opracowanie własne
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2.4 Podsumowanie
Dokonane analizy wskazują na zadowalający stan realizacji
osi priorytetowej 7. MRPO w obszarach: gospodarka
wodno-ściekowa (Działanie 7.1) i poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych
źródeł energii (Działanie 7.2). Zarówno skala realizacji
projektów, jak i przewidywany poziom osiągnięcia wartości wskaźników produktu i rezultatu w ramach tych
Działań pozostają na poziomie równym bądź wyższym od
zakładanego. W odniesieniu do projektów z Działania 7.3
Gospodarka odpadami, do dofinansowania wybrana została
oczekiwana liczba projektów, jednak przewidywany do
osiągnięcia, poprzez ich realizację, poziom wskaźników
rezultatu dla Działania będzie niższy od przewidywanej
wartości docelowej. Zagrożona jest realizacja związanego
z tym Działaniem wskaźnika rezultatu osi priorytetowej
„Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów”.
W połączeniu z faktem, że projekty z Działania 7.3 miały
najmniejszy (jedynie 12%) udział wśród wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie, w świetle realizacji
celów interwencji można uznać, że obszar Gospodarka
odpadami jest obszarem osi 7. MRPO o niewykorzystanym
dotąd w pełni potencjale.
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Osobną grupę projektów stanowią projekty realizowane
w ramach Działania 7.4 Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz ochrona przed skutkami klęsk ekologicznych.
W ramach przewidzianej na to Działanie alokacji wszystkie
środki przeznaczono na realizację projektów indywidualnych, bez trybu konkursowego. Trzy projekty, w ramach tego działania, ujęte są w Indykatywnym Wykazie
Indywidualnych Projektów Kluczowych, co oznacza, że
ich realizacja jest priorytetowa dla osiągnięcia celów osi
7. MRPO. Aktualnie tylko jeden projekt jest jednak realizowany, dwa natomiast pozostają w fazie przygotowania
wniosku o dofinansowanie.

3. Ocena interwencji z punktu
widzenia stopnia zaspokojenia
potrzeb regionalnych
w zakresie ochrony środowiska
naturalnego

pozwoli odpowiedzieć na konkretne wyzwania i potrzeby
rozwojowe regionu. Dla weryfikacji wpływu interwencji
przyjęto wskaźniki określające skalę nasilenia problemów,
zdiagnozowanych jako priorytetowe obszary potrzeb
w skali województwa:
• stopień skanalizowania gminy, na terenie której realizowane są projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (Działanie 7.1);
• strefa czystości powietrza, do której przynależy obszar, na którym realizowane są projekty z zakresu
poprawy jakości powietrza i zwiększenia wykorzystania OŹE (Działanie 7.2);
• liczba mieszkańców korzystających z projektu w przypadku inwestycji z zakresu gospodarki odpadami
(Działanie 7.3);
• lokalizacja projektu na mapie przedstawiającej stan
zagrożenia powodziowego w przypadku projektów
z zakresu poprawy bezpieczeństwa ekologicznego
oraz ochrony przed skutkami klęsk ekologicznych
(Działanie 7.4).
Analiza założeń projektów wybranych do dofinansowania
pozwala na dokonanie następujących wniosków:
3.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa (Działanie 7.1)
Zdecydowana większość (około 90%) wybranych do
dofinansowania35 projektów obejmuje swoim zasięgiem
tereny, gdzie mniej niż połowa gospodarstw domowych
(budynków) podłączona jest do kanalizacji sanitarnej –
w tym 24% projektów dotyczy obszarów, gdzie stopień
skanalizowania obszaru nie przekracza 10%36. Mając na
uwadze dodatkowo wyższy od zakładanej wartości docelowej potencjalny stopnień osiągnięcia zaplanowanych dla
Działania 7.1 rezultatów, można ocenić, że projekty realizowane w ramach osi priorytetowej 7. MRPO Działanie
7.1, w wysokim stopniu zaspokajają potrzeby gospodarcze
i społeczne w zakresie infrastruktury ochrony środowiska
zdiagnozowane dla tego obszaru interwencji.
3.1.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie
wykorzystania OŹE (Działanie 7.2)
Niemal wszystkie projekty (96%) obejmują swoim zasięgiem obszary o najwyższym poziomie stężenia za-

3.1 Stopień zaspokojenia potrzeb
w zakresie infrastruktury ochrony
środowiska
Wpływ interwencji osi priorytetowej 7. MRPO na zaspokajanie potrzeb w zakresie ochrony środowiska naturalnego
rozważa się poprzez stopień, w jakim realizacja projektów
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35 Stan na 30.06.2011.
36 Analizy dokonane na podstawie kart ocen wniosków z 2010 r. oraz
analizy wniosków z 2008 r., w przypadku 10 wniosków z 2008 r.
brak informacji o skanalizowaniu gminy.
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Rysunek 2. Stopień, w jakim finansowane projekty przyczyniają się
do zaspokajania potrzeb gospodarczych i społecznych
w zakresie infrastruktury ochrony środowiska

Rysunek 3. Ocena zagregowanego efektu ekologicznego
(skala: 1 pkt – najniższa ocena, 4 pkt. – najwyższa ocena)

Działanie 7.3
projekt realizowany
przez Pana/i instytucję

10,0%

pozostałe projekty
realizowane w ramach
osi priorytetowej 7. MRPO

5,0%
0%

65,0%

40,0%

20%

40%

w bardzo dużym stopniu
trudno powiedzieć

20,0%

50,0%
60%

80%

5,0%

Działanie 7.2

5,0%

40.0%

16.0%

Działanie 7.1

20.0%

22.0%

42.9%
0%

100%

w dużym stopniu
w małym stopniu

13.3% 13.3%

1 pkt

20%

42.0%

17.9%
40%
2 pkt.

33.4%

17.9%
60%

3 pkt.

21.3%
80%

100%

4 pkt.

Stan na 30.06.2011
Źródło: karty ocen projektów. Opracowanie własne

nieczyszczeń powietrza37. Dodatkowo 86% projektów
ma na celu zwiększenie wykorzystania odnawialnych
źródeł energii. Trafny wybór lokalizacji, wysoki stopień
wykorzystania poprzez projekty odnawialnych źródeł
energii oraz wielokrotnie wyższy od zakładanego poziom realizacji wskaźników rezultatu dla Działania 7.2
pozwalają ocenić, że projekty realizowane w ramach osi
priorytetowej 7. MRPO Działanie 7.2 w wysokim stopniu
zaspokajają potrzeby gospodarcze i społeczne w zakresie
infrastruktury ochrony środowiska zdiagnozowane dla
tego obszaru interwencji.
3.1.3 Gospodarka odpadami (Działanie 7.3)

3.1.4 Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego
(Działanie 7.4)

W ogólnej ocenie, respondenci badania, którzy otrzymali dofinansowanie projektu, potwierdzili, że projekty
realizowane przez ich instytucję oraz generalnie projekty
realizowane w ramach osi priorytetowej 7. MRPO zaspokajają w dużym lub bardzo dużym stopniu potrzeby
gospodarcze i społeczne w zakresie infrastruktury ochrony
środowiska. Wyniki przedstawia Rysunek 2.

3.2 Efekt ekologiczny projektów
W ogólnym ujęciu praktycznym efekt ekologiczny rozumiany jest jako zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska w relacji przed i po rozpoczęciu
eksploatacji nowych urządzeń, będących przedmiotem
inwestycji38.

Cała alokacja środków w ramach tego Działania przeznaczona została na realizację 3 projektów, realizowanych w trybie indywidualnym: „Rekultywacja zbiorników

Oceny zagregowanego efektu ekologicznego dokonuje się
na etapie aplikowania o środki, z wykorzystaniem wskaź-

37 Tzw. strefa C czystości powietrza (zgodnie z Uszczegółowieniem
MRPO 2007-2013, czerwiec 2011 r.).

38 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2007-2013.
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Większość (około 66%) dofinansowanych projektów
posiada relatywnie niski, nieprzekraczający 50 tysięcy
mieszkańców, zasięg. Spośród wybranych wniosków
tylko jeden stanowi inwestycję, z której korzystać będzie maksymalna, dopuszczalna grupa docelowa, tj.
od 100 tys. do 150 tys. mieszkańców. Poziom realizacji wskaźników rezultatu, określonych dla Działania 7.3,
jest bardzo zróżnicowany i wskazuje na ryzyko, że część
potrzeb zdiagnozowanych dla tego obszaru interwencji,
w szczególności potrzeby dotyczące zwiększenia liczby
mieszkańców województwa objętych selektywną zbiórką
odpadów oraz zwiększenia powierzchni zamkniętych lub
zrekultywowanych składowisk odpadów, nie zostanie
zaspokojona w stopniu zgodnym z oczekiwaniami.

Czchów – Rożnów”, „Zbiornik Joniny na potoku Wolninka
w gminie Ryglice”, „Zbiornik Skrzyszów na potoku Korzeń
w gminie Skrzyszów”. Wszystkie trzy projekty zlokalizowane są na terenach o bardzo wysokim zagrożeniu powodziowym. Dodatkowo, wszystkie trzy projekty zostały
umieszczone w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych
Projektów Kluczowych MRPO, co oznacza, że stanowią
one przedsięwzięcia inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu operacyjnego, a ich realizacja ma zasadniczy wpływ na osiągnięcie zakładanych
w programie operacyjnym celów i wskaźników rozwoju
społeczno-gospodarczego województwa. Obecnie realizowany jest wyłącznie jeden projekt („Rekultywacja
zbiorników Czchów – Rożnów”), natomiast pozostałe
są w fazie przygotowania do aplikowania.
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nika wyznaczonego za pomocą ustalonego algorytmu.
Projekty, które otrzymały najwyższą ocenę w ramach
tego kryterium, stanowiły 21,3% w przypadku Działania
7.1, 42% w przypadku Działania 7.2 oraz 33% w przypadku Działania 7.3. Należy zauważyć, że w przypadku
Działań 7.1 i 7.3 najliczniejszą grupę stanowią projekty
zakwalifikowane do grupy o relatywnie najniższym efekcie
ekologicznym. Omawiane dane przedstawia Rysunek 3.

relatywnie najniżej, wartość wskaźników rezultatu na
poziomie poszczególnych Działań w licznych przypadkach przekracza kilkukrotnie poziom, jaki zakładano
pierwotnie. Może to świadczyć o znacznym zróżnicowaniu „wkładu” w poziom przyjętych wskaźników
poszczególnych dofinansowanych projektów. W ogólnym
ujęciu, można ocenić, że zagregowany efekt ekologiczny
interwencji w ramach osi 7. MRPO pozostaje wysoki.

Ocena kryterium „Efekt ekologiczny” odnosi się do
wyrażonej ilościowo siły oddziaływania interwencji.
W ujęciu jakościowym, w analizowanych wnioskach
o dofinansowanie dominowały następujące spodziewane
kierunki oddziaływania:

3.3 Komplementarność projektów39

• w przypadku Działania 7.1 we wnioskach o dofinansowanie wskazywano przede wszystkim na ilość
odbieranych ścieków przez oczyszczalnię ścieków
bądź sieć kanalizacji sanitarnej; zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń w rzeczywistej ilości ścieków
oczyszczonych po uruchomieniu obiektu, sumę
oczyszczonych ścieków; bądź polepszenie jakości
dostarczanej wody;
• w przypadku Działania 7.2 we wnioskach o dofi nansowanie zwracano przede wszystkim uwagę na
redukcję emisji substancji szkodliwych do atmosfery,
w tym zwłaszcza dwutlenku węgla, tlenku azotu,
tlenku siarki;
• z kolei w przypadku Działania 7.3 we wnioskach o dofinansowanie, w kontekście efektu ekologicznego,
pojawiła się przede wszystkim informacja dotycząca
powierzchni rekultywowanej w trakcie realizowanych
działań; ilość zebranych odpadów niebezpiecznych
(np. elektronicznych, azbestowych, wielkogabarytowych); liczby urządzeń wykorzystywanych do
modernizacji składowisk odpadów.
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Oceny efektu ekologicznego projektów w obrębie Działań są bardzo zróżnicowane. Pomimo jednak znacznego
udziału projektów, gdzie efekt ekologiczny oceniono

Komplementarność z innymi projektami należy do kryteriów rozważanych podczas procedury oceny merytorycznej projektu. Wnioskodawca może wykazać we
wniosku o dofinansowanie spójność projektu z innymi
aktualnie przez niego realizowanymi projektami, spójność z projektami aktualnie realizowanymi przez inne
podmioty lub spójność z dokumentami strategicznymi lub
projektami przewidzianymi do realizacji w przyszłości.
Przyjęte kryteria mają na celu wyłonienie do realizacji
w pierwszej kolejności tych projektów, które wpisują
się w szerszy kontekst działań realizowanych na danym
terenie lub/i w danej instytucji.
Analiza projektów wyłonionych do realizacji w okresie
do 30.06.2011 pokazuje, że wszystkie projekty w ramach Działania 7.1 (Gospodarka wodno-ściekowa) oraz
w ramach Działania 7.3 (Gospodarka odpadami) wykazują wysoki stopień spójności – stanowią uzupełnienie
innych realizowanych przez wnioskodawców działań na
rzecz poprawy stanu środowiska w danym regionie. Najczęściej beneficjenci wskazywali we wnioskach od 1 do
3 inwestycji, wobec których spójny jest wnioskowany
projekt, jednak w kilkunastu procentach przypadków
liczba wykazywanych, komplementarnych projektów
przekraczała nawet 5.
Nieco inaczej stopień spójności przedstawia się natomiast w przypadku wybranych do dofinansowania projektów w ramach Działania 7.2 (Poprawa jakości powietrza

Tabela 9. Rozkład ocen w kryterium komplementarności projektu (stan na 30.06.2011)
Działanie

Spójność z innymi projektami
realizowanymi przez
beneficjenta

Spójność z projektami
realizowanymi przez inne
podmioty

Spójność z dokumentami
strategicznymi lub
planowanymi projektami

Brak spójności

7.1

100%

-

-

-

7.2

70%

20%

6%

4%

7.3

100%

-

-

-

Źródło: analiza wniosków o dofinansowanie i kart ocen projektów, które uzyskały dofinansowanie. Opracowanie własne

39 tj. wybranych do dofinansowania (stan na 30.06.2011).
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i zwiększenie wykorzystywania OŹE) – 70% projektów
można uznać za komplementarne wobec innych projektów realizowanych przez beneficjentów, 20% – za
komplementarne wobec projektów realizowanych przez
inne podmioty, 6% beneficjentów natomiast wykazało
spójność wobec projektów będących obecnie w sferze
planów lub wobec dokumentów strategicznych. Dane
ilustruje Tabela 9. (str. 116).
Odwołując się do dokumentów strategicznych, wnioskodawcy najczęściej powoływali się na spójność realizowanych projektów z dokumentami o zasięgu lokalnym40.
Wśród dokumentów strategicznych o zasięgu ogólnowojewódzkim najczęściej powoływano się na spójność z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata
2007-2013 oraz Programu Ochrony Środowiska Województwa
Małopolskiego. Pozostałe programy, wobec których wykazywano spójność projektów z celami strategicznymi,
wymieniane były sporadycznie i obejmowały:
• dla projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej (Działanie 7.1) – Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Krajowy Program Oczyszczania
Ścieków Komunalnych;
• dla projektów dotyczących poprawy jakości powietrza i zwiększenia wykorzystania OŹE (Działanie 7.2)
– Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej, Wspólna
Strategia Działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i funduszy wojewódzkich
na lata 2009-2012;
• dla projektów dotyczących gospodarki odpadami
(Działanie 7.3) – Kompleksowy Program Gospodarki
Odpadami Komunalnymi, Plan Gospodarki Odpadami
Województwa Małopolskiego 2010, Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko (Priorytet II).

3.4 Kompleksowość projektów

W odniesieniu do projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (Działanie 7.1) można oceniać kompleksowość
projektu poprzez typ zastosowanych rozwiązań. Analiza
dostępnych danych41 na temat wybranych do dofinansowania projektów pozwala oszacować, że kompleksowy
zakres interwencji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, polegający na połączeniu kilku dostępnych typów

40 Przeważnie Program Ochrony Środowiska dla danej gminy/powiatu.
41 Karty ocen projektów, wybranych do dofinansowania (wg stanu na
30.06.2011).
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W odniesieniu do projektów z Działań 7.2 Poprawa jakości
powietrza, 7.3 Gospodarka odpadami kompleksowość rozumiana jest jako stopień, w jakim produkty interwencji wykraczają poza standardowe rozwiązania infrastrukturalne
w danej dziedzinie i w tym zakresie podlega weryfikacji na
etapie oceny merytorycznej wniosku. Analiza dostępnych
danych43 pozwala oszacować, że rozwiązania infrastrukturalne o charakterze wykraczającym poza podstawowy
zakres przewidziane zostały w około 50% wniosków
z dziedziny gospodarki odpadami (Działanie 7.3) oraz
w około jednej trzeciej projektów z zakresu poprawy
jakości powietrza i zwiększenia wykorzystywania OŹE
(Działanie 7.2). Wśród przykładów takich rozbudowanych
inicjatyw można wymienić:
• (w ramach Działania 7.2): rozwiązania techniczne,
jakimi są słoneczne kolektory próżniowe stanowiące
optymalny i ponadstandardowy sposób wykorzystania
energii słonecznej44, wykorzystywane nie tylko do
podgrzewania c.w.u., ale również do wspomagania
instalacji c.o.45, ekonomizery spalin wspomagające
system grzewczy (np. krytej pływalni w Dąbrowie
Tarnowskiej46); stosowanie niestandardowych rozwiązań w zakresie budowy kotła oraz sieci ciepłowniczej47, zastosowanie pomp ciepła zarówno w celu
grzewczym, jak i chłodniczym48,49;
• (w ramach działania 7.3): zbiórka selektywna odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajdującego się w strumieniu
odpadów komunalnych50, poza selektywną zbiórką
odpadów przewiduje się także: demontaż odpadów
wielkogabarytowych51, budowę kompostowni, organizację gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych, rekultywację składowiska odpadów
komunalnych oraz organizację magazynu odpadów
wielkogabarytowych52, modernizację kompostowni
i linii sortowniczej, zakup odpowiedniego sprzętu,
który umożliwia uzyskanie materiału wejściowego
o odpowiedniej strukturze, a następnie pozwala na
optymalne napowietrzanie, nawilżanie i bilansowanie
stopnia rozkładu frakcji organicznej53.
42 Mowa o projektach typu: oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacyjną lub siecią wodociągową (najwyżej premiowany typ projektu według Uszczegółowienia MRPO).
43 Karty ocen projektów, wybranych do dofinansowania (według stanu na 30.06.2011).
44 nr MRPO.07.02.00-12-171/10.
45 nr MRPO.07.02.00-12-256/10.
46 nr MRPO.07.02.00-12-205/10.
47 nr MRPO.07.02.00-12-213/10.
48 nr MRPO.07.02.00-12-223/10.
49 nr MRPO.07.02.00-12-282/10.
50 nr MRPO.07.03.00-12-425/09.
51 nr MRPO.07.03.00-12-430/09.
52 nr MRPO.07.03.00-12-440/09.
53 nr MRPO.07.03.00-12-442/09.
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W aspekcie kompleksowości założeniem MRPO jest dążenie do premiowania tych projektów, które charakteryzują
się możliwie szerokim zakresem interwencji w zakresie
zdiagnozowanych problemów.

rozwiązań42, przewidziało około jednej trzeciej wnioskodawców.
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Rysunek 4. Miejsce realizacji projektów w składanych do oceny
wnioskach o dofinansowanie54

Rysunek 5. Miejsce realizacji projektów w wybranych do
dofinansowania wnioskach55
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54 Powiaty: krakowski, tarnowski i nowosądecki zawierają również liczbę wniosków złożonych dla miast na prawach powiatu: Kraków (11), Tarnów (5) i Nowy Sącz (8).
55 Powiaty: krakowski, tarnowski i nowosądecki zawierają również liczbę wniosków wybranych do dofinansowania dla miast na prawach powiatu:
Kraków (3), Tarnów (2) i Nowy Sącz (3).

118

Małopolskie Studia Regionalne 2-3 (22-23) 2011

Rysunek 7. Trwałość projektu wyrażona poprzez liczbę punktów w kryterium trwałości przyznaną podczas oceny merytorycznej
(skala ocen: 0-4)
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3.5 Zróżnicowanie terytorialne
realizowanego wsparcia
Wnioski o dofinansowanie projektów z osi priorytetowej
7. MRPO zostały złożone dla wszystkich powiatów województwa małopolskiego. W poszczególnych powiatach ich
liczba kształtowała się od 2 do 32. Największą ich liczbę
złożono w powiatach: krakowskim (32), nowosądeckim
(25) i nowotarskim (21), najmniejszą natomiast (po 2 wnioski) w powiatach: dąbrowskim, suskim i chrzanowskim.
Dane obrazuje Rysunek 4. Wśród wniosków, które otrzymały dofinansowanie, najwięcej projektów realizowanych
jest na terenie powiatów: krakowskiego (16), nowotarskiego i nowosądeckiego (po 12) oraz tarnowskiego (10).
Nie ma natomiast projektów realizowanych na terenie
powiatu suskiego. Dane obrazuje Rysunek 5.
Z punktu widzenia oddziaływania interwencji na spójność
wewnętrzną województwa, interesujące jest rozważenie
stopnia zainteresowania wnioskodawców aplikowaniem
oraz skuteczność aplikowania w poszczególnych powiatach województwa. Dane w podziale na powiaty według
poszczególnych Działań przedstawia Rysunek 6.
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sytuacja świadczy o występowaniu na danym obszarze
potwierdzonych potrzeb związanych z inwestycjami
w infrastrukturę ochrony środowiska, których jednak
nie udało się zaspokoić w ramach dotychczasowej interwencji w ramach osi 7. MRPO. Można tu wymienić
następujące powiaty w odniesieniu do:
» Działania 7.1 – powiaty: tatrzański, wadowicki;
» Działania 7.2 – powiaty: brzeski, suski, wielicki;
» Działania 7.3 – powiaty: gorlicki, proszowicki,
wielicki i wadowicki.

3.6 Trwałość projektów
Trwałość efektów danego projektu stanowi szczególnie
istotny jego wymiar, gdyż bezpośrednio rzutuje na skalę
oddziaływania efektów realizacji całej osi priorytetowej
7. MRPO. Rozważa się następujące aspekty, które mogą
wpłynąć na trwałość efektów interwencji: planowany
sposób wykorzystania infrastruktury lub produktów projektu oraz przygotowanie wnioskodawców do zapewnienia sprawnego funkcjonowania projektu w przyszłości.
Zdecydowana większość projektów wybranych do
dofinansowania, niezależnie od Działania, w ramach
którego aplikowano o środki, została pozytywnie
oceniona we wszystkich rozważanych aspektach
trwałości. W przeliczeniu na wartości oceny merytorycznej, oznacza to uzyskanie najwyższej możliwej oceny
(od 3 do 4 pkt. na 4 możliwe). Rozkład sumarycznych
uzyskanych ocen w podziale na poszczególne typy projektów przedstawia Rysunek 7.
Zastrzeżenia wobec trwałości projektu (skutkujące
przyznaniem niższej od maksymalnej liczby punktów)
najczęściej dotyczyły trwałości programowej – tj. planowanego sposobu wykorzystania infrastruktury
lub produktów projektu. Można przy tym zauważyć,
że w szczególności trudność z zapewnieniem wymaganej
trwałości projektu w tym kontekście mieli beneficjenci aplikujący o środki w ramach Działania 7.1 oraz 7.3
– w projektach tych po około 50% wybranych wniosków

INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA

Analiza danych w układzie terytorialnym pozwala na dokonanie następujących wniosków:
• Stopień wykorzystania możliwości dofinansowania
w ramach osi 7. MRPO jest nierównomierny w obrębie
województwa. W czterech powiatach: chrzanowskim,
dąbrowskim, olkuskim i suskim, w dotychczasowym
okresie realizacji MRPO, złożono pojedyncze (od 1 do
3) wnioski o dofinansowanie projektów. Niski poziom
zainteresowania aplikowaniem jest niezależny od Działania, co pozwala przypuszczać, że przyczyna takiego
stanu rzeczy leży po stronie beneficjentów.
• W wybranych powiatach odnotowano próby aplikowania o środki w ramach poszczególnych Działań,
jednak ani jeden wniosek nie został rozpatrzony lub
liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie jest radykalnie niższa od liczby wniosków odrzuconych. Taka

10,7%

Małopolskie Studia Regionalne 2-3 (22-23) 2011

otrzymało maksymalne oceny w podkryterium trwałości
programowej, podczas gdy w projektach realizowanych
w ramach Działania 7.2 maksymalne oceny w rozważanym
podkryterium otrzymało około 80% wniosków.
Ze względu na wysokie sumaryczne oceny kryterium
trwałości projektów, a w ogólnym bilansie trwałość realizowanych interwencji należy ocenić pozytywnie.

3.7 Spodziewane oddziaływanie
interwencji w wybranych obszarach
w perspektywie czasowej
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Ocenę ex-ante oddziaływania inwestycji w infrastrukturę
ochrony środowiska przeprowadzono w odniesieniu do
trzech obszarów: ekonomiczno-społeczny wpływ na
rozwój regionu, zrównoważony rozwój regionu i spójność
wewnętrzna województwa, przeciwdziałanie zmianom
klimatycznym. Ocena przeprowadzana była w odniesieniu do perspektywy krótkookresowej (2015 rok) oraz
średniookresowej (2020 rok).
Ekonomiczno-społeczny wpływ na rozwój regionu można
rozważać poprzez ogólny bilans zysków społecznych,
będących bezpośrednim lub pośrednim efektem realizacji inwestycji. Przewidywany wysoki stopień realizacji
wskaźników rezultatu, związanych z poszczególnymi
Działaniami stanowi wymierne potwierdzenie zysków
w zakresie nowo powstałych obiektów infrastruktury
ochrony środowiska: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci
wodociągowej, obiektów służących zagospodarowaniu
odpadów, obiektów służących produkcji energii ze źródeł
odnawialnych, systemów ciepłowniczych. Inwestycje te
mają charakter trwały i ich założeniem jest funkcjonowanie przynajmniej w perspektywie średniookresowej.
Dodatkowym wymiarem społeczno-ekonomicznym jest
tworzenie, związanych z inwestycjami, miejsc pracy –
efekt taki występuje w przynajmniej 70% projektów z zakresu Działania 7.1 oraz w przynajmniej 50% projeków
z zakresu działania 7.2 i 7.3. Respondenci badań jakościowych wskazywali również na „miękkie” oddziaływanie
inwestycji, w postaci wpływu na postawy ekologiczne
mieszkańców czy poprawę sytuacji gospodarczej regionu, które jednak, ze względu na niemierzalny charakter,
można rozpatrywać z ograniczeniem do perspektywy
krótkookresowej.
Inwestycje w infrastrukturę ochrony środowiska przyczyniają się bezpośrednio do zrównoważonego rozwoju, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego
oraz w konsekwencji do podniesienia konkurencyjności
poszczególnych obszarów, co przyczynia się do poprawy spójności wewnętrznej województwa. Rozważając
120

spójność jako zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju
gospodarczego regionów lub ich części, należy zauważyć, że województwo nie jest objęte inwestycjami w ramach osi priorytetowej 7. MRPO w sposób równomierny;
w wybranych powiatach odnotowano próby aplikowania
o środki w ramach poszczególnych działań, jednak ani
jeden wniosek nie został rozpatrzony lub liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie jest radykalnie niższa
od liczby wniosków odrzuconych. Taka sytuacja świadczy
o występowaniu na danym obszarze potwierdzonych potrzeb związanych z inwestycjami w infrastrukturę ochrony środowiska, których jednak nie udało się zaspokoić
w ramach dotychczasowej interwencji w ramach osi 7.
MRPO. W perspektywie średniookresowej wskazane jest
dążenie do wykorzystania potencjału płynącego z dofinansowania w ramach osi 7. MRPO przez jak największą
liczbę regionów, w szczególności małych gmin o ograniczonych możliwościach realizacji inwestycji wyłącznie ze
środków własnych.
Realizacja osi priorytetowej 7. MRPO przyczynia się do
przeciwdziałania zmianom klimatycznym, w głównej
mierze poprzez realizację projektów w ramach Działania 7.2, których rezultatem jest redukcja emisji gazów
cieplarnianych. Efekt taki wykazywało 93% projektów
w ramach Działania 7.2, a sumaryczna wartość oddziaływania wyrażona ekwiwalentem CO2 wyniosła ponad
32 tys. Mg/rok, wobec założonej wartości docelowej
12 Mg/rok. Oddziaływanie to stanowi efekt trwający
nawet po zakończeniu realizacji projektu, dlatego spodziewane oddziaływanie interwencji w perspektywie
krótkookresowej należy ocenić jako wysokie.

4. Ocena interwencji osi
priorytetowej 7. MRPO
w aspekcie efektywności
formuły wsparcia
4.1.1 Ocena warunków aplikowania o środki
60% badanych respondentów, którzy otrzymali dofinansowanie na realizację projektu w ramach osi priorytetowej
7. MRPO, oceniło warunki aplikowania jako „raczej za
trudne”, a 15% jako „zdecydowanie za trudne”. Za „raczej
łatwe” lub „zdecydowanie zbyt łatwe” warunki uznało
jedynie 10% badanych. Również wśród respondentów,
którzy aplikowali o środki nieskutecznie, liczna grupa
(około 45%) wyrażała zastrzeżenia wobec warunków
aplikowania. Sygnalizowane trudności dotyczyły przede
wszystkim interpretacji wymogów formalnych, jak również utrudnień wynikających z następujących często modyfikacji zapisów Uszczegółowienia MRPO.
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Rysunek 8. Określenie, czy instytucja do realizacji projektu dysponuje w wystarczającym stopniu kadrą, posiadającą wiedzę w zakresie
merytorycznym oraz specjalistycznym
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4.1.2 Stopień przygotowania beneficjentów
do aplikowania
Pomimo zastrzeżeń wobec warunków ubiegania się
o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 7. MRPO,
większość respondentów badania deklaruje posiadanie
dobrego przygotowania do realizacji projektów. Szczegółowe dane prezentuje Rysunek 8.
4.1.3 Współpraca z Instytucją Zarządzającą
85% respondentów, którzy otrzymali dofinansowanie,
oceniło wsparcie ze strony Instytucji Zarządzającej na
etapie opracowania i składania wniosku o dofinansowanie
jako dobre lub bardzo dobre. Jednoznacznie pozytywnie
oceniono także współpracę na etapie realizacji projektu
(45% wskazań – ocena „dobra”, 55% – ocena „bardzo
dobra”). Ponadto podczas wywiadu grupowego i wywia-

raczej
łatwiej
7,7%
11,6%
zdecydowanie
łatwiej
19,2%
raczej
trudniej

61,5%
trudno
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Wśród wskazań badanych co do dalszego kształtu współpracy z IZ, na uwagę zasługują: polepszenie komunikacji
pomiędzy opiekunem merytorycznym a opiekunem ds.
płatności; w miarę możliwości zmniejszanie wystąpienia
opóźnień w przekazywaniu transz środków finansowych
z Unii Europejskiej; uproszczenie procedur związanych
z przyznawaniem dofinansowań oraz zapewnienie możliwości udziału w szkoleniach dotyczących m.in. zasad wypełniania i składania wniosków czy rozliczania dotacji.
4.1.4 Alternatywne źródła finansowania
projektów
Respondentów badania, reprezentujących podmioty,
które aplikowały o środki jednak nie uzyskały dofinansowania, poproszono o ocenę alternatywnych wobec
MRPO źródeł finansowania projektów z zakresu ochrony stanu środowiska. 39% respondentów, którzy nie
otrzymali dofinansowania w ramach osi priorytetowej 7.
MRPO, starało się lub uzyskało dofinansowanie na swoje
działania w ramach innych projektów. Badani wymieniali:
Narodowy/Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (około 50% wskazań), Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich, Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju Regionalnego.
Zróżnicowane były opinie na temat warunków uzyskania
dofinansowania. Pogląd, że w ramach alternatywnych
programów uzyskanie dofinansowania jest łatwiejsze
oraz pogląd, że inne znane beneficjentom programy są
trudniejsze, wyraziło po tyle samo (około 20%) respondentów. Dane ilustruje Rysunek 9.
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Rysunek 9. Ocena warunków, jakie instytucje musiały spełnić,
aby otrzymać środki na sfinansowanie podobnych działań
w porównaniu do warunków obowiązujących w ramach
osi priorytetowej 7. MRPO

dów indywidualnych podkreślono takie zalety, jak: dobry
kontakt z opiekunem projektu, pomoc ze strony opiekuna
projektu oraz brak przeszkód w uzyskaniu niezbędnych
informacji.
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4.1.5 Oczekiwania beneficjentów na przyszłość
W zakresie optymalnych kierunków wsparcia przedsięwzięć w obszarze infrastruktury zapewniającej ochronę
środowiska na lata 2014-2020 większą uwagę należy zwrócić na: gospodarkę ściekową oraz odpadową, odnawialne
źródła energii, ochronę i promocję dziedzictwa przyrodniczego, ograniczenie emisji gazów z elektrowni.

Oczekiwania beneficjentów odnośnie formuły wsparcia,
to przede wszystkim: zwiększenie środków dofinansowania, wspieranie mniejszych gmin i nadanie im praw
naboru, zmniejszenie wymaganej dokumentacji projektowej, pomoc finansowa dla projektów porządkujących
gospodarkę ściekową na obszarach wiejskich o dużym
potencjale urbanistycznym.

Tabela 10. Macierz uwarunkowań dotyczących nowej perspektywy strategicznej 2014-2020 w obszarze infrastruktury zapewniającej ochronę
środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne

Lp.

Cele strategiczne

Projekt Strategii Rozwoju
Województwa Małopolskiego
na lata 2011-2020

Krajowa Strategia
Rozwoju Regionalnego
2010-2020: Regiony,
Miasta,
Obszary Wiejskie

Projekt Koncepcji
Przestrzennego
Zagospodarowania
Kraju do 2030 roku

Strategia na rzecz
inteligentnego
i zrównoważonego
rozwoju sprzyjającego
włączeniu
społecznemu.
Europa 2020
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Uszczegółowienie działań na rzecz osiągnięcia celów strategicznych

właściwa gospodarka terenami
zagrożonymi powodziami
i suszą, zwiększenie efektywności
infrastruktury hydrologicznej,
monitoring terenów zagrożonych
osuwiskami

1.

Przeciwdziałanie
i minimalizowanie
skutków klęsk
żywiołowych.

wprowadzenie
odpowiedniego
zagospodarowania
terenu

2.

Przeciwdziałanie
zmianom klimatycznym
poprzez ograniczenie
emisji gazów
cieplarnianych

redukcja emisji zanieczyszczeń,
zwłaszcza w przypadku odbiorców
indywidualnych, oraz wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii

ograniczenie
do roku 2020 emisji o 20%

3.

Zwiększenie efektywności
energetycznej

zwiększenie uczestnictwa w rynku
energetycznym ekologicznych
i odnawialnych źródeł energii

ograniczenie w energetyce
tradycyjnych źródeł energii
i zastąpienie ich odnawialnymi
i ekologicznymi

4.

Zrównoważona
gospodarka odpadami

5.

Ochrona zasobów
wodnych

6.

Ochrona przed hałasem
i promieniowaniem

zwiększenie
wykorzystywania nowych
technologii, ograniczenie
emisji gazów cieplarnianych
na większą skalę
działania na rzecz
nowych źródeł energii

zapobieganie powstawaniu odpadów,
recykling i odzyskiwanie
optymalizacja
gospodarki wodnej
w przyrodzie poprzez
odpowiednie planowanie
przestrzenne

optymalizacja zużycia wody oraz
ochrona zasobów wodnych przed
zanieczyszczeniami
właściwa gospodarka przestrzenna,
wykorzystanie zabezpieczeń
akustycznych, niskokonfliktowa
lokalizacja źródeł promieniowania
elektromagnetycznego

7.

Racjonalne użytkowanie
zasobów przyrodniczych

ochrona ekosystemów
i zagwarantowanie ich ciągłości,
przywracanie do stanu pierwotnego
zniszczonych terenów, rozbudowa
ochrony obszarów chronionych

ochrona istniejących już
obszarów ekologicznych oraz
przemyślana gospodarka
przestrzenna

8.

Rozwój rolnictwa
ekologicznego
i ekoturystyki

wspieranie rolnictwa ekologicznego
i ekoturystyki

działania na rzecz rozwoju
ekoturystyki
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wzmocnienie odporności
systemów gospodarczych
poprzez przeciwdziałanie
i minimalizowanie skutków
klęsk żywiołowych

minimalizowanie
fragmentacji terenów
chronionych;
odpowiednie planowanie
nowych inwestycji
związanych z energetyką
oraz infrastruktury
komunikacyjnej
w odniesieniu do terenów
chronionych
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5. Analiza strategiczna interwencji
osi priorytetowej 7. MRPO
w kontekście uwarunkowań
dotyczących nowej
perspektywy strategicznej
2014-2020
Niniejszy rozdział stanowi podsumowanie analizy dotychczasowych i spodziewanych efektów interwencji
osi priorytetowej 7. w kontekście zidentyfikowanych
potrzeb oraz potencjalnych ryzyk w obszarze infrastruktury zapewniającej ochronę środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne w perspektywie 2014-2020. Celem
analiz było sformułowanie rekomendacji dotyczących
kierunków prac nad programem regionalnym na lata 2014-2020 w obszarze infrastruktury zapewniającej ochronę
środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne, w zakresie
dotyczącym optymalnych kierunków wsparcia/typów
przedsięwzięć oraz w zakresie efektywnej formuły/instrumentów wsparcia.
Punktem odniesienia rozważań były wyniki oceny przeprowadzonej w ramach niniejszego badania oraz analiza
założeń programowych i celów określonych w następujących dokumentach programowych i opracowaniach
powiązanych: projekt Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, Krajowa Strategia Rozwoju
Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie,
projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
do 2030 roku, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Europa
2020, 5. sprawozdanie w sprawie spójności gospodarczej,
społecznej i terytorialnej.

I.

Przeciwdziałanie i minimalizowanie skutków
klęsk żywiołowych
Tworzenie warunków zabezpieczających i przeciwdziałających klęskom żywiołowym należy do kluczowych
kierunków wsparcia w ramach MRPO na lata 2007-2013.
Jak wskazuje analiza dokumentów programowych, w perspektywie lat 2014-2020 obszar ten będzie nabierał coraz
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II.

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym
poprzez ograniczenie emisji gazów
cieplarnianych
Zgodnie z zapisami Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego
2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, do roku
2020 Polska powinna ograniczyć emisję gazów cieplarnianych do atmosfery o 20%. Przeciwdziałanie zmianom
klimatycznym poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych należy do priorytetowych obszarów działań
wymienianych w projekcie Strategii Rozwoju Województwa
Małopolskiego na lata 2011-2020, oraz będzie mieć coraz
większe znaczenie w skali całej Europy.
Analiza wpływu projektów w ramach Działania 7.2 MRPO
pokazuje, że dotychczasowy kształt interwencji dobrze
przyczynia się do realizacji postawionych celów strategicznych. W założeniach programu regionalnego na lata
2014-2020 wskazane jest podtrzymanie priorytetowego
charakteru interwencji w tym obszarze, poprzez promowanie realizacji projektów przyczyniających się do
redukcji emisji gazów cieplarnianych.
III. Zwiększenie efektywności energetycznej
Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez m.in.
zwiększenie uczestnictwa w rynku energetycznym ekologicznych i odnawialnych źródeł energii, ograniczenie
w energetyce tradycyjnych źródeł energii i zastąpienie
ich odnawialnymi i ekologicznymi wymieniane jest wśród
celów strategicznych dla Małopolski (projekt Strategii
Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020),
jak i całego kraju (Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego
2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie).
Analiza wpływu projektów w ramach Działania 7.2 MRPO
pokazuje, że dotychczasowy kształt interwencji dobrze
przyczynia się do realizacji postawionych celów strategicznych. W założeniach programu regionalnego na lata
2014-2020 wskazane jest podtrzymanie priorytetowego
charakteru interwencji w tym obszarze, poprzez promowanie realizacji projektów przyczyniających się do zwiększenia wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.
IV. Zrównoważona gospodarka odpadami
Działania na rzecz zrównoważonej gospodarki odpadami,
w szczególności poprzez: zapobieganie powstawaniu
odpadów, recykling i odzyskiwanie, wymieniane są wśród
priorytetów Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego
na lata 2011-2020.
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W oparciu o analizę zapisów dokumentów strategicznych,
zdefiniowano kierunki wsparcia, które w perspektywie
lat 2014-2020 będą odgrywać kluczową rolę w działaniach na rzecz ochrony środowiska i bezpieczeństwa
ekologicznego. Pełną prezentację założeń strategicznych
przedstawia Tabela 10. Poniższy opis stanowi syntezę
pozyskanych informacji w kontekście kierunków prac nad
programem regionalnym na lata 2014-2020 w obszarze
infrastruktury zapewniającej ochronę środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne:

większego znaczenia – w skali Małopolski, ale również Polski i całej Europy. W założeniach programu regionalnego
na lata 2014-2020 w obszarze infrastruktury zapewniającej
ochronę środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne projekty z zakresu przeciwdziałania i minimalizowania skutków
klęsk żywiołowych powinny stanowić priorytetowe typy
przedsięwzięć.
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Analiza wpływu projektów w ramach Działania 7.3 MRPO
pokazuje, że w ogólnym bilansie oddziaływanie interwencji będzie słabiej odczuwalne w obszarach: zwiększenie
powierzchni zmodernizowanych, zrekultywowanych lub
zamkniętych składowisk odpadów oraz zlikwidowanych
dzikich wysypisk lub mogilników, zaspokojenie potrzeb
w zakresie infrastruktury służącej do zagospodarowywania odpadów, objęcie szerokiego grona mieszkańców
regionu selektywną zbiórką odpadów. W założeniach
programu regionalnego na lata 2014-2020 wskazane jest
podtrzymanie priorytetowego charakteru interwencji
w zakresie zrównoważonej gospodarki odpadami, ze
szczególnym uwzględnieniem wymienionych powyżej
„słabszych” obszarów realizowanych projektów.

oraz infrastruktury komunikacyjnej w odniesieniu do
terenów chronionych.

V. Ochrona zasobów wodnych
Optymalizacja zużycia wody oraz ochrona zasobów wodnych przed zanieczyszczeniami wymieniane są wśród
priorytetów Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego
na lata 2011-2020.

Działania na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego
i ekoturystyki wymieniane są wśród kluczowych celów
strategicznych zarówno w skali województwa (projekt
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020), jak i kraju.

Analiza wpływu projektów w ramach Działania 7.1 MRPO
pokazuje, że w ogólnym bilansie oddziaływanie interwencji
dobrze przyczynia się do realizacji postawionych celów
strategicznych. W założeniach programu regionalnego na
lata 2014-2020 wskazane jest podtrzymanie priorytetowego charakteru interwencji w tym obszarze.

Dotychczasowe kierunki wsparcia, oferowane w ramach
osi priorytetowej 7. MRPO, nie obejmowały bezpośrednio
tego zagadnienia. Wskazane jest rozważenie możliwości
uwzględnienia tego aspektu podczas określania warunków
uzyskania dofinansowania dla projektów w ramach przyszłego programu regionalnego na lata 2014-2020, poprzez
poszerzenie katalogu typów projektów lub rozbudowanie
systemu kryteriów oceny merytorycznej.
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VI. Ochrona przed hałasem i promieniowaniem
Ochrona przed hałasem i promieniowaniem wymieniane są wśród priorytetów Strategii Rozwoju Województwa
Małopolskiego na lata 2011-2020. Dotychczasowe kierunki wsparcia, oferowane w ramach osi priorytetowej 7.
MRPO, nie obejmowały bezpośrednio tego zagadnienia.
Wskazane jest rozważenie możliwości uwzględnienia tego
aspektu podczas określania warunków uzyskania dofinansowania dla projektów w ramach przyszłego programu
regionalnego na lata 2014-2020, poprzez poszerzenie
katalogu typów projektów lub rozbudowanie systemu
kryteriów oceny merytorycznej.
VII. Racjonalne użytkowanie zasobów
przyrodniczych
Na potrzebę intensyfikacji działań na rzecz racjonalnego użytkowania zasobów przyrodniczych wskazują
zarówno dokumenty o zasięgu wojewódzkim (projekt
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020), jak i ogólnokrajowym. Dokumenty wskazują na
konieczność realizacji działań służących ochronie ekosystemów i zagwarantowania ich ciągłości, służących
rozbudowie ochrony obszarów chronionych lub ochronie
istniejących już obszarów ekologicznych, mających na
celu przywracanie do stanu pierwotnego zniszczonych
terenów. Podkreślana jest konieczność odpowiedniego
planowania nowych inwestycji związanych z energetyką
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Dotychczasowe kierunki wsparcia, oferowane w ramach
osi priorytetowej 7. MRPO, nie obejmowały bezpośrednio
tego zagadnienia. Wskazane jest rozważenie możliwości
uwzględnienia tego aspektu podczas określania warunków
uzyskania dofinansowania dla projektów w ramach przyszłego programu regionalnego na lata 2014-2020, poprzez
poszerzenie katalogu typów projektów lub rozbudowanie
systemu kryteriów oceny merytorycznej.
VIII. Rozwój rolnictwa ekologicznego
i ekoturystyki

6. Podsumowanie
6.1.1 Realizacja celu osi priorytetowej 7. MRPO
Zgodnie z bieżącym postępem56, zakończenie realizacji
rzeczowej nastąpiło do tej pory jedynie w 8 z rozpoczętych 100 projektów57, co pozwala oszacować bieżący
stopień realizacji osi priorytetowej 7. na poziomie 8%58.
Ukończenie do 2013 r. wszystkich dotychczas wybranych do dofinansowania projektów pozwoli na realizację
wskaźników, przyjętych jako miara realizacji celu osi priorytetowej 7. MRPO, w następującym stopniu:
• PRODUKTY
W przypadku projektów z zakresu gospodarki wodnościekowej – w stopniu 155%, w przypadku projektów
56 Stan na 31.08.2011.
57 Według danych udostępnionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, stan na 31.08.2011. Dane dotyczą zakończenia realizacji inwestycji wraz z działaniami kontrolnymi po
realizacji rzeczowej.
58 Wartość wyznaczona na potrzeby badania jako iloraz liczby projektów, gdzie nastąpiło zakończenie realizacji rzeczowej (wg stanu
na 31.08.2011) i wartości docelowej założonej do realizacji w roku
2013.
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z zakresu poprawy jakości powietrza – w stopniu
173%, w przypadku projektów z zakresu gospodarki
odpadami – w stopniu 100%, w przypadku projektów
z zakresu prewencji zagrożeń – w stopniu 25%.
• REZULTATY
W przypadku projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej: wskaźnik „Liczba osób przyłączonych
do sieci wodociągowej” – bieżący stan wdrożenia osi
7. MRPO pozwala oczekiwać realizacji wskaźnika na
poziomie 346% oraz „Liczba osób przyłączonych do
sieci kanalizacyjnej” – bieżący stan wdrożenia pozwala
oczekiwać realizacji na poziomie 131%.
W przypadku projektów z zakresu poprawy jakości powietrza i zwiększenia wykorzystywania OŹE:
wskaźnik „Dodatkowa moc produkcji energii ze źródeł
odnawialnych” – określenie potencjału realizacji nie
jest w tym momencie możliwe, ze względu na różne
jednostki przyjęte dla Działania 7.2 w Uszczegółowieniu
MRPO (MWh) oraz wykazywane przez beneficjentów
we wnioskach o dofinansowanie (MW).
W przypadku projektów z zakresu gospodarki odpadami: wskaźnik „Liczba osób objętych selektywną
zbiórką odpadów” – bieżący stan wdrożenia osi 7.
MRPO wskazuje na zagrożenia realizacji tego wskaźnika – spośród projektów realizowanych w ramach
działania 7.3, tylko 13% wykazywało dany rezultat,
a sumaryczna wartość poczynionych założeń stanowi
29% przyjętego poziomu docelowego.
W przypadku projektów z zakresu prewencji zagrożeń: wskaźnik „Liczba osób zabezpieczonych przed
powodzią” – do tej pory w ramach tego Działania
otrzymał dofinansowanie wyłącznie jeden projekt,
który samodzielnie przyczyni się do realizacji aż 67%
założonej do osiągnięcia wartości wskaźnika.
6.1.2 Podsumowanie realizacji projektów
w ramach Działania 7.1

Projekty w wysokim stopniu przyczyniają się do zaspokojenia potrzeb gospodarczych i społecznych w zakresie
infrastruktury ochrony środowiska na terenach, na których
są realizowane. Zdecydowana większość (około 90%)
wybranych do dofinansowania projektów obejmuje swoim
zasięgiem tereny, gdzie mniej niż połowa gospodarstw
domowych (budynków) podłączona jest do kanalizacji
125

Pomimo wysokiego przewidywanego stopnia realizacji
założonych wskaźników, będących miarą oddziaływania
interwencji, wyrażony liczbowo poziom efektu ekologicznego projektów w ramach Działania 7.1 pozostaje
na umiarkowanym poziomie. Około 40% projektów zakwalifikowanych zostało do grupy przyczyniającej się do
osiągnięcia wysokiego efektu (w tym 21,3% otrzymało
najwyższą ocenę na zastosowanej skali), jednak w również
około 40% przypadków efekt ten otrzymał najniższe
oceny na skali.
Projekty wybrane do dofinansowania wykazują wysoki
stopień komplementarności. Wszyscy wnioskodawcy
wykazywali spójność projektu z innymi realizowanymi
przez siebie inwestycjami.
6.1.3 Podsumowanie realizacji projektów
w ramach Działania 7.2
We wszystkich głównych obszarach oddziaływania projektów dofinansowanych w ramach Działania 7.2, tj.: redukcja zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystywania
odnawialnych źródeł energii wpływ realizowanych projektów należy uznać za istotny. Założenia realizowanych
projektów pozwalają spodziewać się znacznie wyższego,
od zakładanego, poziomu wartości wskaźników produktu
i rezultatu, przyjętych jako miara stopnia oddziaływania
interwencji. Tym samym, projekty wybrane do dofinansowania w istotny sposób przyczyniają się do spełnienia
norm jakości powietrza atmosferycznego.
60% projektów wybranych do dofinansowania ocenionych
zostało jako przyczyniające się do osiągnięcia wysokiego
efektu ekologicznego (w tym 42,2% otrzymało najwyższą
ocenę na zastosowanej skali).
Projekty w wysokim stopniu przyczyniają się do zaspokojenia potrzeb gospodarczych i społecznych w zakresie
infrastruktury ochrony środowiska na terenach, na których
są realizowane. Niemal wszystkie projekty (96%) obejmują swoim zasięgiem obszary o najwyższym poziomie
stężenia zanieczyszczeń powietrza. W układzie terytorialnym, projekty w ramach Działania 7.2 realizowane są
w większości powiatów województwa. W pojedynczych
powiatach: brzeskim, chrzanowskim, suskim żaden ze
złożonych wniosków nie otrzymał dofinansowania.
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We wszystkich głównych obszarach oddziaływania projektów dofinansowanych w ramach Działania 7.1, tj.: ograniczenie zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb,
poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę i optymalizacja zużycia wody wpływ realizowanych projektów należy
uznać za istotny. Założenia realizowanych projektów pozwalają spodziewać się wyższego, od zakładanego, poziomu wartości wskaźników produktu i rezultatu, przyjętych
jako miara stopnia oddziaływania interwencji.

sanitarnej – w tym 24% projektów dotyczy obszarów,
gdzie stopień skanalizowania obszaru nie przekracza 10%.
Warto jednak zauważyć, że w poszczególnych regionach
województwa – powiaty: chrzanowski, dąbrowski, miechowski, olkuski, suski, tatrzański i wadowicki – nie doszło
do realizacji żadnego projektu w ramach Działania 7.1.
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Projekty wybrane do dofinansowania wykazują się wysokim stopniem komplementarności, przy czym 70%
projektów można uznać za komplementarne wobec innych projektów realizowanych przez beneficjentów (co
stanowi opcję najbardziej preferowaną podczas realizacji
projektów), a 20% – za komplementarne wobec projektów realizowanych przez inne podmioty.
Około jednej trzeciej projektów ma charakter kompleksowy, tj. przewidujący produkty interwencji wykraczające
poza standardowe rozwiązania infrastrukturalne w danej
dziedzinie. 86% projektów ma na celu zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 75% projektów
realizowanych jest w miejscowościach uzdrowiskowych
lub o szczególnych walorach przyrodniczych.
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6.1.4 Podsumowanie realizacji projektów
w ramach Działania 7.3
Projekty dofinansowane w ramach Działania 7.3 mają
przyczyniać się do wprowadzenia, zgodnych z normami europejskimi, systemów odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych. Przewidziane do osiągnięcia na
koniec 2013 r. wartości wskaźników produktu i rezultatu,
przyjętych jako miara stopnia oddziaływania interwencji,
wskazują na niejednorodny wpływ projektów w wyznaczonych obszarach:
• Wyższy od zakładanego jest potencjalny stopień realizacji wskaźników związanych z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest, zarówno wskaźnika produktu
„Liczba obiektów poddanych usuwaniu wyrobów
zawierających azbest”, jak i rezultatu „Ilość usuniętych
wyrobów zawierających azbest”.
• Wyższa od zakładanej liczba nowych stanowisk dla
zestawów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, pozwoli na uzyskanie wartości wskaźnika
rezultatu „Masa zbieranych selektywnie odpadów”
na poziomie około 4000%, zarazem jednak wskaźnik
„Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów”
zrealizowany zostanie na poziomie około 30%.
• Stosunkowo niewielka liczba zlikwidowanych dzikich
wysypisk i mogilników pozwoli jednak na realizację
wskaźnika „Masa odpadów usuniętych ze zlikwidowanych dzikich wysypisk i mogilników” w stopniu
znacznie wyższym od zakładanego.
• Stosunkowo wysoka liczba zmodernizowanych, zamkniętych lub zrekultywowanych składowisk odpadów
(300% realizacji założonej wielkości docelowej) nie
pozwoli jednak na skuteczną realizację wskaźnika
rezultatu „Powierzchnia zmodernizowanych, zamkniętych lub zrekultywowanych składowisk odpadów” –
osiągnięty zostanie bardzo niski poziom 1%.
Projekty w ramach Działania 7.3 stanowią najmniej liczną grupę wśród ogółu składanych wniosków. W ośmiu
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powiatach: bocheńskim, brzeskim, miechowskim, myślenickim, olkuskim, suskim, tarnowskim, wielickim, wadowickim nie doszło do realizacji ani jednego projektu
w ramach tego Działania. Dodatkowo, większość (około
66%) dofinansowanych projektów posiada relatywnie
niski, nie przekraczający 50 tysięcy mieszkańców, zasięg. Spośród wybranych wniosków tylko jeden stanowi
inwestycję, z której korzystać będzie maksymalna dopuszczalna grupa docelowa tj. od 100 tys. do 150 tys.
mieszkańców. Poziom realizacji wskaźników rezultatu
określonych dla Działania 7.3 jest bardzo zróżnicowany
i wskazuje na ryzyko, że część potrzeb zdiagnozowanych
dla tego obszaru interwencji, w szczególności potrzeby
dotyczące zwiększenia liczby mieszkańców województwa
objętych selektywną zbiórką odpadów oraz zwiększenia
powierzchni zamkniętych lub zrekultywowanych składowisk odpadów, nie zostanie zaspokojona w stopniu
zgodnym z oczekiwaniami.
Zagregowany poziom efektu ekologicznego projektów
w ramach Działania 7.3, wyrażony ilościowo, pozostaje
na umiarkowanym poziomie. Niespełna 50% projektów
zostało zakwalifikowanych do grupy przyczyniającej się
do osiągnięcia wysokiego efektu (w tym 33% otrzymało
najwyższe oceny na zastosowanej skali), jednak w około
40% przypadków efekt ten otrzymał najniższe oceny
na skali.
Projekty wybrane do dofinansowania wykazują się wysokim stopniem komplementarności. Około 50% projektów
ma charakter kompleksowy, tj. przewidujący produkty
interwencji wykraczające poza standardowe rozwiązania
infrastrukturalne w danej dziedzinie. 80% projektów
przyczynia się do poprawy gospodarowania odpadami na
terenach preferowanych, obejmując zasięgiem realizacji
miejscowości uzdrowiskowe lub o szczególnych walorach
przyrodniczych.
6.1.5 Podsumowanie realizacji projektów
w ramach Działania 7.4
W ramach przewidzianej na to Działanie alokacji wszystkie
środki przeznaczono na realizację projektów indywidualnych, bez trybu konkursowego. Trzy projekty w ramach tego działania ujęte są w Indykatywnym Wykazie
Indywidualnych Projektów Kluczowych, co oznacza, że
ich realizacja jest priorytetowa dla osiągnięcia celów osi
7. MRPO.
Aktualnie tylko jeden projekt jest jednak realizowany,
dwa natomiast pozostają w fazie przygotowania wniosku
o dofinansowanie. Realizowany projekt samodzielnie przyczyni się do osiągnięcia wartości docelowych wskaźników
produktu i rezultatu: „Liczba wybudowanych, zmodernizowanych, zrekultywowanych zbiorników wodnych oraz
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polderów” – w stopniu 167% (5 szt.); „Długość wybudowanych/zmodernizowanych elementów zapobiegających
powodziom” – w stopniu 78% (1,55 km); „Pojemność
wybudowanych, zmodernizowanych, zrekultywowanych
zbiorników wodnych oraz polderów” – w stopniu 20%
(502 500 m3); „Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów” – w stopniu 67%
(10 tys. osób).
W świetle celów interwencji osi priorytetowej 7. MRPO,
wartość wskaźnika „Pojemność wybudowanych, zmodernizowanych, zrekultywowanych zbiorników wodnych oraz
polderów” należy uznać za niewystarczającą, a projekty
przyczyniające się do zwiększenia stopnia jego realizacji
należy przyjąć jako priorytetowe.
Wszystkie projekty realizowane w ramach Działania 7.4,
ujęte w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych wpisują się w lokalizację typu „bardzo
wysokie zagrożenie powodziowe”. Ze względu na fakt
złożenia dotąd tylko jednego wniosku w ramach Działania
7.4, trudno natomiast odnieść się do komplementarności
i kompleksowości interwencji.
6.1.6 Względna efektywność, trafność
i użyteczność projektów

Dokonana analiza ma charakter oceny ex-ante i odnosi
się do projektów, wybranych do dofinansowania do dnia
30.06.2011. Wnioski z analizy przedstawiono w podziale
według poszczególnych obszarów oddziaływania interwencji.
• Gospodarka wodno-ściekowa (Działanie 7.1)
Projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej stanowią
około jednej trzeciej wszystkich projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 7. MRPO (31 projektów
z 99). Przyznane dla nich dofinansowanie to 167,3 mln zł,
co stanowi 48% całkowitej alokacji osi priorytetowej 7.
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Względna ocena ex-ante efektywności projektów jest pozytywna. Wszystkie projekty realizowane są na terenach,
zakwalifikowanych jako posiadające największe potrzeby
w zakresie infrastruktury ochrony środowiska (zgodnie
z przyjętym kryterium, miernikiem skali potrzeb regionu
jest stopień skanalizowania obszaru objętego projektem)
– środki wydatkowane są zatem zgodnie z zapotrzebowaniem. Realizacja założeń przyjętych w wybranych do
dofinansowania projektach pozwoli na osiągnięcie, a nawet
przekroczenie wartości docelowych wszystkich zakładanych wskaźników rezultatu interwencji. Tym samym,
środki wydane na realizację projektów przekładają się
na osiągnięcie wysokich wartości konkretnych rezultatów. Analiza komplementarności wykazała, że wszystkie
projekty stanowią uzupełnienie innych realizowanych
przez wnioskodawców działań na rzecz poprawy stanu
środowiska w danym regionie60 – co dodatkowo zwiększa
efektywność oddziaływania. Obserwacje te potwierdzili
także sami beneficjenci w badaniach jakościowych.
• Poprawa jakości powietrza (Działanie 7.2)
Projekty z zakresu Działania 7.2 stanowią ponad 50%
projektów (52 wnioski) realizowanych w ramach osi
priorytetowej 7. MRPO, zarazem przypada na nie około
112,7 mln zł dofinansowania przyznanego w ramach realizacji osi 7. MRPO tj. 33% (stan na 30.06.2011 r.). Całkowita
wartość tych projektów wynosi 192,8 mln zł.
Względna ocena ex-ante efektywności projektów jest pozytywna. Wszystkie projekty realizowane są na terenach
zakwalifikowanych jako posiadające największe potrzeby
w zakresie infrastruktury ochrony środowiska (zgodnie
z przyjętym kryterium, miernikiem skali potrzeb regionu
jest strefa czystości powietrza) – środki wydatkowane są
zatem zgodnie z zapotrzebowaniem. Realizacja założeń
przyjętych w wybranych do dofinansowania projektach
pozwoli na osiągnięcie, a nawet przekroczenie wartości
docelowych zakładanych wskaźników rezultatu interwencji, związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych
oraz ilością zaoszczędzonej energii. Tym samym, środki
wydane na realizację projektów przekładają się na osiągnięcie wysokich wartości konkretnych rezultatów. Analiza
komplementarności wykazała, że około 70% projektów
można uznać za komplementarne wobec innych projektów realizowanych przez beneficjentów61, a 20% – za
komplementarne wobec projektów realizowanych przez
59 Według stanu na 30.06.2011.
60 Średnio komplementarność wobec 3-4 projektów własnych beneficjenta.
61 Średnio komplementarność wobec 3-4 projektów własnych beneficjenta.
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Zebrane wyniki badań pozwalają na dokonanie oceny
względnej efektywności, użyteczności i trafności interwencji w ramach osi priorytetowej 7. MRPO. Dla celów badania przyjęto następujące kryteria rozważenia
efektywności inwestycji w infrastrukturę ochrony środowiska, zrealizowanych przy udziale wsparcia w ramach
osi priorytetowej 7. MRPO: zapotrzebowanie na infrastrukturę regionu objętego projektem, spójność z innymi
inwestycjami własnymi beneficjentów i z projektami lub
dokumentami o charakterze strategicznym, efektywność
kosztowa – sposób, w jaki wykorzystane zasoby przekładają się na wyniki i rezultaty oraz sposób postrzegania
kryterium efektywności przez samych beneficjentów.
Ocena efektywności powiązana jest tym samym z oceną
trafności i użyteczności projektów.

przyznanej na projekty będące przedmiotem niniejszego
badania. Natomiast całkowita wartość tych projektów to
ok. 318 mln zł59.
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inne podmioty, co dodatkowo zwiększa efektywność
oddziaływania. Obserwacje te potwierdzili także sami
beneficjenci w badaniach jakościowych.
Z punktu widzenia realizacji celów osi priorytetowej 7.
MRPO istotny jest również stopień, w jakim realizowane
projekty przyczynią się do zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W tym przypadku ocena efektywności jest utrudniona, ze względu na brak możliwości
porównania, założonej do uzyskania wartości mocy energii
ze źródeł odnawialnych przyjętej przez beneficjentów
we wnioskach o dofinansowanie z wartością docelową
przyjętą przez IZ w założeniach MRPO, ze względu na
wprowadzone różne jednostki miary (MW/MWh). Dostępne dane pozwalają jedynie na odniesienie się do wysokości
udziału projektów, przyczyniających się do zwiększenia
wykorzystania odnawialnych źródeł energii – odsetek ten
stanowi 85%, co należy uznać za wynik pozytywny.
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• Gospodarka odpadami (Działanie 7.3)
Projekty z zakresu Działania 7.3 stanowią około 15%
projektów (15 projektów) realizowanych w ramach osi
priorytetowej 7. MRPO. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi ok. 36,2 mln zł, co stanowi około 10%
w ogólnej puli przyznanych dotąd środków62. Całkowita
wartość tych projektów wynosi 47,9 mln zł.
Na tle ogółu projektów realizowanych w ramach osi
priorytetowej 7. MRPO, projekty realizowane w ramach
Działania 7.3 wykazują się nieco niższą względną efektywnością. Za miernik stopnia zapotrzebowania regionu na
infrastrukturę związaną z gospodarką odpadami przyjęto,
dla celów badania, wskaźnik podlegający ocenie na etapie
oceny merytorycznej projektu, odnoszący się do liczby
mieszkańców, którzy skorzystają z podjętej inwestycji
w omawianym obszarze. Spośród wybranych wniosków
tylko jeden należy do najwyżej premiowanej grupy projektów, obejmujących swoim zasięgiem grupę docelową od
100 tys. do 150 tys. mieszkańców, większość natomiast
należy do najniżej ocenianej klasy projektów, obejmujących grupę docelową nie większą niż 50 tys. mieszkańców.
Istnieje ryzyko, że część potrzeb zdiagnozowanych dla
tego obszaru interwencji, w szczególności potrzeby dotyczące zwiększenia liczby mieszkańców województwa
objętych selektywną zbiórką odpadów oraz zwiększenia
powierzchni zamkniętych lub zrekultywowanych składowisk odpadów, nie zostanie zaspokojona w stopniu
zgodnym z oczekiwaniami. Tym samym, środki wydane
na realizację projektów przekładają się na osiągnięcie
wysokich wartości części zakładanych rezultatów, jednak
zasięg oddziaływania interwencji może być mniejszy od
oczekiwanego.

62 Stan na 30.06.2011 r.
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• Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego
(Działanie 7.4)
Projekty realizowane w ramach Działania 7.4 stanowią
inwestycje o wysokiej całkowitej wartości. Wartość dofinansowania dla jedynego złożonego do tej pory wniosku o dofinansowanie projektu w ramach tego Działania
obejmuje 10% ogólnej kwoty dofinansowania udzielonego
w ramach osi priorytetowej 7. MRPO. Całkowita wartość
tego projektu to ok. 39,9 mln zł.
Ze względu na fakt, że spośród zaplanowanych do realizacji projektów z zakresu poprawy bezpieczeństwa
ekologicznego i ochrony przed skutkami klęsk żywiołowych tylko jeden jest obecnie rozpoczęty, natomiast
pozostałe są na etapie składania wniosku o dofinansowanie, dokonanie wyczerpującej oceny ex-ante inwestycji
w ramach Działania 7.4 nie jest możliwe. Odnosząc się
do realizowanego projektu, wysoka wartość przewidzianych do osiągnięcia wskaźników rezultatu oraz charakter
projektu, przyczyniający się do poprawy bezpieczeństwa
powodziowego na terenie zakwalifikowanym jako obszar
bardzo wysokiego zagrożenia powodziowego, względną
efektywność inwestycji należy ocenić pozytywnie.
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6.2 Wnioski i rekomendacje
Wnioski

Rekomendacja

(1) Wśród oczekiwań wnioskodawców co do dalszego kształtu współpracy
z IZ wymieniano m.in.: polepszenie komunikacji pomiędzy opiekunem
merytorycznym a opiekunem ds. płatności; w miarę możliwości
zmniejszanie wystąpienia opóźnień w przekazywaniu transz środków
finansowych z Unii Europejskiej; uproszczenie procedur związanych
z przyznawaniem dofinansowań oraz zapewnienie możliwości udziału
w szkoleniach dotyczących m.in. zasad wypełniania i składania wniosków
czy rozliczania dotacji.

I. Dbałość o sprawną
realizację działań związanych
z aplikowaniem o środki po
stronie IZ

Odnosząc się do warunków aplikowania, większość badanych oceniło je
jako zbyt trudne. Sygnalizowane trudności dotyczyły przede wszystkim
interpretacji wymogów formalnych, jak również utrudnień wynikających
z następujących często modyfikacji zapisów Uszczegółowienia MRPO.
Analiza zróżnicowania przestrzennego aplikowania o środki wykazuje, że
w części powiatów (chrzanowskim, dąbrowskim, olkuskim i suskim) liczba
wniosków składanych do oceny była wyraźnie mniejsza, przy czym niski
poziom zainteresowania aplikowaniem jest niezależny od Działania, co
pozwala przypuszczać, że przyczyna takiego stanu rzeczy leży po stronie
beneficjentów.

II. Kontynuacja działań
mających na celu wsparcie
merytoryczne beneficjentów
w procesie aplikowania o środki.

Dbałość o właściwy przepływ informacji.
W miarę możliwości zmniejszanie
wystąpienia opóźnień w przekazywaniu
transz środków finansowych na realizację
projektów.
Zapewnienie dostępu do informacji
merytorycznej, w szczególności w zakresie
interpretacji wymogów formalnych,
interpretacji zapisów Uszczegółowienia
MRPO.
Organizacja szkoleń przygotowujących do
aplikowania o środki w ramach MRPO.
Prowadzenie działań informacyjnych
i promocyjnych, w szczególności na terenach,
gdzie dotąd zainteresowanie aplikowaniem
było relatywnie niewysokie.

(2) Analiza wskaźników realizacji celów interwencji na poziomie osi
priorytetowej pokazuje, że zagrożona jest realizacja, związanego
z Działaniem 7.3, wskaźnika rezultatu osi priorytetowej 7. MRPO Liczba
osób objętych selektywną zbiórką odpadów. Zaledwie 1 z wybranych
projektów stanowi przedsięwzięcie obejmujące zasięgiem preferowaną
wielkość grupy docelowej (tj. 100 tys.-150 tys. uczestników).
Analiza wpływu projektów w ramach Działania 7.3 MRPO pokazuje,
że w ogólnym bilansie oddziaływanie interwencji będzie słabiej
odczuwalne w obszarach: zwiększenie powierzchni zmodernizowanych,
zrekultywowanych lub zamkniętych składowisk odpadów oraz
zlikwidowanych dzikich wysypisk lub mogilników, zaspokojenie potrzeb
w zakresie infrastruktury służącej do zagospodarowywania odpadów,
objęcie szerokiego grona mieszkańców regionu selektywną zbiórką
odpadów.

Sposób wdrożenia

III. Dążenie do zwiększenia
wpływu interwencji w ramach
MRPO w obszarze Gospodarka
odpadami.

Uwzględnienie kluczowego charakteru
obszaru Gospodarka odpadami podczas
formułowania założeń odnośnie MRPO na
lata 2014-2020, poprzez uwzględnienie
tego obszaru w katalogu typów projektów
lub rozbudowanie systemu kryteriów oceny
merytorycznej oraz poczynienie stosownych
założeń odnośnie alokacji finansowej.
Zastosowanie silniejszych mechanizmów
premiowania projektów z tego obszaru.

(3) W perspektywie lat 2014-2020 coraz większego znaczenia – w skali
Małopolski, ale również Polski i całej Europy będą nabierały działania na
rzecz przeciwdziałania i minimalizowania skutków klęsk żywiołowych.
W świetle tych założeń efekty interwencji w ramach Działania 7.4 osi
7. MRPO należy ocenić jako trafne, jednak ich zasięg pozostaje, jak
dotychczas, mniejszy od oczekiwanego.

IV. Kontynuacja działań na
rzecz realizacji projektów
dotyczących przeciwdziałania
i minimalizowania skutków
klęsk żywiołowych o jak
największym zasięgu.

Uwzględnienie kluczowego charakteru
obszaru projektów dotyczących
przeciwdziałania i minimalizowania skutków
klęsk żywiołowych podczas formułowania
założeń odnośnie MRPO na lata 2014-2020,
podczas budowania katalogu dostępnych
typów projektów oraz doboru wskaźników
oceny merytorycznej.
Poczynienie stosownych założeń odnośnie
alokacji finansowej.
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Działania na rzecz zrównoważonej gospodarki odpadami, w szczególności
poprzez: zapobieganie powstawaniu odpadów, recykling i odzyskiwanie
wymieniane są wśród priorytetów Strategii Rozwoju Województwa
Małopolskiego na lata 2011-2020.
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Wnioski

Rekomendacja

będą w nadchodzącej perspektywie 2014-2020 odgrywały w dalszym
ciągu główną rolę w działaniach na rzecz ochrony środowiska, w skali
Małopolski i kraju.

V. Rozważenie uwzględnienia
obszarów:
• Przeciwdziałanie zmianom
klimatycznym poprzez
ograniczenie emisji gazów
cieplarnianych
• Zwiększenie efektywności
energetycznej
• Ochrona zasobów wodnych

Analiza wpływu projektów w ramach Działania 7.2 MRPO pokazuje,
że dotychczasowy kształt interwencji dobrze przyczynia się do realizacji
postawionych celów strategicznych.

w nowej perspektywie
strategicznej MRPO (20142020).

(4) Następujące obszary:
• Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym poprzez ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych
• Zwiększenie efektywności energetycznej
• Ochrona zasobów wodnych

(5) Następujące obszary:
• Ochrona przed hałasem i promieniowaniem
• Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych
• Rozwój rolnictwa ekologicznego i ekoturystyki
wymieniane są wśród strategicznych kierunków działań na rzecz ochrony
środowiska, w skali Małopolski i kraju w nadchodzącej perspektywie lat
2014-2020.

w nowej perspektywie
strategicznej MRPO (20142020).
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Dotychczasowe kierunki wsparcia, oferowane w ramach osi priorytetowej
7. MRPO nie obejmowały bezpośrednio tych zagadnień.

VI. Rozważenie uwzględnienia
obszarów:
• Ochrona przed hałasem
i promieniowaniem
• Racjonalne użytkowanie
zasobów przyrodniczych
• Rozwój rolnictwa
ekologicznego i ekoturystyki
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Wykorzystanie doświadczeń z realizacji
MRPO na lata 2007-2013.

Rozważenie możliwości poszerzenia katalogu
typów projektów lub rozbudowania systemu
kryteriów oceny merytorycznej.

OCENA WPŁYWU PROJEKTÓW REALIZOWANYCH
W RAMACH 8. OSI PRIORYTETOWEJ MRPO
WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA

Opracowanie: konsorcjum
Instytutu Badań Strukturalnych
i Reytech Sp. z o.o.
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STRESZCZENIE
Celem badania ewaluacyjnego była ocena bieżącego postępu we wdrażaniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w kontekście zakładanego wpływu
docelowego przedsięwzięć objętych wsparciem w ramach
priorytetu 8. MRPO. Wnioski oraz ostateczne, zaprezentowane w raporcie konkluzje opierają się na dokonanej,
szczegółowej analizie danych zastanych oraz na wynikach
badań jakościowych.

1. METODOLOGIA BADAŃ
1.1 Analiza danych zastanych
1.1.1 Desk research

z perspektywy dofinansowanych przedsięwzięć promocyjnych Działań 8.1 i 8.2. Badaniu poddana została pełna pula
złożonych wniosków, obejmująca projekty dofinansowane
oraz odrzucone (zarówno na etapie oceny formalnej, jak
i oceny merytorycznej).
Studia przypadków
Uzupełnieniem analizy wniosków o dofinansowanie było
przeprowadzenie studiów przypadków. Łącznie w działaniach osi 8. MRPO badaniu poddano 10 dofinansowanych
projektów. Projekty te są cennym źródłem informacji na
temat dobrych praktyk realizacji tego rodzaju inwestycji. W celu uzupełnienia informacji dotyczących działań
przeprowadzono dodatkowe 3 wywiady telefoniczne
z beneficjentami osi 8. MRPO.
Tabela 2. Studia przypadków – próba badawcza

Proces badawczy zainicjowała analiza desk research. Jej
podział na dwa komplementarne etapy podyktowany był
zróżnicowanymi charakterystykami źródeł danych:

Działanie/schemat

Liczebność próby

8.1

4

8.2

6

• ETAP I
W celu nakreślenia ogólnego kontekstu sytuacji w obszarze promocji i współpracy międzyregionalnej dokonano
analizy dostępnych danych statystycznych oraz raportów
analitycznych, poruszających tematykę interwencji osi
8. MRPO.

Suma

10

• ETAP II
W ramach tego etapu dokonano przeglądu dokumentacji
strategicznej na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym. Dokumenty te stały się punktem odniesienia
do oceny dotychczasowych efektów realizacji Programu.
Obowiązujące wersje dokumentów strategicznych przyczyniły się również do wypracowania rekomendacji dla
przyszłej perspektywy programowej.
1.1.2 Analiza wniosków o dofinansowanie

Źródło: opracowanie własne

1.1.3 Analizy wskaźnikowe
Analizę danych wtórnych zamknęła analiza wskaźnikowa.
Pozwoliła ona określić osiągane przez projektodawców
wskaźniki produktu i rezultatu realizacji przedsięwzięć.
Uzyskane na tym etapie informacje pozwoliły także na
ocenę stopnia osiągnięcia celów osi 8. MRPO. Niezbędne
dane pochodziły z wniosków o dofinansowanie, systemu
monitoringu MRPO 2007-2013 oraz materiałów otrzymanych od beneficjentów.

1.2 Analiza danych pierwotnych

Tabela 1. Próba badawcza w analizie wniosków o dofinansowanie

1.2.1 Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI)

Działanie/
schemat

Złożone
wnioski

Próba
badawcza

Podpisane
umowy1

Projekty wybrane
do dofinansowania

8.1

37

25

12

13

8.2

63

40

12

21

Suma

100

65

24

34

Źródło: opracowanie własne

Do wywiadu wybrano projektodawców, którzy ubiegali
się o wsparcie MRPO, jednak nie udało im się go uzyskać.
W celu uzupełnienia informacji uzyskanych w czasie wywiadów, przeprowadzono dodatkowy wywiad z potencjalnym beneficjentem Działania 8.1.
W próbie badawczej znaleźli się:
• 8.1 – 1 wnioskodawca;

1 Na podstawie stanu podpisanych umów na dzień 12.05.2011.
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Jednym z kluczowych elementów badania była analiza
wniosków o dofinansowanie. Umożliwiła ona dokonanie porównania założeń, sformułowanych na poziomie
programowania, z ich faktyczną realizacją, obserwowaną

Odrębną część ewaluacji stanowiły badania empiryczne.
W celu uzupełnienia i pogłębienia informacji uzyskanych
na etapie analizy danych zastanych przeprowadzono badania jakościowe. Objęto nimi zarówno beneficjentów
i wnioskodawców osi 8. Programu, jak i przedstawicieli
Instytucji Zarządzającej MRPO 2007-2013.

Małopolskie Studia Regionalne 2-3 (22-23) 2011

• 8.2 – 1 wnioskodawca;
• przedstawiciel IZ MRPO 2007-2013.
Podczas wywiadów poruszone zostały następujące zagadnienia:
• diagnoza sytuacji w obszarze promocji i współpracy
międzyregionalnej;
• ocena trafności i użyteczności wsparcia 8 osi MRPO
2007-2013;
• opis wnioskowanych i realizowanych projektów;
• zapotrzebowanie na wsparcie rozwojowe w przyszłości.
Przeprowadzone wywiady stanowiły podstawę oceny
trafności i użyteczności dotychczasowego kierunku interwencji. Pozwoliły również na określenie zapotrzebowania
na dalsze wsparcie w omawianych obszarach.
1.2.2 Zogniskowany wywiad grupowy (FGI)
Do wywiadu zaproszeni zostali beneficjenci obu Działań
MRPO oraz pracownicy odpowiednich departamentów
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
zajmujący się na co dzień zagadnieniami promocji i współpracy międzyregionalnej oraz uczestniczący w procesie
wyboru wniosków, kontroli lub monitorowania projektów.
Podczas wywiadu poruszono następujące kwestie:
• diagnoza sytuacji w obszarze promocji (Działanie 8.1)
oraz budowania sieci współpracy międzynarodowej
(Działanie 8.2);
• znaczenie funduszy europejskich, w tym MRPO 2007-2013, dla rozwoju omawianych obszarów;
• ocena trafności, użyteczności oraz spodziewanych
efektów pozyskanego wsparcia w kontekście realizowanych projektów;
• bariery i problemy towarzyszące realizacji przedsięwzięć;
• zapotrzebowanie na wsparcie w przyszłości.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA

1.2.3 Panel ekspercki

lub wzbogacające ofertę gospodarczą i społeczną regionu
oraz wzmacniające więzi pomiędzy podmiotami realizującymi działania promocyjne. W wyniku interwencji
dofinansowano 13 projektów, rozdysponowując 81,5%
środków przyznanych na realizację Działania 8.1. Wsparte dotychczas projekty podzielić można na trzy typy:
• typ I – promocja gospodarcza regionu;
• typ II – promocja oferty turystyczno-kulturalnej
regionu;
• typ III – eventy promocyjne.
Ocena projektów realizowanych w Działaniu 8.1 prowadzi
do następujących wniosków:
• Wybrane do dofinansowania przedsięwzięcia w dość
ograniczonym zakresie prowadzą do wykreowania
wizerunku regionu i jego promocji, co jest wynikiem
stosunkowo małej liczby projektów oraz rozproszenia
niewielkich środków pomiędzy działaniami o bardzo
zróżnicowanym charakterze.
• Ambitne cele sformułowane na poziomie programowania, przy bardzo niewielkiej alokacji środków
(0,39% MRPO), nie były możliwe do zrealizowania
nawet przy założeniu większej koncentracji tematycznej projektów.
Przedstawiona w raporcie ocena daje podstawy do sformułowania rekomendacji, że Działanie 8.1, w obecnej
formie, nie powinno być utrzymane w kolejnej perspektywie finansowej.
• Wsparcie projektów z zakresu promocji gospodarczej
regionu powinno być kontynuowane. Warto rozważyć, czy dla tego typu przedsięwzięć nie powinno się
stworzyć odrębnego działania w nowym regionalnym
programie operacyjnym.

Działanie 8.1 Promocja Małopolski na arenie
międzynarodowej

• Należy utrzymać wsparcie dla przedsięwzięć promujących turystyczno-kulturalną ofertę regionu. Założenia interwencji powinny zostać jednak gruntownie
zrewidowane, aby możliwe było osiągnięcie większej
efektywności niż w bieżącej perspektywie finansowej.
W szczególności konieczne jest opracowanie planu
marketingowego, z którym wszystkie dofinansowane
przedsięwzięcia powinny wykazywać spójność.

Realizowane w ramach Działania 8.1 projekty mają na
celu wypromowanie Małopolski jako partnera społecznego i gospodarczego na arenie międzynarodowej oraz
wykreowanie wizerunku regionu opartego na silnym poczuciu tożsamości i atrakcyjności. Dla realizacji tego celu
o dofinansowanie mogły ubiegać się projekty prezentujące

• Projekty polegające na realizacji eventów powinny
mieć szansę na ubieganie się o dofinansowanie razem z innymi imprezami o charakterze kulturalnym.
Udowodniony wpływ na promocję regionu może być
premiowany dodatkowymi punktami w procedurze
konkursowej.

Wśród uczestników panelu znaleźli się odbiorcy wyników
ewaluacji – pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej UMWM – oraz przedstawiciele zespołu badawczego
wykonawcy. Celem panelu było omówienie wniosków
z wyników badania oraz rekomendacji.
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Działanie 8.2 Budowanie pozycji Małopolski
w europejskich sieciach współpracy
Projekty realizowane w ramach Działania 8.2 mają na
celu wzrost konkurencyjności i atrakcyjności Małopolski
na rynku krajowym i zagranicznym oraz wspierają zrównoważony rozwój gospodarczy poprzez aktywny udział
Województwa Małopolskiego w działaniach realizowanych
w ramach europejskich sieci współpracy. W wyniku przeprowadzonych konkursów dofinansowano 21 projektów,
które podzielić można na pięć typów:
• typ I – kultura;
• typ II – innowacyjność i technologie;
• typ III – ochrona zdrowia;
• typ IV – turystyka/ochrona środowiska;
• typ V – bezpieczeństwo publiczne/administracja.
W świetle wyników ewaluacji należy uznać, że przyjęta
w MRPO formuła pomocy dla projektów dotyczących
współpracy międzyregionalnej nie okazała się w pełni
optymalna. Dlatego też Działanie 8.2 nie powinno być,
w obecnej formie, kontynuowane w kolejnej perspektywie finansowej. Z uwagi na potencjalnie duże znacznie
kooperacji z zagranicznymi partnerami, warto rozważyć
włączenie tego typu przedsięwzięć do osi „sektorowych”
w taki sposób, aby współpraca międzynarodowa nie była
celem samym w sobie, lecz wspierała osiąganie celów
w projektach, w przypadku których „usieciowienie” może
faktycznie przynieść wymierne efekty dla rozwoju regionu.

2. Wyniki badania
2.1 Działanie 8.1
2.1.1 Kontekst realizacji
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Takie zapisy Strategii przełożyły się na konstrukcję kluczowego dokumentu operacyjnego – MRPO 2007-2013.
Tematyka promocji województwa została włączona do
osi 8. Współpraca międzynarodowa. Autorzy programu
założyli, że podejmowane w tym obszarze działania będą
miały na celu zwiększenie zainteresowania regionem ze
strony potencjalnych inwestorów i turystów. Jako grupy
operacji wymieniono:
• przedsięwzięcia służące prezentacji i promocji województwa jako partnera gospodarczego i kulturalnego
w przestrzeni europejskiej;
• międzynarodową promocję KOM;
• działania promocyjne i kampanie informacyjne propagujące małopolskie dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe.
Celem Działania 8.1 MRPO jest wypromowanie regionu jako
partnera gospodarczego i społecznego w przestrzeni europejskiej, wykreowanie wizerunku regionu na arenie międzynarodowej, opartego na silnym poczuciu tożsamości i atrakcyjności
oraz stworzenie rozpoznawalnej marki „Małopolska”.
Zgodnie z zapisami dokumentów programowych, potencjalnym beneficjentom zasugerowano następujące,
przykładowe rodzaje projektów:
1) wizerunkowe kampanie promocyjne regionu i jego
walorów;
2) produktowe kampanie promocyjne, skupiające się
na określonej grupie walorów (np. kampanie oferty
inwestycyjnej i eksportowej regionu, regionalnych
i tradycyjnych produktów spożywczych, kampanie
oferty naukowej i edukacyjnej regionu);
3) kampanie public relations;
4) organizacja zagranicznych prezentacji promocyjnych;
5) prezentacja oferty regionu na zagranicznych imprezach promocyjnych o charakterze targowym
i wystawienniczym;
6) badania marketingowe z zakresu postrzegania regionu i jego walorów na rynkach zagranicznych;
7) prezentacje i wydarzenia promocyjne na terenie
KOM, skierowane do szerokiego kręgu odbiorców,
w szczególności zagranicznych.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA

Problematyka promocji województwa małopolskiego
została relatywnie silnie wyeksponowana w regionalnych
dokumentach strategicznych. W Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 zagadnienie to
pojawia się m.in. w kontekście:
• konieczności wspierania bezpośrednich inwestycji
zagranicznych w regionie jako jednego z katalizatorów rozwoju małopolskiej gospodarki. Zwraca się
także uwagę na konieczność tworzenia i promowania
oferty regionu poprzez cykliczne przedsięwzięcia,
festiwale oraz imprezy o zasięgu międzynarodowym
(obszar 2);
• potrzeby zwiększenia międzynarodowej pozycji Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego jako korzystnej lokalizacji dla inwestycji. Autorzy dokumentu za
szczególnie istotne uznali eksponowanie tych cech
miasta i regionu, które nadają mu znaczenie na po-

ziomie europejskim, szczególnie w obszarach kultury
i nauki (obszar 4);
• konieczności rozwoju współpracy terytorialnej województwa. Wspomniano również o potrzebie podjęcia
szeroko zakrojonych działań promocyjnych (m.in. zagranicznego marketingu terytorialnego), które powinny
prowadzić do wykreowania marki województwa (jako
regionu o prężnym sektorze kulturalno-turystycznym, dynamicznie rozwĳającej się gospodarce) oraz
podejmowania działań o charakterze prezentacyjnym
i promocyjnym (obszar 8).
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Wykres 1. Struktura dofinansowania według typu projektu
– wartość podpisanych umów

Wykres 2. Struktura dofinansowania według typu projektu
– liczba podpisanych umów

20%

3
31%

promocja gospodarcza

4

promocja turystyczno-kulturalna

promocja turystyczno-kulturalna

eventy promocyjne

eventy promocyjne

49%

6

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

2.1.2 Dotychczasowa realizacja
Na realizację Działania 8.1 przeznaczono niewielką
pulę środków finansowych w wysokości nieco powyżej
16 mln zł. Stanowi to 40% alokacji osi 8. MRPO 2007-2013 (około 0,32% alokacji całego Programu). Całość
funduszy rozdysponowana została w drodze procedur
konkursowych.
Tabela 3. Struktura alokacji w Działaniu 8.1
Wartość (w zł)

%

Rozdysponowane środki

13 046 150

81,5

Niewykorzystane środki

2 954 490

18,5

16 000 640

100

Alokacja łącznie

nie pozwalają na pełny i czytelny opis interwencji. Po
pierwsze, część beneficjentów określiła składane przez
siebie projekty jako realizujące więcej niż jeden z proponowanych rodzajów. Po drugie, rodzaje wybierane
przez wnioskodawców nie zawsze oddawały rzeczywistą
specyfikę planowanych działań. Dlatego też dalszą analizę
proponujemy oprzeć na dodatkowej, zaproponowanej
przez nas, typologii projektów Działania 8.1, na którą
składają się trzy główne typy przedsięwzięć:
• typ I – promocja gospodarcza regionu (projekty
obejmujące budowanie wizerunku gospodarczego
regionu, promocję eksportu małopolskich przedsiębiorstw oraz stymulowanie napływu bezpośrednich
inwestycji zagranicznych);

Źródło: opracowanie własne

WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA

promocja gospodarcza

Do maja 2011 r. w Działaniu 8.1 przeprowadzono trzy
nabory konkursowe, które odbyły się w 2008 r. (8 lipca-6 sierpnia), 2009 r. (20 marca-20 kwietnia) i 2010 r.
(29 czerwca-28 lipca)2. W naborach złożono łącznie 38
wniosków o dofinansowanie. W tej grupie znalazły się 22
wnioski, które przeszły pozytywnie etap oceny formalnej,
a jedynie 15 spośród nich – etap oceny merytorycznej.
Z tej puli do wsparcia wybrano 13 projektów. Uwzględniając wartość przedsięwzięć wybranych do dofinansowania,
dotychczas wsparte projekty zagospodarowały 81,5%
alokacji przeznaczonej na Działanie 8.1. W puli środków
zarezerwowanych dla tego Działania pozostaje zatem
niecałe 3 mln zł.

• typ II – promocja oferty turystyczno-kulturalnej
regionu (projekty polegające na promocji konkretnych
produktów turystycznych i kulturalnych oraz kampanie
wizerunkowe w tym zakresie);
• typ III – eventy promocyjne (projekty, których podstawowym elementem jest organizacja wydarzenia
kulturalnego promującego region).
Analiza wniosków o dofinansowanie pozwala na zarysowanie głównych problemów, których rozwiązaniu służyć
ma realizacja wspartych dotychczas projektów. Przedstawiamy je w podziale na zaproponowane powyżej typy
projektów.
Promocja gospodarcza regionu

Analiza złożonych przez beneficjentów wniosków o dofinansowanie daje podstawy do sformułowania tezy, że
określone na poziomie programowania rodzaje projektów
2 W chwili tworzenia raportu został otwarty kolejny nabór, którego
efektów nie sposób oszacować, ze względu na potencjalną liczbę
zainteresowanych oraz dyspozycję środków.
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Beneficjentem wszystkich czterech projektów dotyczących promocji gospodarczej regionu jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Jej partnerami w realizacji
przedsięwzięć są Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego (wszystkie 4 projekty) oraz Krakowski
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Typ projektu

Promocja gospodarcza regionu

Liczba projektów

4

Łączna wartość

4 031 070 zł (31,4% rozdysponowanych środków)

Zidentyfikowane problemy

• niezadowalający poziom napływu BIZ, wynikający
z niskiej rozpoznawalności marki Małopolska
i braku powiązania z konkretnymi atutami regionu
• ograniczone środki na promocję eksporterów
• brak koordynacji działań promocyjnych
i marketingu terytorialnego
• brak wspólnego portalu pełniącego rolę
kompleksowego źródła informacji o Małopolsce
w kontekście jej walorów gospodarczych; CeBiM
nie realizuje w 100% zapotrzebowania regionu
w tym zakresie

Zakres projektów

• materiały informacyjno-promocyjne
• udział w imprezach targowych, spotkaniach
biznesowych, konferencjach gospodarczoinwestycyjnych
• wytworzenie produktów/narzędzi informacyjno-promocyjnych i marketingowych (w tym spotów
reklamowych)
• administrowanie i aktualizacja zasobów strony
internetowej
• organizacja eventów gospodarczych
• monitoring projektu poprzez badanie efektów
działań marketingowych

Oczekiwane efekty

• prezentacja potencjału inwestycyjnego
Małopolski
• prezentacja oferty gospodarczej regionu
• opracowanie narzędzi marketingowych,
pokazujących atrakcyjność gospodarczą
Małopolski
• system monitorowania i wspierania działań
eksportowych
• popularyzacja strony internetowej
• budowa i utrzymanie silnej marki regionu
• wzrost świadomości znaczenia gospodarczego
Małopolski

BENEFICJENCI
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Park Technologiczny (2 projekty). Wspólnym elementem
wszystkich przedsięwzięć jest ich powiązanie z działalnością Centrum Business In Małopolska (CeBiM), stanowiącego wyspecjalizowane biuro obsługi inwestora.
W świetle wniosków składanych przez beneficjentów,
kluczowymi czynnikami uzasadniającymi konieczność
interwencji w ramach MRPO były: trudność z zaspokojeniem rosnących oczekiwań inwestorów oraz wzrost
konkurencyjności europejskich miast i regionów. W dalszej kolejności wskazywano na niedostateczny napływ
bezpośrednich inwestycji zagranicznych wskutek niskiej
rozpoznawalności województwa i jego atutów. W jednym
z wniosków podkreślono rolę funduszy strukturalnych,
przy czym ich wykorzystanie w opinii beneficjenta nie pozostawało dostatecznie silnie identyfikowane z regionem.
W kontekście relatywnie dobrej sytuacji gospodarczej
województwa pożądana byłaby międzynarodowa dystrybucja informacji, pozwalająca na jednoznaczne kojarzenie
regionu z jego zaletami gospodarczymi i potencjałem
ekonomicznym.
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Warto także zwrócić uwagę na to, że za pierwotną przyczynę spadku atrakcyjności gospodarczej i kulturalnej
regionu uznawana była reforma terytorialna. Wskazywano, że utrudniła ona identyfikację granic regionu, co
ma niebagatelne znaczenie dla poczucia tożsamości regionalnej oraz stanowiła powód słabej identyfikacji marki
„Małopolska” wśród odwiedzających spoza regionu.
Kolejnym problemem, poruszonym we wnioskach o dofinansowanie, jest brak dostatecznych środków finansowych na promocję eksporterów. Realizacja projektu
„Promocja Małopolskiej Oferty Eksportowej na arenie
międzynarodowej” ma umożliwić nawiązanie nowych,
międzynarodowych kontaktów biznesowych, m.in. dzięki
autoprezentacji na międzynarodowych targach i wydarzeniach biznesowych.
Barierą deklarowaną przez wszystkich wnioskodawców
był brak wspólnego portalu informacyjnego, pełniącego
funkcję kompleksowego źródła informacji o Małopolsce
i jej walorach gospodarczych. Projektem, który w szczególny sposób odpowiada na ten deficyt jest „Business In
Małopolska”. Jego realizacja ma przyczynić się do wzrostu
świadomości marki gospodarczej Małopolski.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA

Równie ważnym problemem pozostaje kwestia braku
koordynacji działań promocyjnych i marketingu terytorialnego oraz braku spójnych narzędzi marketingowych. Konieczność centralizacji kompetencji w zakresie
marketingu terytorialnego najpełniej uzasadnia projekt
„Promocja Małopolskiej Oferty Eksportowej na arenie
międzynarodowej”. Wnioskodawca wskazuje w nim na
niedostateczne więzi pomiędzy podmiotami realizującymi
działania promocyjne w regionie, co utrudnia realizację
wspólnej polityki promocyjnej. Istotnym argumentem
przemawiającym za realizacją projektu „Invest In Małopolska” był brak planów i projektów promocyjno-rozwo-

jowych opartych na nowoczesnej analizie kluczowych
partnerów międzynarodowych oraz wykorzystujących
nowoczesne techniki marketingowe. We wnioskach o dofinansowanie podkreślano również niedostateczny poziom
porozumienia między głównymi instytucjami regionu,
działającymi na rzecz rozwoju promocji Małopolski, tj. Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Krakowskiego
Parku Technologicznego oraz Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego.
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Tabela 3. Wzajemne powiązania pomiędzy projektami z obszaru promocji gospodarczej

Cel

Zadania

tworzenie znaku/logotypu

Invest in
Małopolska

Promocja
Małopolskiej
Oferty
Eksportowej

X

X

BIZ

PROMOCJA

utrwalanie znaku/logotypu
tworzenie strony internetowej

Business
in Małopolska
– Inwestycje
w przyszłość

X

X

X

X

X

X

X

rozwój strony internetowej

X

materiały informacyjno-promocyjne i ich aktualizacja

X

organizacja konferencji

X

uczestnictwo w konferencjach

X

przygotowanie oferty inwestycyjnej

X

baza danych terenów inwestycyjnych

X

X

aktualizacja bazy danych i oferty inwestycyjnej

X

X

promocja inwestycji

X

przygotowanie oferty eksportowej
EKSPORT

Business in
Małopolska

X

X
X

aktualizacja bazy danych i oferty inwestycyjnej

X

promocja bazy danych oferty eksportowej

X

matchmaking

X

X
X

Źródło: 0pracowanie własne

WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA

Projekty w tej kategorii obejmują relatywnie szerokie
spektrum przedmiotowe: (1) promocja Małopolski jako
miejsca lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, (2) wsparcie małopolskich eksporterów oraz (3)
działania o charakterze wizerunkowym. Każde z tych
zagadnień wykorzystuje specyficzną dla siebie paletę
narzędzi, co wymusza stworzenie oddzielnych charakterystyk dla działań podejmowanych w poszczególnych
projektach.
Pierwsza grupa zadań koncentruje się wokół wsparcia
zewnętrznego inwestora zagranicznego, zainteresowanego działalnością na terenie Małopolski. W tym zakresie
podejmowane działania polegają m.in. na udostępnieniu
bazy ofert nieruchomości inwestycyjnych w regionie –
działalności tej poświęcony jest projekt „Invest In Małopolska”. Polega on m.in. na przygotowywaniu specjalistycznych opracowań dotyczących gospodarki regionalnej,
udostępnianiu informacji na temat oferty inwestycyjnej
województwa oraz pomocy w kontaktach z administracją
lokalną. Funkcję wspierającą dla tego projektu pełni cześć
przedsięwzięcia „Business In Małopolska – Inwestycje
w przyszłość”, którego jednym z elementów jest dalsza
aktualizacja oferty inwestorskiej.
Druga grupa zadań dotyczy wsparcia małopolskich eksporterów. W ramach projektu „Promocja Małopolskiej
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Oferty Eksportowej na arenie międzynarodowej” beneficjent umożliwił przedsiębiorstwom z województwa małopolskiego prezentację ofert eksportowych w katalogu
dostępnym na stronie internetowej. Rozpowszechnienie
informacji odbywa się również w innych katalogach branżowych dystrybuowanych na targach, wystawach zagranicznych oraz w czasie wydarzeń biznesowych. W drugiej
fazie wsparcie eksporterów polega na nawiązywaniu
kontaktów biznesowych z odbiorcami zagranicznymi
oraz ich udziale w misjach i spotkaniach biznesowych.
Działania w obszarze eksportu wspierane są również
poprzez projekt „Business In Małopolska – Inwestycje
w przyszłość”, który dostarcza aktualnych danych na
temat małopolskiej oferty gospodarczej.
Trzecia grupa zadań – działania o charakterze wizerunkowym – stanowi element praktycznie wszystkich dofinansowanych przedsięwzięć. Projekt „Promocja Małopolskiej
Oferty Eksportowej na arenie międzynarodowej” zainicjował powstanie strony internetowej, której obsługa,
administracja i aktualizacja wzmacnia pozostałe projekty.
Wizerunkowy charakter mają także działania wystawiennicze na targach i organizacja, w ramach projektu „Business
In Małopolska – Inwestycje w przyszłość”, corocznej
konferencji „Annual Business In Małopolska Meeting”.
Praktycznie wyłącznie wizerunkowy charakter ma z kolei
projekt „Business in Małopolska”, w ramach którego Ma-
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Typ projektu

Promocja turystyczno-kulturalna regionu

Liczba projektów

6

Łączna wartość

6 294 617 zł (49% rozdysponowanych środków)

Zidentyfikowane problemy

Zakres projektów

Oczekiwane efekty

• brak profesjonalnego marketingu oferty
turystycznej

• kampanie promocyjne i medialne w prasie
i Internecie

• wzrost podaży usług i liczby podmiotów
gospodarczych sektora turystyki w Małopolsce

• zahamowanie dynamiki ruchu turystycznego
i wynikający z tego spadek dochodów z turystyki

• uczestnictwo i organizacja: konferencje, targi,
festiwale, eventy (muzyczne i sportowe)

• powstanie atrakcyjnego i rozpoznawalnego
regionalnego produktu turystycznego

• ograniczona liczba rozpoznawalnych atrakcji
turystycznych oraz ich regionalizacja

• prezentacje multimedialne i spoty reklamowe

• wzrost zainteresowania turystów z zagranicy
lub spoza regionu ofertą kulturalną Małopolski

• rosnąca konkurencja ze strony innych państw

• materiały reklamowe, filmowe i promocyjne, w tym:
mapy, foldery, wydawnictwa, broszury

• brak różnorodnych kanałów promocji

• strony i podstrony internetowe

• wsparcie kreowania silnej marki Małopolska

• niedostateczne możliwości finansowe organizacji

• działania public relations, w tym dziennikarskie
wizyty studyjne

• promocja małopolskich sportowców oraz
zespołów muzycznych

• wzrost dochodów z turystyki

• przeprowadzenie lub zakup badań marketingowych
BENEFICJENCI
Gmina Miejska Kraków, Opera Krakowska w Krakowie, Województwo Małopolskie, Stowarzyszenie Sztuki Niezależnej i Nie Tylko OFF, Małopolska Organizacja Turystyczna

łopolska Agencja Rozwoju Regionalnego przeprowadziła
kompleksową kampanię marketingowo-informacyjną
w zagranicznych mediach.

dochodów z turystyki, nie zmieniły się zasadniczo cele jej
podejmowania – w szczególności nastąpił wzrost zainteresowania turystyką kulturalną, co odgrywa szczególną
rolę w przypadku turystów zagranicznych.

Promocja turystyczno-kulturalna regionu

Wśród wymienianych, we wnioskach o dofinansowanie,
uzasadnień realizacji projektów najczęściej wymieniano
spadek dynamiki napływu turystów. Odnotowano także
skrócenie przeciętnej długości pobytu gości zagranicznych
w Krakowie, co znacznie ogranicza przychody całego sektora turystycznego. Do odwrócenia tego niekorzystnego
trendu przyczynić się ma promocja miejsc docelowych,
które przyciągną i zatrzymają odwiedzających. Beneficjenci zwracają jednak uwagę na to, że pomimo spadku
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Beneficjenci podkreślali także ograniczoną liczbę atrakcji
turystycznych oraz kulturalnych, które byłyby rozpoznawalne przez potencjalnych turystów. Co więcej, większość
atrakcji kojarzonych jest raczej z konkretnymi lokalizacjami
(najczęściej miastami), takimi jak: Kraków, Zakopane czy
Wieliczka, nie zaś z całym województwem małopolskim.
Z tego powodu Małopolska jako region, pomimo jednego
z największych w kraju potencjałów turystycznych, wciąż
nie posiada dobrze wykreowanej marki turystycznej.
Praktycznie wszyscy beneficjenci zwracali uwagę na to,
że podejmowanie działań promocyjnych na większą skalę
wykracza poza ich możliwości finansowe – tym samym
uzyskanie wsparcia w ramach MRPO było dla nich jedynym sposobem na podjęcie próby zaistnienia na rynkach
zagranicznych.
Projekty ukierunkowane na promocję turystyczno-kulturalną charakteryzują się dużą różnorodnością. Wykorzystują one szeroką paletę narzędzi marketingowo-promocyjnych: od spotów reklamowych do publikacji promocyjnych – i koncentrują się na organizacji lub
promocji szerokiego spektrum imprez tematycznych:
konferencji, targów i festiwali, eventów muzycznych oraz
sportowych. Beneficjenci często rozszerzają tematykę
stron internetowych, budując podstrony lub zakładając
nowe domeny. Dopełnieniem realizowanych zadań jest
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Drugi typ projektów, dotyczący promocji turystyczno-kulturalnej regionu, obejmuje 6 przedsięwzięć realizowanych
przez różnych beneficjentów: instytucje kultury, jednostki
samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe itd.
Analiza wniosków o dofinansowanie ujawniła zdecydowanie mniejszą homogeniczność wewnętrzną tej grupy
projektów. Wspólnym elementem wszystkich przedsięwzięć jest koncentracja na produktach turystycznych
i kulturalnych, przy czym działania te mają charakter zarówno wizerunkowy, jak i produktowy. Wśród projektów
tej kategorii znajdują się działania w bardzo zróżnicowany
sposób przyczyniające się do promocji turystyczno-kulturalnej regionu: od promocji zbiorów muzealnych w miastach europejskich po kreację turystycznego wizerunku
regionu przez małopolskich sportowców.
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Typ projektu

Eventy promocyjne

Liczba projektów

3

Łączna wartość

2 523 139 zł (19,6% rozdysponowanych środków)

Zidentyfikowane problemy

Zakres projektów

• spadek liczebności turystów
• ograniczone środki instytucji kultury na
organizowanie projektów kulturalnych

• organizacja imprez muzycznych, w tym
wydawanie płyt

• wzrost zainteresowania kulturą regionu

• organizacja międzynarodowego tournée
wystawienniczego

• promocja małopolskiego produktu kulturalnego

• brak promocji oferty kulturalnej, w tym osiągnięć
artystycznych, poza granicami kraju

• prezentacje promocyjne

• brak współpracy pomiędzy artystami rodzimymi
i zagranicznymi

• eventy kulturalne

• brak rozpoznawalności małopolskiej oferty
kulturalnej wśród odwiedzających z zagranicy
• niewystarczające wykorzystanie zainteresowania
turystów zagranicznych udziałem w imprezach
kulturalnych

Oczekiwane efekty

• wzrost liczby turystów i wpływów z turystyki
• wzrost podaży i popytu na ofertę usług
turystycznych

• kampanie promocyjne, reklamowe, outdoorowe
(w radiu, telewizji, Internecie)
• narzędzia marketingowe (informacje, afisze,
plakaty, płyty CD, wydawnictwa i publikacje
promocyjne)

• zwiększenie turystycznej atrakcyjności regionu
• wykreowanie sprzyjającego środowiska dla
międzynarodowej współpracy artystycznej
• wzmocnienie funkcji instytucji kultury jako
organizatora i animatora wydarzeń artystycznych

BENEFICJENCI
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Capella Cracoviensis
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zakup lub przeprowadzenie, we własnym zakresie, badań
marketingowych w celu oceny skuteczności podejmowanych działań.
Warto zwrócić uwagę na to, że granica pomiędzy działaniami wizerunkowymi i produktowymi pozostaje często
niejednoznaczna, co widać na przykładzie projektu „Opera
w Małopolsce” zgłoszonego przez Operę Krakowską.
Przedsięwzięcie to łączy partycypację w najciekawszych
targach i festiwalach oraz produkcję konkretnych wielojęzycznych materiałów promujących bogatą i różnorodną
tradycję muzyczną. Podobne połączenie można zaobserwować w przypadku projektów o tematyce sportowej,
które polegają na organizacji kampanii wizerunkowych,
wspartych przygotowaniem materiałów i narzędzi marketingowych, takich jak: banery, afisze, reklamy telewizyjne,
materiały filmowe. Przedsięwzięcie Małopolskiej Organizacji Turystycznej wydaje się mieć natomiast przede
wszystkim charakter wizerunkowy. „Prezentacja oferty
Województwa Małopolskiego na zagranicznych targach
turystycznych”, w odróżnieniu od omówionych powyżej
przykładów, polega na działaniach wystawienniczych oraz
organizacji dziennikarskich wizyt studyjnych.
Realizacja wybranych do dofinansowania projektów przyczyni się przede wszystkim do zwiększenia zainteresowania turystów zagranicznych ofertą turystyczną i kulturalną regionu oraz, w dłuższym horyzoncie czasowym,
do poprawy konkurencyjności społeczno-gospodarczej
Małopolski. Wymaga to jednak stworzenia atrakcyjnych
i rozpoznawalnych produktów turystycznych, które dają
szansę na zachęcenie zagranicznych gości do odwiedzenia regionu. Do tego z kolei, z czego dobrze zdają sobie
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sprawę, konieczne jest wykreowanie odpowiedniego
wizerunku za granicą.
Część beneficjentów zadeklarowała cele bardziej zindywidualizowane. Dla przykładu projekt Opery Krakowskiej „Opera w Małopolsce” wyróżnia się założeniem
wytworzenia i utrwalenia w świadomości zagranicznej
opinii publicznej wizerunku regionu opartego na wysokiej kulturze poprzez prezentację oferty muzycznej
beneficjenta oraz jego partnerów. Z kolei jednym z deklarowanych rezultatów projektu „OFF PLUS CAMERA
na filmowej mapie Europy – promocja regionalnej oferty
kulturalnej” jest wzrost zainteresowania walorami regionu ze strony branży filmowej oraz wzrost popytu na
turystykę eventową.
Eventy promocyjne
Do trzeciej grupy analizowanych projektów – eventów
promocyjnych – zaklasyfikowano 3 przedsięwzięcia,
których rdzeniem jest organizacja wydarzeń kulturalnych, promujących województwo małopolskie za granicą.
Wnioskodawcą dwóch z nich jest Muzeum Etnograficzne
im. Seweryna Udzieli w Krakowie, a trzeciego projektu
– stowarzyszenie Capella Cracoviensis.
Najczęściej deklarowanym we wnioskach o dofinansowanie problemem było zmniejszenie się liczby turystów
odwiedzających Małopolskę, co w opinii beneficjentów
było kluczowym powodem i skutkiem niskiej rozpoznawalności oferty małopolskich atrakcji kulturalnych. W dalszej
kolejności wskazywano na niezagospodarowanie zainteresowania turystów (zwłaszcza zagranicznych) udziałem
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w imprezach kulturalnych podczas pobytu w Małopolsce,
co znajdowało potwierdzenie w danych ilościowych zawartych we wnioskach.
Zakres tematyczny realizowanych projektów pozostaje
zróżnicowany. Mamy tu do czynienia z realizacją imprez
muzycznych, wystaw zbiorów muzealnych czy innego
dorobku kulturalnego, którym towarzyszą prezentacje
promocyjne, wsparte różnorodnymi publikacjami i nośnikami reklamy. Z uwagi na nieliczną grupę projektów
tego typu oraz zróżnicowanie wewnętrzne, każdy z nich
prezentujemy poniżej indywidualnie.
• Pierwszy projekt – „Małopolska. Passage obligé” (Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie) – składa się z cyklu prezentacji promocyjnych adresowanych do przebywających w Krakowie turystów
zagranicznych oraz organizacji wystawy realizowanej
w Marsylii, która ma również charakter prezentacji
promocyjnych. Obu typom wydarzeń towarzyszą
kampanie promocyjne. W pierwszym wypadku zadeklarowano cykl weekendowych prezentacji poświęconych kulturze Małopolski, wspieranych kampanią
realizowaną na nośnikach outdoorowych typu citylight
na terenie całego Krakowa. Druga kampania, wspierająca wystawę „Małopolska w Marsylii”, wykorzystuje
analogiczne metody, ale została przeprowadzona na
terenie Marsylii. Projekt obejmuje swym zakresem
również edycję publikacji skierowanej do wybranych
grup opiniotwórczych w Polsce i we Francji.
• Drugi projekt – „Małopolska. Passage-repassage” (Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie)
– także polega na organizacji międzynarodowego tournée dwóch wystaw prezentujących kulturę Małopolski,
chociaż uwaga skupiona jest na innej dziedzinie sztuki.
Tabela 4. Działanie 8.1 – analizy wskaźnikowe

Wskaźnik

Prognoza
na podstawie
projektów
wybranych
do dofinansowania

18
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3,25 mln

• Trzeci projekt krakowskiego stowarzyszenia Capella
Cracoviensis, ma charakter eventu muzycznego i w najmniejszym stopniu propaguje małopolskie dziedzictwo
kulturowe. Realizacja projektu sprowadza się do promocji zespołu Capella Cracoviensis, który zorganizuje sesje nagraniowe, wyda płyty promocyjne w Polsce oraz zrealizuje 3 koncerty we Francji (Cannes).
Przedsięwzięciu towarzyszą działania promocyjne
i marketingowe, m.in. poprzez reklamę w zagranicznej muzycznej prasie branżowej, stacjach radiowych
i telewizyjnych oraz portalach internetowych.
Analizy wskaźnikowe
Deklaracje beneficjentów, których projekty zostały dotychczas przyjęte do realizacji w Działaniu 8.1, pozwalają
stwierdzić, że wartości docelowe wskaźników produktu
i rezultatu, określone na etapie programowania, zostaną
znacznie przekroczone. Wydaje się jednak, że oba wskaźniki (określone na poziomie osi i Działania) nie stanowią
w pełni wiarygodnej miary interwencji w obszarze promocji regionu – ich nieprecyzyjne definicje powodują,
że wnioskodawcy w różnorodny sposób podchodzili do
obliczania wartości w poszczególnych projektach.
• Wartości wskaźnika „liczba zorganizowanych imprez/
wydarzeń promujących region, w tym kampanii promocyjnych” są stosunkowo trudne do porównywania
pomiędzy projektami. Z jednej strony, w przedsięwzięciu realizowanym przez Małopolską Organizację
Turystyczną za pojedynczą „imprezę” beneficjent uznał
udział w każdym wydarzeniu targowym, wskutek
czego projekt ten podnosi wartość wskaźnika aż o 52.
Z drugiej strony, Miasto Kraków zadeklarowało, że
promocja krakowskich szlaków muzealnych to tylko
jedna „impreza”, podczas gdy na projekt w rzeczywistości składa się co najmniej kilka mniejszych wydarzeń.
• Podobny problem dotyczy wskaźnika „liczba uczestników imprez/wydarzeń/kampanii promujących region
lub uczestników badań marketingowych”. Wydaje się,
że porównywanie jego wartości pomiędzy poszczególnymi projektami jest trudne ze względu na zróżnicowany charakter dofinansowanych przedsięwzięć.
Okazuje się bowiem, że beneficjenci projektów obej-

9,99 mln

Źródło: opracowanie własne
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Produktu
Liczba zorganizowanych imprez/
wydarzeń promujących region,
w tym kampanii promocyjnych
(wskaźnik na poziomie osi
i Działania)
Rezultatu
Liczba uczestników imprez/
wydarzeń/kampanii promujących
region lub uczestników badań
marketingowych (wskaźnik na
poziomie Działania)

Wartość
zakładana
(2013)

Pierwsza z nich ukazuje unikatową kolekcję Muzeum
Etnograficznego w Krakowie. Druga poświęcona jest
prezentacji wzorów użytkowych, stanowiących połączenie etnografii i współczesnej sztuki użytkowej,
powstałych w wyniku inspiracji kulturą i dziedzictwem
regionalnym Małopolski. Wystawy adresowane są
zarówno do odbiorcy zagranicznego, jak i rodzimego,
a miejscem ich prezentacji są Niemcy i Francja.
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Tabela 5. Deklaracje o komplementarności projektów z dokumentami strategicznymi
Kategoria

Dokument strategiczny

Ogólny

Regionalny
Lokalny
Tematyczny

Ogólny
Krajowy
Tematyczny

Europejski

Ogólny

Liczba projektów

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

13

Strategia Rozwoju Krakowa na lata 2007-2013

7

Strategia Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2006-2013

6

Małopolska. Kierunki Rozwoju Turystyki na lata 2008-2013

4

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego

3

Wojewódzki Program Opieki nad Dziedzictwem i Krajobrazem Kulturowym Małopolski

2

Strategia Promocji Krakowa na lata 2008-2012

2

Program Rozwoju Sportu i Rekreacji w Krakowie na lata 2007-2011

1

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

10

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015

3

Polska 2030. Wyzwania rozwojowe

1

Narodowa Strategia Rozwoju Kultury 2004-2020

2

Kierunki Rozwoju Turystyki do 2015 roku

1

Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015

1

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

1

Strategia Lizbońska

1

Źródło: opracowanie własne

mujących kampanie w środkach masowego przekazu
szacują liczbę „uczestników” w milionach, natomiast
podmioty realizujące pozostałe przedsięwzięcia (zakładające bezpośredni kontakt z odbiorcami przekazu)
prognozują wielkość grup „uczestników” w setkach lub
tysiącach. Dlatego też, dodawanie do siebie wartości
różniących się od siebie o kilka rzędów wielkości nie
pozwala na właściwe opisanie Działania przy pomocy
zaproponowanego wskaźnika.
2.1.3 Ocena dotychczasowej interwencji
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Komplementarność
Jednym z kluczowych kryteriów wyboru projektów
w Działaniu 8.1 była ich komplementarność: na poziomie strategicznym (tj. wpisywanie się w obowiązujące
dokumenty strategiczne województwa małopolskiego)
oraz na poziomie rzeczowym (tj. wpisywanie się w rzeczywistą działalność beneficjenta oraz innych podmiotów).
Warto podkreślić, że zjawisko komplementarności, silnie
eksponowane we wszystkich programach finansowanych
ze środków UE, jest szczególnie ważne w przypadku
projektów o charakterze promocyjnym. Po pierwsze,
aby promocja produktowa/wizerunkowa miała szansę na
sukces, konieczne jest osiągnięcie pewnej masy krytycznej
wielowymiarowych działań skierowanych do grup docelowych. Po drugie, działania promocyjne, podejmowane
przez różne podmioty, dotyczące tego samego produktu/
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marki (w tym przypadku marki „Małopolska”) powinny
charakteryzować się spójnym przekazem – tylko w ten
sposób kampanie mogą doprowadzić do trwałych i pożądanych rezultatów.
Co do zasady, beneficjenci Działania 8.1 deklarowali dużą
komplementarność projektów zarówno na poziomie strategicznym, jak i rzeczowym. Bardzo często odwoływano
się do obowiązujących dokumentów strategicznych, przy
czym (co szczególnie dotyczy dokumentów krajowych)
deklarowana komplementarność jest w rzeczywistości
trudna do weryfikacji. Pozytywnie należy ocenić natomiast
odniesienia do regionalnych dokumentów branżowych,
m.in. Małopolska. Kierunki Rozwoju Turystyki na lata 2008-2013. Przykładem dobrej praktyki jest także odniesienie
się przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego do
własnej strategii – pozwala to na umiejscowienie, dofinansowanych w Działaniu 8.1, projektów w szerszym
kontekście średniookresowych planów beneficjenta.
Komplementarność na poziomie rzeczowym jest znacznie trudniejsza do oceny, ponieważ wymaga bliższego
spojrzenia na rzeczywistą działalność poszczególnych
beneficjentów i ich otoczenia. Analizę tę najlepiej przeprowadzić w podziale na 3 zidentyfikowane wcześniej
typy projektów.
Zdecydowanie najwyżej należy ocenić komplementarność
rzeczową projektów dotyczących promocji gospodarczej
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Małopolski. Wynika to przede wszystkim z tego, że dofinansowane w Działaniu 8.1 przedsięwzięcia powiązane są
z funkcjonowaniem podmiotu działającego niezależnie od
wsparcia ze środków UE – Centrum Business in Małopolska, będącego wspólnym przedsięwzięciem Małopolskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Krakowskiego Parku
Technologicznego. Efektem wcześniejszej działalności
CeBiM jest między innymi portal „Business in Małopolska”, którego aktualizacja i rozbudowa jest elementem
wszystkich czterech zgłoszonych przez MARR projektów.
Pozytywnie należy ocenić także wzajemne powiązania
pomiędzy tymi przedsięwzięciami. Przykładowo, wspólnym produktem projektów „Invest in Małopolska” oraz
„Promocja Małopolskiej Oferty Eksportowej” jest spot
reklamowy, którego wykorzystanie przewidziane jest
także w projekcie „Business in Małopolska”. W kontekście
komplementarności warto także wspomnieć o podziale obowiązków pomiędzy partnerów projektów, który
pozwolił na optymalne wykorzystanie potencjału każdej
z instytucji partnerskich.

Oceniając wszystkie dofinansowane przedsięwzięcia tej
grupy jako całość, należy jednak zauważyć, że ich wzajemna komplementarność jest stosunkowo niska. Jest to
szczególnie dobrze widoczne na przykładzie projektów
realizowanych przez Miasto Kraków, które praktycznie
143

W przypadku projektów polegających na organizacji kulturalnych eventów promocyjnych, dobrze zarysowuje
się komplementarność wspartych projektów z własną
działalnością beneficjentów. Dotyczy to w szczególności
dwóch przedsięwzięć, na realizację których dofinansowanie otrzymało Muzeum Etnograficzne im. Seweryna
Udzieli w Krakowie.
Kompleksowość
Zgodnie z przyjętymi dla Działania 8.1 kryteriami wyboru
projektów, preferowane były przedsięwzięcia kompleksowe, tj. takie, których zakres przedmiotowy obejmował
wykorzystanie co najmniej kilku narzędzi marketingowych.
Beneficjenci wyszli naprzeciw tym oczekiwaniom, przy
czym zakres stosowanego przez nich instrumentarium
promocyjnego różnił się w poszczególnych typach projektów.
• Z uwagi na wzajemne uzupełnianie się projektów
dotyczących promocji gospodarczej, zakres zastosowanych w nich narzędzi marketingowych najlepiej opisać łącznie. Znalazły się wśród nich zarówno
techniki promocji bezpośredniej (udział w imprezach
targowych, konferencjach, spotkaniach biznesowych
z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi audiowizualnych; organizacja własnych imprez promocyjnych),
opracowanie tradycyjnych materiałów promocyjnych,
jak i przygotowanie zakrojonej na szeroką skalę kampanii w zagranicznych środkach masowego przekazu
(emisja spotów telewizyjnych, artykuły w portalach
biznesowych).
• Wykorzystanie szerokiego wachlarza narzędzi marketingowych przewidują także beneficjenci projektów
promujących ofertę turystyczną i kulturalną regionu.
W większości projektów wybrane przez beneficjentów
narzędzia wydają się dobrze dopasowane do specyfiki
promowanych produktów/usług. Dobrym przykładem kompleksowego podejścia do promocji jest m.in.
projekt Województwa Małopolskiego „Małopolska
w akcji – kampania promocyjna na wybranych rynkach
zagranicznych” (promocja w Internecie, działania BTL,
działania PR, press-tour dla dziennikarzy).
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Bardziej problematyczna jest ocena komplementarności
projektów polegających na promocji oferty turystycznokulturalnej regionu. Przyjęte do realizacji projekty należy
niewątpliwie uznać za komplementarne względem działań
własnych poszczególnych beneficjentów. Dotyczy to m.in.
projektu Miasta Krakowa promującego muzealne szlaki
turystyczne (wpisuje się on zarówno w realizowane wcześniej działania marketingowe, jak i inwestycje podnoszące
atrakcyjność turystyczną miasta oraz wspierające obsługę
gości, m.in. projekt „Małopolski System Informacji Turystycznej” dofinansowany w ramach Działania 3.1 MRPO).
Podobnie pozytywnie należy ocenić komplementarność
projektu realizowanego przez Województwo Małopolskie („Małopolska w akcji – kampania promocyjna na
wybranych rynkach zagranicznych przy wykorzystaniu
wizerunku małopolskich sportowców”). Jest on spójny
z dotychczasową działalnością Departamentu Promocji
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, na którą składały
się m.in.: uczestnictwo w targach turystycznych oraz
organizacja press-tours dla zagranicznych dziennikarzy.
Warto przy tym zaznaczyć, że jednym z kluczowych działań deklarowanych jako komplementarne jest projekt
„Poznaj krainę dwóch rzek. Poznaj Małopolskę – kampania promocyjna na rynku hiszpańskim”, który otrzymał pierwotnie wsparcie w Działaniu 8.1 MRPO, jednak
z powodów problemów w realizacji został ostatecznie
wycofany przez beneficjenta.

wcale nie odwołują się do działań promocyjnych obejmujących całe województwo, choć jednym z celów Działania
było wykreowanie marki „Małopolska”. Taka sytuacja
zdaje się potwierdzać opinie zebrane podczas badań
terenowych, że poważną barierą regionalnego marketingu terytorialnego w Małopolsce jest brak obowiązującej strategii w tym zakresie – dokument tego
typu byłby naturalnym punktem odniesienia do wszystkich
podejmowanych działań promocyjnych i pozwoliłby na ich
większą koncentrację i usystematyzowanie.
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Opisując wykorzystywane w ramach projektów narzędzia
marketingowe, warto także zauważyć, że w aż 10 z 13
dofinansowanych przedsięwzięć beneficjenci przewidzieli
przeprowadzenie badań efektywności akcji promocyjnych
po ich zakończeniu. Jedynie w przypadku 5 projektów
analizy te będą miały formę realizowanych zewnętrznie
badań marketingowych, ocena efektywności pozostałych
przedsięwzięć zostanie przeprowadzona bezpośrednio
przez beneficjentów.

Ocena ogólna
Ocena przedsięwzięć wybranych do dofinansowania
w Działaniu 8.1 MRPO wymaga skonfrontowania ich
charakterystyki z założeniami zdefiniowanymi na etapie
programowania – celem Działania 8.1 jest wypromowanie
regionu jako partnera gospodarczego i społecznego w przestrzeni europejskiej, wykreowanie wizerunku regionu na arenie
międzynarodowej oraz stworzenie rozpoznawalnej marki
„Małopolska”.

Zasięg projektów
Określając cel Działania 8.1, autorzy Programu wyrazili
oczekiwanie, że dofinansowane w jego ramach projekty
przyczynią się do promocji wizerunku regionu oraz do
wypromowania rozpoznawalnej marki „Małopolska”.
Także w tym przypadku ocenę dotychczasowej interwencji najlepiej sformułować oddzielnie dla trzech typów
przedsięwzięć.
W sposób jednoznaczny można stwierdzić, że projekty
dotyczące promocji gospodarczej bezpośrednio wpisują
się w cel Działania. Przedmiotem promocji w ramach
każdego z nich jest województwo małopolskie jako całość, taki jest też przekaz płynący z materiałów i innych
produktów czterech przedsięwzięć realizowanych przez
Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego.
Nieco trudniej ocenić projekty dotyczące oferty turystyczno-kulturalnej oraz obejmujące organizację eventów
promocyjnych. Uznanie wszystkich przedsięwzięć należących do tej grupy jako posiadających zasięg regionalny
jest trudne z co najmniej dwóch powodów:
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• Po pierwsze, w przypadku projektów realizowanych
przez Miasto Kraków, cele działań promocyjnych
odnoszą się wyłącznie do oferty samego miasta, zagadnienie promocji Małopolski podejmowane jest
jedynie pośrednio: wraz z poprawą wizerunku stolicy województwa beneficjent oczekuje zwiększenia
rozpoznawalności całego regionu. Przyjęcie takiego
założenia nie wydaje się w pełni uzasadnione.
• Po drugie, przedmiotem części projektów jest (rozumiane stosunkowo szeroko) dziedzictwo kulturowe
województwa małopolskiego. Analiza zakresu tych
przedsięwzięć, szczególnie realizowanych przez Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie,
sugeruje, że powiązanie produktów z konkretnymi
elementami wizerunku województwa małopolskiego
może być dość trudne dla potencjalnych odbiorców.
Podobnie, za stosunkowo luźno powiązane z marką „Małopolska” należy uznać projekty realizowane
przez Operę Krakowską oraz stowarzyszenie Capella
Cracoviensis.
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Na najbardziej ogólnym poziomie wydaje się, że wybrane
do dofinansowania przedsięwzięcia w dość ograniczonym zakresie prowadzą do wykreowania wizerunku regionu i jego promocji. Wynika to ze stosunkowo małej liczby projektów sprzyjających realizacji tego
celu oraz rozproszenia niewielkich środków pomiędzy
działania o bardzo zróżnicowanym charakterze. Kampanie
wizerunkowe, aby osiągnąć zadowalającą skuteczność,
powinny charakteryzować się odpowiednią intensywnością oraz być w systematyczny sposób powtarzane, co
w przypadku projektów dofinansowanych w Działaniu
8.1 nie będzie miało miejsca. Wyjątkiem od tej reguły
są, w ograniczonym zakresie, jedynie projekty realizowane przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego,
w których narzędzia marketingowe wykorzystywane są
w sposób spójny i konsekwentny, w uzupełniających się
przedsięwzięciach, dających nadzieję na wypromowanie
regionu jako partnera gospodarczego. Wśród dofinansowanych projektów brakuje natomiast takich, które
umożliwiłyby stworzenie spójnego wizerunku regionu jako
partnera społecznego. Można w tym miejscu postawić
tezę, że problemem jest nie tyle zgodność zawartości
merytorycznej przedsięwzięć wspartych w Działaniu 8.1, lecz bardzo ambitne cele sformułowane na
poziomie programowania. Wiele wskazuje na to, że
ich osiągniecie, przy bardzo niewielkiej alokacji środków
(0,39% Programu), od samego początku nie było niestety
możliwe, nawet zakładając większą koncentrację tematyczną projektów.
Abstrahując od celów Działania 8.1, warto podsumować
także ocenę trzech zidentyfikowanych typów projektów.
• W przypadku projektów dotyczących promocji
gospodarczej regionu ocena jest zasadniczo pozytywna. Szczególnie dobrze należy ocenić systematyczną współpracę trzech instytucji: Małopolskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego oraz Krakowskiego
Parku Technologicznego. Warto także podkreślić, że
wszystkie cztery dofinansowane projekty wykazują
zarówno wysoką komplementarność zewnętrzną
(wpisując się tym samym w działalność Centrum Bu-
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siness in Małopolska), jak i wewnętrzną – część działań
opiera się na produktach wypracowanych w ramach
pozostałych przedsięwzięć. Słuszne wydaje się także
oparcie projektów na trzech filarach: stymulowaniu
napływu BIZ, wspieraniu małopolskich eksporterów
oraz kreowaniu wizerunku regionu.
• Znacznie trudniejsze do oceny są projekty promujące
region w wymiarze turystyczno-kulturalnym. Niewątpliwie duży udział projektów tego typu w łącznej
kwocie dofinansowania należy uznać za zgodny z zapisami obowiązujących dokumentów programowych
oraz odpowiadający endogenicznym potencjałom
regionu. Z drugiej jednak strony, wydaje się, że przy
bardzo ograniczonej puli środków na interwencję
w tym obszarze, tematyka projektów jest zbyt
rozproszona, co znacznie utrudnia uzyskanie
spójnego przekazu marketingowego. Przykładowo, projekty realizowane przez Miasto Kraków
w bardzo ograniczonym zakresie obejmą promocję
województwa (którego marka nie jest praktycznie
wcale rozpoznawalna za granicą), a koncentrują się
na marce Krakowa (obecnie, jak na polskie warunki,
rozpoznawalnej bardzo dobrze).
• Projekty zaliczone do grupy eventów promocyjnych zasługują na ogólnie pozytywną ocenę,
z uwagi na wysoki merytoryczny poziom poszczególnych przedsięwzięć. Można jednak odnieść wrażanie,
że projekty o takim charakterze powinny być oceniane raczej na tle innych imprez kulturalnych, które
otrzymały wsparcie, np. w ramach osi 3. MRPO.
2.1.4 Zapotrzebowanie na wsparcie w przyszłości
Przedstawiona powyżej ocena daje podstawy do sformułowania rekomendacji, że Działanie 8.1, w obecnej
formie, nie powinno być utrzymane w kolejnej perspektywie finansowej. Z uwagi jednak na pozytywną
ocenę części projektów oraz wagę przypisaną promocji
międzynarodowej w projekcie Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-20203, rekomendacje warto
zróżnicować w zależności od typu przedsięwzięć.

3 Projekt nr 4 dokumentu z dn. 17.06 2011.
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• Niewątpliwie powinno być także podtrzymane
wsparcie dla przedsięwzięć promujących turystyczno-kulturalną ofertę regionu. W tym jednak przypadku należy gruntownie przemyśleć
założenia interwencji, aby charakteryzowała się
większą efektywnością niż w bieżącej perspektywie finansowej.
» W świetle zapisów projektu SRWM (Działania
2.4.3 Aktywna i skuteczna promocja oraz wsparcie regionalnej oferty przemysłów czasu wolnego,
w szczególności markowych produktów turystycznych
i wydarzeń kulturalnych, w tym artystycznych i twórczych oraz 7.4.1 Sprawny i skuteczny marketing
terytorialny oparty na jednolicie zdefiniowanej marce
Małopolski) konieczne będzie opracowanie
średniookresowego planu marketingowego
województwa, z którym potencjalni beneficjenci będą musieli wykazać spójność. Plan
marketingowy powinien określać także grupy
docelowe, w przypadku których ewentualne
kampanie będą najbardziej efektywne – pozwoli
to na koncentrację (prawdopodobnie bardzo
ograniczonych środków). Centralne miejsce powinny ciągle zajmować działania o charakterze
wizerunkowym, ponieważ działania realizowane obecnie stanowią jedynie kroplę w morzu
potrzeb.
» Należy także premiować projekty o jak największej skali oddziaływania (jak największy budżet
i okres realizacji), które pozwolą na wytworzenie przekazu o wystarczającej intensywności.
Wydaje się, że istnieje tutaj pole do zwiększenia aktywności samorządu województwa,
którego rola w tym obszarze mogłaby zostać
podniesiona, np. poprzez realizację projektu
indywidualnego.
» Interwencja w obszarze promocji turystyczno-kulturalnej mogłaby przyjąć formę dodatkowego
działania w ramach odpowiednika obecnej
osi 3.
• Zgodnie z wcześniejszą sugestią, projekty polegające
na realizacji eventów powinny mieć szansę na ubieganie
się o dofinansowanie razem z innymi imprezami
o charakterze kulturalnym, przy czym za udowodnienie wpływu na promocję regionu mogą być
premiowanie dodatkowymi punktami w procedurze
konkursowej.
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• Wsparcie promocji gospodarczej regionu powinno
być w następnym okresie programowania kontynuowane. Należy zagwarantować finansowanie
zarówno dla kampanii wizerunkowych, jak i działań
polegających na stymulowaniu napływu BIZ oraz
wspomaganiu małopolskich eksporterów. Ponieważ
w nowej wersji Strategii promocja gospodarcza wpisana została jako element obszaru 1 (Działania 1.3.7
Aktywna promocja zewnętrzna Małopolski jako regionu
wiedzy i kreatywności oraz 1.5.5 Rozwój systemu obsługi

inwestycji oraz promocja przedsiębiorczości, w tym społecznej odpowiedzialności biznesu), warto rozważyć, czy
dla projektów tego typu nie powinno się wyodrębnić
dedykowanego im działania – w nowym programie
operacyjnym.
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2.1.5 Studia przypadków
Studium przypadku – Produkt muzealny
w wybranych miastach świata – promocja szlaków
muzeów w Europie
Kraków jest jednym z najbardziej atrakcyjnych, z punktu
widzenia turystycznego, miast w Polsce. W celu lepszej
promocji muzeów, które są nie zawsze rozpoznawalne,
stworzono sześć szlaków tematycznych – proponowanych tras wycieczkowych – łączących muzea o podobnej
tematyce. Są to: Hity Krakowskich Muzeów, Sztuka Młodej
Polski, Szlak Nauki i Wiedzy, Szlak Kultury Żydowskiej, Życie
Dawniej oraz Zamki w Małopolsce. Dzięki temu możliwe
jest wykorzystanie efektów synergii – efektywna promocja poprzez zestawienie mniej znanych miejsc z tymi
najpopularniejszymi.
Informacje o projekcie
Przedmiot
projektu

Kampania marketingowa Szlaku Muzeów
Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

Realizacja projektu

Działanie

Wartość całkowita

Dofinansowanie

2010

8.1

1 687 000 zł

1 040 250 zł

Głównym celem projektu jest stworzenie marki Szlaków
Turystycznych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Kampania ma zachęcić potencjalnych turystów do odwiedzenia
regionu, a także przyczynić się do wzrostu rozpoznawalności Małopolski i Krakowa. W perspektywie długookresowej celem jest rozwój turystyki kulturalnej.
Produkty
projektu

Konferencja oraz
promocja w Krakowie
Udział w targach
zagranicznych

Liczba odbiorców

Nowo powstałe
miejsca pracy

850 uczestników
kampanii

-
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Ocena

Projekt promocji krakowskich muzeów należy ocenić
jednoznacznie wysoko. Wydaje się, że choć Krakowski
Obszar Metropolitalny należy do najczęściej odwiedzanych
zakątków Polski, to w dalszym ciągu ma duży potencjał
wzrostu liczby turystów – wymaga to jednak nakładów
finansowych na promocję regionu. Za szczególnie pozytywny aspekt projektu należy uznać zaprezentowanie
oferty kilku muzeów jednocześnie. Takie podejście, jak
i zestawianie mniej znanych szerokiej opinii publicznej
instytucji, jak Muzeum Farmacji, z innymi – o uznanej
pozycji – np. Kopalnią w Wieliczce, gwarantuje osiągnięcie
efektu synergii.
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Studium przypadku – Małopolska w akcji
– kampania promocyjna na wybranych rynkach
zagranicznych przy wykorzystaniu wizerunku
małopolskich sportowców
Informacje o projekcie
Przedmiot
projektu

Kampania reklamowa z wykorzystaniem
wizerunków popularnych sportowców

Realizacja projektu

Działanie

Wartość całkowita

Dofinansowanie

2009-2011

8.1

2 000 000 zł

1 500 000 zł

Pomimo rosnącej liczby turystów, potencjał turystyczny
Małopolski pozostaje niewykorzystany. Badania wykazują,
że rozpoznawalność regionu, zwłaszcza poza granicami
kraju, jest niska – nazwę Małopolska rozpoznaje zaledwie
5% obcokrajowców.
Do zwiększenia liczby turystów odwiedzających Małopolskę przyczynić się mają dwa cele szczegółowe: wykreowanie wizerunku regionu oraz promocja sukcesów
małopolskich sportowców. Poprzez wzrost dochodów
w sektorze turystycznym projekt może przyczynić się
pozytywnie do rozwoju gospodarczego województwa
małopolskiego.
Efekty rzeczowe
projektu

Liczba odbiorców

Nowo powstałe
miejsca pracy

Kampania marketingowa
z udziałem popularnych
małopolskich sportowców

2 120 400

-

Ocena

Projekt przeprowadzenia szerokiej kampanii wizerunkowej województwa małopolskiego należy ocenić pozytywnie. Wykorzystanie w promocji regionu najpopularniejszych sportowców wydaje się słusznym krokiem, nie
tylko ze względu na ich wartość marketingową, ale także
z powodu szansy przedstawienia regionu jako miejsca
atrakcyjnego dla fanów aktywnych form wypoczynku.
Dobrym krokiem jest także wykorzystanie w promocji Internetu, obecnie najpopularniejszego i najszybciej
rozwĳającego się medium, pozwalającego na dotarcie do
ogromnej liczby odbiorców.
Studium przypadku – Prezentacja oferty
województwa małopolskiego na zagranicznych
targach turystycznych
Informacje o projekcie
Przedmiot
projektu

Promocja województwa małopolskiego
jako regionu turystycznego na targach
zagranicznych

Realizacja projektu

Działanie

Wartość całkowita

Dofinansowanie

2010-2012

8.1

1 921 658 zł

1 441 243 zł
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Brak zintegrowanej i nowatorskiej kampanii promującej region skutkuje brakiem wzrostu liczby turystów.
Drugim istotnym problemem województwa jest fakt, iż
celem podróży aż 90% odwiedzających Małopolskę jest
Kraków. Miasto to bez wątpienia ma ogromny potencjał
turystyczny, umożliwiający jego dalszy rozwój. Niestety,
jednocześnie nie są doceniane dostatecznie pozostałe
zakątki województwa.
Bezpośrednim celem projektu jest poprawa wizerunku
województwa małopolskiego w oczach zagranicznych
turystów oraz zwiększenie jego rozpoznawalności.
Efekty rzeczowe
projektu

Udział w 32 targach
zagranicznych oraz 16
wizytach studyjnych

Liczba odbiorców

Nowo powstałe
miejsca pracy

100 000 zwiedzających

-

Ocena

Projekt Małopolskiej Organizacji Turystycznej należy
ocenić pozytywnie. Kampania promocyjna została skierowana do grup o największym potencjale wpływu na
wzrost liczby turystów. Udział w targach turystycznych
pozwala na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z touroperatorami oraz potencjalnymi turystami. Na szczególnie
wysoką ocenę zasługuje udział w wizytach studyjnych
– przeznaczone są one dla wyselekcjonowanej grupy
odbiorców – dziennikarzy i organizatorów wycieczek.

Efekty rzeczowe
projektu

Pomysłodawca projektu, MARR, jest również beneficjentem dwóch innych projektów – „Invest in Małopolska”
oraz „Promocja Małopolskiej Oferty Eksportowej na
arenie międzynarodowej” w Działaniu 8.1, których projekt
„Business in Małopolska” jest logiczną kontynuacją, związaną z rozbudową, aktualizacją i administrowaniem aplikacji dostępnych na stronie www.businessinmalopolska.
com oraz stworzeniem spotów reklamowych, będących
zwieńczeniem wymienionych powyżej projektów.
Utrwalenie marki gospodarczej Małopolski na
arenie międzynarodowej poprzez promocję
potencjału inwestycyjnego i eksportowego
Małopolski

Realizacja projektu

Działanie

Wartość całkowita

Dofinansowanie

2010-2011

8.1

1 194 977 zł

896 233 zł

Celem projektu jest stworzenie spójnego, kompleksowego
systemu współpracy instytucji regionalnych dla skutecznej promocji gospodarczej regionu, a przede wszystkim
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Nowo powstałe
miejsca pracy

6,5 mln

-

Ocena
Projekt wzmacnia więzi pomiędzy najbardziej znaczącymi
podmiotami w regionie, tj. Urzędem Marszałkowskim
Województwa Małopolskiego i MARR S.A., realizującymi
działania promocyjne na rzecz Małopolski, co długofalowo
doprowadzić ma do realizacji spójnej i konsekwentnej
polityki promocyjnej oraz wzmocnienia potencjału gospodarczego regionu. Działalność beneficjenta nastawiona
jest na zwiększenie zainteresowania województwem
potencjalnych inwestorów, zagranicznych importerów, jak
również służyć będzie wykreowaniu wizerunku regionu,
opartego na poczuciu tożsamości i atrakcyjności. Projekt
doprowadzić ma również do popularyzacji i zwiększenia
liczby odwiedzin strony internetowej www.businessinmalopolska.com oraz zwiększenia poziomu inwestycji
zagranicznych, mierzonych wzrostem liczby podmiotów
gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego.
Studium przypadku – Invest in Małopolska
Działania promujące bezpośrednie inwestycje
zagraniczne w Małopolsce

Realizacja projektu

Działanie

Wartość
całkowita

Dofinansowanie

2008-2009

8.1

1 296 693

867 250 zł

Główne problemy, jakie występują w dziedzinie promocji regionu (zdiagnozowane m.in. w Strategii Rozwoju
Województwa) to brak koordynacji działań marketingowych instytucji takich, jak: MARR, KPT i UMWM oraz
brak podmiotu kształtującego politykę promocyjną. Te
czynniki powodują, że potencjał województwa pozostaje
niewykorzystany. W szczególności dotyczy to, niezmiernie
ważnych dla rozwoju gospodarczego Małopolski, bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Ich wartość od kilku lat
stale rośnie, jednak dynamika zmian zmniejsza się.
Głównym celem projektu jest wykreowanie marki Małopolski oraz, w konsekwencji, wzmocnienie pozycji regionu
na arenie międzynarodowej. Bezpośrednio przyczynić się
do tego mają m.in.: przygotowanie materiałów reklamowych i działania promocyjne na rynkach zagranicznych.
W długim okresie realizacja projektu zaowocować powin-
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Informacje o projekcie

Liczba odbiorców

Wizerunkowa kampania
promocyjna w telewizji
o międzynarodowym
zasięgu

Przedmiot
projektu

Studium przypadku – Business in Małopolska

Przedmiot
projektu

podnoszenie standardów obsługi inwestorów i wsparcie
procesów internacjonalizacji oferty małopolskich przedsiębiorstw.
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na wzrostem liczby i wartości bezpośrednich inwestycji
zagranicznych w województwie małopolskim.
Produkty projektu

10 wydarzeń promocyjnych
Strona internetowa Business
In Małopolska

Liczba odbiorców

386 uczestników
100 000 odsłon strony

Nowo powstałe
miejsca pracy

-

Ocena
Projekt promocji bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Małopolsce ocenić należy jednoznacznie wysoko.
Wzrost wartości BIZ i związany z nim napływ kapitału
mogą być szczególnie istotnym czynnikiem rozwoju regionalnego, będą oddziaływać pozytywnie także na regionalny rynek pracy i pozycję konkurencyjną województwa. Za
trafne posunięcie uznać należy zwłaszcza wykorzystanie
do promocji technologii internetowych, obecnie najdynamiczniej rozwĳającego się nośnika reklamowego, a także
podjęcie działań w krajach, które mogą być potencjalnie
ważnymi partnerami biznesowymi.

2.2 Działanie 8.2

WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA

2.2.1 Kontekst realizacji
Zakres interwencji w Działaniu 8.2 MRPO wynika w największym stopniu z diagnozy społeczno-ekonomicznej
potencjału Małopolski przedstawionej w Strategii Rozwoju
Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013. W dokumencie tym mocno zaakcentowano korzyści płynące
ze współpracy międzyregionalnej/międzynarodowej,
podkreślając specyficzną sytuację regionu. Wielokrotnie
zwrócono uwagę na udział województwa małopolskiego
w europejskich sieciach współpracy oraz niekwestionowane korzyści z niej czerpane. Główne kierunki geograficzne współpracy, wg Priorytetów Współpracy Zagranicznej
Województwa Małopolskiego, to:
• kraje UE-15 (Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, a dodatkowo Szwecja, Austria, Wielka Brytania,
Holandia, Irlandia);
• kraje Europy Środkowej i Wschodniej (Słowacja, Czechy, Węgry, Słowenia, Chorwacja, Bułgaria, Rumunia,
Ukraina, Białoruś, państwa bałtyckie, Mołdowa).
Jako cele Działania 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy określono:
• wzrost konkurencyjności i atrakcyjności Małopolski
na rynku krajowym i zagranicznym;
• wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarczego
poprzez aktywny udział Województwa Małopolskiego
w działaniach realizowanych w ramach europejskich
sieci współpracy.
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Katalog wnioskodawców uprawnionych do aplikowania
został określony w taki sposób, żeby projekty mogły być
realizowane w różnorodnych obszarach tematycznych, takich jak: edukacja, gospodarka, turystyka, kultura, ochrona
środowiska, ochrona zdrowia. W Działaniu 8.2 można
było realizować tzw. projekty miękkie, nieinwestycyjne, nie generujące dochodu. Do katalogu form wsparcia
należały:
• organizacja wizyt studyjnych;
• organizacja staży, szkoleń, konferencji, warsztatów
w celu wymiany doświadczeń i podniesienia kompetencji uczestników;
• wypracowanie modeli/wytycznych/strategii – w oparciu o poznane, w ramach projektu, rozwiązania zagraniczne – gotowych do wdrożenia na gruncie polskim
przez zainteresowane podmioty/instytucje z terenu
Małopolski;
• wymiana grup młodzieży z małopolskich szkół różnego
szczebla oraz organizacji z sektora pozarządowego
prowadząca do wzmocnienia więzi europejskich oraz
poznania tradycji, kultury i zwyczajów partnerów,
• utworzenie nowych sieci współpracy/przystępowanie do już istniejących sieci (spotkania organizacyjne,
określenie zasad i celów funkcjonowania sieci, utworzenie platformy wymiany informacji, w szczególności
utworzenie strony internetowej);
• animowanie pracy sieci, np. poprzez organizację wystaw, spotkań, warsztatów, seminariów.
Zgodnie z zapisami MRPO aktywizowanie małopolskich
podmiotów powinno prowadzić do:
• tworzenia nowych, innowacyjnych rozwiązań zwiększających konkurencyjność regionu na tle innych regionów;
• podnoszenia kwalifikacji uczestników projektów oraz
mieszkańców regionu;
• zbliżenia kultur poprzez lepsze poznanie tradycji, kultury i zwyczajów partnerów/przełamywanie barier
i stereotypów we współpracy;
• wymiany doświadczeń, wiedzy, know-how oraz dobrych praktyk;
• poprawy funkcjonowania jednostek administracji samorządowej;
• wspólnego identyfikowania zagrożeń i poszukiwania
rozwiązań (wspólne stanowiska);
• podejmowania wspólnych inicjatyw w obszarze Europy Środkowej i Wschodniej, m.in. w ramach Grupy
Wyszehradzkiej;
• udziału w tworzeniu europejskich standardów w odniesieniu do kluczowych zagadnień związanych z tworzeniem się nowej Europy;
• podejmowania inicjatyw mających na celu prezentację
i promocję Małopolski, budowanie jej pozytywnej
marki.
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Wykres 3. Struktura dofinansowania według typu beneficjenta
– wartość podpisanych umów

5,7%

Wykres 4. Struktura dofinansowania według typu beneficjenta
– liczba podpisanych umów

2,9%
jednostki samorządu terytorialnego

jednostki samorządu terytorialnego

1
4

administracja rządowa
24,8%

13,3%

administracja rządowa

4
zakłady opieki zdrowotnej

zakłady opieki zdrowotnej
2

instytucje kultury
15,5%
18,9%

3

szkoły wyższe

szkoły wyższe

2

organizacje pozarządowe

18,9%

organizacje pozarządowe

5

instytucje otoczenia biznesu

instytucje otoczenia biznesu

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

Wykres 5. Struktura dofinansowania według typu projektu – wartość
podpisanych umów

12%

Wykres 6. Struktura dofinansowania według typu projektu – liczba
podpisanych umów

2

kultura

kultura

2

innowacje i technologie

innowacje i technologie

13%
42%

9

ochrona zdrowia
4

turystyka i ochrona środowiska

14%
19%

instytucje kultury

bezpieczeństwo publiczne/
administracja

turystyka i ochrona środowiska
4

Źródło: opracowanie własne

ochrona zdrowia

bezpieczeństwo publiczne/
administracja

Źródło: opracowanie własne

2.2.2 Dotychczasowa realizacja
Na realizację Działania 8.2 przeznaczono stosunkowo
niewielką pulę środków – alokacja wynosiła nieco ponad
7 mln euro, tj. ok. 23 mln zł. Stanowi to 0,39% środków
całego MRPO, co plasuje to Działanie na ostatnim miejscu
pod względem alokacji środków w całym Programie.
4 Wymienionych szczegółowo w dokumencie Priorytety Współpracy
Zagranicznej Województwa Małopolskiego.
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Dotychczas rozdysponowano prawie 16 mln zł, co umożliwiło wsparcie łącznie 21 projektów, z których wszystkie
otrzymały dofinansowanie w procedurze konkursowej.
Tabela 6. Działanie 8.2 – struktura finansowa
Środki (w zł)

%

Rozdysponowane środki

15 866 913

69

Niewykorzystane środki

7 133 086

31

Łącznie

22 999 999

100

Źródło: opracowanie własne

Od początku wdrażania Działania zorganizowano dwa
nabory konkursowe, w których złożono łącznie 62 wnioski
aplikacyjne. W pierwszym naborze dofinansowanie otrzymały 2 projekty, w drugim 19. Pozostałe przedsięwzięcia
zostały odrzucone na etapie oceny formalnej, bądź uzyskały zbyt mało punktów podczas oceny merytorycznej.
Do momentu rozpoczęcia niniejszej ewaluacji zostało
zawartych 12 umów o dofinansowanie, w przypadku
kolejnych 9 Zarząd Województwa Małopolskiego podjął
pozytywne decyzje w sprawie przyznania środków.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA

Szczególnie pożądane projekty miały być realizowane
nie tylko z instytucjami z regionów partnerskich Województwa Małopolskiego4, ale również miały podejmować
i promować najważniejsze dla województwa idee:
• partnerstwo publiczno-prywatne;
• gospodarcze przedstawicielstwo Małopolski za granicą;
• turystykę wiejską;
• finansowanie, mecenat, sponsoring i promocję przedsięwzięć kulturalnych;
• produkty turystyczne;
• odnawialne źródła energii;
• zarządzanie polityką regionalną;
• zarządzanie służbą zdrowia.
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Typ 1.

Kultura

Liczba projektów

9

Łączna wartość

8 068 692 zł (42% rozdysponowanych środków)

Zidentyfikowane problemy

Zakres rzeczowy

Oczekiwane efekty

• brak aktywnej partycypacji w życiu kulturalnym
Europy

• przystąpienie do sieci już istniejących bądź
tworzenie nowych

• brak konkretnych rozwiązań, doświadczeń
i wiedzy, dostępnych na arenie europejskiej

• wizyty studyjne

• zwiększenie mobilności pracowników

• niewystarczająca współpraca międzyregionalna
w zakresie wymiany kulturalnej

• konferencje
• warsztaty

• zacieśnienie współpracy międzyregionalnej poprzez
organizację wspólnych wydarzeń kulturalnych

• niewystarczające rozwiązania (edukacyjne, oferty
kulturalnej) kierowane do dzieci i młodzieży

• wymiana dobrych praktyk poprzez udział w sieciach
branżowych

• eventy kulturalne
• wymiany (staże)
• publikacje
BENEFICJENCI
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Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie,
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Tarnowska Fundacja Kultury w Tarnowie, Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski Oddział w Tarnowie
Partnerzy (kierunki geograficzne)

Zasięg projektów

kraje UE (Austria – 1; Czechy – 5; Francja – 5; Holandia – 3; Litwa – 1; Niemcy
– 3; Słowacja – 3; Słowenia – 1; Węgry – 2; Wielka Brytania – 2; Włochy – 2),
poza UE (Rosja – 1; Ukraina – 3)

lokalny – 2
subregionalny – 7 (współpraca międzynarodowa)

Wszystkie dofinansowane przedsięwzięcia wpisują się
w złożenia Działania 8.2, tj. polegają, w mniejszym lub
większym zakresie, na stymulowaniu współpracy ponadregionalnej. Jednocześnie, wsparte projekty charakteryzuje duże zróżnicowanie tematyczne. Badając
dotychczasową strukturę interwencji, z punktu widzenia
zakresu przedmiotowego, wyróżnić można następujące
typy przedsięwzięć:
• typ 1 – kultura (projekty obejmujące wydarzenia
kulturalne lub takie, których beneficjentami są instytucje kultury);
• typ 2 – innowacyjność i technologie (projekty
związane z rozwojem nowoczesnych technologii,
badaniami i rozwojem);
• typ 3 – ochrona zdrowia (projekty realizowane
przez zakłady opieki zdrowotnej);
• typ 4 – turystyka/ochrona środowiska (projekty
związane z rozwojem produktów turystycznych i/
lub z dziedzictwem naturalnym i szeroko rozumianą
ochroną środowiska);
• typ 5 – bezpieczeństwo publiczne/administracja
(projekty polegające na usprawnieniu funkcjonowania
organów administracji publicznej).
Najliczniejszą grupę stanowią projekty realizowane
w obszarze kultury (9 przedsięwzięć) – na wsparcie
tego typu inwestycji przeznaczono także największą
część dostępnych środków (42% wartości wszystkich
projektów w Działaniu 8.2). Pozostała część środków
została stosunkowo równomiernie rozdzielona pomiędzy
pozostałe typy.
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Beneficjenci projektów realizowanych w obszarze kultury jako problem definiowali najczęściej brak aktywnej partycypacji instytucji województwa małopolskiego
w życiu kulturalnym Europy, co przekłada się na zacofanie
i nienadążanie za światowymi trendami w tej dziedzinie.
Oznacza to także pozostawanie poza ważnymi, ogólnoświatowymi wydarzeniami kulturalnymi, a to z kolei
zmniejsza atrakcyjność oferty z punktu widzenia potencjalnych odbiorców. Beneficjenci podnosili również kwestię braku odpowiedniej oferty przeznaczonej dla dzieci
i młodzieży. Ta grupa wiekowa w szczególności oczekuje
nowoczesnych i atrakcyjnych rozwiązań, które mogą
zachęcić ją do korzystania z kultury wyższej.
Zgodnie z deklaracjami beneficjentów, rozwiązaniem
wymienionych wyżej problemów jest przystąpienie do
istniejących lub utworzenie nowych sieci współpracy5. Planowany udział w tego typu strukturach pozwoli zwiększyć
częstotliwość i regularność wymiany doświadczeń z zagranicznymi partnerami i umożliwi nadążenie za trendami
obserwowanymi za granicą. Patrząc na wsparte projekty
z szerszej perspektywy, należy także oczekiwać wzmocnienia wizerunku Małopolski jako regionu nowoczesnego,
otwartego na przyjmowanie nowych rozwiązań oraz
aktywnie uczestniczącego w istniejących strukturach.
Na przykład Narodowy Teatr Stary w Krakowie uzyskał
dofinansowanie na wzmocnienie swojej pozycji w eu5 Kryteria wyboru projektów uznawały przedsięwzięcie za sieciowe pod warunkiem, że w projekt zaangażowany był co najmniej
jeden partner z Małopolski i co najmniej dwóch partnerów zagranicznych, w szczególności z różnych państw członkowskich Unii
Europejskiej.
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Typ 2.

Innowacyjność i technologie

Liczba projektów

2

Łączna wartość

2 705 957 zł (14% rozdysponowanych środków)

Zidentyfikowane problemy

Zakres rzeczowy

• brak świadomości i potrzeby oraz negatywna
postawa społeczeństwa wobec OŹE

• szkolenia

• rozwĳanie i wzmacnianie sieci współpracy w obszarze
life-science

• konferencje

Oczekiwane efekty

• opracowanie modelowego rozwiązania
współpracy

• wizyty studyjne

• opracowanie nowoczesnych narzędzi
marketingowych

• publikacja

• rozszerzenie i wzmocnienie współpracy
międzyregionalnej

• warsztaty
• staże
• bus OŹE
BENEFICJENCI

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. w Krakowie
Partnerzy (kierunki geograficzne)

Zasięg projektów

kraje UE (Austria – 1; Dania – 1; Francja – 1; Hiszpania – 1; Łotwa – 1;
Niemcy – 1; Węgry – 1) poza UE (Ukraina – 1)

lokalny – 1 (współpraca międzynarodowa)
subregionalny – 1 ( współpraca międzynarodowa)

ropejskiej sieci teatrów MITOS21. Z kolei Małopolskie
Centrum Kultury „Sokół” zdecydowało się przystąpić do
już istniejącej, elitarnej sieci instytucji związanych z operą,
natomiast Związek Polskich Artystów Plastyków otrzymał środki na stworzenie nowej platformy współpracy.
Warto także zwrócić uwagę na projekty, które nie polegają na włączeniu instytucji-beneficjentów do formalnej
sieci współpracy (w rozumieniu kryteriów wyboru), lecz
obejmują dwu- lub wielostronną wymianę doświadczeń
z zagranicznymi instytucjami kultury. Przykładami takich
projektów są przedsięwzięcia zgłoszone przez Akademię
Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Tarnowską
Fundację Kultury oraz Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie.
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Drugim ze zidentyfikowanych typów projektów są przedsięwzięcia związane z szeroko pojętą nauką i innowacyjnością Małopolski. Można do niego zaliczyć dwa działania,
których beneficjentami są Akademia Górniczo-Hutnicza
oraz Klaster LifeScience. W pierwszym przypadku, jako
podstawowy problem wnioskodawca zidentyfikował niski poziom wykorzystania odnawialnych źródeł energii
w województwie małopolskim oraz generalnie niską
świadomość społeczeństwa w tym zakresie w skali całego kraju. Jednocześnie, w związku z dużym doświadczeniem niektórych państw europejskich w stosowaniu
odnawialnych źródeł energii, wskazano na potencjalną
możliwość skorzystania z wiedzy zgromadzonej m.in.
w Danii i na Węgrzech. W tym celu Akademia Górniczo-Hutnicza wystąpiła o wsparcie projektu polegającego na
stworzeniu sieci współpracy na rzecz odnawianych źródeł
energii. Pozyskane środki pozwolą m.in. na wdrożenie
w Małopolsce dobrych praktyk w zakresie promowania
OŹE na poziomie regionalnym, co będzie możliwe m.in.
dzięki szkoleniom, konferencjom i opracowaniu specjalistycznego podręcznika. Niezależnie od tworzonej sieci
współpracy, w ramach projektu powstanie także bus
OŹE, który docelowo odwiedzi wszystkie powiaty Małopolski, gdzie (szczególnie na terenach wiejskich) będzie
informować o korzyściach wynikających ze stosowania
odnawialnych źródeł energii.
W przypadku drugiego z projektów zaliczonych do tej
grupy, benefi cjent, jako główny powód ubiegania się
o dofinansowanie w Działaniu 8.2, wskazał konieczność

WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA

Większość wybranych do dofinansowania projektów z obszaru kultury zawiera zarówno komponent edukacyjny, jak
i zakłada organizację wydarzeń (eventów) kulturalnych,
np. projekt Europejskiego Forum Kultury. Katalog podejmowanych działań należy uznać za stosunkowo szeroki
– wszystkie wsparte przedsięwzięcia obejmują więcej
niż trzy formy wymiany doświadczeń, m.in. warsztaty,
staże, organizację lub udział w konferencjach, przygotowanie publikacji, organizację seminariów czy wizyt
studyjnych. Komponenty edukacyjne projektów obejmują
także międzyregionalną wymianę wolontariuszy. Opisując
oczekiwane oddziaływanie wspartych przedsięwzięć,
beneficjenci wskazywali zasadniczo na dwie grupy odbiorców. Pierwszą z nich są bezpośredni uczestnicy wymiany
doświadczeń z zagranicznymi parterami, przede wszystkim pracownicy instytucji-beneficjentów. Drugą grupę
(bardziej liczną i ważniejszą z punktu widzenia interwencji
publicznej) stanowią klienci wspartych podmiotów, którzy

skorzystają przede wszystkim na wzbogaconej, dzięki
realizacji projektów, ofercie kulturowej.
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Typ 3.

Ochrona zdrowia

Liczba projektów

2

Łączna wartość

3 624 725 zł (19% rozdysponowanych środków)

Zidentyfikowane problemy

Zakres rzeczowy

• brak wystarczającej rejestracji przez system rzadkich
chorób

• staże

• brak ustrukturalizowanej wymiany wiedzy
i doświadczeń w specjalistycznych dziedzinach
medycznych

• budowa platformy internetowej

• niewystarczający poziom standardów leczenia

Oczekiwane efekty

• utworzenie międzynarodowych zespołów
koordynacyjnych poprzez udział, aktywizację
i mobilizację środowiska

• udział w konferencjach
• publikacje

• zwiększenie doświadczenia i wymiana wiedzy
(doświadczenia kliniczne)

• warsztaty
• wizyty studyjne
• wideokonferencje
BENEFICJENCI

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie, Boni Fratres Cracoviensis Sp. z o.o.
Partnerzy (kierunki geograficzne)

Zasięg projektów

kraje UE (Litwa – 1; Łotwa – 1, Słowacja – 1, Czechy- 1; Austria – 1)

regionalny – 2 (współpraca międzynarodowa)

WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA

otwarcia Klastra LifeScience na współpracę zagraniczną.
Jest to jedyny sposób podniesienia jego konkurencyjności
oraz zwiększenia skali oddziaływania. Oczekiwane efekty zostaną osiągnięte dzięki działaniom prowadzonym
w dwóch etapach. W pierwszej kolejności planowane jest
zwiększenie własnego potencjału pracowników klastra
w zakresie współpracy międzynarodowej (warsztaty,
program stażowy). Następnie beneficjent planuje podjęcie aktywnych działań na arenie międzynarodowej, m.in.
organizację w Krakowie dwóch konferencji poświęconych
zarządzaniu innowacjami i life-science oraz uczestnictwo
w zagranicznych wydarzeniach o podobnym charakterze.
Docelowo realizacja projektu powinna przyczynić się do
podniesienia kompetencji bezpośrednich uczestników
działań oraz do wzmocnienia pozycji klastra na szczeblu
europejskim.
Kolejna grupa projektów obejmuje dwa przedsięwzięcia
zgłoszone przez małopolskie szpitale. Pomimo różnic,
z medycznego punktu widzenia (współpraca w zakresie
kardiologicznych chorób sierocych, współpraca w zakresie
rozwoju nowych metod leczenia chorób naczyniowych),
obydwa projekty charakteryzują się zbliżonym zakresem
rzeczowym. Sformułowano także w stosunku do nich
podobne cele.
Obaj beneficjenci (Krakowski Szpital Specjalistyczny im.
Jana Pawła II oraz Boni Fraters Cracoviensis) uznali, że
jakość i dostępność części świadczonych przez nich usług
medycznych jest niezadowalająca. W przypadku chorób naczyniowych dużym wyzwaniem jest konieczność
rozwoju nowych metod opieki nad pacjentem, w tym
wprowadzenie nowoczesnych, mniej inwazyjnych technik
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chirurgicznych oraz bardziej skutecznej profilaktyki. Z kolei leczenie sierocych chorób kardiologicznych, z uwagi na
rzadki charakter tego typu przypadłości, nie jest obecnie
w Małopolsce w wystarczający sposób usystematyzowane. Świadomość lekarzy na poziomie lokalnym jest
stosunkowo niska, przez co mieszkańcy bardziej peryferyjnych części regionu mogą być pozbawieni dostępu
do świadczeń medycznych w tym zakresie, brakuje także
odpowiednich procedur organizacyjnych.
Beneficjenci uznali, że sposobem na wyjście naprzeciw
wymienionym powyżej problemom jest stworzenie międzynarodowych sieci współpracy, do których włączeni
zostaną także partnerzy lokalni/regionalni. Kooperacja
z zagranicznymi szpitalami pozwoli przede wszystkim na
podniesienie kompetencji personelu medycznego (dzięki
udziałowi w warsztatach, stażach w renomowanych zagranicznych placówkach i konferencjach) oraz wymianę
doświadczeń związanych z organizacją i zarządzaniem
procedurami medycznymi. W efekcie należy oczekiwać
poprawy jakości usług świadczonych przez obie wsparte instytucje. Beneficjenci przewidują także wzrost ich
dostępności.
Cztery spośród dofinansowanych w Działaniu 8.2 projektów polegają na nawiązaniu międzynarodowej lub
międzyregionalnej współpracy w zakresie turystyki
i ochrony środowiska. Wspólnym elementem wszystkich
tych przedsięwzięć było zwrócenie przez beneficjentów
uwagi na duży i częściowo niewykorzystany potencjał
turystyczny województwa małopolskiego. Uznali oni
także, że potencjał ten można w pełni zagospodarować,
nawiązując współpracę z zagranicznymi partnerami, po-
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Typ 4.

Turystyka/ochrona środowiska

Liczba projektów

4

Łączna wartość

2 565 790 zł (13% rozdysponowanych środków)

Zidentyfikowane problemy

Zakres rzeczowy

Oczekiwane efekty

• brak rozpoznawalnych, markowych produktów
turystycznych

• konferencje

• niedostosowanie produktów turystycznych do
rosnących oczekiwań klientów

• warsztaty tematyczne

• wypracowanie nowych i promocja obecnych
produktów turystycznych, opracowanie strategii
marketingowych

• spotkania integracyjne i organizacyjne

• podniesienie kompetencji uczestników projektów

• niska jakość zarządzania obszarami chronionymi

• wizyty studyjne

• niewykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego
regionu

• międzynarodowe seminaria

• stworzenie nowej, stałej sieci współpracy
międzyregionalnej

• brak sieci współpracy w obszarach działalności
turystycznej

• portale z bazą danych

• działania promocyjne

BENEFICJENCI
Powiat Nowotarski; Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP; Województwo Małopolskie – Parki Krajobrazowe; Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”
Partnerzy (kierunki geograficzne)

Zasięg projektów

kraje UE (Bułgaria – 1, Estonia – 1; Łotwa – 1; Portugalia – 1; Finlandia – 1; Słowacja – 3; Włochy – 2; Czechy – 2; Niemcy – 1; Austria – 1;
Węgry – 1)

regionalny – 3 (współpraca międzynarodowa)
subregionalny – 1 (współpraca międzynarodowa)

siadającymi doświadczenie w obszarze kreacji i promocji
markowych produktów turystycznych (projekty zgłoszone przez Powiat Nowotarski i Lokalną Grupę Działania
„Nad Białą Przemszą”), turystyki uzdrowiskowej (projekt
Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP) oraz zarządzania obszarami chronionymi (projekt Województwa
Małopolskiego).

Ostatnią grupą projektów wspartych w Działaniu 8.2 są
cztery przedsięwzięcia zgłoszone przez organy administracji publicznej. Dwa z nich mają na celu poprawę
153

Pozostałe dwa projekty można powiązać z rozwojem
gospodarczym regionu. Przedsięwzięcie realizowane
przez Województwo Małopolskie ma na celu usprawnienie procesów scalania gruntów na terenach wiejskich.
Aby poprawić sprawność funkcjonowania odpowiednich
jednostek administracji samorządowej, beneficjent postanowił rozpocząć współpracę z administracją niemieckiej
Turyngii, skąd docelowo mają zostać zaczerpnięte dobre
praktyki. Z kolei Miasto Kraków otrzymało wsparcie
na projekt zwiększający kompetencje lokalnego samorządu w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego

WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA

Zasadniczo wszystkie projekty w tej grupie obejmują
wymianę doświadczeń z zagranicznymi jednostkami terytorialnymi, przy czym poszczególni beneficjenci zdecydowali się na różne formy współpracy. Przykładowo,
projekt realizowany przez Powiat Nowotarski sprowadzał
się do pojedynczego spotkania uczestników europejskiej
sieci Town Twinning, natomiast przedsięwzięcia zgłoszone
przez Województwo Małopolskie oraz Stowarzyszenie
Gmin Uzdrowiskowych RP zakładają współpracę bardziej
złożoną i długofalową, polegającą m.in. na organizacji wizyt
studyjnych, szkoleń dla uczestników oraz międzynarodowych konferencji poświęconych tematyce turystyki.
Według beneficjentów, zaplanowane działania powinny
doprowadzić do podniesienia kompetencji pracowników
poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za rozwój
turystyki. To z kolei przełoży się na bardziej przemyślaną politykę kreowania konkurencyjnych produktów
turystycznych, odpowiadających lokalnym potencjałom
oraz dopasowanych do potrzeb bardziej wymagających
odbiorców.

szeroko pojętego bezpieczeństwa mieszkańców regionu.
Beneficjenci (Komenda Wojewódzka Państwowej Straży
Pożarnej oraz Komenda Wojewódzka Policji) uznali, że
konieczne jest zwiększenie skuteczności realizowanych
przez nich działań w zakresie ratownictwa drogowego
i bezpieczeństwa publicznego. Będzie to możliwe dzięki
nawiązaniu współpracy z zagranicznymi odpowiednikami poszczególnych instytucji. Wizyty studyjne oraz
wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pozwolą na
wprowadzenie w województwie małopolskim sprawdzonych, zagranicznych rozwiązań oraz na podniesienie
kompetencji pracowników uczestniczących w projekcie. Warto zauważyć, że obydwaj beneficjenci bardzo
silnie akcentowali powiązanie realizowanych projektów
z rozwojem ruchu turystycznego. W przypadku projektu
policji podkreślono konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zagranicznym gościom odwiedzającym Małopolskę.
W przypadku projektu straży pożarnej, na pierwszy plan
wysuwała się potrzeba dostosowania się do rosnącego
natężenia ruchu na drogach województwa.
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Typ 5.

Bezpieczeństwo publiczne/administracja

Liczba projektów

4

Łączna wartość

2 223 470 Zł (12% rozdysponowanych środków)

Zidentyfikowane problemy

Zakres rzeczowy

• wymiana know-how w obszarze
bezpieczeństwa publicznego

• brak wymiany wiedzy, doświadczeń w obszarze
bezpieczeństwa

• konferencje

• brak świadomości i potrzeby scalania gruntów
wiejskich jako elementu polityki rozwoju

• wizyty studyjne

• seminaria

• wypracowanie modelowego programu scalania
gruntów

• ekspertyzy

• brak praktycznych rozwiązań w tworzeniu PPP

Oczekiwane efekty

• opracowanie międzynarodowej platformy
wymiany doświadczeń i bazy PPP

• doradztwo
BENEFICJENCI

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Województwo Małopolskie, Gmina Miejska Kraków
Partnerzy
Zasięg projektów
kraje UE (Francja – 2; Hiszpania – 2; Niemcy – 2; Słowacja – 1; Szwecja
– 1;
Wielka Brytania – 1; Włochy – 1)

(PPP). Beneficjent uznał bowiem, że zakres potrzebnych
inwestycji na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego wykracza poza możliwości finansowe miasta.
Potencjalnym rozwiązaniem tego problemu jest właśnie
PPP, jednak krakowskim urzędnikom brakuje wiedzy
i doświadczenia w korzystaniu z tego typu metod. Uzupełnienie tych braków będzie możliwe dzięki współpracy
z bardziej doświadczonymi, w zakresie PPP, partnerami
z Europy Zachodniej.
Analizy wskaźnikowe
Na podstawie dotychczasowej realizacji Działania 8.2
można z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć,
że założona na etapie programowania wartość docelowa
wskaźnika „liczba projektów realizowanych w ramach
współpracy międzyregionalnej” (50) nie zostanie osiąTabela 7. Działanie 8.2 – analizy wskaźnikowe

WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA

Wskaźnik

Produktu
Liczba projektów
realizowanych
w ramach współpracy
międzyregionalnej
(wskaźnik dla osi
i Działania)
Rezultatu
Liczba partnerów
zagranicznych
zaangażowanych w projekty
współpracy
(wskaźnik dla osi
i Działania)

Wartość
zakładana
(2013)

Prognoza
na podstawie
projektów wybranych
do dofinansowania

regionalny – 3 (współpraca międzynarodowa)
subregionalny – 1 (współpraca międzynarodowa)

gnięta. Dotychczas wsparto 21 przedsięwzięć tego typu.
Zakładając, że w tym Działaniu ogłoszony zostanie jeszcze
jeden nabór konkursowy i zachowana zostanie dotychczasowa przeciętna wartość projektów, ostateczną wartość
wskaźnika można szacować na poziomie 30-31.
Znacznie przekroczony zostanie natomiast poziom wskaźnika rezultatu „liczba partnerów zagranicznych zaangażowanych w projekty współpracy”. Autorzy Programu
określili go na poziomie 12, tymczasem beneficjenci projektów wybranych do realizacji zgłosili już 94 zagraniczne
instytucje partnerskie. Porównując to ze znacznie przeszacowanym wskaźnikiem produktu, wydaje się, że na
poziomie programowania założono, że przynajmniej część
wspartych projektów będzie miała charakter współpracy
międzyregionalnej, ale nie – międzynarodowej. Warto też
zauważyć, że beneficjenci różnie interpretowali definicję tego wskaźnika: w części projektów jako „partnera”
wskazywano każdy zagraniczny podmiot uczestniczący
w przedsięwzięciu, w pozostałych za pojedynczego „partnera” uznawano całą sieć instytucji.
2.2.3 Ocena dotychczasowej interwencji
Komplementarność

50

21

12

94

Wybrane do dofinansowania projekty charakteryzuje
w większości przypadków wysoki poziom komplementarności: rzeczowej (w odniesieniu do działań beneficjentów
lub innych podmiotów) oraz strategicznej (w odniesieniu
do obowiązujących dokumentów strategicznych). Oznacza
to, że beneficjenci byli w stanie wkomponować zadania
związane z rozwojem współpracy międzynarodowej
w specyfikę funkcjonowania poszczególnych instytucji
oraz ich otoczenia.

Źródło: opracowanie własne
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Wykres 7. Komplementarność rzeczowa i strategiczna
dofinansowanych projektów

inne działania
beneficjentów

Wykres 8. Wykorzystywane formy wymiany doświadczeń (liczba
projektów obejmująca daną formę wymiany
doświadczeń)
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Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

Na poziomie rzeczowym beneficjenci najczęściej odwoływali się do działań realizowanych przez siebie lub
przez inne podmioty. Relatywnie rzadziej deklarowano
wzajemne uzupełnianie się dofinansowanych projektów
z inwestycjami wspartymi w innych osiach priorytetowych
MRPO – na tego typu przedsięwzięcia wskazało jedynie
pięciu beneficjentów, m.in. Akademia Górniczo-Hutnicza,
której projekt, poświęcony promocji odnawialnych źródeł
energii, został ściśle powiązany z budową Laboratorium
Edukacyjno-Badawczego Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii w Miękini.

dzięki współpracy z zagranicznymi partnerami. Ważnymi
elementami części projektów były także działania niezwiązane bezpośrednio z udziałem w sieciach współpracy, które beneficjenci włączyli jako uzupełnienie działań
o charakterze kooperacyjnym. Dobrymi przykładami tego
typu rozszerzeń są m.in. autobus pełniący rolę mobilnego centrum informacji o odnawialnych źródłach energii
(bus OŹE) w projekcie realizowanym przez Akademię
Górniczo-Hutniczą oraz lokalne warsztaty szkoleniowe
dla lekarzy w zakresie diagnostyki sierocych chorób kardiologicznych w projekcie zgłoszonym przez Krakowski
Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II.

Kompleksowość
W procedurze konkursowej w Działaniu 8.2 preferowane
były przedsięwzięcia zawierające jak najwięcej form wymiany doświadczeń. Beneficjenci wyszli naprzeciw tym
oczekiwaniom autorów Programu i w większości zgłosili
projekty kompleksowe, których wspólnym elementem
były zazwyczaj wizyty studyjne, warsztaty, konferencje tematyczne oraz publikacje materiałów powstałych
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Partnerzy zagraniczni
Projekty dofinansowane w ramach Działania 8.2 MRPO
charakteryzowały się stosunkowo dużym rozproszeniem
geograficznym partnerów zagranicznych. Wybierając kraje
lub regiony pochodzenia partnerów, beneficjenci zazwyczaj kierowali się kryterium adekwatności doświadczenia
potencjalnych instytucji-współpracowników. Przykładowo,
Województwo Małopolskie uzasadniało wybór samorządu
Turyngii jako partnera tym, że region ten dzieli z Małopolską pewne cechy charakterystyczne (Turyngia leży na
terenie byłej NRD), a jednocześnie może być potencjalnie
cennym źródłem dobrych praktyk w obszarze tematycznym projektu (scalanie gruntów na terenach wiejskich).
Podobnie Akademia Górniczo-Hutnicza jako jednego
z partnerów wybrała instytucje z Danii – kraju o znacznie
większym od Polski doświadczeniu w wykorzystywaniu
i promowaniu odnawialnych źródeł energii.
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Jeśli chodzi o komplementarność strategiczną, to beneficjenci najczęściej wskazywali na dokumenty regionalne,
przede wszystkim Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013, co nie powinno dziwić, z uwagi na
jej ścisłe powiązanie z samym MRPO. Relatywnie rzadziej
pojawiały się odwołania do dokumentów krajowych.
Zaledwie w przypadku trzech projektów zadeklarowano
komplementarność z inicjatywą Regiony na rzecz zmian
gospodarczych – dotyczyło to m.in. przedsięwzięcia zgłoszonego przez Jagiellońskie Centrum Innowacji.
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Wykres 9. Deklarowane kierunki współpracy (liczba projektów,
w których jeden z partnerów pochodził z danego
państwa) 6
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Ocena ogólna
Podsumowując ocenę MRPO w obszarze współpracy
międzyregionalnej, należy spojrzeć na dotychczasową
interwencję z dwóch różnych perspektyw – pojedynczych
projektów oraz całego Działania.

Cz
e
Sł chy
ow
a
Fr cja
an
c
Ni ja
em
c
W y
ęg
Au ry
st
W
ie Uk ria
lk ra
a B in
ry a
ta
n
W ia
ło
Hi ch
sz y
p
Ho ani
la a
nd
Ło ia
tw
a
Lit
Sz wa
w
ec
ja
In
ne

• W przypadku analizy na poziomie projektów istotną
część przedsięwzięć należy uznać za interesujące i nowatorskie w obszarach, w których będą
realizowane. Można oczekiwać, że nawiązanie ponadregionalnej/międzynarodowej współpracy przez
beneficjentów przełoży się pozytywnie na funkcjonowanie poszczególnych instytucji lub przynajmniej na
pewne aspekty ich działalności.

Źródło: opracowanie własne

Dziedziny priorytetowe
Na etapie wyboru projektów preferencyjnie były traktowane projekty realizowane w dziedzinach wskazanych
jako priorytetowe w Uszczegółowieniu MRPO. Analiza
struktury wsparcia z tego punktu widzenia jest uzależniona
od tego, jaką przyjmie się interpretację dziedziny finansowanie, mecenat i promocja przedsięwzięć kulturalnych. Jeśli
uznać, że wszystkie projekty związane z kulturą wpisują
się w tak zdefiniowaną kategorię (co jest uzasadnione
z uwagi na ich „eventowy” charakter), należy uznać, że
prawie wszystkie przyjęte do realizacji przedsięwzięcia
wpisują się w dziedziny priorytetowe. Z drugiej jednak
Tabela 8. Dziedziny priorytetowe w Działaniu 8.2
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strony, negatywnie należy ocenić to, że w dwóch z zaproponowanych w Uszczegółowieniu kategoriach (turystyka
wiejska, gospodarcze przedstawicielstwo Małopolski za granicą) nie otrzymał dofinansowania żaden projekt.

Dziedzina priorytetowa

Liczba projektów

%
przyznanego
wsparcia

Finansowanie, mecenat, sponsoring i promocja przedsięwzięć
kulturalnych

9

42

Zarządzanie służbą zdrowia

2

19

Produkty turystyczne

4

13

Odnawialne źródła energii

1

8

Partnerstwo publiczno-prywatne

1

7

Zarządzanie polityką regionalną

1

7

Gospodarcze przedstawicielstwo
małopolski za granicą

0

0

Turystyka wiejska

0

0

Źródło: opracowanie własne

6 Odcieniem jaśniejszym wyróżniono kraje Grupy Wyszehradzkiej.
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• Trzeba jednak pamiętać, że przyjęte do dofinansowania projekty są stosunkowo niewielkie (zarówno, jeśli chodzi o budżet, jak i o zakres planowanych
działań, liczbę bezpośrednich odbiorców), dlatego
też ich łączne oddziaływanie, nawet jeśli miejscami uzna się je za pozytywne, będzie najprawdopodobniej w ogólnym rozrachunku bardzo
ograniczone. Ten niekorzystny efekt jest dodatkowo
wzmocniony przez to, że przy stosunkowo niskiej alokacji środków na Działanie 8.2, można zaobserwować
silne rozproszenie projektów w ujęciu rzeczowym
(tematyki projektów), jak i geograficznym (krajów,
z przedstawicielami których planowano nawiązać
współpracę).
Powyższe wnioski można dodatkowo uzupełnić, odwołując się bezpośrednio do zapisów Uszczegółowienia MRPO,
w których sformułowano oczekiwania wobec projektów
dofinansowanych w ramach Działania 8.2.
• Cel Działania określono jako wzrost konkurencyjności
i atrakcyjności Małopolski na rynku krajowym i zagranicznym oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarczego regionu poprzez aktywny udział Województwa
Małopolskiego w działaniach realizowanych w ramach
europejskich sieci współpracy. Na uwagę zasługuje
fakt, że tak sformułowany cel ma w istocie charakter
wyłącznie gospodarczy. Tymczasem, przedstawiony wcześniej opis struktury projektów sugeruje, że
bezpośredniego oddziaływania na ekonomiczny
rozwój Małopolski należy się spodziewać jedynie
w przypadku przedsięwzięć zorientowanych na
kreację produktów turystycznych oraz wsparcie
funkcjonowania administracji samorządowej.
Ograniczonego wpływu w wymiarze gospodarczym
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można oczekiwać także od działań realizowanych
przez instytucje kultury, przy czym efekty będą
obserwowane co najwyżej na poziomie wspartych
jednostek. Rzeczywiste oddziaływanie pozostałych
przedsięwzięć na cel szczegółowy Działania 8.2 będzie jedynie pośrednie, ponieważ skoncentrowane są
one raczej na jakości życia mieszkańców: poprawie
bezpieczeństwa publicznego czy też podnoszeniu
dostępności usług publicznych (ochrona zdrowia).

rach. Co prawda pozwoliło to wielu przedsięwzięciom
na otrzymanie wsparcia w Działaniu 8.2, z drugiej jednak
strony doprowadziło do sytuacji, w której dostępne
środki przeznaczono na realizację projektów, które
(z uwagi na faktyczne zamierzenia wnioskodawców)
powinny raczej ubiegać się o wsparcie z innych źródeł, w tym także innych Działań MRPO. Dotyczy
to w szczególności przedsięwzięć z obszarów turystyki
oraz kultury.

• W uzasadnieniu celu Działania 8.2 wyrażono oczekiwanie, że wsparcie projektów prowadzić będzie do:
1) tworzenia nowych, innowacyjnych rozwiązań,
2) podniesienia kwalifikacji uczestników projektów
oraz 3) rozpoznawania Małopolski na arenie międzynarodowej, jako istotnego i rzetelnego partnera w realizacji projektów współpracy międzynarodowej.

2.2.4 Zapotrzebowanie na wsparcie w przyszłości

Na koniec warto podkreślić, że udział w międzynarodowych sieciach współpracy był przez benefi cjentów często formułowany jako jeden z głównych
celów podejmowanych działań, a nie jako środek do
osiągnięcia pożądanych rezultatów w innych obsza157

Do najważniejszych zalet takiego podejścia należą:
• łatwiejsza selekcja projektów – byłyby one oceniane
przez pryzmat interwencji w danym obszarze tematycznym, co pozwoliłoby na możliwość bardziej
precyzyjnej weryfikacji, czy deklarowane przez wnioskodawcę oczekiwane oddziaływanie ma szansę zaistnieć w praktyce;
• wspieranie, dzięki współpracy międzynarodowej,
osiągania bardziej wymiernych rezultatów niż jedynie
„usieciowienie” instytucji-beneficjentów;
• wyeliminowanie problemów z demarkacją interwencji
pomiędzy działaniami „sektorowymi” a działaniem
ukierunkowanym na współpracę międzynarodową
– w przypadku MRPO dotyczy to w największym
stopniu projektów kulturalnych.
Niezależnie od tego, czy powyższa rekomendacja zostanie
w przyszłości wprowadzona w życie, kluczowe jest także
sformułowanie zapisów dokumentów programowych,
pozwalających na skoncentrowanie dostępnych środków
na projektach o potencjalnie największym wpływie na
rozwój regionu, tj.:
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» Jeśli chodzi o pierwszy z wymienionych postulatów, to dofinansowane przedsięwzięcia wydają się
opierać przede wszystkim na wzajemnej wymianie doświadczeń pomiędzy zaangażowanymi we
współpracę partnerami. Efektem realizacji projektów jest więc, w większości przypadków,
adaptacja rozwiązań stosowanych już przez
inne podmioty (zazwyczaj zagraniczne). Dlatego
też, o innowacyjności stosowanych rozwiązań
można mówić jedynie w ujęciu krajowym.
» W założeniach wszystkich dofinansowanych projektów znajdują się komponenty edukacyjne,
podnoszące kwalifikacje uczestników poszczególnych przedsięwzięć. W tym celu, beneficjenci
przewidują jednak zarówno działania o potencjalnie dużym wpływie na kompetencje
pracowników wspartych instytucji (np. staże
dla lekarzy w prestiżowych europejskich placówkach, przewidziane w projektach z obszaru
ochrony zdrowia), jak i działania o znacznie
mniejszym oddziaływaniu (np. pojedyncze
spotkania z partnerami zagranicznymi w ramach
projektu realizowanego przez Powiat Nowotarski).
» Oceniając wpływ Działania 8.2 na rozpoznawalność regionu jako partnera w realizacji międzynarodowych przedsięwzięć, należy pamiętać, że
dofinansowane projekty za granicą skierowane były praktycznie wyłącznie do partnerów
bezpośrednio zaangażowanych w realizację
planowanych działań.

Zagadnienie współpracy międzynarodowej pozostaje obszarem, który także w kolejnym okresie programowania
powinien być wspierany przy użyciu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W świetle wyników ewaluacji
wydaje się jednak, że przyjęta w MRPO formuła pomocy
dla tego typu projektów nie okazała się w pełni optymalna.
Dlatego też rekomendujemy, aby Działanie 8.2, w obecnej formie, nie było kontynuowane. Rozwiązaniem,
które warto zamiast niego rozważyć, jest włączenie tego
typu przedsięwzięć do osi „sektorowych” w taki
sposób, aby współpraca międzynarodowa nie była
celem samym w sobie, lecz wspierała osiąganie celów
w projektach, w przypadku których „usieciowienie”
może faktycznie przynieść wymierne efekty dla
rozwoju regionu. Premiowanie współpracy regionalnej mogłoby polegać np. na przyznawaniu dodatkowych
punktów na poziomie oceny merytorycznej wniosków
o dofinansowanie lub na postawieniu formalnego wymogu włączenia zagranicznego partnera w realizację
przedsięwzięcia.
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• koncentracja tematyczna (silniejsze niż obecnie ograniczenie obszarów tematycznych, w których wspierana jest współpraca międzynarodowa – zmniejszy
to ryzyko obserwowanego obecnie rozproszenia
środków);
• koncentracja geograficzna (bardziej restrykcyjne ograniczenie listy państw, z którymi współpraca będzie
preferowana);
• preferowanie projektów o jak największym zakresie
tematycznym i jak najdłuższym okresie realizacji –
tego typu rozwiązania powinny zwiększyć trwałość
wypracowanych rezultatów.
2.2.5 Studia przypadków
Studium przypadku – PHOTO PROXIMA
Informacje o projekcie
Przedmiot
projektu

Studium przypadku – Klaster LifeScience Kraków
– budowanie zdolności kooperacji w ramach sieci
współpracy bio-regionów Europy
Klaster Life Science Kraków (KLSK) to, powstałe z inicjatywy Uniwersytetu Jagiellońskiego, wspólne przedsięwzięcie
32 instytucji. Celem KLSK jest rozwój przedsiębiorczości
i innowacyjności sektora Life Science w województwie
małopolskim. Klaster zapewnia odpowiednie warunki do prowadzenia i komercjalizacji prac badawczych
i rozwojowych, a także współpracę między instytucjami
wchodzącymi w jego skład.
Informacje o projekcie

Stworzenie sieci współpracy zarządzania
zbiorami fotograficznymi

Realizacja
projektu

Działanie

Wartość
całkowita

Dofinansowanie

2010-2012

8.2

1 270 045 zł

980 829 zł

Muzeum Etnograficzne w Krakowie jest jedyną tego typu
placówką w Polsce, posiadającą w swoich zbiorach fotografie etnograficzne. Głównym celem projektu jest
wypracowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie
zarządzania zbiorami. Dotyczy to m.in. ich przechowywania, udostępniania, zabezpieczania i pozyskiwania. Długofalowe cele inwestycji to stworzenie ponadnarodowego
konsorcjum, umożliwiającego swobodną wymianę informacji oraz zwiększenie liczby turystów odwiedzających
muzeum. Pośrednio, przedsięwzięcie będzie oddziaływało
na cały region Małopolski, przede wszystkim poprzez
oczekiwany wzrost uczestnictwa Polaków w kulturze.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA

zasługuje zwłaszcza sposób realizacji tego przedsięwzięcia, w szczególności przeprowadzenie kwerendy badawczej i publikacja jej wyników w elektronicznej bazie
danych, co umożliwi dostęp do informacji szerszej grupie
odbiorców.

Produkty projektu

Liczba odbiorców

Nowo powstałe
miejsca pracy

3 sesje szkoleniowe,
konferencja, elektroniczna
baza danych, wyjazdy
studyjne, publikacja

bd.

-

Przedmiot
projektu

Stworzenie sieci współpracy w realizacji badań
naukowych z zakresu life science

Realizacja
projektu

Działanie

Wartość
całkowita

Dofinansowanie

2011-2012

8.2

1 087 398 zł

747 712 zł

Klastry technologiczne są świetnym sposobem na zawiązanie bliskiej kooperacji między jednostkami, które
wchodzą w jego skład. Dla sprostania międzynarodowej
konkurencji wymagana jest wymiana informacji także
z podmiotami zagranicznymi.
Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości
współpracy z zagranicznymi podmiotami realizującymi
podobne przedsięwzięcia, w tym wykreowanie zdolności
inicjowania takich projektów. Dzięki współpracy międzynarodowej możliwe będzie spełnienie szeregu celów
pobocznych, rozwój kompetencji kadr Zespołu Innowacji
(ZIN), pozyskanie know-how od partnerów zagranicznych,
promocja Małopolski jako bio-regionu, a także wstąpienie
Klastra do europejskich sieci naukowych, zajmujących się
badaniami Life Sciences.
Efekty rzeczowe projektu

Ocena
Projekt Muzeum Etnograficznego należy ocenić jako
przedsięwzięcie trafne. Digitalizacja zbiorów jest obecnie zadaniem stojącym przed każdą instytucją muzealną
na świecie, jednak brakuje jednoznacznie ustalonych
standardów przeprowadzania tego procesu. Wymiana
doświadczeń z zagranicznymi instytucjami wydaje się
najlepszym możliwym rozwiązaniem. Na wysoką ocenę
158

Udział i organizacja
konferencji, warsztatów itp.
Materiały promocyjne

Liczba odbiorców

Nowo powstałe
miejsca pracy

ok. 500 osób

1

Ocena
Projekt stworzenia sieci kooperacji Klastra Life Science
w Krakowie zasługuje na pozytywną ocenę w kontekście założeń Działania 8.2 MRPO. Współczesne klastry
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technologiczne na całym świecie dążą do zacieśniania
współpracy między sobą. Wynika to z faktu, że tylko
swobodny transfer informacji i wiedzy umożliwia wykorzystanie efektów synergii i w konsekwencji dalszy,
szybki rozwój nauki. Włączenie się krakowskiego klastra
w system międzynarodowej wymiany wiedzy przyniesie
pozytywny skutek zarówno dla samej instytucji, jak i dla
całego województwa małopolskiego. Szczególnie godny
uwagi jest fakt skupienia się na life science – jest to nowoczesna gałąź nauki o potencjalnie dużym wpływie na
gospodarkę regionu.
Studium przypadku – Rozwój i promocja Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy
Beneficjent projektu – Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, to organizacja zrzeszająca większość polskich
uzdrowisk. Stowarzyszenie stanowi platformę współpracy
między gminami, dzięki której mogą one osiągać wspólne cele, zwłaszcza w zakresie rozwiązań legislacyjnych
i pozyskiwania środków finansowych.
Informacje o projekcie
Przedmiot
projektu

Stworzenie trwałej sieci współpracy
miejscowości uzdrowiskowych

Realizacja projektu

Działanie

Wartość
całkowita

Dofinansowanie

2010-2012

8.2

1 816 165 zł

1 521 073 zł

Nowo powstałe
miejsca pracy

4 wyjazdy studyjne,
4 szkolenia, strategia rozwoju
małopolskich uzdrowisk

678 uczestników
szkoleń i konferencji

-

Studium przypadku – „PPP nowe perspektywy”
– stworzenie międzynarodowej sieci współpracy
wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne
dla Krakowa
Partnerstwo Publiczno-Prywatne to nowoczesna metoda realizacji usług publicznych, nie była jednak dotychczas wykorzystywana w stopniu dostatecznym. Do tej
pory w skali kraju podjęto decyzje o realizacji zaledwie
19 przedsięwzięć, z czego dwa dotyczą województwa
małopolskiego. Doświadczenia międzynarodowe pokazują, iż PPP może być szczególnie efektywną formą
alokacji środków, dlatego dalszy jej rozwój wydaje się
być konieczny.

Przedmiot
projektu

Realizacja projektu

Działanie

Wartość
całkowita

Dofinansowanie

2011-2012

8.2

1 437 090 zł

1 221 526 zł

Konieczne jest podjęcie działań zachęcających inwestorów
do większej aktywności na terenie województwa małopolskiego. Bezpośrednim celem inwestycji jest stworzenie
międzynarodowej sieci współpracy oraz zbudowanie
uniwersalnego narzędzia wymiany informacji. Przyczyni
się to pośrednio m.in. do podniesienia kwalifikacji pracowników samorządowych Gminy Miejskiej Kraków oraz
poziomu ich wiedzy. W długim okresie za najważniejszy cel
uznano zwiększenie możliwości wykorzystania systemu
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w województwie
małopolskim.
Efekty rzeczowe
projektu

Organizacja 2 wyjazdów
i 3 seminariów
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Stworzenie sieci wymiany doświadczeń
dotyczących Partnerstw
Publiczno-Prywatnych

Liczba odbiorców

Nowo powstałe
miejsca pracy

118 uczestników

-

WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA

Bezpośrednim celem projektu jest nawiązanie współpracy z Europejskim Związkiem Uzdrowisk (EZU). Dzięki
powstałym kontaktom i transferowi wiedzy zaimplementowane zostaną rozwiązania stosowane w innych
ośrodkach, zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska.
W długim okresie Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych
RP stanie się aktywnym i ważnym członkiem EZU, co
pozytywnie wpłynie na konkurencyjność i atrakcyjność
polskich uzdrowisk, w szczególności tych małopolskich.
Liczba
odbiorców

Rozwój turystyki jest jednym z ważniejszych elementów
rozwoju gospodarczego Małopolski. Wśród atrakcji tego
regionu szczególnie istotne miejsce zajmują uzdrowiska –
posiadają one szczególny potencjał specyficznego rodzaju
turystyki, połączonej z zabiegami służącymi ochronie
zdrowia i pielęgnacji. Jednocześnie potencjał ten pozostaje
w dużej mierze niewykorzystany. Włączenie małopolskich
uzdrowisk do europejskiej sieci współpracy jest jednym ze
sposobów wyjścia naprzeciw tym wyzwaniom. Pozwoli
ono, z jednej strony, na poznanie bieżących trendów
rozwoju branży, z drugiej na nawiązanie kontaktów, które
mogą zaowocować w dłuższej perspektywie.

Informacje o projekcie

Potencjał uzdrowisk, zwłaszcza turystyczny, pozostaje
w dużej mierze niewykorzystany. Główną przyczyną
są braki infrastrukturalne, w szczególności dotyczy to
nowoczesnych obiektów z pogranicza turystyki i usług
leczniczych.

Efekty rzeczowe projektu

Ocena

Małopolskie Studia Regionalne 2-3 (22-23) 2011

Ocena

Ocena

Szersze niż dotychczas wykorzystanie instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego przez polskie samorządy
wydaje się właściwym rozwiązaniem problemu braku
wystarczających środków na prorozwojowe inwestycje.
Z uwagi na niewielkie doświadczenie w tym zakresie,
nawiązanie współpracy z zagranicznymi podmiotami daje
nadzieje na przeniesienie dobrych praktyk stosowanych
w innych krajach. Za pozytywny aspekt omawianego
projektu należy uznać przewidziane szkolenia dla urzędników – pozwolą one na zwiększenie ich kwalifikacji
w oparciu o sprawdzone rozwiązania stosowane za
granicą.

Projekt stworzenia sieci współpracy szpitali bonifraterskich należy ocenić pozytywnie. Wymiana doświadczeń
z innymi podmiotami świadczącymi podobne usługi jest
szczególnie istotna w przypadku wiedzy medycznej, ma
jednak znaczenie także w obszarze zarządzania placówkami ochrony zdrowia. Na szczególną uwagę zasługuje
pomysł wykorzystania sieci do zdalnej diagnostyki, co
powinno znacznie usprawnić ten proces. Dobrze dobrano
także zakres tematyczny projektu: choroby układów pokarmowego i krążenia należą do najważniejszych wyzwań
współczesnej medycyny.

Studium przypadku – Szpital Bonifratrów
w Krakowie w partnerskiej sieci współpracy
placówek medycznych Europy i regionu
Omawiany projekt powstał w ramach konsorcjum, w skład
którego weszły 3 podmioty polskie i po jednym z Czech,
Słowacji i Austrii.
Informacje o projekcie

WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA

Przedmiot
projektu

Stworzenie ponadnarodowej sieci współpracy
szpitali bonifraterskich

Realizacja projektu

Działanie

Wartość całkowita

Dofinansowanie

2010-2012

8.2

1 816 165 zł

1 521 073 zł

Założony w XVI wieku Zakon Bonifratrów skupia swoją
działalność na opiece nad chorymi. Sprawuje on opiekę
i patronat nad szeregiem szpitali w różnych krajach. Jednak dotychczasowa współpraca między nimi pozostaje
w większej mierze symboliczna. Bezpośrednim celem
projektu jest stworzenie sieci współpracy pomiędzy podmiotami ochrony zdrowia, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi. Polegać ma ona na transferze specjalistycznej
wiedzy medycznej i doświadczeń z zakresu zarządzania
służbą zdrowia. W długim okresie taka współpraca przyczyni się z jednej strony do poprawy jakości działalności
placówek, z drugiej do ich promocji za granicą. W ten
sposób zostanie przedstawiony pośrednio potencjał rozwojowy całego regionu.
Efekty rzeczowe projektu

Liczba odbiorców

Nowo powstałe
miejsca pracy

15 wyjazdów studyjnych,
18 warsztatów koncepcyjnych,
organizacja biura projektowego

110 uczestników

-
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Studium przypadku – Młoda publiczność
w operze – przystąpienie Małopolskiego Centrum
Kultury Sokół do organizacji Opera Europa
MCK Sokół to regionalna instytucja kultury, prowadzona
przez samorząd Województwa Małopolskiego, której
najważniejszymi zadaniami są: kształtowanie kompetencji
kulturowej, ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego,
tworzenie i realizacja programów edukacji regionalnej
dla młodzieży, nauczycieli i instruktorów amatorskich
grup artystycznych oraz animacja amatorskiego ruchu
artystycznego. Opera Europa, z siedzibą w Brukseli, to
paneuropejska organizacja zrzeszająca teatry operowe,
festiwale i instytucje kultury zajmujące się sztuką operową.
Jest to organizacja nie tylko o charakterze prestiżowym,
ale również charakteryzująca się wysokimi kompetencjami. Uzyskane dofinansowanie ma pozwolić na nawiązanie
współpracy paneuropejskiej w celu rozwoju kontaktów
zawodowych pomiędzy przedstawicielami małopolskich
instytucji kultury a organizacją Opera Europa.
Informacje o projekcie
Przedmiot
projektu

Udział w europejskiej sieci zrzeszającej teatry
operowe

Realizacja projektu

Działanie

Wartość całkowita

Dofinansowanie

2011-2012

8.2

780 645 zł

663 548 zł

Celem projektu jest skorzystanie z know-how zrzeszonych
instytucji, stymulowanie transferu dobrych praktyk w zakresie promowania muzyki i sztuki operowej oraz edukowanie młodego widza do odbioru muzyki wartościowej,
poprzez przystąpienie do sieci Opera Europa.
Efekty rzeczowe projektu

Liczba
odbiorców

Nowo powstałe
miejsca pracy

Udział w 2 konferencjach,
Europejskim Forum Operowym,
organizacja European Opera
Days 2012

3 074
uczestników

-
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Ocena
Projekt, dzięki sukcesywnej realizacji działań, prowadzi
do zbliżenia kultur poprzez lepsze poznanie tradycji mu-

zycznej uczestników przedsięwzięcia. Dzięki wyjazdom
studyjnym możliwa będzie wymiana wiedzy i doświadczenia, co z kolei powinno przełożyć się na upowszechnienie
kultury wyższej wśród dzieci i młodzieży regionu.

3. Wnioski i rekomendacje
3.1 Odpowiedzi na pytania badawcze
Pytania badawcze/odpowiedź

Sekcja
raportu

KOMPONENT 1.
Ocena wpływu projektów wdrażanych w ramach osi priorytetowej 8. MRPO na osiąganie założonych celów
z uwzględnieniem przyjętych warunków i zasad realizacji interwencji
1.

W jakim stopniu projekty wybrane do dofinansowania w ramach Działania 8.1 oraz 8.2 MRPO przyczyniają się do realizacji celu
osi priorytetowej 8. MRPO, tj. stworzenia szerokiej i stabilnej platformy współpracy międzyregionalnej?

Z uwagi na stosunkowo niewielką alokację środków przeznaczonych na realizację osi 8. MRPO oraz duże rozproszenie tematyczne
projektów, dotychczas wsparte przedsięwzięcia jedynie w niewielkim zakresie przyczyniają się do stworzenia stabilnej i szerokiej
platformy współpracy międzynarodowej. Pozytywnie należy ocenić jednak niektóre projekty wsparte w Działaniu 8.2, które pozwoliły
na włączenie się instytucji-beneficjentów do europejskich sieci współpracy.
2.

W jakim stopniu projekty wybrane do dofinansowania w Działaniu 8.1 MRPO przyczyniają się do wypromowania regionu jako
partnera gospodarczego i społecznego w przestrzeni europejskiej?

Należy oczekiwać, że projekty dotyczące promocji gospodarczej regionu przyczynią się do wypromowania Małopolski jako partnera
ekonomicznego – szczególnie jako atrakcyjnej lokalizacji inwestycji oraz eksportera konkurencyjnych dóbr i usług. Projekty wsparte
w Działaniu 8.1 w mniejszym stopniu przełożą się natomiast na wykreowanie województwa małopolskiego jako partnera społecznego
– efektów w tym zakresie należałoby raczej spodziewać się po Działaniu 8.2.
3.

W jakim stopniu projekty wybrane do dofinansowania w Działaniu 8.1 MRPO przyczyniają się do wykreowania wizerunku
regionu na arenie międzynarodowej?

4.

W jakim stopniu projekty wybrane do dofinansowania w Działaniu 8.1 MRPO przyczyniają się do stworzenia rozpoznawalnej
marki „Małopolska”?

Wybrane do dofinansowania projekty gwarantują wykreowanie spójnego wizerunku regionu w wymiarze gospodarczym, co wynika
przede wszystkim z realizacji wszystkich projektów w tym zakresie przez tę samą grupę instytucji. Znacznie mniej spójny jest natomiast przekaz projektów dotyczących oferty turystycznej i kulturowej Małopolski.
5.

3.1.3

W jakim zakresie projekty wybrane do dofinansowania w ramach Działania 8.1 mają zasięg regionalny?
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3.1.2

W jakim zakresie projekty wybrane do dofinansowania w ramach Działania 8.1 mają charakter kompleksowy?

Praktycznie wszystkie projekty dofinansowane w Działaniu 8.1 wykorzystują szeroki wachlarz narzędzi marketingowych, większość
beneficjentów zaplanowała także badania oceniające efektywność przeprowadzonych działań promocyjnych.
8.

3.1.3

W jakim zakresie projekty wybrane do dofinansowania w ramach Działania 8.1 mają charakter komplementarny?

Beneficjenci Działania 8.1 często deklarowali komplementarność na poziomie strategicznym i rzeczowym. Wydaje się jednak, że
rzeczywista komplementarność występuje jedynie w przypadku projektów dotyczących promocji gospodarczej.
7.

3.1.3

W jakim stopniu projekty wybrane do dofinansowania w ramach Działania 8.1 MRPO zapewniają osiąganie wskaźników produktu i rezultatu na poziomie Działania 8.1 oraz osi priorytetowej 8.?

Wskaźniki założone na etapie programowania zostaną znacznie przekroczone, przy czym może to być także skutkiem nieprecyzyjnych
definicji poszczególnych miar, które powodują, że wnioskodawcy w różnorodny sposób podchodzili do szacowania efektów rzeczowych
poszczególnych projektów.
6.

3.1.3
3.2.3
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Pytania badawcze/odpowiedź
Praktycznie wszyscy beneficjenci zadeklarowali, że realizowane przez nich projekty pozwalają na promocję całego województwa.
Wydaje się jednak, że przedsięwzięcia, których zasięg ogranicza się jedynie do KOM, nie powinny zostać uznane za regionalne.
9.

Sekcja
raportu
3.1.3

W jakim stopniu projekty wybrane do dofinansowania w ramach Działania 8.2 przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności
i atrakcyjności Małopolski na rynku krajowym i zagranicznym oraz do wspierania zrównoważonego rozwoju gospodarczego
regionu?

Bezpośredniego oddziaływania na ekonomiczny rozwój Małopolski należy się spodziewać jedynie w przypadku przedsięwzięć
zorientowanych na kreację produktów turystycznych oraz wsparcia funkcjonowania administracji samorządowej. Ograniczonego
wpływu w wymiarze gospodarczym można oczekiwać także od działań realizowanych przez instytucje kultury, przy czym efekty będą
obserwowane co najwyżej na poziomie wspartych jednostek.

3.2.3

10. W jakim stopniu projekty wybrane do dofinansowania w ramach Działania 8.2 MRPO zapewniają osiąganie wskaźników produktu i rezultatu na poziomie Działania 8.2 oraz osi priorytetowej 8.?
Określona na etapie programowania wartość docelowa wskaźnika produktu została przeszacowana, a wartość wskaźnika rezultatu
– niedoszacowana.

3.2.2

11. W jakim zakresie projekty wybrane do dofinansowania w ramach Działania 8.2 MRPO mają charakter komplementarny?
Wybrane do dofinansowania projekty charakteryzuje w większości przypadków wysoki poziom komplementarności: rzeczowej
(w odniesieniu do działań beneficjentów lub innych podmiotów) oraz strategicznej (w odniesieniu do obowiązujących dokumentów
strategicznych). Oznacza to, że beneficjenci byli w stanie wkomponować zadania związane z rozwojem współpracy międzynarodowej
w specyfikę funkcjonowania poszczególnych instytucji oraz ich otoczenia.

3.2.3

12. W jakim zakresie projekty wybrane do dofinansowania w ramach Działania 8.2 MRPO mają charakter kompleksowy?
Beneficjenci wyszli naprzeciw tym oczekiwaniom autorów Programu i w większości zgłosili projekty kompleksowe, których wspólnym
elementem były zazwyczaj wizyty studyjne, warsztaty, konferencje tematyczne oraz publikacje materiałów powstałych dzięki współpracy z zagranicznymi partnerami. Ważnymi elementami części projektów były także działania niezwiązane bezpośrednio z udziałem
w sieciach współpracy, które beneficjenci włączyli jako uzupełnienie działań o charakterze kooperacyjnym.

3.2.3

13. W jakim zakresie projekty wybrane do dofinansowania w ramach Działania 8.2 MRPO realizują zasadę partnerstwa?
Projekty wybrane do dofinansowania właściwie realizują zasadę partnerstwa. Wartość wskaźnika rezultatu sugeruje, że beneficjenci
Działania 8.2 w większym stopniu niż zakładali autorzy Programu zaangażowali w realizację projektów partnerów zagranicznych.

3.2.3

14. W jakim zakresie projekty wybrane do dofinansowania w ramach Działania 8.2 MRPO dotyczą dziedzin priorytetowych wskazanych w Uszczegółowieniu MRPO?
Zdecydowana większość projektów dofinansowanych w Działaniu 8.2 obejmuje dziedziny priorytetowe wskazane w UMRPO, jednak
w przypadku dwóch dziedzin wsparcia nie otrzymał żaden projekt.

3.2.3

15. Czy istnieją, a jeżeli tak, to jakiego rodzaju, bariery w realizacji projektów dofinansowanych w ramach osi priorytetowej 8.
MRPO – ze względu na możliwości osiągnięcia celów i wskaźników zakładanych na poziomie osi priorytetowej oraz działań?
Do najważniejszych barier w realizacji projektów zgłaszanych przez beneficjentów należą problemy z realizacją projektów „miękkich”
przy pomocy procedur przeznaczonych dla działań inwestycyjnych. Wydaje się jednak, że procedury te zostały, na potrzeby osi 8,
maksymalnie uproszczone i nie jest możliwe wprowadzenie w tym zakresie dodatkowych ułatwień.

3.2.3
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KOMPONENT 2.
Ocena wpływu interwencji osi priorytetowej 8. MRPO na zaspokajanie potrzeb regionalnych
w zakresie współpracy międzyregionalnej
16. W jakim stopniu projekty realizowane w ramach osi priorytetowej 8. MRPO przyczyniają się do zaspokajania potrzeb w zakresie
współpracy międzyregionalnej?
Określenie potrzeb regionu w zakresie współpracy międzyregionalnej jest trudne z uwagi na interdyscyplinarność tego zagadnienia.
W świetle przeprowadzonych analiz należy uznać, że dalej należy wspierać zarówno przedsięwzięcia związane z promocją Małopolski,
jak i udziałem małopolskich instytucji w sieciach współpracy, jednak forma interwencji powinna zostać gruntownie zmodyfikowana.
17. Jaka jest ocena ex-ante oddziaływania projektów w zakresie współpracy międzyregionalnej w ramach osi priorytetowej 8. MRPO
na ekonomiczny i społeczny rozwój województwa?
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Sekcja
raportu

Z powodu malej alokacji środków oraz dużego rozproszenia tematycznego projektów, należy oczekiwać, że ich oddziaływanie
na rozwój społeczno-gospodarczy regionu będzie raczej niewielkie. Wymiernych efektów w tym zakresie należy oczekiwać przede
wszystkim od przedsięwzięć polegających na promocji gospodarczej regionu (Działanie 8.1) oraz, w mniejszym zakresie, od projektów
wspierających rozwój produktów turystycznych (Działanie 8.2).

3.1.3
3.2.3

18. Jaka jest ocena ex-ante oddziaływania projektów w zakresie współpracy międzyregionalnej w ramach osi priorytetowej 8. MRPO
na zrównoważony rozwój regionu oraz spójność wewnętrzną województwa?
Wśród projektów wspartych dotychczas w osi 8. MRPO praktycznie żaden nie odnosił się explicite do spójności wewnętrznej regionu.
Efektów w tym obszarze można oczekiwać (w bardzo ograniczonym zakresie) od przedsięwzięć wspartych w Działaniu 8.2, dotyczących bezpieczeństwa publicznego oraz współpracy międzynarodowej placówek ochrony zdrowia.

3.1.3
3.2.3

19. Jaka jest ocena ex-ante oddziaływania projektów w zakresie współpracy międzyregionalnej w ramach osi priorytetowej 8. MRPO
na stworzenie szerokiej i stabilnej platformy współpracy międzyregionalnej?
Z uwagi na stosunkowo niewielką alokację środków przeznaczonych na realizację osi 8. MRPO oraz duże rozproszenie tematyczne
projektów, dotychczas wsparte przedsięwzięcia jedynie w niewielkim zakresie przyczyniają się do stworzenia stabilnej i szerokiej
platformy współpracy międzynarodowej. Pozytywnie należy ocenić jednak niektóre projekty wsparte w Działaniu 8.2, które pozwoliły
na włączenie się instytucji-beneficjentów do europejskich sieci współpracy.

3.1.3
3.2.3

20. Jaka jest ocena ex-ante względnej efektywności, trafności i użyteczności projektów w zakresie współpracy międzyregionalnej,
zrealizowanych przy udziale wsparcia w ramach osi priorytetowej 8. MRPO?
Efektywność dofinansowanych projektów jest praktycznie niemożliwa do oceny z uwagi na przyjęte założenia osi 8. MRPO – wsparcie
otrzymało wiele projektów (szczególnie w Działaniu 8.2), których beneficjenci za główny cel postawili sobie współpracę zagraniczną,
a nie osiągnięcie wymiernych efektów w innych obszarach. W ten sam sposób należy też spojrzeć na ocenę trafności i użyteczności
dotychczasowej interwencji.

3.1.3
3.2.3

KOMPONENT 3.
Analiza strategiczna interwencji osi priorytetowej 8. MRPO w kontekście uwarunkowań dotyczących nowej
perspektywy strategicznej 2014-2020
21. Przeprowadzenie strategicznej analizy dotychczasowych i spodziewanych efektów interwencji osi priorytetowej 8. w kontekście
zidentyfikowanych potrzeb oraz potencjalnych ryzyk w zakresie współpracy międzyregionalnej w perspektywie 2014-2020.
22. Sformułowanie rekomendacji dotyczących kierunków prac nad programem regionalnym na lata 2014-2020 w obszarze współpracy międzyregionalnej w zakresie dotyczącym optymalnych kierunków wsparcia typów przedsięwzięć.
23. Sformułowanie rekomendacji dotyczących kierunków prac nad programem regionalnym na lata 2014-2020 w obszarze współpracy międzyregionalnej w zakresie efektywnej formuły/instrumentów wsparcia.
Wsparcie w obszarze promocji regionu: trzy wyróżnione w realizacji typy projektów powinny, w kolejnym okresie
programowania, zostać wyodrębnione lub włączone do odpowiednich działań/schematów osi „sektorowych” tak, aby możliwa była
selekcja przedsięwzięć o faktycznie dużym oddziaływaniu na rozwój regionu.
Wsparcie w obszarze sieci współpracy: w kolejnej perspektywie finansowej nie należy wyodrębniać oddzielnego działania dla projektów związanych ze współpracą międzynarodową, jednak przedsięwzięcia tego typu powinny być wspierane w osiach
„sektorowych”.

3.1.3
3.2.3
3.1.4
3.2.4
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3.2 Wnioski i rekomendacje
Tabela 9. Najważniejsze wnioski płynące z badania

Lp.

Wniosek

Rekomendacja

Sposób wdrożenia

Adresat

Termin
realizacji

• Wsparcie dla promocji gospodarczej
powinno być kontynuowane w zbliżonej
do MRPO formie.

1.

2.

Wsparcie dla projektów
polegających na promocji
województwa w ramach
MRPO jest silnie
rozproszone, co znacznie
utrudnia osiągnięcie celów
założonych na etapie
programowania.

Dotychczasowa formuła
wspierania projektów
związanych ze współpracą
międzynarodową,
pomimo dofinansowania
kilku interesujących
przedsięwzięć, okazała się
nie być optymalna zarówno
z perspektywy potrzeb
regionu, jak i z punktu
widzenia założeń
przyjętych na etapie
programowania.

Trzy wyróżnione
w realizacji typy projektów
powinny, w kolejnym
okresie programowania,
zostać wyodrębnione lub
włączone do odpowiednich
działań/schematów osi
„sektorowych” tak, aby
możliwa była selekcja
przedsięwzięć o faktycznie
dużym oddziaływaniu na
rozwój regionu.

W kolejnej perspektywie
finansowej nie należy
wyodrębniać oddzielnego
działania dla projektów
związanych ze współpracą
międzynarodową, jednak
przedsięwzięcia tego typu
powinny być wspierane
w osiach „sektorowych”.

• Wsparcie dla promocji oferty
turystycznej – należy oczekiwać
większego zaangażowania samorządu
województwa w zakresie sformułowania
regionalnego planu marketingowego,
z którym wszystkie dofinansowywane
działania powinny zachować spójność,
należy także preferować projekty jak
największe, charakteryzujące się dużym
zasięgiem oddziaływania.
• Wsparcie dla realizacji eventów
promocyjnych powinno zostać
połączone z pomocą dla innych imprez
o charakterze kulturalnym.
• Należy wprowadzić mechanizmy
wspierające projekty obejmujące
współpracę międzyregionalną, jednak
powinna ona być jedynie wsparciem
osiągania innych, ważnych z punktu
widzenia rozwoju regionu, celów.
Jednym z możliwych rozwiązań jest
przyznawanie dodatkowych punktów
na poziomie oceny merytorycznej
lub (w uzasadnionych przypadkach)
postawienie formalnego wymogu
włączenia zagranicznego partnera
do realizacji projektu.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA

Źródło: opracowanie własne
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Samorząd
Województwa
Małopolskiego

Okres
opracowania
regionalnego
programu
operacyjnego
na lata 2014-2020

Mapy dla badania:
Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 4. MRPO
Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego
Rysunek 1. Lokalizacja projektów realizowanych w ramach Działania 4.1 MRPO

BUDOWA LUB MODERNIZACJA:
drogi

mosty

obwodnice

SCHEMAT 4.1. A
(drogi regionalne)
SCHEMAT 4.1. B
(drogi powiaty grodzkie)
SCHEMAT 4.1. C
(drogi powiatowe)
zakończone projekty

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji dostępnych na stronie http://www.fundusze.malopolska.pl
Uwagi: stan na 30 maja 2011 roku.

Rysunek 2. Wysokość dofinansowania projektów w ramach Działania 4.1 MRPO w układzie powiatów
Całkowita wysokość
dofinansowania
Działanie 4.1 SCHEMAT A, B, C
Małopolski Regionalny
Program Operacyjny
na lata 2007-2013
130 mln zł

10 mln zł

Wielkość dofinansowania
na 1 mieszkańca powiatu
> 1000 zł
500-1000 zł
300-500 zł
100-300 zł
< 100 zł
brak dofinansowania

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji dostępnych na stronie http://www.fundusze.malopolska.pl
Uwagi: stan na 30 czerwca 2011 roku.
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50 mln zł

Rysunek 3. Zmiany dostępności czasowej (wskaźnik syntetyczny) jako efekt Działania 4.1 MRPO

Zmiana indeksu dostępności
(wielkość poprawy)
> 3,0 minuty
2,0-3,0 minuty
1,0-2,0 minuty
0,5-1,0 minuty
0-0,5 minuty
brak zmian

Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 4. Mapa nadwyżek i deficytów dostępności transportowej względem potencjału ludnościowego i gospodarczego
gmin województwa małopolskiego

silna nadwyżka
dostępności
nadwyżka
dostępności
równowaga
niedobór
dostępności
silny niedobór
dostępności

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 2010 i analizy sieci drogowej
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Relacja dostępności
transportowej
do potencjału
gospodarczego
i ludnościowego gmin

Rysunek 5. Skala działań, wielkość i liczba projektów realizowanych w ramach Działania 4.1 MRPO a zidentyfikowane niedostatki
dostępności drogowej

Relacja skali projektów
DZIAŁANIA 4.1 względem
niedoborów i nadwyżek
dostępności drogowej
względny „nadmiar”
działań
równowaga
względny niedobór
działań
silny względny
niedobór działań

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 6. Inwestycje kolejowe finansowane ze źródeł unĳnych
w województwie małopolskim

Rysunek 7. Modernizacje sieci kolejowej w ramach regionalnych
programów operacyjnych

ZAWIERCIE

długość tras zmodernizowanych (w km)

TUNEL
KATOWICE

0
KRAKÓW GŁ. OSOB.

WADOWICE
BIELSKO GŁ.
ŻYWIEC

PODŁĘŻE

DĘBICA
TARNÓW

BOCHNIA
KALZEB
LANCK.

SUCHA
BESKIDZKA

NOWY SĄCZ
CHABÓWKA

JASŁO
STRÓŻE

GORLICE
ZAGÓRZ.

KRYNICA

Regionalne Programy
Operacyjne
Fundusz TEN-T
Fundusz Spóności
2004-2006
Program Operacyjny
Infrastruktura
i Środowisko

wybrane punkty
eksploatacyjne
punkty graniczne
granice województw

150

200

udział tras zmodernizowanych z RPO

3%

6%

9%

12%

15%

udział tras zmodernizowanych w całej sieci

Źródło: Mapa Inwestycji Kolejowych, PKP PLK S.A.,
http://www.plk-inwestycje.pl/mapa

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKP PLK S.A.,
http://www.plk-inwestycje.pl
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OŚWIĘCIM
SKAWINA

50

mazowieckie
opolskie
podlaskie
śląskie
świętokrzyskie
lubelskie
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
łódzkie
warmińsko-mazurskie
małopolskie
wielkopolskie
pomorskie
podkarpackie
lubuskie
zachodniopomorskie

województwa

TYCHY

Rysunek 8. Projekty realizowane w ramach regionalnych
programów operacyjnych

Rysunek 9. Gminy województwa małopolskiego, których dotyczy
wsparcie udzielone na inwestycje w transport publiczny

linie kolejowe
miasta wojewódzkie

Gminy, których
dotyczy wsparcie

projekty inwestycyjne
w ramach RPO
roboty budowlane w tym

ze schematu A (4.2)
schematu B i C
Działania 5.3

przebudowa przejazdów
kolejowych

PO IiŚ

Źródło: Szanse i bariery utrzymania i rozwoju infrastruktury kolejowej
w Polsce, Zarząd PKP PLK S.A., maj 2011 r., str. 21

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Rysunek 10. Gminy województwa małopolskiego objęte
komunikacją komunalną

Rysunek 11. Autobusy wykorzystywane w komunikacji miejskiej
w Małopolsce (w tym zakupione z MRPO)

OLKUSZ
CHRZANÓW
OŚWIĘCIM
KĘTY

BRZESKO

liczba autobusów
0
50
100

TARNÓW
organizatorzy komunikacji – siedziby
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KRAKÓW
BOCHNIA

NOWY SĄCZ

GORLICE

NOWY TARG

organizatorzy
komunikacji
komunalnej

150

200

Brzesko
Nowy Targ
Gorlice

zakupione w ramach MRPO
pozostałe

Bochnia
Kęty
Oświęcim
Olkusz
Chrzanów
Nowy Sącz
Tarnów
Kraków

541

gminy objęte
komunikacją
komunalną

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze stron internetowych
organizatorów komunikacji

168

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze stron internetowych
organizatorów i operatorów komunikacji
Uwaga: liczba autobusów w Krakowie (541) nie zmieściła się na wykresie.

Rysunek 12. Całkowita wartość projektów realizowanych w ramach Działania 4.3 MRPO

wartość projektu (w mln zł)

2,5

5

10

25

uzbrojenie nowej strefy
poszerzenie istniejącej strefy
dozbrojenie istniejącej strefy

Źródło: opracowanie własne
Uwaga: wartość projektów została przedstawiona na skali ciągłej.

Rysunek 13. Położenie projektów wybranych do realizacji oraz projektów nierealizowanych według typu projektu

uzbrojenie nowej strefy
poszerzenie istniejącej strefy

projekty nierealizowane

2-20 ha

pow. 20 ha
granice subregionów
granice powiatów

Źródło: opracowanie własne
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dozbrojenie istniejącej strefy

Rysunek 14. Miary zróżnicowania i dopasowania dla kryteriów oceny merytorycznej w Schemacie 4.3 B
100

zróżnicowanie projektów
ze względu na kryterium oceny merytorycznej
(w %)

sektor badawczy

80

rodzaj terenu

60

doświadczenie

wpływ na rozwój

40
stan przygotowania

wpływ na polityki

kompleksowość

20
trwałość
dostępność

0

20
40
60
80
100
stopień dopasowania wszystkich projektów do kryteriów
oceny merytorycznej (w %)

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 15. Lokalizacja projektów wpisujących się w kryteria oceny merytorycznej: rodzaj terenu na potrzeby strefy aktywności gospodarczej
oraz rozwój sektora badawczo-naukowego i innowacyjności regionu

tereny poprzemysłowe
specjalna strefa ekonomiczna
współpraca z nauką

2-20 ha

pow. 20 ha

granice subregionów
granice powiatów
granice gmin

Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 16. Lokalizacja projektów w ramach Działania 4.3 MRPO a poziom bezrobocia w powiatach

stopa bezrobocia
w 2009 roku
(w %)
18,8
14,5
10,5
9,5
7,5
4,1
tworzenie nowych stref
rozwój istniejących stref
projekty nierealizowane
2-20 ha pow. 20 ha

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 17. Strefy aktywności gospodarczej w kontekście interwencji MRPO oraz sieci autostrad i dróg krajowych

granice subregionów
granice powiatów
granice gmin
autostrady

nowe strefy,
które uzyskały wsparcie MRPO
istniejące strefy,
które uzyskały wsparcie MRPO
istniejące strefy, które starały się,
ale nie otrzymały wsparcia MRPO
planowane strefy, które starały się,
ale nie otrzymały wsparcia MRPO
pozostałe istniejące strefy,
które nie starały się o wsparcie MRPO

500
Źródło: opracowanie własne
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drogi krajowe

Rysunek 18. Lokalizacja projektów w ramach Działania 4.3 MRPO a klimat inwestycyjny gmin

wartość wskaźnika klimatu
inwestycyjnego w 2006 roku
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Źródło: opracowanie własne; wartość wskaźnika klimatu inwestycyjnego na podstawie opracowania B. Domański, W. Jarczewski (red.), Klimat inwestycyjny
w województwie małopolskim, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2006
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