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1. Wprowadzenie

1.1.  Wsparcie rozwoju KOM 
oferowane w ramach MRPO

W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego (MRPO) 2007–2013 zdecydowano się wyodrębnić 
oś priorytetową poświęconą w całości działaniom mającym 
na celu wsparcie rozwoju Krakowskiego Obszaru Metropo-
litalnego. Zgodnie z uszczegółowieniem MRPO celem ope-
racyjnym 5. osi priorytetowej Programu jest wzmocnienie 
pozycji Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego jako znaczą-
cego ośrodka metropolitalnego w Europie. Wsparcie ofero-
wane w ramach tej osi priorytetowej skupia się na trzech 
głównych obszarach:

 – wzmocnienie potencjału badawczego KOM;
 – rozwój funkcji metropolitalnych;
 – zintegrowany transport metropolitalny.

Dofinansowanie projektów wspierających rozwój Krakow-
skiego Obszaru Metropolitalnego dostępne jest dla różnych 
interesariuszy procesów rozwojowych na jego terenie – jed-
nostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organiza-
cyjnych, jednostek naukowych i szkół wyższych, instytucji 
otoczenia biznesu, zakładów opieki zdrowotnej, instytucji 
kultury, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. 
Założenie to jest zgodne z zasadą partnerstwa i partycypa-
cji, stanowiącą jeden z fundamentów acquis urbain (unijnej 
agendy działań w zakresie polityki miejskiej).

Oś 5. MRPO przewiduje wzmocnienie potencjału 
naukowo- badawczego Krakowa oraz tworzenie warunków 

do nawiązywania współpracy między sektorami nauki i biz-
nesu. Drugim ważnym założeniem jest uzupełnienie bra-
ków w obszarze infrastruktury funkcji metropolitalnych, 
przede wszystkim kulturalnej, kongresowo-wystawien-
niczej i ochrony zdrowia. Trzecim wyzwaniem sformuło-
wanym w Programie jest dostosowanie układu komunika-
cyjnego do potrzeb metropolii, w tym wzmocnienie roli 
transportu zbiorowego i poprawa dostępności komunika-
cyjnej miasta z zewnątrz. Wszystkie te obszary interwencji 
powinny przyczynić się do rozwoju metropolii w obszarze 
gospodarczym i społecznym.

Na potrzeby MRPO przyjęto, że Krakowski Obszar Me-
tropolitalny obejmuje swym zasięgiem gminy: Kraków, Kłaj, 
Kocmyrzów-Luborzyca, Krzeszowice, Liszki, Michałowice, 
Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, 
Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki, Czernichów i Iwanowice.

Ważnym kontekstem dla niniejszego badania jest przyszła 
perspektywa finansowa UE (lata 2014–2020) i związane 
z nią plany, nakreślone w Strategii Rozwoju Województwa 
Małopolskiego (SRWM) na lata 2011–2020. Dokument za-
kłada dalsze wspieranie obszaru KOM oraz zorientowanie 
interwencji na obszary subregionalne, z których jednym 
będzie właśnie Krakowski Obszar Metropolitalny (obej-
mujący jednak swym zasięgiem nieco większy obszar niż 
w przypadku MRPO). Z tego względu tym bardziej istotna 
staje się potrzeba oceny dotychczasowych efektów wspar-
cia KOM z wykorzystaniem środków dostępnych w ramach 
MRPO oraz sformułowania na tej podstawie wniosków dla 
przyszłego programu regionalnego.

1.2. Cele badania

Głównym celem badania jest dokonanie oceny interwencji 
wspierających rozwój Krakowskiego Obszaru Metropo-
litalnego, realizowanych w ramach MRPO. Cel ten osią-
gnięty zostanie poprzez realizację celów szczegółowych 
poświęconych z  jednej strony ocenie efektów przedsię-
wzięć realizowanych w ramach 5. osi priorytetowej MRPO, 
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z drugiej – ocenie tychże projektów w kontekście innych 
przedsięwzięć (realizowanych poza osią 5.), a następnie 
sformułowaniu rekomendacji dotyczących pożądanych kie-
runków i form wsparcia rozwoju KOM w ramach przyszłej 
perspektywy finansowej.

1.3. Zakres przedmiotowy badania

Sformułowane powyżej cele szczegółowe badania deter-
minują zakres przedmiotowy badania. W centrum zainte-
resowania znalazły się 23 projekty realizowane z wykorzy-
staniem finansowania dostępnego w ramach osi 5. MRPO1. 
Kontekst dla oceny interwencji realizowanych w ramach 5. 

1  W tym projekty zakończone, w trakcie realizacji oraz takie, dla któ-
rych złożono wnioski o dofinansowanie (ostatnia grupa obejmuje 
wyłącznie projekty znajdujące się na liście projektów kluczowych).

osi MRPO stanowiło natomiast 110 przedsięwzięć współfi-
nansowanych w ramach innych osi priorytetowych Progra-
mu. Są to projekty o pokrewnym zakresie tematycznym 
do interwencji przewidzianych w ramach osi 5., zatem ich 
analiza umożliwiła zidentyfikowanie powiązań i przykładów 
inwestycji komplementarnych, dzięki którym osiągane efek-
ty są dodatkowo wzmacniane.

1.4. Realizacja badania

Badanie realizowane było w  okresie czerwiec – sier-
pień 2012 r. Jego przebieg zorganizowany był wokół trzech 
zasadniczych bloków prac:

 � opracowanie raportu metodologicznego,
 �  zebranie i wstępne opracowanie materiału badawczego,
 �  zintegrowana ocena i opracowanie raportu końcowego.

Mapa 1. Teren Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

Źródło: Uszczegółowienie MRPO.

Realizacja wywiadów przebiegła zgodnie z harmonogra-
mem, przy czym na potrzeby zgromadzenia informacji 
w Urzędzie Miasta Krakowa, będącym kluczowym intere-
sariuszem osi 5. MRPO, konieczne okazało się przeprowa-
dzenie dodatkowych konsultacji telefonicznych. Potrzeba 
ta wynika z faktu, że kompetencje poszczególnych ko-
mórek organizacyjnych urzędu, związane z planowaniem 
i realizacją inwestycji wykorzystujących wsparcie funduszy 
strukturalnych, są bardzo rozproszone. W efekcie także 
wiedza przedstawicieli poszczególnych komórek okazała się 
fragmentaryczna, co – poza konsekwencjami dla procesu 
realizacji badania – ma także swoje implikacje, jeśli chodzi 
o wnioski dotyczące spójności i koordynacji poszczegól-
nych działań. Istotną, niepokojącą obserwacją jest także 
brak pamięci instytucjonalnej, który z jednej strony wynikać 
może z dynamicznych zmian w strukturze organizacyjnej 
urzędu i  faktu, że wiele osób zaangażowanych w realiza-
cję projektów „unijnych” zatrudnionych zostało niedaw-
no, już w momencie, gdy projekty te były przygotowane, 
ale z drugiej strony – także z braku potrzeby zrozumienia 
genezy inicjatyw, w których realizację jest się zaangażo-
wanym. Może mieć to istotne konsekwencje dla poczucia 
odpowiedzialności za wdrażane działania oraz koordynacji 
i zachowania spójności oraz komplementarności pomiędzy 
poszczególnymi inwestycjami.

Ważnym kontekstem realizacji badania były trwające zarów-
no w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopol-
skiego (UMWM), jak i w Ministerstwie Rozwoju Regional-
nego (MRR) prace nad przygotowaniem założeń dla okresu 
programowania 2014–2020. Przez cały okres realizacji ba-
dania wykonawca pozostawał w stałym kontakcie z zama-
wiającym, co umożliwiło bieżące weryfikowanie zakresu 
prowadzonych analiz z potrzebami UMWM i ze zmienia-
jącą się sytuacją. Zakres analiz był zatem dostosowywany 
do zmian zachodzących na liście projektów przewidzianych 
do dofinansowania w ramach osi 5. MRPO i informacji prze-
kazywanych przez zamawiającego, związanych z bieżącymi 
inicjatywami i powstającymi pomysłami dotyczącymi moż-
liwych do przyjęcia rozwiązań dla nowego programu re-
gionalnego (zwłaszcza w zakresie interwencji na poziomie 
subregionalnym i możliwości wdrażania przedsięwzięć zin-
tegrowanych). Do momentu zakończenia badania po stro-
nie MRR nie zostały sformułowane jednoznaczne wytyczne 
dotyczące preferowanej formuły realizacji przedsięwzięć 
w ramach regionalnych programów operacyjnych przyszłe-
go okresu programowania.

2. Metodologia – opis skrócony

Informacje niezbędne do realizacji założonych celów bada-
nia zostały zebrane i przeanalizowane z wykorzystaniem 
różnych źródeł danych oraz technik badawczych i ana-
litycznych. Szczegółowy opis zastosowanej metodologii 
dostępny jest w raporcie metodologicznym przygotowa-
nym na potrzeby realizacji niniejszego badania. Poniżej 

prezentujemy skrócony opis dotyczący najważniejszych 
założeń metodologicznych.

Analiza dokumentów

Na etapie prac nad raportem metodologicznym przepro-
wadzono przegląd dokumentów strategicznych i progra-
mowych. Zebrano informacje niezbędne do zaprojekto-
wania metodologii badania, w tym przygotowania narzędzi 
badawczych. Uwzględniono także wyniki badań i analiz 
powiązanych tematycznie z przedmiotowym badaniem, 
które stanowiły kontekst dla oceny trafności interwencji, 
jej skuteczności oraz dla formułowania rekomendacji w tym 
zakresie. Na potrzeby oceny efektów interwencji, w szcze-
gólności na poziomie studiów przypadku, wykorzystano 
dodatkowo inne źródła omawiające efekty konkretnych 
inwestycji, takie jak materiały informacyjne o projektach, 
strony internetowe projektów i beneficjentów, dostępne 
raporty analityczne i materiały z prasy lokalnej.

Analiza baz danych o projektach

Na potrzeby analiz wykorzystano bazę danych dostępną 
na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl, stworzoną 
w oparciu o dane przechowywane w systemie SIMIK i za-
wierającą podstawowe dane o projektach (kategorie inter-
wencji, wartości projektów, wysokość dofinansowania). Dru-
gim ważnym źródłem informacji typu bazodanowego były 
arkusze zawierające dane z monitoringu rzeczowego projek-
tów, przygotowywane na potrzeby kwartalnych sprawozdań 
z realizacji Programu i udostępnione przez zamawiającego.

Analiza dokumentacji projektowej

Istotnym źródłem informacji były wnioski o dofinansowanie 
dotyczące wspartych i zakwalifikowanych do wsparcia inwe-
stycji. Przegląd wniosków o dofinansowanie objął zarówno 
projekty wspierane w ramach osi 5. MRPO, jak też projekty 
wspierane w ramach innych wybranych działań Programu 
o charakterze komplementarnym względem osi 5. MRPO. 
Najważniejsze dane pochodzące z wniosków o dofinanso-
wanie zgromadzono w formie zestawień tabelarycznych, 
co umożliwiło dokonywanie zestawień ilościowych i po-
równań oraz zapewnienie usystematyzowanej, jednolitej 
oceny projektów oraz stworzenie systemu klasyfikacji ty-
pów projektów według sektora interwencji.

Wywiady pogłębione

W  ramach badania zrealizowano wywiady pogłębione 
z przedstawicielami Urzędu Miasta Krakowa. Wywiady te 
umożliwiły zgromadzenie ważnych informacji jakościowych 
dotyczących m.in. najważniejszych czynników determinu-
jących zakres realizowanych projektów i decyzje inwesty-
cyjne, ale również dalszych potrzeb wsparcia i osiąganych 
do tej pory efektów. Zgromadzono także opinie dotyczące 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
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możliwości współpracy terytorialnej w obszarze KOM i prak-
tycznych doświadczeń związanych z realizacją projektów.

Ponadto przeprowadzono wywiad z przedstawicielami jed-
nostki ds. zarządzania MRPO poświęcony z jednej strony 
odtworzeniu procesu prac nad projektowaniem interwen-
cji w ramach osi 5. MRPO, a z drugiej – dotychczasowym 
doświadczeniom związanym z jej wdrażaniem.

Studia przypadku

Analizy zbiorcze, obejmujące bądź to całość interwencji re-
alizowanych w ramach osi 5. MRPO, bądź też łączne efekty 
projektów osi oraz projektów komplementarnych realizowa-
nych w ramach innych działań, uzupełniono o studia przypad-
ku konkretnych inwestycji. Celem studiów przypadku było 
zaprezentowanie przykładów projektów pozytywnie wy-
różniających się pod względem wpływu na realizację założo-
nych celów oraz komplementarności z innymi inwestycjami 
na rzecz rozwoju KOM. Studia przypadku wykorzystywały 
dane pochodzące z różnorodnych źródeł – zarówno doku-
mentacji projektu, publikacji dotyczących danej inwestycji 
(prasa lokalna, strony internetowe beneficjentów i projek-
tów), jak i danych monitoringowych, wywiadów pogłębio-
nych oraz konsultacji przeprowadzonych z beneficjentami.

Konsultacje telefoniczne/mailowe z beneficjentami

Na potrzeby studiów przypadku przeprowadzono konsulta-
cje z beneficjentami realizującymi wybrane projekty, mające 
na celu uzupełnienie i ewentualne zweryfikowanie danych 
pochodzących z innych źródeł. Umożliwiło to zgromadzenie 
dodatkowych, interesujących informacji w oparciu o prak-
tyczne doświadczenia związane z realizacją danego projektu. 
Konsultacje prowadzone były drogą telefoniczną lub mailową.

Analizy eksperckie

Na końcowym etapie realizacji badania przeprowadzono 
zbiorcze analizy eksperckie całego zgromadzonego ma-
teriału badawczego. Dokonano strategicznej oceny do-
tychczasowych doświadczeń z wdrażania osi 5. MRPO, 
a wnioski sformułowano w sposób syntetyczny w formie 
macierzy SWOT. Sformułowane w ten sposób najważniej-
sze obserwacje posłużyły jako punkt wyjścia do opracowa-
nia rekomendacji.

3. Wyniki badania

3.1.  Zakres i struktura interwencji 
wspierających rozwój KOM

Przedmiotem badania ewaluacyjnego są 133 projekty reali-
zowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007–2013. Pulę analizowanych in-
terwencji podzielić można na dwie grupy:

 �  projekty realizowane w ramach 5. osi priorytetowej 
MRPO Rozwój Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego 
(23 projekty);

 �  projekty realizowane w ramach innych działań MRPO, 
wspierające w sposób komplementarny rozwój KOM 
(110 projektów).

Łączna wartość analizowanych projektów wynosi ponad 
2,2 mld zł, natomiast wysokość dofinansowania UE dla tych 
projektów osiągnęła 1,26 mld zł. Pomimo że projektów re-
alizowanych w ramach osi 5. MRPO jest niewiele, to jako 
największe inwestycje właśnie one pochłaniają 60% łącznej 
wartości wszystkich analizowanych projektów.

Działanie Symbol Sektor Opis
Działanie 5.1 nauka i edukacja 3 projekty realizowane przez uczelnie, poświęcone rozbudowie infrastruktury 

badawczo-rozwojowej

Działanie 5.2 kultura i turystyka 7 projektów związanych z budową lub modernizacją obiektów kultury 

biznes 1 projekt poświęcony utworzeniu centrum kongresowego

zdrowie 5 projektów związanych z utworzeniem lub rozbudową istniejących zakładów 
opieki zdrowotnej

Działanie 5.3 transport 7 projektów mających na celu rozbudowę infrastruktury drogowej oraz infra-
struktury transportu zbiorowego

Tabela 1. Typy projektów (sektory interwencji) realizowanych w ramach osi 5. MRPO

Źródło: Opracowanie własne.

3.1.1.  Wysokość nakładów w poszczególnych 
typach projektów

Na potrzeby raportu dokonano przeglądu projektów obję-
tych analizą pod kątem sklasyfikowania ich według sektorów, 
w ramach których podejmowana jest interwencja. W przy-
padku osi 5. MRPO wyróżniono 5 sektorów (patrz Tabela 1).

Podział ten w znacznej mierze odpowiada podziałowi na po-
szczególne Działania osi 5., przy czym Działanie 5.2 Rozwój 
funkcji metropolitalnych, jako najszersze tematycznie, obejmuje 
trzy kategorie: „kultura i turystyka”, „biznes” oraz „zdrowie”.

Liczbowa dominacja projektów w obszarze transportu oraz 
turystyki i kultury jest w dużej mierze wynikiem kształtu sa-
mego programu i przewidzianych w ramach osi 5. typów in-
terwencji. Istotną rolę odgrywają także projekty w zakresie 
infrastruktury ochrony zdrowia. W ujęciu finansowym pro-
porcje te rozkładają się inaczej – największą sumę pochłania 
jeden tylko projekt w obszarze infrastruktury biznesowej 
(ponad 350 mln zł, 27% wartości wszystkich inwestycji re-
alizowanych w ramach 5. osi MRPO). Na drugim miejscu 
plasują się projekty w obszarze turystyki i kultury (łącznie 
ok. 320 mln zł), a na trzecim – projekty zakwalifikowane 
do obszaru „zdrowie” (290 mln zł).

Podobny podział na kategorie projektów (sektory) zasto-
sowano wobec przedsięwzięć realizowanych w ramach in-
nych osi priorytetowych MRPO. Dodatkowo wyróżniono 
tu także sektor „administracja” obejmujący przedsięwzię-
cia poświęcone usprawnieniu funkcjonowania administra-
cji poprzez wykorzystanie narzędzi informatycznych oraz 
wdrażaniu e-usług publicznych. W przypadku projektów 
realizowanych poza osią 5., a ukierunkowanych na realizację 
działań w sposób komplementarny wspierających rozwój 
KOM, bardzo istotny udział mają te w obszarze nauki i edu-
kacji (łącznie inwestycje te pochłaniają ponad 360 mln zł, 
co stanowi 41% wartości wszystkich projektów w tej puli). 
Drugim ważnym pod względem wielkości finansowania 

sektorem jest transport – łączna wartość tego typu pro-
jektów wynosi niemal 260 mln zł. Inwestycje w obszarze 
kultury i turystyki, które łącznie stanowią 16% wartości 
wszystkich projektów, konsumują 142 mln zł.

Inwestycje w obszarze nauki, spoza osi 5. MRPO, to aż 
40 projektów realizowanych przez krakowskie uczelnie 
oraz urząd miasta. Obejmują one rozbudowę i wyposaże-
nie obiektów dydaktycznych oraz badawczych krakowskich 
uczelni (w tym bibliotek, centrum komputerowego, labo-
ratoriów), modernizację i wyposażenie obiektów kształce-
nia zawodowego, tworzenie infrastruktury informatycznej 
na potrzeby zarządzania placówką edukacji oraz działania 
związane z budowaniem sieci kooperacji między placów-
kami naukowymi i edukacyjnymi.

Inwestycje w obszarze kultury i turystyki to łącznie 44 pro-
jekty, w tym przedsięwzięcia dotyczące digitalizacji zbiorów 
i udostępniania ich w formie cyfrowej, projekty polegają-
ce na tworzeniu produktów turystycznych (np. szlaków), 
obejmujące renowację obiektów, organizację wydarzeń 

transport

zdrowie

biznes

kultura/turystyka

nauka

13%14%

24%

27%

22%

pozostałe projekty

projekty 5 osi

1 328 836 507 zł

883 383 797 zł

Wykres 1. Wartość analizowanych projektów w podziale na inwestycje 
finansowane w ramach 5. osi MRPO i pozostałe projekty

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 
z SIMIK i wniosków o dofinansowanie projektów wg stanu 
na 30 czerwca 2012.

Wykres 2. Udział projektów poszczególnych typów (wg wartości 
projektów) wśród przedsięwzięć realizowanych w ramach  
5. osi MRPO

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SIMIK 
i wniosków o dofinansowanie projektów,  
wg stanu na 30 czerwca 2012.

administracja

transport

zdrowie

biznes

kultura/turystyka

nauka

16%

41%
29%

3%
1%

10%

Wykres 3. Udział projektów poszczególnych typów  
(wg wartości projektów) wśród przedsięwzięć realizowanych poza 
osią 5. MRPO, wspierających komplementarnie rozwój KOM

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SIMIK,  
wg stanu na 30 czerwca 2012.
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kulturalnych (wystawy, festiwale), działania promujące re-
gion na zewnątrz (np. poprzez udział w międzynarodowych 
targach) oraz projekty polegające na budowaniu sieci współ-
pracy m.in. z instytucjami kultury.

Projekty, które przyporządkowane zostały do obszaru „biz-
nes”, obejmują siedem przedsięwzięć polegających na utwo-
rzeniu strefy działalności gospodarczej i centrum konferencyj-
no-wystawienniczego oraz promocji gospodarczej Małopolski 
poza granicami kraju. Ponadto jeden z projektów zakłada na-
wiązanie współpracy międzynarodowej na rzecz wypracowa-
nia standardów partnerstwa publiczno-prywatnego.

Obszar „zdrowie” obejmuje sześć projektów polegających 
bądź na  informatyzacji szpitali i uruchomieniu systemów 
typu e-zdrowie, bądź też na nawiązywaniu współpracy 
w ramach europejskich sieci na rzecz podnoszenia jako-
ści usług instytucji ochrony zdrowia. Obszar transportu 
to pięć inwestycji związanych z rozbudową/budową dróg, 
modernizacją odcinka linii kolejowej, zakupem taboru kole-
jowego oraz budową kładki pieszo-rowerowej. Natomiast 
przedsięwzięcia realizowane w obszarze „administracja” 
to osiem projektów polegających na uruchomieniu e-usług 
publicznych, systemów bazodanowych administracji oraz 
elektronicznej platformy policji, a także działania związane 
ze współpracą w międzynarodowych sieciach na rzecz po-
prawy bezpieczeństwa.

Porównanie kwot dofinansowania w ramach projektów 
osi 5. MRPO oraz tych realizowanych w ramach pozosta-
łych działań Programu wskazuje, że w przypadku inwestycji 
w obszarach: „turystyka i kultura”, „zdrowie” oraz „biznes” 
większość środków wykorzystywana jest w ramach 5. osi 
MRPO. Inwestycje realizowane w ramach Działania 5.2 
to duże, wielomilionowe przedsięwzięcia, podczas gdy te 
realizowane w ramach pozostałych działań charakteryzuje 
znacznie mniejsza skala. Pomimo że w przypadku Dzia-
łania 5.2 mamy do czynienia jedynie z kilkoma projekta-
mi, kwoty dofinansowania dla tych inwestycji wielokrotnie 
przewyższają strumienie finansowe wykorzystywane w ana-
logicznych sektorach w ramach innych działań Programu.

Inaczej ma się sytuacja w przypadku inwestycji w obsza-
rze nauki i transportu. W przypadku tych grup projektów 
to przedsięwzięcia realizowane poza osią 5. MRPO wyko-
rzystują wyższe kwoty dofinansowania. W grupie projektów 
z obszaru „nauka” decydującym czynnikiem jest liczebność 
przedsięwzięć realizowanych poza osią 5. MRPO. Średnia 
wartość projektu, jak i średnia kwota dofinansowania jest 
tu wielokrotnie niższa, jednak fakt, że mamy tu do czynienia 
z aż 40 inwestycjami sprawia, że łączna kwota dofinansowa-
nia przewyższą tę z Działania 5.1. Natomiast w przypadku 
przedsięwzięć w obszarze transportu liczebność projektów 
jest porównywalna, ale to inwestycje realizowane poza 
osią 5. osiągają znacznie wyższe budżety.

Symbol Sektor Działanie MRPO, w ramach którego realizowane są projekty danego typu

nauka i edukacja
1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych
1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego 
8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy

kultura i turystyka

1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego
3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej
3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego
3.3 Instytucje kultury
8.1 Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej
8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy

biznes

3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego
4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej
8.1 Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej
8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy

zdrowie
1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego
8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy

transport
4.1 Rozwój infrastruktury drogowej
4.2 Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu
6.1 Rozwój miast

administracja
1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego
8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy

Tabela 2. Typy projektów (sektory interwencji) realizowanych w ramach pozostałych działań MRPO, wspierających komplementarnie rozwój KOM

Źródło: Opracowanie własne.

3.1.2. Zakładane efekty rzeczowe przedsięwzięć

Już wstępny przegląd analizowanych projektów wskazuje, że 
te realizowane w ramach osi 5. MRPO różnią się zakresem, 
a przede wszystkim – skalą przedsięwzięcia od inwestycji 
realizowanych w ramach pozostałych działań MRPO. Ob-
serwację tę potwierdza także analiza efektów rzeczowych, 
przewidywanych do realizacji w ramach analizowanych 
projektów. Efekty te ujęto w formie wskaźników produktu 
i rezultatu, umożliwiających skwantyfikowanie najważniej-
szych wyników realizacji projektów.

3.2.  Oczekiwany wpływ interwencji 
wspierających rozwój KOM

Niniejszy rozdział poświęcony jest w całości inwestycjom 
realizowanym w ramach osi 5. MRPO. W kolejnych czę-
ściach omawiamy w sposób szczegółowy przedsięwzięcia 
realizowane w ramach poszczególnych działań osi i  ich 
przewidywane efekty. Ze względu na fakt, że niniejszy ra-
port powstaje w momencie, w którym wiele inwestycji nie 
zostało jeszcze ukończonych, skupiamy się w znacznej mie-
rze na efektach zakładanych do realizacji i przewidywanym 
wpływie projektów na wzmacnianie pozycji KOM. Jedynie 
w przypadku inwestycji w obszarze transportu, w całości 
już zakończonych, można mówić o faktycznie osiągniętych 
efektach. Prezentujemy zarówno ujęcie ilościowe, bazujące 
na wskaźnikach monitoringu projektów, jak i  jakościowe, 
odnoszące się do możliwych efektów synergicznych między 
różnymi inwestycjami, a także do szerszego oddziaływania 
na rozwój społeczno-ekonomiczny subregionu. Poszcze-
gólne sekcje rozdziału poświęcone są każdemu z działań 
osi z osobna, natomiast ostatnia część omawia zbiorczy 
wpływ wszystkich inwestycji na rozwój KOM i ich wzajem-
ne oddziaływania.

3.2.1.  Wpływ interwencji w ramach 
Działania 5.1 MRPO

Analizowane projekty to trzy bardzo różne inwestycje w ob-
szarze infrastruktury nauki2. Warto także mieć na uwadze 
fakt, że projekty te znajdują się na najwcześniejszym etapie 
zaawansowania, w porównaniu z inwestycjami realizowany-
mi w ramach pozostałych działań osi 5. MRPO. Dlatego też 
w niniejszym podrozdziale skupiamy się przede wszystkim 
na efektach przewidywanych do osiągnięcia.

2  Na etapie prac nad niniejszym raportem, na listę projektów kluczo-
wych w ramach Działania 5.1 MRPO włączony został czwarty projekt, 
dotyczący uruchomienia Małopolskiego Laboratorium Budownictwa 
Energooszczędnego przez Politechnikę Krakowską. Ze względu na 
fakt, że dla tej inwestycji nie przygotowano jeszcze wniosku o dofi-
nansowanie, nie jest ona uwzględniana w niniejszej analizie.

 �  Wzmacnianie roli KOM jako ośrodka 
naukowo-badawczego i centrum 
nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki

Wszystkie analizowane projekty zorientowane są na zapew-
nienie nowoczesnej infrastruktury umożliwiającej prowa-
dzenie zaawansowanych badań naukowych. Beneficjentami 
są tu krakowskie uczelnie, zatem instytucje dysponujące 
najbardziej precyzyjną i aktualną wiedzą o najpilniejszych 
potrzebach w tym zakresie. Zarówno Centrum Medycy-
ny Weterynaryjnej, jak i Centrum Energetyki mają szansę 
stać się obiektami służącymi nie tylko realizacji badań na-
ukowych, lecz także celom dydaktycznym uczelni, które 
są ich beneficjentami. W przypadku hali maszyn Cyfronet 
tworzona jest natomiast infrastruktura zapewniająca dostęp 
do mocy obliczeniowych i usług informatycznych na potrze-
by nie tylko samej Akademii Górniczo-Hutniczej, lecz także 
innych jednostek naukowych.

Wszystkie projekty mają duży potencjał oddziaływania rów-
nież poza obszarem KOM – zgodnie z założeniami, usługi Cy-
fronet udostępnione zostaną różnym instytucjom naukowym 
niezależnie od ich lokalizacji, ze szczególnym uwzględnie-
niem województwa małopolskiego. W przypadku pozosta-
łych projektów ponadlokalne oddziaływanie sprowadza się 
w znacznej mierze do umożliwienia prowadzenia prac ba-
dawczych o dużym znaczeniu dla rozwoju wiedzy w danej 
dziedzinie; udostępniana w ich ramach infrastruktura pozwoli 
na realizację badań, które mogą przyczynić się do istotnego 
postępu intelektualnego i technologicznego, a dodatkowo, 
dzięki bliskości i powiązaniom instytucjonalnym beneficjen-
tów z klastrem LifeScience oraz Polskim Węzłem CC Poland 
Plus w obszarze energetyki, ich wyniki mogą zostać rozpo-
wszechnione w szerokim gronie środowiska naukowego.

Zarówno projekt dotyczący utworzenia Centrum Medycy-
ny Weterynaryjnej, jak i ten związany z budową Centrum 
Energetyki mają w założeniu umożliwić integrowanie śro-
dowiska naukowego również z sektorem gospodarczym, 
przez co powinny przyczynić się do rozwijania innowacyj-
nej gospodarki. Do tych deklaracji należy jednak podejść 
ostrożnie – tworzona infrastruktura umożliwi co prawda 
realizację badań stosowanych, dających większy potencjał 
wykorzystania wyników w praktyce gospodarczej, jednak 
nie gwarantuje ona faktycznego transferu wiedzy do biz-
nesu. Nowoczesne, dobrze wyposażone zaplecze badaw-
cze jest bowiem warunkiem koniecznym, ale nie wystar-
czającym do zaistnienia faktycznej współpracy z sektorem 
gospodarczym. Dla osiągnięcia efektu w postaci wdrożo-
nych innowacji konieczne byłoby równoległe prowadzenie 
szeregu działań „miękkich” związanych bądź z nawiązy-
waniem kontaktów z przedsiębiorcami, którzy byliby za-
interesowani wykorzystaniem wyników badań, bądź też 
tworzeniem procedur i warunków na rzecz komercjalizacji 
wiedzy poprzez tworzenie firm odpryskowych (spin-off) wy-
wodzących się z samych uczelni. Obecna sytuacja wynika 
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oczywiście z samej specyfiki wsparcia z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego, przewidującego inwestycje 
w twardą infrastrukturę. Jednocześnie perspektywa uru-
chomienia programów integrujących te dwa rodzaje działań 
w przyszłym okresie finansowania daje pole do tworzenia 
projektów bardziej rozbudowanych, przewidujących także 
komponent „miękki”, w tym przypadku ukierunkowany 
na wypracowanie niezbędnych warunków dla tworzenia 
faktycznych powiązań między nauką a biznesem. Tego typu 
projekty są już właściwie standardem w krajach „starej” UE.

Podsumowując, o  ile bezpośredni wpływ realizowanych 
projektów na wzmacnianie KOM jako ośrodka naukowe-
go nie budzi żadnych wątpliwości, to już efekty w postaci 
wzmacniania pozycji KOM jako centrum innowacyjnej go-
spodarki pozostają w bardzo odległej perspektywie.

 �  Osiąganie wskaźników przyjętych 
na poziomie działania

Zgodnie z założeniami przyjętymi przez beneficjentów, in-
westycje, które otrzymały wsparcie w ramach Działania 5.1 
MRPO, powinny umożliwić osiągnięcie wartości docelowych 
wskaźników wyznaczonych dla całego działania. Pierwszym 
ze wskaźników jest liczba projektów z zakresu innowacji. Uni-
wersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej oraz Cen-
trum Energetyki realizują założenie, że w ramach działania 
zrealizowane zostaną dwa tego typu projekty. Dla wskaźnika 
Liczba instytucji współpracujących w ośrodku innowacji przy-
jęto wartość docelową 5, natomiast powinna zostać ona 
znacznie przekroczona w wyniku realizacji projektów AGH; 
inwestycja dotycząca hali Cyfronet zakłada objęcie nią aż 
11 instytucji, a Centrum Energetyki ma w założeniach umoż-
liwić współpracę 13 instytucjom.

 � Ekonomiczno-społeczny rozwój regionu

Wpływu analizowanych projektów na  ekonomiczno- 
-społeczny rozwój regionu należy upatrywać przede wszyst-
kim w nowych możliwościach rozwoju naukowego, jakie 
staną przed kadrami krakowskich uczelni. Należy tu pa-
miętać, że Polska musi zmierzyć się z groźbą odpływu naj-
zdolniejszych młodych badaczy za granicę, gdzie warunki 
dla prowadzenia prac naukowych, jak i możliwości rozwoju 
zawodowego są często dużo lepsze. Dostęp do nowocze-
snej infrastruktury badawczej może stanowić istotny czynnik 
zachęcający do pozostania w kraju. W dłuższej perspektywie 
możliwość prowadzenia badań naukowych na światowym 
poziomie powinna przełożyć się także na rozwijanie nowych 
lub w znacznym stopniu zaktualizowanych programów na-
uczania, a tym samym – na wyższe kwalifikacje absolwentów 
opuszczających mury uczelni. O ile dostęp do nowoczesnej 
infrastruktury badawczej zbiegnie się w czasie z tworze-
niem korzystnych warunków dla komercjalizacji wiedzy, 
zrealizowane projekty mogą wywrzeć również pozytyw-
ny wpływ na gospodarkę, generując rozwiązania, które 

będą mogły zostać wykorzystane w praktyce gospodarczej. 
Szersze oddziaływanie projektów na poziomie społeczno- 
-ekonomicznym zależeć będzie jednak także od  innych 
czynników, takich jak dostęp do finansowania dla konkret-
nych projektów badawczych czy gotowość do współpracy 
po stronie sektora biznesowego.

 � Rozwój innowacji

Inwestycje realizowane w ramach Działania 5.1 przyczynią 
się do tworzenia warunków korzystnych z punktu widzenia 
generowania innowacji w postaci nowych rozwiązań tech-
nologicznych. Jak już wcześniej zaznaczono, powodzenie 
w rozwijaniu innowacji zależy jednak także od innych czyn-
ników. Po pierwsze – kluczowe będą możliwości pozyskania 
finansowania na realizację konkretnych badań. W ramach 
analizowanych projektów tworzona jest bowiem infra-
struktura, której efektywne wykorzystanie będzie zależeć 
po części od możliwości finansowych uczelni. Po drugie – 
pomimo że wszystkie badania naukowe prowadzą do roz-
woju wiedzy w danym obszarze, nie zawsze prowadzą one 
do generowania innowacji. Problem ten nie sprowadza się 
jedynie do rozróżnienia między badaniami podstawowymi 
a stosowanymi; nawet działalność B+R ukierunkowana 
na opracowanie praktycznych rozwiązań nie zawsze koń-
czy się sukcesem, co należy do natury samych badań. Jest 
to bowiem proces ciągłego testowania kolejnych hipotez, 
z których jedynie część okazuje się trafna3. Po trzecie – uda-
ny proces innowacyjny powinien zostać sfinalizowany w po-
staci wdrożenia. Możliwości wprowadzenia innowacyjnych 
rozwiązań, wypracowanych w wyniku badań, zależeć będą 
jednak od uwarunkowań zewnętrznych związanych z popy-
tem na takie rozwiązania po stronie gospodarki. Bez wąt-
pienia jednak, czy to w obszarze nauk przyrodniczych czy 
energetyki, dostęp do nowoczesnej aparatury badawczej 
stanowi punkt wyjścia do jakichkolwiek działań mających 
na celu rozwój innowacji.

3.2.2.  Wpływ interwencji w ramach 
Działania 5.2 MRPO

W przypadku Działania 5.2 MRPO mamy do czynienia z in-
terwencjami mniej jednorodnymi, ponieważ poszczególne 
inwestycje obejmują szeroki zakres przedsięwzięć zwią-
zanych z budowaniem funkcji metropolitalnych. Funkcje 
te są zestawem powiązań i oddziaływań charakterystycz-
nych dla ośrodków miejskich, które cechuje szczególna 
– zazwyczaj wysoka – pozycja w układzie krajowym lub 

3  Na problem ten często wskazują beneficjenci programów pomo-
cowych umożliwiających finansowanie badań mających na celu 
opracowywanie innowacyjnych rozwiązań; por. Wpływ dofinan-
sowania prac B+R na poziom wdrażania ich wyników w MŚP. PARP, 
Warszawa 2010. Beneficjenci projektów polegających na prowa-
dzeniu innowacyjnych badań często obawiają się, że w przypadku 
braku wdrożenia dofinansowanie będzie musiało zostać zwrócone.

międzynarodowym. Są związane z procesami globalizacyjny-
mi i lokują się w tych miejscach, gdzie kumulują się zjawiska 
społeczno-ekonomiczne, polityczne i kulturowe4. Analizo-
wane inwestycje związane są ze świadczeniem kluczowych, 
z punktu widzenia rozwoju metropolii, usług publicznych. 
Projekty dzielą się na te z zakresu kultury (siedem projek-
tów), ochrony zdrowia (pięć projektów) oraz infrastruktury 
biznesowo-kongresowej (jeden projekt). Warto zauważyć, 
że część realizowanych inwestycji przewiduje rewitalizację 
istniejących już obiektów i wykorzystanie ich do nowych 
celów – chociażby w przypadku przebudowy dawnego 
budynku hotelowego z przeznaczeniem na Wojewódzki 
Szpital Okulistyczny, utworzenia Muzeum Sztuki Współcze-
snej z wykorzystaniem obiektów poprzemysłowych dawnej 
fabryki Oskara Schindlera czy inwestycji na potrzeby Mu-
zeum Armii Krajowej, wykorzystującej obiekt poaustriac-
kiego kompleksu zabudowań koszarowych. Podejście takie 
jest zgodne z zasadami urban acquis, jest także promowane 
w ramach Europejskiej Deklaracji Zintegrowanej Rewita-
lizacji Centrów Historycznych5 czy Deklaracji z Toledo6.

Wszystkie realizowane projekty to szeroko zakrojone przed-
sięwzięcia związane z budową nowych lub rozbudową już 
istniejących obiektów infrastruktury metropolitalnej. Obiek-
ty świadczą lub będą świadczyć, istotne z punktu widzenia 
metropolii, usługi na rzecz mieszkańców, przedsiębiorców 
oraz turystów. Poniżej omawiamy najważniejsze efekty pro-
jektów współfinansowanych w ramach Działania 5.2 MRPO.

 �  Wzmacnianie funkcji metropolitalnych 
Krakowa i podnoszenie jego roli 
jako metropolii europejskiej 

Funkcje biznesowo-kongresowe

Kraków jest ważnym ośrodkiem prowadzenia działalności 
gospodarczej i – zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Miasta 
– funkcja ta stanowi jeden z filarów jego rozwoju. Z punktu 
widzenia atrakcyjności Krakowa jako miejsca prowadze-
nia biznesu, ale także nawiązywania ważnych kontaktów 
(również poza sektorem biznesowym – np. w środowisku 
naukowym, politycznym czy sektorze kultury) niezwykle 
ważną rolę odgrywać będzie inwestycja dotycząca budo-
wy centrum kongresowego przy Rondzie Grunwaldzkim. 
Ma ono szansę zapełnić istotną lukę w infrastrukturze miasta 
– obecnie brak jest obiektu o tak wielofunkcyjnym charakte-
rze, umożliwiającego organizację kompleksowych, szeroko 
zakrojonych przedsięwzięć. Przygotowywany obiekt będzie 
miejscem organizacji konferencji i kongresów, ale także 

4   Heffner, K. Funkcje metropolitalne stolic województw Polski Zachod-
niej. Politechnika Opolska, Opole 2011.

5   www.irs-net.de/forschung/forschungsabteilung-4/histurban/ 
histurban_declaration.pdf 

6  www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/rozwoj_
miast/Documents/Deklaracja_Toledo_PL_poprawione_final.pdf 

targów, kiermaszów i wystaw czy wydarzeń kulturalnych 
(koncerty i spektakle). Jego pomieszczenia umożliwią reali-
zację przedsięwzięć nie tylko o zasięgu ponadlokalnym, lecz 
także międzynarodowym. Inwestycja z pewnością przyczyni 
się do wzmocnienia funkcji potencjału miasta w obszarze 
obsługi wydarzeń biznesowych, kulturalnych i społecznych 
o ponadlokalnym zasięgu oddziaływania.

Funkcje z zakresu ochrony zdrowia

Ważnym sektorem usług publicznych jest ochrona zdrowia. 
Usługi z tego zakresu świadczone są przez placówki samo-
rządowe oraz – częściowo – przez placówki uczelni me-
dycznych. Z punktu widzenia jakości oraz efektywności tego 
typu usług szczególnie istotne jest dysponowanie możliwie 
nowoczesnym wyposażeniem i sprzętem tak na potrzeby 
diagnostyki, jak i leczenia. Analizowane projekty przewidu-
ją rozbudowanie dostępnych obecnie na terenie Krakowa 
placówek usług medycznych o dwa specjalistyczne centra 
medycyny ratunkowej, nowy obiekt dla wojewódzkiego 
szpitala okulistycznego, nowy centralny blok operacyjny 
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego oraz Centrum Badań 
i Technologii Medycznych dla prowadzenia diagnostyki oraz 
działań edukacyjnych związanych z profilaktyką zdrowotną. 
Ze względu na swoją specyfikę wszystkie obiekty wykorzy-
stywane będą nie tylko na potrzeby mieszkańców miasta, 
lecz także pacjentów z innych terenów. Ponieważ wszystkie 
inwestycje przewidują doposażenie placówek je realizują-
cych w niezbędne wyposażenie i nowoczesny sprzęt, należy 
przyjąć, że przyczynią się one w sposób istotny do podno-
szenia jakości usług medycznych, a tym samym wzmacniania 
funkcji metropolitalnych z zakresu ochrony zdrowia.

Funkcje z zakresu turystyki i kultury

W puli analizowanych projektów znalazło się sześć inwe-
stycji z obszaru infrastruktury kultury. Tego typu obiekty 
są niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju Krako-
wa, wziąwszy pod uwagę potencjał kulturalno-turystyczny 
miasta. Sektor kultury ma kluczowe znaczenie dla rozwoju 
metropolii, która dysponuje tak licznymi i wartościowymi 
obiektami dziedzictwa kulturowego, a  jest jednocześnie 
miejscem aktywności wielu współczesnych twórców. Warto 
podkreślić, że obiekty i wydarzenia kulturalne skierowane 
są nie tylko do samych mieszkańców, lecz także przyciągają 
wielu odwiedzających miasto turystów. Realizowane pro-
jekty pozwolą z jednej strony na podwyższenie standardów 
i rozszerzenie działalności istniejących już placówek (Mu-
zeum Lotnictwa Polskiego, Opera Krakowska), a z dru-
giej – także utworzenie nowych produktów kulturalnych 
(MOCAK, Małopolski Ogród Sztuki). Inwestycje te z pew-
nością przyczynią się do wzmocnienia oddziaływania KOM 
w obszarze kultury, nie tylko na poziomie regionalnym, lecz 
także ponadnarodowym.

http://%07www.irs-net.de/forschung/forschungsabteilung-4/histurban/%0Ahisturban_declaration.pdf
http://%07www.irs-net.de/forschung/forschungsabteilung-4/histurban/%0Ahisturban_declaration.pdf
http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/rozwoj_miast/Documents/Deklaracja_Toledo_PL_poprawione_final.pdf
http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/rozwoj_miast/Documents/Deklaracja_Toledo_PL_poprawione_final.pdf
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 �  Osiąganie wskaźników przyjętych 
na poziomie działania

Wskaźniki zaprojektowane na poziomie Działania 5.2 MRPO 
odnoszą się po pierwsze do liczby zrealizowanych projek-
tów poszczególnych typów (poziom produktów), po drugie 
– do liczby użytkowników wspartej infrastruktury, a po trze-
cie – do liczby miejsc pracy utworzonych w wyniku reali-
zacji projektów.

Zgodnie z założeniami beneficjentów realizujących projekty, 
wszystkie wartości docelowe wyznaczone dla wskaźników 
Działania 5.2 MRPO powinny zostać osiągnięte, a wskaźniki 
rezultatu – nawet przekroczone. O ile wskaźnik liczby utwo-
rzonych miejsc pracy został już zrealizowany w 2011 roku 
(przede wszystkim w wyniku realizacji inwestycji dotyczą-
cych Muzeum Armii Krajowej, Muzeum Sztuki Współczesnej 
i Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego), o tyle wskaźnik 
dotyczący liczby użytkowników infrastruktury metropolital-
nej został do tej pory osiągnięty w 37%. Wynika to z faktu, 
że do chwili obecnej uruchomiono jedynie część obiek-
tów. Docelowa wartość 200 tys. odwiedzających zostanie 
w roku 2013 nieznacznie przekroczona.

 � Ekonomiczno-społeczny rozwój regionu

Szersze oddziaływanie analizowanych projektów, identyfi-
kowane na poziomie społeczno-gospodarczym, widoczne 
będzie w dłuższym okresie. Efekty tego typu można pogru-
pować zgodnie z wyróżnionymi typami projektów. W przy-
padku interwencji w obszarze infrastruktury biznesowo- 
-kongresowej oczekiwać można wzmocnienia roli Krakowa 
jako centrum biznesowego i ośrodka nowoczesnej gospo-
darki. Realizowany projekt przysłuży się zacieśnianiu już 
istniejących, ale także budowaniu nowych powiązań koope-
racyjnych, nie tylko w samym sektorze biznesowym, lecz 
również np. w środowisku naukowym czy sektorze kultury. 
Otwarcie tak dużego obiektu kongresowego powinno po-
ciągnąć za sobą także wzrost popytu na usługi w sektorze 
hoteli i restauracji, w wyniku wzmożonego ruchu turystyki 
biznesowej. Obiekt umożliwiać będzie organizowanie pre-
stiżowych imprez o zasięgu międzynarodowym, co może 
przyczynić się do budowania marki miasta Kraków.

W przypadku projektów z zakresu infrastruktury ochrony 
zdrowia oczekiwać należy przede wszystkim wymiernych 
korzyści społecznych – poprawa dostępności i standardów 
opieki medycznej powinna przyczynić się do ograniczenia 
niekorzystnych zjawisk zdrowotnych. Uruchomienie no-
wych lub zmodernizowanych obiektów świadczących usługi 
z zakresu ochrony zdrowia pozwoli na obsłużenie większej 
liczby pacjentów, a wykorzystanie nowoczesnego sprzętu 
oraz rozwiązań teleinformatycznych – także na udzielanie 
pomocy szybciej i sprawniej. Projekty związane z ratownic-
twem medycznym pozytywnie wpłyną na podniesienie po-
ziomu bezpieczeństwa mieszkańców i osób przebywających 

na terenie KOM poprzez udzielanie niezwłocznej pomocy 
medycznej z uwzględnieniem utrzymania zasady „złotej 
godziny”. Warto także pamiętać o funkcjach naukowo- 
-edukacyjnych Krakowskiego Centrum Badań i Technologii 
Medycznych – ten projekt stwarza także warunki dla kształ-
cenia kadr medycznych i realizacji programów profilaktyki 
skierowanych do mieszkańców.

Projekty z zakresu infrastruktury kultury mają kluczowe zna-
czenie dla wzmacniania pozycji KOM jako ważnego ośrodka 
kultury i turystyki. Bezpośrednie oddziaływanie tego typu 
inwestycji sprowadza się z  jednej strony do przyciągania 
większej liczby odwiedzających Kraków, a z drugiej – także 
do budowania „masy krytycznej” twórców i animatorów 
kultury w mieście, niezbędnej dla dalszego rozwijania oferty 
kulturalnej. W długofalowej perspektywie taka koncentracja 
podmiotów sektora kultury oraz twórców może doprowa-
dzić do wzmocnienia i rozwinięcia tzw. sektora kreatywnego 
– gałęzi gospodarki opierającej się w znacznej mierze na po-
tencjale twórczym, oferującej produkty i usługi z pograni-
cza sztuki, kultury i rozrywki, nie tylko dla konsumentów, 
lecz także dla innych branż gospodarki7. Jednak w bliższej 
perspektywie należy oczekiwać efektów w postaci wzro-
stu turystyki kulturalnej i umacniania roli Krakowa jako 
ważnego ośrodka kultury o znaczeniu międzynarodowym. 
W skali mikro poszczególne obiekty przyczyniają się także 
do rewitalizacji społecznej obszarów, na których się znajdu-
ją, zwłaszcza w przypadku lokalizacji nieco zapomnianych 
czy poprzemysłowych, jak Zabłocie (MOCAK) czy okolice 
Bulwarów Wiślanych (CRICOTEKA). Poszerzona o nowe 
instytucje i obiekty oferta kulturalna może stanowić istotny 
element marki miasta Kraków.

3.2.3.  Wpływ interwencji w ramach 
Działania 5.3 MRPO

Inwestycje realizowane w ramach Działania 5.3A odnoszą się 
do wzmacniania roli transportu zbiorowego, chociaż efekt 
ten osiągany jest za pomocą różnego typu interwencji. Mamy 
tu zatem do czynienia z tworzeniem odrębnych pasów dla 
komunikacji zbiorowej, przebudową torowisk, przebudo-
wą węzłów przesiadkowych, również takich integrujących 
różne środki transportu, a także inwestycjami drogowymi, 

7   Nie istnieje jedna, precyzyjna definicja sektora kreatywnego. Zali-
cza się do niego m.in. działalność w obszarze reklamy, architektury, 
filmu, muzyki, mediów, rzemiosła artystycznego, ale także działal-
ność wydawniczą czy związaną z tworzeniem oprogramowania. 
Zgodnie ze współczesnymi tendencjami sektory kreatywne stają 
się nieodłącznym elementem nowoczesnych metropolii. Z jednej 
strony czerpią one z potencjału i zasobów, jakie oferuje miasto 
(koncentracja instytucji kultury i twórców oraz przestrzeń do współ-
pracy), z drugiej – stanowią istotny kapitał miasta, tak w obszarze 
społecznym (dostęp do atrakcyjnych produktów kultury), jak i go-
spodarczym (generowanie wartości dodanej „tradycyjnych” produk-
tów i usług). Por. Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych. 
Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.

związanymi z budową estakady Nowohucka/Powstańców 
Wielkopolskich oraz tunelu pod Rondem Ofiar Katynia, prze-
prowadzonymi z myślą o udrożnieniu ruchu i przygotowa-
niu odpowiedniej infrastruktury dla transportu publicznego. 
Ponadto w puli dofinansowanych przedsięwzięć znalazł się 
projekt obejmujący zakup nowego taboru autobusowego. 
Jest to jedyne działanie osi 5. MRPO realizowane w trybie 
konkursowym, dlatego przed przystąpieniem do analizy 
efektów warto przyjrzeć się także czynnikom, które zade-
cydowały o tym, jakie inwestycje są podejmowane.

Kształt projektów wynika bezpośrednio z wytycznych sfor-
mułowanych przez autorów dokumentacji konkursowej oraz 
najpilniejszych potrzeb i zakresu kompetencji beneficjen-
tów realizujących projekty. Brak zatem inwestycji polegają-
cych na tworzeniu nowych połączeń metropolitalnych czy 
wydłużaniu istniejących linii podmiejskich. Po części może 
to wynikać z braku potrzeby uzupełnienia istniejącej, dość 
już rozbudowanej sieci tego typu połączeń. Warto pamiętać 
także o czynnikach wynikających z ustawy o samorządzie 
terytorialnym – ponieważ operatorem takich połączeń jest 
MPK, będące spółką miejską, uruchamianie połączeń aglo-
meracyjnych wymaga uzgodnień z zainteresowanymi gmina-
mi, zawierania stosownych umów oraz rozliczania kosztów 
świadczenia takich usług pomiędzy JST. Wraz z obciążeniami 
administracyjnymi związanymi z ubieganiem się o dofinan-
sowanie i realizacją projektów, przedsięwzięcie takie może 
okazać się zbyt skomplikowane z punktu widzenia potencjal-
nego beneficjenta. Warto również pamiętać o tym, że gminy 
korzystające z komunikacji aglomeracyjnej były w ostatnim 
czasie niezadowolone z podwyżki kosztów, jakie muszą 
ponosić, by uczestniczyć w zintegrowanym systemie. Dużo 
prostsze jest zatem realizowanie inwestycji, w przypadku 
których całość decyzji podejmowana jest po stronie jednej 
gminy – w tym przypadku miasta Kraków.

Ważnym, z punktu widzenia miasta, czynnikiem decydującym 
o wyborze inwestycji, dla których ubiegano się o wsparcie, 
były też kwestie finansowe. Po pierwsze – konieczność za-
bezpieczenia wkładu własnego oraz środków na pokrycie 
bieżących kosztów inwestycji (zanim zostaną one zrefundo-
wane) powoduje, że miasto musi ograniczać realizację plano-
wanych inwestycji do tych najpilniejszych. Nie bez znaczenia 
jest także dostępna alokacja. Przykładem inwestycji, która 
potencjalnie mogłaby się znaleźć w gronie analizowanych 
projektów, jest Rozwój systemu zarządzania transportem pu-
blicznym w Krakowie. W tym przypadku miasto zdecydowało 
się jednak skorzystać ze środków POIiŚ, ze względu na kilka 
czynników: po pierwsze – jest to projekt o większym budże-
cie niż pozostałe inwestycje realizowane w ramach Działa-
nia 5.3 MRPO, stąd też obawa, że dla tej inwestycji mogłoby 
zabraknąć środków (nabór prowadzony był w trybie ciągłym). 
Po drugie – Działanie 5.3 MRPO oferowało dofinansowanie 
na poziomie 70%, podczas gdy Działanie 8.3 POIiŚ – na po-
ziomie 85%. Ostatnim, merytorycznym argumentem był 
fakt, że działanie POIiŚ, jako dedykowane stricte tego rodzaju 

inwestycjom, przewidywało, zdaniem beneficjenta, bardziej 
adekwatne wskaźniki realizacji projektu, co dawało większe 
szanse powodzenia projektu w ocenie merytorycznej.

O efektach analizowanych projektów można na razie mówić 
w ograniczonym zakresie, ponieważ po pierwsze – inwesty-
cje zostały zakończone dopiero niedawno, a po drugie – naj-
ważniejsze efekty, związane ze wzmocnieniem roli transportu 
zbiorowego, podnoszeniem jego atrakcyjności i usprawnia-
niem komunikacji to de facto efekty synergiczne, a więc spro-
wadzające się do zbiorowego oddziaływania wielu inwestycji, 
nie tylko tych współfinansowanych w ramach Działania 5.3 
MRPO. Jednak warto przyjrzeć się najważniejszym korzy-
ściom płynącym z realizacji analizowanych projektów.

 �  Integracja komunikacyjna obszarów 
bezpośrednio otaczających Kraków 
ze stolicą metropolii 

Efekt ten osiągany jest w sposób pośredni. Żadna z inwe-
stycji nie była prowadzona na terenach graniczących bezpo-
średnio z gminami otaczającymi Kraków lub też na terenie 
tychże gmin. Miasto zdecydowało się zatem skupić na in-
nych pilnych inwestycjach, które w sposób pośredni także 
usprawniają komunikację ponadlokalną.

Przede wszystkim należy tu wymienić projekty obejmują-
ce przebudowę ważnych węzłów przesiadkowych, z któ-
rych korzystają także osoby spoza Krakowa, dojeżdżające 
np. do pracy lub szkoły. Takimi punktami są chociażby skrzy-
żowania Zwierzyniecka/Straszewskiego oraz Dietla/Staro-
wiślna, gdzie zatrzymują się busy prywatnych przewoźników. 
Z punktu przesiadkowego w rejonie ul. Zwierzynieckiej mogą 
korzystać także podróżujący linią aglomeracyjną z Wieliczki.

Ważne, z punktu widzenia dostępności komunikacyjnej Kra-
kowa, są także inwestycje realizowane poza ścisłym centrum 
miasta – tu warto wymienić projekt związany z budową tu-
nelu pod Rondem Ofiar Katynia, usprawniający ruch z kie-
runków północnych i zachodnich aglomeracji oraz estakadę 
w ciągu ul. Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich, 
będącą odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 776, stanowiącej 
trasę wylotową z Krakowa w kierunku Buska Zdroju. Pro-
jekty te usprawniają ruch na ważnych trasach obsługujących 
nie tylko ruch lokalny, lecz także podróże spoza Krakowa.

Niestety do chwili obecnej nie udało się uruchomić realiza-
cji projektu związanego z poprawą dostępności komunika-
cyjnej portu lotniczego Kraków-Balice. Trudności wynikają 
ze skomplikowanej sytuacji związanej z własnością grun-
tów, na których miałyby być prowadzone prace. Zgodnie 
z planami, inwestycja ma poprawić dostępność lotniska 
z autostrady A4 oraz drogi wojewódzkiej nr 774. Warto 
także zauważyć, że port znajduje się poza obszarem gminy 
Kraków, stąd też brak możliwości podjęcia działań w tym 
zakresie przez miasto.
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W sposób pośredni integrację Krakowa z ościennymi gmi-
nami wspomagają także dwie inwestycje realizowane poza 
osią 5. MRPO, dotyczące ulic Surzyckiego (prowadząca 
do trasy S7) i Księcia Józefa (do autostrady A4). Jednak 
również te projekty nie wyprowadzają ruchu poza obszar 
Krakowa. Warto pamiętać, że zgodnie z ustawą o samorzą-
dzie terytorialnym, każda z gmin dysponuje kompetencjami 
do prowadzenia prac wyłącznie na swoim terenie. Jedno-
cześnie program, w obecnym kształcie, nie promuje ani nie 
wymusza realizowania projektów partnerskich, w których 
uczestniczyłyby sąsiednie gminy, budując lub modernizując 
dalszy ciąg danej drogi czy partycypując w uruchomieniu 
połączenia komunikacji zbiorowej.

 �  Wzrost konkurencyjności 
transportu zbiorowego w stosunku 
do komunikacji indywidualnej

Konkurencyjny wobec komunikacji indywidualnej transport 
zbiorowy to przede wszystkim transport szybki i sprawny, 
zapewniający komfortowe warunki podróży. W ramach 
wszystkich projektów polegających na budowie lub prze-
budowie infrastruktury udało się osiągnąć efekt w postaci 
skrócenia czasu przejazdu. Jest to czynnik przemawiający 
na korzyść komunikacji zbiorowej, choć należy pamiętać, 
że omawiane inwestycje obejmowały prace na krótkich 
odcinkach, tak więc osiągnięte różnice czasu przejazdu 
pozostają niewielkie; od 0,25 min w przypadku tunelu pod 
Rondem Ofiar Katynia do 1 min w przypadku przebudowy 
al. 29 Listopada, obejmującej wydzielenie odrębnych pasów 
dla komunikacji zbiorowej. Średnio oszczędność czasu osią-
gana w wyniku realizacji projektów wynosiła 0,55 minuty. 
Rozwiązania, które umożliwiają szybszą podróż, to właśnie 
odrębne pasy dla komunikacji miejskiej, tunel umożliwiający 
przejazd bez konieczności zatrzymywania się na skrzyżowa-
niu czy przebudowa skrzyżowań z torowiskami tramwajów, 
umożliwiających bezkolizyjne mijanie się pojazdów podczas 
jednej fazy świateł. W dalszej perspektywie ruch komunikacji 
zbiorowej zostanie dodatkowo usprawniony dzięki zasto-
sowaniu inteligentnych systemów zarządzania transportem, 
które wdrażane są dzięki wsparciu z programu POIiŚ.

Komfort podróży udało się podnieść dzięki projektowi MPK, 
w ramach którego zakupiono 23 nowe autobusy niskopodło-
gowe, umożliwiające lepszy dostęp osobom mającym trudno-
ści z poruszaniem się. Nie bez znaczenia, z punktu widzenia 
podróżnych, są też nowoczesne wykończenie, niższa awa-
ryjność, lepsza konstrukcja zawieszenia i wyższe bezpieczeń-
stwo jazdy. Dla wygodnej i bezpiecznej podróży znaczenie 
mają także inwestycje związane z modernizacją nawierzchni 
czy wymianą wysłużonych torowisk, jak w przypadku projektu 
realizowanego w obszarze skrzyżowania Dietla/Starowiślna.

 �  Wzrost udziału ludności korzystającej 
z transportu publicznego

Wszystkie analizowane projekty przewidują wzrost udzia-
łu ludności korzystającej z transportu publicznego, choć 
ze względu na specyfikę inwestycji nie sposób tu oczekiwać 
wpływu bezpośredniego – żadne z przedsięwzięć nie doty-
czyło bowiem uruchomienia nowych tras. Projekty dotyczą-
ce modernizacji infrastruktury prowadzone były na krótkich 
odcinkach, stąd też trudno oczekiwać wyraźnego, wymier-
nego efektu w postaci nowych pasażerów. Z kolei projekt 
dotyczący zakupu nowych autobusów przewidywał równo-
czesne wycofywanie z eksploatacji starych pojazdów, zatem 
jego wpływ na zwiększenie możliwości przewozowych tak-
że pozostaje ograniczony. Należy oczekiwać raczej efektu 
synergicznego, związanego ze zbiorczym oddziaływaniem 
poszczególnych inwestycji, również tych realizowanych 
poza Działaniem 5.3 MRPO, na wzrost udziału ludności 
korzystającej z komunikacji publicznej.

 � Integracja różnych środków transportu

Efekt ten osiągany jest przede wszystkim w wyniku budo-
wy węzłów przesiadkowych, umożliwiających podróżnym 
przesiadanie się pomiędzy różnymi środkami komunikacji 
(autobus/tramwaj/bus). Łącznie w ramach realizowanych 
projektów powstały cztery takie węzły: w obrębie estakady 
Nowohucka/Powstańców Wielkopolskich, Poczty Głów-
nej, skrzyżowania Dietla-Starowiślna oraz skrzyżowania 
Zwierzyniecka/Straszewskiego/Franciszkańska. Z punktu 
widzenia podróżnych najbardziej dogodnym typem węzła 
przesiadkowego jest taki połączony z odrębnym pasem dla 
komunikacji zbiorowej, jak w przypadku ul. Dietla.

 � Osiąganie wskaźników działania

Przeprowadzone inwestycje realizują w pełni założenia doty-
czące wskaźnika liczby projektów z zakresu transportu zbio-
rowego na terenie KOM. Słabiej wygląda realizacja wskaźnika 
dotyczącego przyrostu liczby ludności korzystającej z komu-
nikacji miejskiej w wyniku realizacji projektów dotyczących 
zakupu nowego taboru. W gronie analizowanych projektów 
znalazł się tylko jeden tego typu. Co więcej, konsumuje on 
nieznaczną część dofinansowania UE; ze 106,3 mln zł dofinan-
sowania, które wykorzystują łącznie wszystkie przedsięwzię-
cia realizowane w ramach Działania 5.3A MRPO, inwestycja 
MPK dotycząca zakupu nowych autobusów wykorzystuje 
jedynie 6,2 mln zł. Wcześniejsze szacunki zakładały, że oko-
ło ¾ alokacji, która była do dyspozycji pod koniec paździer-
nika 2009 r. przeznaczone zostanie na tego typu projekty8. 

8   Kaczor, T. (red.) Analiza szacunkowa wartości wskaźników Mało-
polskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 
w odniesieniu do roku 2010 oraz 2015. Warszawa, 2009.

Przyjęto także optymistyczne założenie, że każdy nowy za-
kupiony pojazd pozwoli na zwiększenie liczby pasażerów 
o 0,33 mln rocznie. Szacunki te nie uwzględniały scenariusza, 
w którym jednocześnie wycofywany jest stary, wysłużony ta-
bor (co miało miejsce w przypadku projektu MPK). Należy 
zatem uznać, że wartość docelowa wskaźnika dotyczącego 
przyrostu ludności korzystającej z komunikacji miejskiej zo-
stała w znacznym stopniu przeszacowana.

Ze względu na fakt, że do chwili obecnej projekt przewi-
dziany do realizacji w ramach Działania 5.3 B nie został uru-
chomiony, bez zmian pozostają również przypisane do tego 
działania wskaźniki odnoszące się do wybudowanych/zmo-
dernizowanych dróg w ramach inwestycji w infrastrukturę 
okołolotniskową oraz środków transportu zbiorowego zinte-
growanych w ramach lotniskowego układu komunikacyjnego.

 � Ekonomiczno-społeczny rozwój regionu

W przypadku projektów z zakresu promowania transportu 
zbiorowego wpływ na ekonomiczno-społeczny rozwój re-
gionu oceniać należy jako niebezpośredni. Żadna z analizo-
wanych inwestycji nie generuje nowych miejsc pracy, nato-
miast ich najważniejszym efektem jest podnoszenie jakości 
usług publicznych świadczonych w obszarze transportu. Naj-
bardziej „ścisłym” miernikiem korzyści płynących z podno-
szenia jakości usług transportowych jest oszczędność czasu, 
przeliczana – zgodnie z metodologią Instytutu Badawczego 
Dróg i Mostów – na jednostki monetarne. Łącznie realizowa-
ne projekty z zakresu transportu zbiorowego wygenerowały 
w tym zakresie oszczędności rzędu 365 mln euro (zgodnie 
z danymi na koniec roku 2011). Jednak z punktu widzenia 
oddziaływania społecznego znacznie ważniejsze mogą oka-
zać się inne korzyści analizowanych projektów:

 �  Poprawa dostępności komunikacyjnej Krakowa; 
szerzej omówiona we wcześniejszej części niniejsze-
go podrozdziału. Zrealizowane projekty przyczynia-
ją się do poprawy dostępności centrum aglomeracji 
dla mieszkańców okolicznych miejscowości, a także 
turystów czy potencjalnych inwestorów. Poprawiają 
także komunikację między poszczególnymi dzielnica-
mi miasta. Warto tu wymienić chociażby węzły prze-
siadkowe, umożliwiające wygodne przesiadanie się 
z prywatnej komunikacji autobusowej do komunikacji 
miejskiej, rozwiązania drogowe w postaci estakady czy 
tunelu, usprawniające ruch drogowy na ważnych tra-
sach wylotowych. Należy także pamiętać, że niektóre 
inwestycje (estakada Nowohucka-Powstańców Wiel-
kopolskich, węzeł Dietla-Starowiślna) były niezbędne, 
wziąwszy pod uwagę realizację przedsięwzięć zwią-
zanych z uruchamianiem kolejnych tras Krakowskiego 
Szybkiego Tramwaju (KST).

 �  Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżo-
wania – związana z jednej strony z zakupem nowego, 

niskopodłogowego, klimatyzowanego taboru, umoż-
liwiającego bezpieczną i wygodną podróż, a z drugiej 
strony – także z modernizacją nawierzchni czy wymia-
ną wysłużonych torowisk, co również przyczynia się 
do podnoszenia komfortu podróży pasażerów. Po-
nadto wygodę podróżowania podnieść powinna także 
przebudowa węzłów przesiadkowych, umożliwiająca 
szybkie i sprawne przesiadanie się między różnymi 
środkami transportu.

 �  Poprawa stanu środowiska – efekt osiągany w sposób 
bezpośredni w wyniku zakupu nowego, ekologicznego 
taboru (projekt MPK), a w sposób pośredni również 
w ramach pozostałych projektów, przyczyniających się 
do podnoszenia atrakcyjności transportu zbiorowego, 
a więc w dłuższej perspektywie – do rezygnacji części 
użytkowników ze środków transportu indywidualnego 
na rzecz komunikacji zbiorowej. Również przedsię-
wzięcia związane z usprawnieniem ruchu na wybranych 
odcinkach dróg przyczyniają się do ograniczenia emisji 
spalin. Z punktu widzenia stanu środowiska ważne 
jest także ograniczenie emisji drgań i hałasu, osiągnięte 
w wyniku modernizacji wybranych odcinków.

 � Komplementarność

Wszystkie analizowane inwestycje w sposób komplemen-
tarny przyczyniają się do wzmacniania roli i podnoszenia 
atrakcyjności transportu zbiorowego. Ze względu na fakt, 
że przedsięwzięcia te realizowane są w różnych częściach 
miasta i mają zróżnicowany charakter, należy przede wszyst-
kim oczekiwać komplementarnego, synergicznego oddziały-
wania wszystkich tych inwestycji. W dłuższej perspektywie 
powinny one przyczynić się do zmniejszenia roli transportu 
indywidualnego na rzecz zbiorowego, zwłaszcza w centrum 
miasta, co pozwoli nie tylko ograniczyć emisję spalin, lecz 
także udrożnić wiele tras. Jak już wcześniej wspomniano, 
poszczególne inwestycje w różny sposób przyczyniają się 
do podnoszenia komfortu podróżowania, ograniczania ne-
gatywnego wpływu transportu na środowisko czy uspraw-
niania i skracania czasu przejazdu. Dopełnieniem inwestycji 
realizowanych w ramach Działania 5.3 MRPO są projekty 
współfinansowane w ramach POIiŚ, w tym trzy przedsię-
wzięcia z listy projektów kluczowych tego programu:

 �  Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakow-
skiej – etap II (obejmujący budowę linii tramwajowej 
KST, przebudowę istniejących torowisk i skrzyżowań 
w rejonie ul. Długiej oraz zakup taboru tramwajowego);

 �  Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kam-
pus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru;

 �  Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogil-
skie – al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem 
sterowania ruchem w Krakowie.
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Warto także wspomnieć o dużym projekcie konkursowym, 
realizowanym w ramach działania 8.3 POIiŚ Rozwój syste-
mu zarządzania transportem publicznym w Krakowie, obej-
mującym rozbudowę istniejącego już systemu zarządzania 
transportem publicznym (rozbudowa systemu informacji 
pasażerskiej), rozbudowę systemu sterowania ruchem 
oraz budowę i uruchomienie systemu kontroli dostępu 
do strefy ruchu uspokojonego i nadzoru nad pasami komu-
nikacji zbiorowej (które tworzone są m.in. w ramach pro-
jektów MRPO). Mamy tu więc do czynienia nie tylko z sy-
nergicznym oddziaływaniem poszczególnych inwestycji, 
ale wręcz ścisłymi powiązaniami między poszczególnymi 
przedsięwzięciami. Podobnie ma się sytuacja Krakowskie-
go Szybkiego Tramwaju, którego uruchomienie wymagało 
przebudowy skrzyżowania Dietla – Starowiślna, a z kolei 
nowa trasa w ciągu ulic: Klimeckiego – Kuklińskiego – Lip-
ska wymagała budowy estakady Nowohucka/Powstań-
ców Wielkopolskich. Efekt komplementarności to z jed-
nej strony wynik dobrze określonych celów po stronie 
miasta, a z drugiej – także tego, że nabory projektów 
w ramach poszczególnych programów (MRPO i POIiŚ) 
były dobrze skoordynowane w czasie. Taka koordynacja 
jest najłatwiejsza w przypadku projektów indywidualnych, 
których przygotowanie i realizacja nie są ograniczone ter-
minami konkursów (dotyczy to np. Krakowskiego Szyb-
kiego Tramwaju).

3.3. Efektywność interwencji

Niniejszy rozdział poświęcony jest analizie zagadnień zwią-
zanych z zastosowanymi na potrzeby osi 5. MRPO rozwią-
zaniami formalnymi i ocenie ich efektywności oraz sku-
teczności w kontekście celów postawionych przed tą osią. 
Sama formuła wdrażania może mieć również istotny wpływ 
na skuteczność poszczególnych interwencji. W pierwszej 
części rozdziału omawiany jest wpływ zastosowanych roz-
wiązań na stymulowanie i wzmacnianie współpracy teryto-
rialnej na terenie KOM. Kolejna sekcja prezentuje najważ-
niejsze doświadczenia płynące z wdrażania osi 5., które 
mogą mieć znaczenie z punktu widzenia wdrażania polityk 
na poziomie subregionalnym. Ostatnia, najobszerniejsza 
część rozdziału, poświęcona jest czynnikom i związkom 
pomiędzy interwencjami realizowanymi w ramach osi 5. 
MRPO a tymi współfinansowanymi w ramach innych dzia-
łań Programu, objętymi także analizą w niniejszym badaniu. 
Szczególną uwagę poświęcono tu efektom synergicznym 
i zidentyfikowanym mechanizmom komplementarności. 
Tym samym przeanalizowano również stopień, w jakim 
zakres rzeczowy projektów (zarówno tych realizowa-
nych w ramach osi 5., jak i pozostałych działań) odpowiada 
na trend związany ze wzmacnianiem pozycji KOM. Poru-
szono także, związane z tym, kwestie demarkacji między 
poszczególnymi typami przedsięwzięć.

 �  Ocena użyteczności i efektywności  
5. osi MRPO jako narzędzia stymulowania 
i wzmacniania współpracy terytorialnej 
w obszarze metropolitalnym Krakowa

W przypadku projektów realizowanych w ramach osi 5. 
MRPO wszystkie inwestycje prowadzone są na terenie Kra-
kowa. Po części jest to zrozumiałe, ponieważ założeniem 
osi 5. MRPO była realizacja projektów dużych, o istotnym 
znaczeniu z punktu widzenia rozwijania funkcji metropoli-
talnych, a taki potencjał najsilniejszy jest w stolicy regionu. 
To tutaj zlokalizowane są czołowe uczelnie, ważne instytucje 
kultury czy placówki medyczne o znaczeniu regionalnym. 
Jednak efektem takiego podejścia jest jednocześnie sku-
pienie interwencji na obszarze Krakowa – pomimo 
że z efektów projektów korzystać będą także mieszkań-
cy innych gmin KOM (korzystając z komunikacji miejskiej 
i aglomeracyjnej, odwiedzając obiekty kultury czy studiując 
na krakowskich uczelniach), to jednak bezpośrednie korzy-
ści, w postaci zastrzyku finansowego i możliwości rozbudo-
wy infrastruktury skoncentrowały się na terenie Krakowa. 
W efekcie istnieje ryzyko pogłębiania się różnic rozwojo-
wych między stolicą a resztą metropolii.

Przyjęta formuła wdrażania osi 5. MRPO nie zachęca do na-
wiązywania współpracy na rzecz realizacji wspólnych przed-
sięwzięć. Jest to słaba strona przyjętego systemu wdrażania. 
Należy przy tym mieć na uwadze fakt, że współpraca jest 
słabą stroną wielu polskich instytucji czy wręcz polskiego 
społeczeństwa9. Brak tradycji wspólnego podejmowania 
działań na rzecz rozwoju lokalnego i niski poziom społeczeń-
stwa obywatelskiego są istotnymi problemami utrudniającymi 
realizację przedsięwzięć wykraczających poza interesy poje-
dynczych beneficjentów. Tym bardziej zatem przy realizacji 
programów o charakterze ponadlokalnym czy subregional-
nym istnieje potrzeba stymulowania współpracy między 
poszczególnymi interesariuszami. Chodzi tu z jednej strony 
o współpracę między poszczególnymi JST wchodzącymi 
w skład Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, a z drugiej 
strony również o współpracę „międzysektorową”, np. na linii 
władze samorządowe – organizacje pozarządowe – instytucje 
nauki itp. Ciekawym przykładem ewolucji, jaką przechodziły 
pomysły na interwencje w ramach osi 5. MRPO, są inwestycje 
w obszarze nauki i B+R. Początkowo planowano bowiem 
właśnie skupienie się na wzmacnianiu powiązań i współpra-
cy między różnymi instytucjami zaangażowanymi w pro-
cesy innowacyjne. Oczywiście przyjęta następnie formuła 
banku projektów (patrz dalsza część niniejszego rozdziału) 
zaowocowała ciekawymi propozycjami, które jednak były 
zorientowane na inwestycje ściśle związane z planami roz-
wojowymi danego beneficjenta. Stąd też pomimo że realizo-
wane i planowane do realizacji projekty w istotnym stopniu 
wzmocnią potencjał KOM do realizacji badań stosowanych 

9   Por. Czapiński, J. (red.) Diagnoza Społeczna. Warunki i jakość życia 
Polaków 2011. Rada monitoringu społecznego 2011.

generujących innowacje, poprzez wyposażenie uczelni w no-
woczesną infrastrukturę badawczą, zabrakło działań, które 
konsolidowałyby środowisko naukowe, a być może również 
umożliwiałyby nawiązywanie kontaktów na linii nauka – biz-
nes, na rzecz współpracy w procesie innowacyjnym.

Pośród projektów współfinansowanych w ramach osi 5. 
MRPO tylko jedno przedsięwzięcie realizowane jest w kon-
sorcjum obejmującym dwóch partnerów – dotyczy to projek-
tu Rozwój Krakowskiego Centrum Badań i Technologii Medycz-
nych, w którego realizację zaangażowane są dwie placówki: 
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II oraz 
Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera. W przypadku wielu 
programów rozwojowych Europy Zachodniej współpraca 
partnerska jest praktycznie standardem, a niekiedy nawet 
warunkiem koniecznym do uzyskania wsparcia finansowego.

Historia dwóch centrów medycyny ratunkowej pokazuje, jak 
wiele trudności może ze sobą nieść próba osiągnięcia konsen-
susu między różnymi interesariuszami, nawet prowadzącymi 
działalność w pokrewnych obszarach. Zgodnie z pierwotnymi 
planami przewidywano uruchomienie jednego komplekso-
wego centrum ratunkowego, przy udziale obu partnerów. 
Jednak ze względu na trudności w osiągnięciu porozumienia 
i skoordynowaniu prac zdecydowano się na podzielenie pro-
jektu na dwa komponenty realizowane przez obu partnerów 
odrębnie. Takie rozwiązanie przyjęto, ponieważ brak porozu-
mienia między partnerami groził sytuacją, w której inwestycja 
nie zostałaby w ogóle zrealizowana. Tym bardziej prace nad 
nowym programem przewidującym komponent subregional-
ny powinny skupić się na animowaniu dialogu i współpracy 
między interesariuszami a lokalnymi liderami rozwoju.

Również w przypadku projektów realizowanych w ramach 
innych działań MRPO ewentualne partnerstwa nawiązy-
wane są raczej sporadycznie i jedynie w tych przypadkach, 
gdzie ze względu na tematykę projektu są one niezbędne 
do jego realizacji. Przykładem takiego partnerskiego projektu 
może być Małopolski System Informacji Turystycznej utwo-
rzony wspólnie przez samorząd województwa oraz 25 gmin 
/powiatów, na terenie których tworzone były punkty i centra 
IT. Innym przykładem może być projekt Budowa systemu in-
formatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją 
zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie, w reali-
zację którego zaangażowane były samorząd województwa 
oraz miasto Kraków i powiat krakowski. Tu współpraca 
wynikała bezpośrednio z zakresu kompetencji samorządów 
poszczególnych szczebli, które odpowiedzialne są za prowa-
dzenie rejestrów i baz danych geodezyjnych. Wnioskodaw-
cy decydują się zatem na realizację projektów partnerskich 
jedynie w przypadku, gdy tego typu formuła sama narzuca 
się ze względu na tematykę projektu. Brak jest natomiast 
obecnie inicjatyw, w ramach których beneficjenci zaprasza-
liby do współpracy partnerów, upatrując w tym możliwości 
wygenerowania wartości dodanej projektu. Brak potrzeby 
nawiązywania współpracy może wynikać z nieświadomości 

potencjalnych korzyści płynących z takiej kooperacji 
lub też braku wiedzy o planach potencjalnych partnerów.

Niemniej należy zauważyć, że potencjał do takiej współ-
pracy istnieje. Dużym przełomem wydaje się, zorganizo-
wany przez samorząd województwa na początku tego roku, 
warsztat z udziałem przedstawicieli różnych środowisk 
z terenu KOM, poświęcony zaprezentowaniu idei wsparcia 
na poziomie subregionalnym i wspólnemu wypracowaniu 
wstępnych propozycji działań, które mogłyby być w takiej 
formule realizowane10. Oczywiście faktyczna zmiana podej-
ścia przedstawicieli różnych organizacji i instytucji w zakre-
sie możliwości realizacji wspólnych przedsięwzięć i korzyści 
z tego płynących wymagać będzie realizacji podobnych ini-
cjatyw i spotkań w perspektywie długofalowej.

Szans dla realizacji projektów partnerskich, obejmujących 
swoim zasięgiem obszar większy niż jednej gminy, należy 
także upatrywać w specyfice zadań i kompetencji JST. Ustawa 
o samorządzie terytorialnym w swoim obecnym kształcie nie 
promuje w żaden sposób takiej współpracy (a nawet wręcz 
przeciwnie – wymusza ograniczanie zadań do terenu danej 
JST, co jednocześnie przekłada się na ograniczanie zakresu 
odpowiedzialności – celem każdej gminy staje się zapewnie-
nie odpowiedniego standardu życia własnym mieszkańcom 
i dbanie jedynie o własny rozwój, bez uwzględnienia potrzeb, 
potencjału czy możliwości rozwojowych sąsiadów). Jednak 
mimo tych ograniczeń podejmowane są pojedyncze inicjaty-
wy na rzecz współpracy Krakowa z sąsiadującymi gminami. 
Przykładem takiej inicjatywy jest działający już od lat system 
transportu aglomeracyjnego – MPK, na podstawie porozu-
mienia z kilkunastoma gminami świadczy usługi przewozowe 
na ich terenie. Podobnie ma się współpraca z MPWiK, które 
dostarcza wodę także do kilku gmin sąsiadujących z Krako-
wem. Nowe przepisy z zakresu gospodarki odpadami11 mo-
bilizują z kolei gminy do zorganizowania zadań, które do tej 
pory pozostawały w gestii właścicieli nieruchomości. Jest 
to kolejne pole do współpracy między sąsiadami – wspólne 
zorganizowanie usług związanych z odbieraniem, zagospoda-
rowaniem i przetwarzaniem odpadów powinno być korzyst-
ne dla wszystkich partnerów zaangażowanych w ten proces.

Ciekawym rozwiązaniem integrującym różne instytucje lub 
różne JST z terenu subregionu mogą być projekty „paraso-
lowe” – obejmujące realizację podobnych działań przez kilka 
podmiotów. Przykładem takiego projektu może być utworze-
nie Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (przedsię-
wzięcie współfinansowane w ramach Działania 3.1 MRPO), 
w ramach którego wypracowano i wdrożono standardy 

10  Raport podsumowujący badanie fokusowe dostępny jest pod ad-
resem www.malopolskie.pl/Pliki/2012/fokus_KOM.pdf.

11  Nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
z 1  lipca 2011 r. wprowadza m.in. przejęcie przez gminy obo-
wiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania 
odpadów komunalnych.

http://www.malopolskie.pl/Pliki/2012/fokus_KOM.pdf
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działania dla całej sieci placówek IT położonych w różnych 
częściach województwa. W przypadku KOM w ramach spo-
tkania warsztatowego zrealizowanego w marcu 201212 poja-
wił się m.in. pomysł utworzenia zintegrowanej bazy o transpo-
rcie zbiorowym na terenie subregionu, który mógłby również 
zostać zrealizowany w takiej formule. Formuła „parasolowa” 
będzie się dobrze sprawdzać z jednej strony przy projektach 
polegających na tworzeniu baz danych czy narzędzi informa-
tycznych, umożliwiających zebranie rozproszonych informacji 
(jak w przypadku bazy o transporcie zbiorowym), a z drugiej 
strony – w przypadku projektów polegających na opracowy-
waniu i wprowadzaniu ujednoliconych standardów działania, 
np. w administracji publicznej czy innych placówkach o po-
krewnych zadaniach (jak w przypadku punktów i centrów IT). 
Wartością dodaną tego typu przedsięwzięć może być nawią-
zanie długookresowej współpracy między poszczególnymi 
partnerami. Bez wątpienia w obszarze współpracy terytorial-
nej w subregionie pozostaje jeszcze wiele do zrobienia i nowy 
program regionalny, zawierający także komponent subregio-
nalny, może odegrać istotną rolę w tym zakresie.

 �  Ocena trafności rozwiązań zastosowanych 
z ramach 5. osi MRPO jako pilotażowego 
narzędzia wsparcia rozwoju subregionu

Oś 5. MRPO potraktować można jako swoisty pilotaż wo-
jewództwa małopolskiego w zakresie wdrażania instrumen-
tów wsparcia zorientowanych na stymulowanie rozwoju 
na poziomie subregionów. Zwłaszcza biorąc pod uwagę za-
pisy Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 
2011–2020, która zakłada, że podejście subregionalne bę-
dzie zyskiwało na znaczeniu w polityce regionalnej, dotych-
czasowe doświadczenia mogą okazać się niezwykle cenne.

Pierwszą ważną obserwacją dotyczącą przyjętej na potrzeby 
5. osi MRPO formuły realizacji projektów jest to, że ta część 
Programu opiera się na liście inicjatyw ważnych z punktu 
wzmacniania funkcji metropolitalnych i pozycji międzyna-
rodowej KOM, jednak trudno określić ją mianem spójne-
go, przemyślanego programu rozwoju subregionu. Wynika 
to w znacznej mierze z uwarunkowań, jakie miały miejsce 
na etapie przygotowywania Programu. Ze względu na fakt, 
że koncepcja osi 5. MRPO musiała zostać przygotowana 
w krótkim czasie13, zastosowano najlepsze możliwe rozwią-
zanie – zorganizowano nabór pomysłów skierowany do róż-
nych interesariuszy, na podstawie którego opracowano bank 

12  Raport podsumowujący badanie fokusowe dostępny jest pod ad-
resem www.malopolskie.pl/Pliki/2012/fokus_KOM.pdf. 

13   Już w trakcie prac nad merytorycznym zakresem programów ope-
racyjnych perspektywy 2007–2013 uruchomione zostały dodat-
kowe środki, pierwotnie planowane do wykorzystania w ramach 
POIŚ, z których skorzystać mogło m.in. województwo małopol-
skie. Pula została ostatecznie przesunięta do programów ope-
racyjnych, natomiast wymagało to szybkich decyzji dotyczących 
interwencji przewidzianych do sfinansowania.

projektów, który stanowił podstawę do przygotowania listy 
projektów kluczowych. Zaletą tego rozwiązania była możli-
wość zgromadzenia w krótkim czasie informacji o planowa-
nych inwestycjach, ważnych z punktu widzenia potencjalnych 
beneficjentów, które podlegały następnie dalszej selekcji pod 
kątem wyłonienia inicjatyw o wymiarze metropolitalnym 
i wysokim znaczeniu dla rozwoju KOM. Za główną wadę 
tego podejścia uznać należy fakt, że poszczególne zgłasza-
ne pomysły stanowiły oddolne inicjatywy przygotowywane 
w oderwaniu od siebie. Zabrakło zatem procesu wspólnego 
planowania, dochodzenia do wspólnych celów i prioryte-
tów rozwojowych przez różnych interesariuszy i obierania 
kluczowych kierunków działań, które by te priorytety reali-
zowały – a więc klasycznych elementów zarządzania stra-
tegicznego. Presja czasu zadecydowała o wyborze innego 
rozwiązania, które ma jednak swoje konsekwencje:

1.  Poszczególne inwestycje wzmacniają potencjał metro-
polii, np. do prowadzenia badań o istotnym znaczeniu 
dla rozwoju nauki w danej dziedzinie (Działanie 5.1), 
przyciągania widzów i turystów odwiedzających waż-
ne obiekty kultury czy podnoszenia standardów opie-
ki medycznej, również dla osób spoza terenu KOM 
(Działanie 5.2), jednak projekty te pozostają indywi-
dualnymi inicjatywami, a ewentualne efekty synergicz-
ne są raczej wynikiem kumulacji inwestycji w danym 
sektorze niż przemyślanego planu działania.

2.  Nagromadzenie dużych inwestycji w pokrewnych obsza-
rach tematycznych z jednej strony buduje potencjał dla 
oddziaływania synergicznego, ale z drugiej strony rodzi 
pytania o możliwość utrzymania infrastruktury w dłuż-
szym okresie. Problem trwałości jest ważnym wyzwa-
niem, z którym będą musieli zmierzyć się beneficjenci. 
W ramach osi 5. MRPO powstało lub powstaje kilkana-
ście dużych obiektów, które – poza ogromnymi korzy-
ściami w postaci wzmacniania pozycji i potencjału rozwo-
jowego KOM oraz rozwijania funkcji metropolitalnych 
– generują również wysokie koszty związane z utrzyma-
niem infrastruktury. W czasie prac nad niniejszym rapor-
tem w dyskusji publicznej pojawił się wątek problemów 
finansowych Szpitala im. Jana Pawła II, będącego bene-
ficjentem dwóch inwestycji polegających na budowie 
centrów medycyny ratunkowej oraz badań i technologii 
medycznych. Faktyczne wykorzystanie nowo powstałej 
infrastruktury zależy od możliwości finansowych placów-
ki – z jednej strony do pokrycia kosztów badania i lecze-
nia pacjentów, z drugiej – do realizacji badań naukowych. 
Rozważanym rozwiązaniem jest obecnie możliwość po-
łączenia Szpitala im. Jana Pawła ze Szpitalem Uniwersy-
teckim (także beneficjentem MRPO), który boryka się 
z problemem niedostatecznej przestrzeni do prowadze-
nia działalności dydaktycznej oraz, ze względu na brak 
środków finansowych, musiał zrezygnować z planów 
budowy nowej kliniki w Prokocimiu. Również w przy-
padku dużych inwestycji w infrastrukturę kulturalną brak 

jest obecnie pewności, że jednostki nimi zarządzające 
będą w stanie utrzymać obiekty w kolejnych latach. 
Tu przede wszystkim problemem jest brak możliwo-
ści prowadzenia działalności komercyjnej w przypadku 
tych beneficjentów, którzy zdecydowali się skorzystać 
z maksymalnego dostępnego pułapu dofinansowania. 
Oś 5. MRPO stała się zatem atrakcyjnym źródłem finan-
sowania dla beneficjentów zainteresowanych realizacją 
szeroko zakrojonych, spektakularnych przedsięwzięć 
infrastrukturalnych, ale jednocześnie nie wymusiła na be-
neficjentach zaplanowania rozwiązań gwarantujących 
utrzymanie tejże infrastruktury.

3.  Pomimo że oś 5. MRPO odnosi się do rozwoju subre-
gionu, to w praktyce projekty realizowane są przez 
podmioty krakowskie. Ma to swoje uzasadnienie, po-
nieważ to Kraków jest głównym motorem rozwoju 
subregionu i to właśnie tu leży największy potencjał 
do realizacji przedsięwzięć o oddziaływaniu ponadlo-
kalnym. Jednocześnie nieobecność interesariuszy, któ-
ry reprezentowaliby inne obszary subregionu, sprawia, 
że oś 5. MRPO stała się de facto osią „krakowską”. 
Oczywiście mieszkańcy innych gmin wchodzących 
w skład KOM mogą również korzystać z efektów 
projektów, jednak trudno uznać ten fakt za przesłan-
kę, by oś 5. MRPO w jej obecnym kształcie traktować 
jako spójny pomysł na wsparcie subregionu.

4.  Oś 5. MRPO, pomimo że poświęcona konkretnemu 
terytorium i ukierunkowana na wspieranie najważniej-
szych jego potencjałów, nie ma jednoznacznego „właści-
ciela” – osoby lub podmiotu, który byłby odpowiedzialny 
za spójność realizowanych działań. Poszczególne projek-
ty są wynikiem planów i pomysłów pojedynczych benefi-
cjentów. Brak „właściciela” oznacza nie tylko ryzyko bra-
ku spójności podejmowanych przedsięwzięć, ale przede 
wszystkim braku odpowiedzialności za ich (zbiorcze) 
efekty. Sukces wdrażania jakiegokolwiek programu roz-
wojowego obejmującego większą grupę beneficjentów 
zależy od poziomu zaangażowania różnych stron (inte-
resariuszy), co oznacza również potrzebę zaangażowa-
nia w proces opracowywania założeń interwencji. Włą-
czenie w etap programowania podmiotów, które będą 
uczestniczyć w późniejszym wdrażaniu danego progra-
mu, nie tylko umożliwia osiągnięcie konsensusu stron, 
które będą zaangażowane w późniejszą realizację, lecz 
także jest warunkiem koniecznym z punktu widzenia 
poczucia odpowiedzialności za realizację wyznaczonych 
celów (ang. ownership). W przypadku celów narzuco-
nych odgórnie wzrasta ryzyko, że osoby czy instytucje 
zaangażowane w ich realizację będzie cechować niższy 
poziom identyfikacji z celami czy też ich zrozumienia, 
co przekłada się na niższą motywację do działania.

Powyższe obserwacje nie powinny jednak przekreślać do-
świadczeń związanych z realizacją osi 5. MRPO jako źródła 

istotnych i wartościowych wniosków dla przyszłego okresu 
programowania. Jednocześnie prace nad nowym progra-
mem regionalnym, uwzględniającym komponent subregio-
nalny, powinny uwzględniać także zidentyfikowane słabe 
strony podejścia stosowanego do tej pory.

W kolejnej perspektywie finansowej, o ile założenia Strategii 
Rozwoju Województwa Małopolskiego dotyczące wspiera-
nia rozwoju na poziomie subregionów mają być realizowa-
ne, należałoby zrobić kolejny krok w kierunku konsolidacji 
interesariuszy i opracowania wspólnego pomysłu na rozwój 
subregionu. Optymalnym rozwiązaniem byłoby powołanie 
ciała, które formalnie pełniłoby funkcję „właściciela” działań 
na rzecz subregionu. Ze względu na specyfikę działania JST, 
które funkcjonują w oparciu o Ustawę o samorządzie teryto-
rialnym, w obecnym układzie poszczególne gminy wchodzące 
w skład KOM nie mają obowiązku ani interesu, by realizo-
wać wspólne inicjatywy. Nie ma także potrzeby ani uzasad-
nienia, by tworzyć dodatkowy poziom administracji. Warto 
natomiast bliżej przyjrzeć się np. doświadczeniom inicjatywy 
LEADER – choć tu działania realizowane są w dużo mniejszej 
skali. Formuła lokalnych grup działania spełnia najważniejsze 
warunki, które wydają się konieczne do skutecznej realiza-
cji programu subregionalnego – z jednej strony zadaniem 
LGD jest opracowanie spójnej, wspólnej strategii działania, 
z drugiej – jest to także ciało o pewnych kompetencjach 
decyzyjnych. Dobrą praktyką jest także włączenie przed-
stawicieli różnych grup interesariuszy. W przypadku KOM 
mogłyby to być poszczególne JST, środowisko naukowe oraz 
najważniejsze lokalne organizacje pozarządowe; w zależ-
ności od specyfiki subregionu, grupy zaproszone do takich 
negocjacji mogłyby się różnić, np. uwzględniając reprezen-
tantów organizacji turystycznych, organizacji działających 
na rzecz kultury czy ochrony środowiska naturalnego. Takie 
podejście wymagałoby dodatkowej pracy także ze strony 
samorządu województwa, którego rolą byłoby zaproszenie 
poszczególnych grup do wspólnej rozmowy i, w początko-
wym czasie, również animowanie takich rozmów. Pewne 
działania w tym zakresie zostały już podjęte (cykl konferencji 
subregionalnych, badania fokusowe) i zaowocowały nawet 
wstępnymi pomysłami dotyczącymi kierunków wspólnych 
działań. Z punktu widzenia przygotowywania programu re-
gionalnego w perspektywie 2014–2020, konieczne byłoby 
sprecyzowanie tych pomysłów i, ze względu na ograniczone 
środki, dokonanie ich priorytetyzacji.

Wyniki warsztatu/badania fokusowego zorganizowanego 
przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego sp. z o.o. 
na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ma-
łopolskiego w marcu 2012 r.14 pokazują, że pewne pomysły 
zostały już wygenerowane, natomiast należałoby zastanowić 
się, na ile propozycje te dotykają najbardziej istotnych pro-
blemów subregionu czy też wzmacniają najważniejsze jego 

14  Raport podsumowujący badanie fokusowe dostępny jest pod ad-
resem www.malopolskie.pl/Pliki/2012/fokus_KOM.pdf. 

http://www.malopolskie.pl/Pliki/2012/fokus_KOM.pdf
http://www.malopolskie.pl/Pliki/2012/fokus_KOM.pdf
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atuty (potencjały). Na potrzeby dalszych spotkań tego typu 
warto byłoby wykorzystać jako punkt wyjścia do dyskusji 
chociażby wyniki Badania możliwości rozwojowych subre-
gionów funkcjonalnych województwa małopolskiego15 lub też 
literaturę naukową, klasyfikującą i porządkującą kluczowe 
czynniki rozwoju lokalnego i regionalnego. 

Z punktu widzenia dbałości o trwałość inwestycji, a więc 
zagospodarowanie infrastruktury w dłuższym okresie i za-
pewnienie odpowiedniego poziomu jej użytkowania, od-
powiedzią mogą być planowane dla przyszłej perspekty-
wy finansowej projekty integrujące elementy inwestycyjne 
oraz działania „miękkie”. Takie podejście jest już standar-
dem w przypadku projektów realizowanych w krajach Eu-
ropy Zachodniej, takich jak Belgia czy Holandia. Projekty 
realizowane w ramach EFRR, zakładające utworzenie ta-
kich obiektów, jak strefy aktywności gospodarczej czy in-
kubatory przedsiębiorczości, muszą obejmować chociaż-
by przygotowanie szczegółowej koncepcji programowej, 
której opracowanie jest warunkiem koniecznym otrzyma-
nia dofinansowania. Przedstawiona w kolejnej części analiza 
komplementarności przedsięwzięć realizowanych w ramach 
osi 5. MRPO oraz innych działań wskazuje, że uzupełnianie 
projektów inwestycyjnych o elementy „miękkie” jest możli-
we, natomiast ze względu na obecny kształt programu dzie-
je się to w ramach odrębnych jego działań i jest raczej wyni-
kiem aktywności i inicjatywy beneficjenta, a nie elementem 
wymaganym w sposób systemowy. Perspektywa programu 
regionalnego łączącego w sobie interwencje wpisujące się 
w specyfikę EFRR oraz EFS daje większe możliwości reali-
zacji tego typu działań powiązanych.

 �  Komplementarność i demarkacja między osią 5. 
MRPO a innymi działaniami przyczyniającymi się 
do rozwoju KOM oraz trafność realizowanych 
działań w kontekście wzmacniania pozycji KOM

Przegląd projektów realizowanych z  wykorzystaniem 
wsparcia w ramach 5. osi MRPO oraz projektów realizo-
wanych w ramach innych działań Programu, które również 
mogą przyczyniać się do wzmacniania potencjału KOM, 
wskazuje na dwa zasadnicze wzorce komplementarności:

 �  komplementarność wynikająca z fizycznej koncentra-
cji projektów (inwestycji) o podobnym charakterze;

 �  komplementarność – uzupełnianie projektów „twar-
dych”, polegających na budowie obiektów, o projekty 
„miękkie”.

15  Badanie możliwości rozwojowych subregionów funkcjonal-
nych województwa małopolskiego. Raport końcowy. Ma-
łopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, Kraków 2011,  
www.politykarozwoju.obserwatoria.malopolska.pl/Files.mvc/319/
publikacja_subregiony-3_press.pdf. 

W przypadku komplementarności pierwszego typu, pole-
gającej na koncentracji inwestycji o podobnym charak-
terze w bliskiej odległości, ma ona znaczenie szczególnie 
w przypadku inwestycji drogowych oraz w obszarze kultury 
i turystyki. Dla projektów drogowych efekt ten wydaje się 
oczywisty – im więcej inwestycji polegających na budowie 
nowych i modernizacji istniejących dróg, tym dłuższe od-
cinki umożliwiające szybkie i sprawne przemieszczanie się 
po aglomeracji. Pożądanym efektem jest utworzenie całej 
spójnej sieci transportowej, uwzględniającej także priorytet 
dla transportu zbiorowego (zgodnie z celami osi 5. MRPO). 
Inwestycje realizowane w ramach MRPO nie odznaczają się 
pod tym względem wysokim stopniem komplementarno-
ści. W znacznej mierze wynika to z charakteru projektów 
realizowanych w ramach działania 5.3 – są to  inwestycje 
obejmujące odcinki krótkie, zlokalizowane w różnych czę-
ściach miasta. Przyczyniają się one do usprawniania ruchu 
i promowania transportu zbiorowego na tych obszarach, 
na których są zlokalizowane (a więc w tym zakresie moż-
na je uznać za komplementarne czy synergiczne, bowiem 
oddziałują wspólnie na rzecz realizacji tego samego celu), 
natomiast brak jest wzajemnych powiązań między projek-
tami, które polegałyby np. na kontynuowaniu przebudowy 
dłuższej trasy komunikacyjnej w ramach kilku inwestycji. 
Także projekty realizowane w ramach Działania 4.1 MRPO 
nie stanowią funkcjonalnego uzupełnienia sieci drogowej 
objętej inwestycjami w ramach Działania 5.3. Najwyższego 
poziomu komplementarności upatrywać należy w inwe-
stycjach realizowanych z wykorzystaniem wsparcia POIiŚ, 
rozwijających sieć Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (któ-
ry wykorzystuje np. torowisko przebudowane w ramach 
Działania 5.3A czy też przebiega pod estakadą wybudowaną 
w ramach tego samego działania) oraz system zarządzania 
transportem publicznym, obejmujący częściowo także ob-
szary inwestycji w ramach MRPO (m.in. poprzez instalację 
tablic informacyjnych dla pasażerów czy systemu kontroli 
dostępu do strefy ruchu uspokojonego).

Drugą grupę projektów, dla których istotne efekty synergicz-
ne mogą być wynikiem przestrzennej koncentracji inwestycji 
podobnego typu, są projekty polegające na budowie (lub roz-
budowie) obiektów kulturalno-turystycznych. W tym przy-
padku mamy do czynienia ze wzmacnianiem i tak już silnej 
marki miasta jako miejsca oferującego kompleksową ofertę 
przemysłów czasu wolnego, ze szczególnym uwzględnieniem 
obiektów kulturalnych. Znaczna część ruchu turystyczne-
go w Krakowie to bowiem właśnie turystyka kulturowa – 
na co wskazuje także Strategia Rozwoju Turystyki w Krakowie 
na lata 2006–2013. Dalsze rozwijanie oferty kulturalnej, 
zwłaszcza w oparciu o produkty konkurencyjne na pozio-
mie międzynarodowym (np. Muzeum Lotnictwa Polskiego, 
Muzeum Sztuki Współczesnej), jest spójne z założeniami 
dokumentów strategicznych zarówno na poziomie miasta, 
jak i całego regionu. Należy przy tym zauważyć, że poszcze-
gólne placówki nie muszą być ze sobą tematycznie powią-
zane – wręcz przeciwnie, zaletą jest tu raczej różnorodność 

oferty skierowanej do odwiedzających. Większość projektów 
realizowanych w ramach Działania 5.2, związanych z roz-
budową infrastruktury kultury realizowana jest w centrum 
miasta – poszczególne obiekty zlokalizowane są w promieniu 
ok. 2 km od Rynku16. Efekty synergiczne osiągane mogą być 
tu poprzez przyciąganie zwiedzających, którzy przy okazji wi-
zyty w jednej z placówek zdecydują się także odwiedzić inny 
obiekt. Szczególną uwagę warto zwrócić na dwie inwestycje 
realizowane w Podgórzu – Muzeum Sztuki Współczesnej 
MOCAK oraz nową siedzibę Cricoteki i Muzeum Tadeusza 
Kantora. Inwestycje te zlokalizowane są blisko siebie, na te-
renach poprzemysłowych, dotychczas w znacznej mierze 
zaniedbanych. Działalność placówek kulturalnych tego typu 
może przyczynić się w istotny sposób do kulturalnego i spo-
łecznego ożywienia całej okolicy. Nie bez znaczenia jest także 
bliskość Fabryki Schindlera – oddziału Muzeum Historycz-
nego Miasta Krakowa. Oba obiekty (MOCAK i Cricoteka) 
wykorzystują elementy zabudowy przemysłowej, która prze-
chodzi rewitalizację i jest dostosowywana do potrzeb obiek-
tów kultury. Nie mamy zatem do czynienia z budową zupeł-
nie nowych obiektów, ale z wpisywaniem ich w istniejącą już, 
historyczną zabudowę, co stanowi dodatkowy walor inwe-
stycji, zachowujących elementy dziedzictwa przemysłowego 
i wykorzystujących je do pełnienia nowych funkcji. Praktyka 
wykorzystywania zabudowań poprzemysłowych na cele kul-
turalne jest powszechna – wystarczy przywołać chociażby 
przykłady galerii Tate Modern w budynku dawnej elektrowni 
w Londynie czy paryskie Musée d’Orsay w budynku dworca 
kolejowego. Natomiast zgodnie ze współczesnymi trendami, 
działania takie idą o krok dalej i ukierunkowane są na tworze-
nie całych kwartałów czy dzielnic kultury, wykorzystujących 
tereny poprzemysłowe jako miejsce działalności twórców 
i animatorów życia kulturalnego17. Czy tak się stanie w przy-
padku Podgórza, zależeć będzie w znacznej mierze także 
od czynników zewnętrznych, przede wszystkim od działań 
podejmowanych przez władze miasta i dzielnicy. Niewątpli-
wie jednak inwestycje realizowane w ramach MRPO budują 
potencjał tej części Krakowa w zakresie rozwijania swoistego 
„zagłębia” kultury. Dodatkowo inwestycje takie jak budowa 
kładki ojca Bernatka (Działanie 6.1 MRPO) czy utworzenie 
turystycznego szlaku żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle 
(Działanie 3.1 MRPO) przyczyniają się do ożywienia tere-
nów wokół Bulwarów Wiślanych, a poprzez zwiększenie 
ruchu turystycznego mogą również przyciągnąć dodatko-
wych zwiedzających obiekty kultury.

16  Wyjątek stanowi tu Muzeum Lotnictwa Polskiego, położone na 
terenie dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny.

17  Por. Amber, J. The Creative Imperative in a Postindustrial Econo-
my to Foster a More Sustainable Development in Shrinking Cities, 
http://metrostudies.berkeley.edu/pubs/proceedings/Shrinking/ 
14Aber_PA_final.pdf; Kavaratzis, M. Branding the City through 
Culture and Entertainment, materiały pokonferencyjne AESOP, 
Wiedeń 2005.

Drugi mechanizm komplementarności projektów spro-
wadza się do uzupełniania projektów inwestycyjnych, 
„twardych” o elementy „miękkie”. W przypadku pro-
jektów osi 5. MRPO możemy mieć do czynienia z następu-
jącymi działaniami o charakterze komplementarnym:

1.  projekty umożliwiające zagospodarowanie, wykorzy-
stanie infrastruktury (np. organizacja imprez, wyda-
rzeń kulturalnych);

2.  projekty zorientowane na budowanie sieci współpracy 
w danym obszarze;

3.  projekty o charakterze informacyjno-promocyjnym, 
umożliwiające rozpowszechnienie informacji o ofer-
cie (np. kulturalno-turystycznej) lub też budowanie 
wizerunku miasta/regionu.

W pierwszej grupie projektów znajdują się przedsięwzię-
cia realizowane w ramach Działania 3.3 MRPO. Co prawda 
z możliwości, jakie oferuje to działanie, skorzystało niewielu 
beneficjentów osi 5. MRPO, ale może to wynikać z faktu, 
że część obiektów nie została jeszcze ukończona. Wśród 
wydarzeń kulturalnych o charakterze komplementarnym 
do inwestycji w infrastrukturę wymienić należy wystawę 
Muzeum Lotnictwa Polskiego, poświęconą historii NATO 
i wykorzystywanych przez nie statków powietrznych, letni 
festiwal „Opera pokoleń – opera bez granic” zorganizowa-
ny przez Operę Krakowską oraz cykl imprez realizowa-
nych przez miasto Kraków pod marką „Krakowskie noce” 
(obejmujący m.in. noc muzeów, teatrów czy poezji). Po-
mimo że najwyższego stopnia komplementarności należy 
upatrywać dla projektów realizowanych przez tych samych 
beneficjentów, którzy skorzystali ze wsparcia na inwesty-
cje infrastrukturalne, to także pozostałe przedsięwzięcia 
polegające na organizacji imprez i wydarzeń artystycznych 
można uznać za przyczyniające się do osiągania efektów sy-
nergicznych – ponieważ i one przyczyniają się do rozwijania 
urozmaiconej oferty kulturalnej KOM, której elementem 
są także inwestycje realizowane w ramach osi 5. MRPO.

Kolejną grupę projektów o charakterze komplementarnym 
stanowią przedsięwzięcia z zakresu budowania sieci współ-
pracy w danym sektorze – tu kluczowe znaczenie odgrywa 
Działanie 8.2 MRPO. Z tego typu możliwości korzystają 
przedstawiciele środowiska naukowego (AGH, Klaster 
LifeScince), medycznego (Krakowski Szpital Specjalistyczny 
im. Jana Pawła II w Krakowie) oraz sektora kultury (Teatr 
im. Juliusza Słowackiego). Inicjatywy związane z budowa-
niem sieci współpracy międzynarodowej powinny przyczy-
niać się do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz wzmac-
niania potencjału beneficjentów do realizacji przedsięwzięć 
partnerskich. W przypadku środowiska naukowego taka 
współpraca w ramach międzynarodowych sieci staje się 
warunkiem koniecznym do prowadzenia badań na wysokim 
poziomie, mających potencjał do generowania rozwiązań 

http://www.politykarozwoju.obserwatoria.malopolska.pl/Files.mvc/319/publikacja_subregiony-3_press.pdf
http://www.politykarozwoju.obserwatoria.malopolska.pl/Files.mvc/319/publikacja_subregiony-3_press.pdf
http://metrostudies.berkeley.edu/pubs/proceedings/Shrinking/%0A14Aber_PA_final.pdf
http://metrostudies.berkeley.edu/pubs/proceedings/Shrinking/%0A14Aber_PA_final.pdf
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innowacyjnych. Międzynarodowe konsorcja tworzą masę 
krytyczną wiedzy niezbędną zwłaszcza w przypadku pro-
jektów interdyscyplinarnych, o złożonym charakterze. Na-
leży oczekiwać, że infrastruktura badawczo-laboratoryjna, 
tworzona w ramach Działania 5.1 powinna być wykorzy-
stywana na potrzeby takich właśnie przedsięwzięć. Projekt 
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II 
zorientowany jest przede wszystkim na wymianę wiedzy 
i uczenie się od czołowych ekspertów zagranicznych w za-
kresie tzw. sierocych chorób kardiologicznych. Rozwijanie 
wiedzy w tym zakresie jest spójne z innymi przedsięwzię-
ciami szpitala, związanymi ze specjalizacją kardiologiczną 
– w tym utworzeniem centrum medycyny ratunkowej. 
Komplementarność sprowadza się tu do podejmowania 
działań mających na celu wzmacnianie potencjału szpitala 
i podnoszenie wiedzy jego pracowników w obszarze jego 
kluczowej specjalizacji. Ze wsparcia MRPO ukierunko-
wanego na podejmowanie współpracy międzynarodowej 
skorzystał też Teatr im. Juliusza Słowackiego – w ramach 
projektu organizowany jest cykl konferencji i warsztatów 
z udziałem przedstawicieli 9 europejskich teatrów. Dzia-
łania te mają na celu z jednej strony podnieść rozpozna-
walność małopolskiej sceny teatralnej w Europie, z dru-
giej – przybliżyć odbiorcom (twórcom i widzom) aktualne 
tendencje europejskiego teatru. Projekt może przyczynić 
się do wzbudzenia zainteresowania teatrem po stronie 
potencjalnych widzów, co sprowadza się do kształtowania 
popytu na dobra kultury. Należy pamiętać, że w przypadku 
sektora kultury współpraca i wymiana doświadczeń jest też 
często generatorem istotnej wartości dodanej w postaci 
nowych pomysłów.

Trzecią grupę przedsięwzięć komplementarnych stano-
wią projekty o charakterze informacyjno-promocyjnym, 
których realizacja przyczynia się do rozpowszechniania in-
formacji o ofercie tworzonej w ramach innych projektów 
bądź też skupia się na budowaniu marki miasta, subregio-
nu czy województwa w konkretnym obszarze/sektorze. 
Mamy tu do czynienia z jednej strony z przedsięwzięciami 
promującymi ofertę turystyczno-kulturalną, a z drugiej – 
z projektami mającymi na celu promocję gospodarczą re-
gionu. W pierwszej grupie warto wymienić Małopolski Sys-
tem Informacji Turystycznej – projekt, w ramach którego 
opracowano nie tylko szereg materiałów informacyjnych 
dla odwiedzających region, lecz także standardy obsługi 
w punktach informacji turystycznej zlokalizowanych w ca-
łym regionie. Materiały opracowane w ramach MSIT zawie-
rają informacje o wielu obiektach i placówkach, które sko-
rzystały ze wsparcia MRPO, by rozwinąć swoją działalność 
(w tym o instytucjach wspartych w ramach osi 5. MRPO), 
zatem umożliwiają dotarcie z informacją o dostępnej ofer-
cie do szerszego grona odbiorców niż w przypadku działań 
podejmowanych niezależnie przez poszczególne placówki. 
Nie bez znaczenia są także przedsięwzięcia o mniejszej skali 
– „Opera w Małopolsce”, projekt realizowany we współ-
pracy między Operą Krakowską i czterema partnerami, 

mający na celu budowanie wizerunku regionu jako miejsca 
o bogatej tradycji muzycznej, przede wszystkim operowej 
oraz „Produkt muzealny w wybranych miastach świata – 
promocja szlaków muzeów w Europie” – przedsięwzięcie 
miasta Kraków, zorientowane na utworzenie i wypromo-
wanie tematycznych szlaków zwiedzania krakowskich mu-
zeów, z myślą nie tylko o turystyce kulturowej, lecz także 
biznesowej. W grupie przedsięwzięć z zakresu promocji 
gospodarczej znalazły się projekty realizowane przez Ma-
łopolską Agencję Rozwoju Regionalnego (m.in. kampanie 
Business in Małopolska czy Invest in Małopolska), związane 
z budowaniem wizerunku Małopolski jako miejsca atrakcyj-
nego dla inwestorów zagranicznych i firm zainteresowanych 
nawiązaniem współpracy handlowej. W tym przypadku 
komplementarności upatrywać należy przede wszystkim 
w stosunku do inwestycji, jaką jest budowa Centrum Kon-
gresowego – miejsca konferencji, targów i innych imprez 
o charakterze biznesowym, skierowanych do grona między-
narodowego. Kampanie zorientowane na budowanie wize-
runku regionu jako miejsca atrakcyjnego z punktu widzenia 
prowadzenia biznesu mogą ułatwić start Centrum, które 
swoją ofertę kierować będzie m.in. do instytucji organizu-
jących ważne, międzynarodowe imprezy branżowe. Zwią-
zek ten ma jednak charakter niebezpośredni – realizowane 
działania promocyjne nie są zorientowane bezpośrednio 
na rozpowszechnianie informacji o samym Centrum.

Warto także wspomnieć o grupie projektów stanowiących 
przykład innego mechanizmu komplementarności, a miano-
wicie inwestycjach zorientowanych na wdrażanie narzędzi 
elektronicznych (Działanie 1.2). Tego typu projekty stanowią 
uzupełnienie inwestycji w obszarze kultury (kilka projek-
tów obejmujących digitalizację zbiorów i udostępnienie ich 
w Internecie), szkolnictwa wyższego (systemy zarządzania 
placówką) oraz ochrony zdrowia (systemy typu e-zdrowie). 
Z punktu widzenia oceny komplementarności największe 
znaczenie będą miały przedsięwzięcia w obszarze kultury, 
ponieważ polegają one na tworzeniu portali udostępniają-
cych muzealia i inne zbiory odbiorcom – a więc otwierają 
jeszcze jeden kanał komunikacji z widzami oraz zwiedza-
jącymi i stanowią uzupełnienie oferty dostępnej w formie 
analogowej. Spośród przedsięwzięć w sektorze ochrony 
zdrowia jedynie część przewiduje uruchomienie e-usług 
skierowanych bezpośrednio do klienta placówki, pozostałe 
skupiają się na usprawnieniu procesów wewnętrznych jed-
nostek ochrony zdrowia. Choć inwestycje tego typu przy-
czyniają się do podnoszenia jakości obsługi pacjentów, to ich 
efekty pozostają „niewidoczne” dla końcowego odbiorcy. 
Podobnie rzecz ma się z projektami mającymi na celu wy-
korzystanie narzędzi informatycznych na rzecz usprawnienia 
systemu zarządzania uczelnią.

Schemat na str. 27 podsumowuje zidentyfikowane w ramach 
badania mechanizmy komplementarności wewnątrz osi 5. 
MRPO oraz pomiędzy projektami tej osi a przedsięwzięcia-
mi w ramach innych działań.

Poza efektami synergicznymi wynikającymi z bliskiej lokali-
zacji poszczególnych inwestycji (które mogą sprowadzać się 
do fizycznej koncentracji projektów o podobnym charakterze 
– jak w przypadku obiektów kultury lub też bliskości inwe-
stycji w różnych sektorach, które prowadzą do społeczne-
go lub gospodarczego ożywienia danego terenu – działania 
prowadzone w strefie Bulwarów Wiślanych), pozostałe me-
chanizmy komplementarności sprowadzają się do kombinacji 
przedsięwzięć prowadzonych wewnątrz tego samego sek-
tora. Możliwe jest zatem zmapowanie konkretnych działań 
dających możliwości realizacji przedsięwzięć komplemen-
tarnych wobec inwestycji osi 5. MRPO, w każdym z ana-
lizowanych sektorów inwestycji. Rysunek 1 podsumowuje 
działania pozostałych osi priorytetowych MRPO, dla których 
zidentyfikowano potencjał realizacji przedsięwzięć komple-
mentarnych względem inwestycji osi 5. MRPO.

Z punktu widzenia wzmacniania pozycji KOM jako ważnego 
ośrodka metropolitalnego w Europie szczególne znacze-
nie mają te działania, które skierowane są do szerokiego 
grona odbiorców – także spoza regionu czy kraju. Z jed-
nej strony są to przedsięwzięcia polegające na budowaniu 
międzynarodowych sieci współpracy, a z drugiej te zorien-
towane na rozpowszechnianie informacji o ofercie KOM 
– np. poprzez promocję turystyczno-kulturalną. Najsilniej-
szych związków upatrywać należy w przypadku tych grup 
przedsięwzięć, które realizowane są przez tego samego 
beneficjenta. W przypadku wzmacniania pozycji KOM jako 
ośrodka kultury i turystyki duże znaczenie powinien odegrać 
także projekt MSIT oraz inne, mniejsze inicjatywy skupiają-
ce na zasadzie „parasolowej” informacje o ofercie różnych 
placówek kultury. Bardziej ograniczony wpływ będą miały 
działania z zakresu digitalizacji zbiorów muzealnych – czę-
ściowo są to bowiem inicjatywy skupiające się na zbiorach 
jednej placówki. Natomiast projekty z zakresu promocji 

gospodarczej są bardzo ważne z punktu widzenia kształ-
towania wizerunku całego regionu, jednak nie odnoszą się 
bezpośrednio do marki samego KOM ani nie skupiają się 
na promowaniu Krakowa czy subregionu jako miejsca or-
ganizacji ważnych imprez biznesowych, zatem ich oddzia-
ływanie synergiczne uznać należy za ograniczone.

Ostatnim zagadnieniem omawianym w ramach niniejszego 
podrozdziału jest demarkacja między poszczególnymi dzia-
łaniami Programu, przyczyniającymi się do rozwoju KOM. 
Kwestia demarkacji jest częściowo powiązana z mechani-
zmami komplementarności omówionymi we wcześniejszej 
części. Demarkacja między interwencjami podejmowanymi 
w ramach osi 5. MRPO i innych działań jest dość wyraźna i nie 
budzi wątpliwości. Pewne zazębianie się interwencji można 
stwierdzić w przypadku Działania 5.1 MRPO, poświęconego 
rozbudowie infrastruktury B+R uczelni oraz Działania 1.1 
skupiającego się na rozbudowie infrastruktury dydaktycznej 
uczelni, w ramach którego realizowane są także przedsię-
wzięcia związane z budową i wyposażeniem np. laboratoriów 
badawczych. W przypadku działalności uczelni nie sposób 
jednoznacznie rozgraniczyć między infrastrukturą na potrze-
by dydaktyki a tą na potrzeby badań naukowych – ponieważ 
te dwa rodzaje działalności powinny iść ze sobą w parze. 
Zbieżność realizowanych interwencji może po części wyni-
kać z historii prac nad samym programem – w początkowym 
etapie oś 5. MRPO miała bowiem skupiać się na działaniach 
w obszarze innowacyjności. Niemniej skala (i budżet) przed-
sięwzięć realizowanych w ramach obu działań, obok zorien-
towania na dydaktykę bądź działalność B+R, stanowią istotny 
czynnik różnicujący oba typy interwencji.

Drugim sektorem, ważnym z punktu widzenia rozgranicze-
nia pomiędzy różnymi typami interwencji, jest transport. 
W przypadku projektów z zakresu transportu rozróżnienie 
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Schemat 2. Mechanizmy komplementarności zidentyfikowane dla projektów osi 5. MRPO oraz innych działań Programu
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między interwencjami skupiającymi się na promowaniu 
transportu zbiorowego (Działanie 5.3) a innymi projekta-
mi drogowymi (Działanie 4.1) jest bardzo wyraźne. Jed-
nak ze względu na fakt, że także część projektów realizo-
wanych w ramach Działania 5.3 polegała w dużej mierze 
na realizacji prac drogowych (np. budowa estakady w ciągu 
Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich, przebudo-
wa al. 29 Listopada), mogą one być mylnie utożsamiane 
ze „standardowymi” działaniami w obszarze infrastruk-
tury transportu, związanymi z rozbudową infrastruktury 
drogowej. W przypadku tego typu inwestycji cel związany 
z promowaniem transportu publicznego nie jest tak „wi-
doczny”, jak np. w projektach obejmujących zakup taboru. 
Z drugiej strony potrzeba zapewnienia komplementarno-
ści między projektami służącymi rozwijaniu atrakcyjnego 
transportu publicznego, wdrażaniu rozwiązań umożliwia-
jących sprawne poruszanie się pojazdów tego typu oraz 
innymi inwestycjami rozwijającymi sieć drogową może 
skłaniać ku rozwiązaniom łączącym wszystkie te typy in-
terwencji w jednym działaniu. Przede wszystkim jednak, 
dla skutecznego i efektywnego udrażniania ruchu na tere-
nie KOM, pożądane byłyby inwestycje o charakterze linio-
wym, obejmujące dłuższe odcinki tras i w sposób komplek-
sowy zaspokajające potrzeby komunikacyjne – zarówno 
w zakresie transportu indywidualnego, jak i zbiorowego. 
Pomimo, że obecnie inwestycje te traktowane są rozdziel-
nie (i demarkacja pomiędzy nimi nie budzi wątpliwości), 
możliwe jest rozważenie wdrożenia rozwiązania, w któ-
rym wszystkie inwestycje transportowe skupione byłyby 
w jednym działaniu bądź osi priorytetowej. Takie rozwią-
zanie daje większe możliwości, ale jednocześnie obarcza 

instytucję wdrażającą większą odpowiedzialnością za za-
pewnienie komplementarności pomiędzy poszczególnymi 
inwestycjami. Obecnie ewentualne efekty synergiczne czy 
przypadki komplementarności są jedynie wynikiem plano-
wania poszczególnych działań po stronie beneficjenta, nie 
są natomiast wynikiem systemowych wymogów Programu.

Biorąc pod uwagę perspektywę promowania podejścia zin-
tegrowanego w kolejnej perspektywie finansowej, warto 
także rozważyć możliwość łączenia innych interwencji, które 
w obecnym MRPO pozostają rozdzielne. Przede wszystkim 
miałoby to uzasadnienie w przypadku tych działań, dla któ-
rych zidentyfikowano najwyższy poziom komplementarno-
ści (wzajemnego funkcjonalnego uzupełniania się) czy też 
potencjał generowania efektów synergicznych (wzajemnego 
wzmacniania efektów realizujących założone cele). Takie 
połączenie interwencji skutkowałoby realizacją przedsię-
wzięć bardziej kompleksowych, np. obejmujących nie tylko 
inwestycje w infrastrukturę, lecz także przygotowanie czy 
nawet wdrożenie elementów koncepcji programowej da-
nej instytucji. W kontekście wątpliwości i obaw związanych 
z możliwym efektem „przeinwestowania” w infrastrukturę 
(przypadek Szpitala im. Jana Pawła II) takie podejście byłoby 
szczególnie pożądane. Oferuje ono bowiem beneficjento-
wi możliwość zaplanowania konkretnych działań na etapie, 
gdy infrastruktura będzie już gotowa, a z drugiej strony – 
także możliwość wyegzekwowania realizacji tychże działań 
po stronie IW/IZ. Oczywiście stanowi jednocześnie ogromne 
wyzwanie zarówno dla beneficjentów, jak i instytucji zaanga-
żowanych w proces wdrażania Programu, których zadaniem 
będzie dbałość o monitorowanie efektów takich działań.
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Rysunek 1. Typy działań komplementarnych dla poszczególnych sektorów interwencji w ramach osi 5. MRPO; *** – wysoki stopień 
komplementarności; ** – średni stopień komplementarności, * – niski stopień komplementarności lub niewykorzystany potencjał komplementarności
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3.4.  Studia przypadku projektów 
wspierających rozwój KOM

W niniejszej części raportu prezentujemy studia przypadku 
projektów współfinansowanych w ramach MRPO, przyczy-
niających się do wzmacniania potencjału i pozycji KOM.

 � Nauka

Centrum Energetyki

Tytuł projektu Centrum Energetyki

Nazwa beneficjenta Akademia Górniczo-Hutnicza  
im. Stanisława Staszica w Krakowie

Działanie MRPO
5.1 Krakowski Obszar Metropolitalny 
jako ważny węzeł europejskiej prze-
strzeni badawczej

Wartość projektu 129 mln zł
Termin realizacji grudzień 2008 – czerwiec 2012

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest utworzenie kompleksu obiektów 
dydaktycznych i laboratoriów badawczych przy ulicy Czarno-
wiejskiej w Krakowie, z przeznaczeniem na działalność na-
ukową w obszarze energetyki. Projekt przewiduje budowę 
i wyposażenie dwóch nowych obiektów oraz remont i moder-
nizację trzeciego, już istniejącego budynku zlokalizowanego 
w niedużej odległości od planowanej inwestycji. Projekt sta-
nowi I etap większej inwestycji AGH, zatytułowanej „Budowa 
Audytorium wraz z budynkiem administracyjno- dydaktyczno-
biurowym, parkingiem podziemnym oraz infrastrukturą tech-
niczną przy ul. Czarnowiejskiej w Krakowie”. Inwestycja reali-
zowana będzie w miejscu, gdzie obecnie znajduje się parking 
oraz dwa przeznaczone do wyburzenia budynki.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest wzmocnienie roli Krakowskie-
go Obszaru Metropolitalnego jako prężnego ośrodka naukowo- 
-badawczego oraz centrum nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki 
poprzez budowę Centrum Energetyki w strukturach AGH w Kra-
kowie i w oparciu o Polski Węzeł Wiedzy i Innowacji w ramach 
konsorcjum KIC InnoEnergy. Zgodnie z założeniami autorów 
projektu ma on odpowiadać na istotne potrzeby zidentyfi-
kowane na terenie KOM, po pierwsze związane z brakiem 
odpowiedniej jakości infrastruktury badawczej, a po drugie 
także z brakiem konsolidacji środowisk naukowych i innych 
partnerów prowadzących działalność w obszarze life scien-
ces. Inwestycja ma przyczynić się do lepszego wykorzystania 
potencjału KOM w obszarze nauki, innowacji i edukacji. Tak 
sformułowany cel projektu wpisuje się bezpośrednio w zało-
żenia 5. osi priorytetowej MRPO. Jest również spójny z celami 
przyjętymi dla strategii rozwoju województwa, podkreślają-
cymi potrzebę budowanie gospodarki wiedzy i aktywności, 
a w szczególności – budowy infrastruktury regionu wiedzy.

Realizacja projektu i efekty rzeczowe

Projekt stanowi pierwszy etap większej inwestycji realizowa-
nej przez AGH, przewidującej budowę audytorium wraz z bu-
dynkiem administracyjno-dydaktyczno- biurowym, parkingiem 
podziemnym oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Czarno-
wiejskiej w Krakowie. W ramach prac współfinansowanych 
ze środków osi 5. MRPO przewidziano budowę i wyposaże-
nie dwóch nowych obiektów przy ul. Czarnowiejskiej oraz 
remont istniejącego obiektu przy ul. Piłsudskiego. Budynki 
pełnić mają funkcje badawcze i badawczo-dydaktyczne. In-
westycja przewiduje także zagospodarowanie okolicznych 
terenów – m.in. zadbanie o zieleń i tzw. małą architekturę.

W 2011 roku rozstrzygnięto konkurs na architektoniczną 
koncepcję zagospodarowania terenu, na którym powstaje 
inwestycja. Spośród 11 biur, które stanęły do konkursu, wy-
brano propozycję Biura Rozwoju Krakowa SA, przewidującą 
odwołania do modernistycznych tradycji zabudowy uczelni 
i odpowiadającą funkcji kompleksu oraz charakterowi okolicy.

Centrum ma zostać wyposażone w aż 82 laboratoria umoż-
liwiające prowadzenie zaawansowanych badań naukowych 
w obszarze energetyki. Zgodnie z założeniami autorów pro-
jektu ze wspólnej infrastruktury badawczej korzystać będzie 
siedem jednostek naukowych, a do współpracy w procesach 
innowacyjnych zaproszonych zostanie 13 instytucji. Tak 
przyjęte wskaźniki realizacji dowodzą, że intencją autorów 
projektu jest nie tylko wyposażenie uczelni w nowoczesną 
infrastrukturę na potrzeby dydaktyki i prowadzenia badań 
naukowych, lecz także konsolidacja środowiska naukowego 
umożliwiająca prowadzenie bardziej złożonych, komplekso-
wych i interdyscyplinarnych badań. Nie bez znaczenia jest 
tu uczestnictwo AGH zarówno w Klastrze LifeScience, jak 
i  funkcja koordynatora Polskiego Węzła CC Poland Plus, 
osadzonego w strukturach Knowledge and Innovation Com-
munity InnoEnergy Europejskiego Instytutu Technologiczne-
go (EIT). Kontakty z partnerami naukowymi i biznesowymi 
prowadzącymi działalność w obszarze nauk przyrodniczych 
i energetyki stanowią potencjał dla bardziej efektywnego 
wykorzystania przygotowywanej infrastruktury. Już sama 
wymiana wiedzy i doświadczeń może owocować pomysłami 
na nowe przedsięwzięcia badawcze, zwłaszcza takie, w przy-
padku których wyniki mogłyby zostać wdrożone do praktyki 
gospodarczej. Możliwości wykorzystania infrastruktury będą 
zależeć także po części od dostępności środków finansowych 
na realizację konkretnych badań i aktywności uczelni w po-
szukiwaniu źródeł finansowania tego typu przedsięwzięć.

Komplementarność z innymi projektami

Akademia Górniczo-Hutnicza to instytucja bardzo aktywna, 
jeśli chodzi o inwestycje w rozwój infrastruktury badawczo-
- dydatkycznej. W ostatnim czasie podjęto się budowy kil-
ku innych obiektów, takich jak Centrum Ceramiki (otwar-
te w czerwcu 2012  r.), Centrum Informatyki (otwarte 
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w marcu 2012 r.) czy Akademickie Centrum Materiałów 
i Nanotechnologii. Wszystkie inwestycje przyczyniają się 
do wzmacniania potencjału uczelni do prowadzenia zaawan-
sowanych badań o potencjale innowacyjnym. Ponadto uczel-
nia aktywnie korzysta z możliwości pozyskania finansowania 
ze środków zewnętrznych na przedsięwzięcia takie, jak:

 �  zakup analitycznego transmisyjnego mikroskopu elek-
tronowego z unikalnym oprzyrządowaniem do badań 
mikro- i nanostruktury materiałów (projekt zrealizo-
wany ze wsparciem PO IG);

 �  Krajowe Centrum Nanostruktur Magnetycznych do Za-
stosowań w Elektronice Spinowej – SPINLAB (PO IG);

 �  sieć certyfikowanych laboratoriów oceny efektyw-
ności energetycznej i automatyki budynków (PO IG);

 �  rozwój bazy dydaktycznej Katedry Telekomunikacji AGH 
w zakresie nowoczesnych sieci optycznych (MRPO).

Efekty synergiczne, jakich należy w tym wypadku oczekiwać, 
to przede wszystkim te związane ze znacznym podniesie-
niem potencjału badawczego uczelni oraz poprawą jakości 
kształcenia dzięki nowej infrastrukturze. Drugą grupą przed-
sięwzięć, które mają szanse okazać się komplementarne wo-
bec inwestycji w Centrum Energetyki, są te stricte związane 
z działalnością naukową i dydaktyczną w obszarze energe-
tyki właśnie. Wśród najważniejszych wymienić należy:

 �  uczestnictwo AGH w Polskim Węźle CC Poland Plus, 
którego prace koncentrują się na zagadnieniach zwią-
zanych ze zwiększaniem efektywności energetycznej, 
ograniczaniem emisji CO2 oraz rozwijaniem synergii 
jądrowo-węglowej;

 �  budowę laboratorium OZE w Miękini – obiektu, który 
pełnić będzie przede wszystkim funkcję dydaktycz-
ną, ale będzie także umożliwiał prowadzenie badań 
naukowych w obszarze odnawialnych źródeł energii 
(przedsięwzięcie współfinansowane w ramach MRPO);

 �  modernizację budynku D-4 na potrzeby Wydziału 
Energetyki i Paliw, obejmującą prace budowlane i za-
kup specjalistycznego wyposażenia oraz infrastruktury 
informatycznej (z wykorzystaniem wsparcia POIiŚ);

 �  projekt Budowanie Sieci współpracy na rzecz promocji 
Odnawialnych Źródeł Energii – BUS OZE, realizowa-
ny w ramach MRPO i poświęcony wypracowywaniu 
standardów w zakresie transferu wiedzy w obszarze 
OZE oraz opracowaniu koncepcji zagospodarowa-
nia Centrum OZE i Poszanowania Energii w Miękini.

Ocena wpływu projektu na rozwój KOM

Założenia projektu są  zgodne z  celami przyjętymi dla 
osi 5. MRPO, stawiającej na wzmacnianie potencjału i po-
zycji KOM jako znaczącego ośrodka w Europie, w tym przy-
padku w obszarze badań naukowych. Inwestycja nie tylko 
dostarczy nowoczesnej infrastruktury badawczej pracow-
nikom i studentom AGH, lecz także przewiduje współpracę 
innych jednostek badawczych w ramach ośrodka innowacji, 
co jest szczególnie istotne w dobie badań naukowych o cha-
rakterze kompleksowym i interdyscyplinarnym. To właśnie 
taka współpraca może generować wartość dodaną pro-
jektów badawczych, dzięki wymianie wiedzy i doświad-
czeń pomiędzy różnymi jednostkami o różnych specjaliza-
cjach. Potencjał efektywnego wykorzystania powstającej 
infrastruktury wzmacnia dodatkowo fakt, że Akademia 
Górniczo- Hutnicza jest koordynatorem w Polskim Węźle 
CC Poland Plus, stanowiącym część europejskiego węzła 
InnoEnergy, stanowiącego konsorcjum uczelni wyższych 
i  jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz samorządu 
województwa, działających na rzecz badań w zakresie efek-
tywności energetycznej. To, w jakim stopniu infrastruktura 
będzie faktycznie wykorzystywana do prowadzenia interdy-
scyplinarnych badań, zależeć będzie od szeregu czynników 
zewnętrznych – m.in. stopnia zainteresowania współpracą 
po stronie potencjalnych partnerów i możliwości pozyskania 
finansowania tego typu przedsięwzięć. Jednak powodzenie 
wspólnych badań przyczyniłoby się do podniesienia między-
narodowej pozycji KOM, zwłaszcza że obszary efektywności 
energetycznej, czystej energii czy jej alternatywnych źródeł 
stanowią ważny element obecnych polityk UE.

 � kultura i turystyka

Małopolski Ogród Sztuki

Tytuł projektu Budowa Małopolskiego Ogrodu Sztuki 
w Krakowie

Nazwa beneficjenta Teatr im. Juliusza Słowackiego 
w Krakowie

Działanie MRPO 5.2 Rozwój funkcji metropolitalnych Kra-
kowskiego Obszaru Metropolitalnego

Wartość projektu 47,4 mln zł
Termin realizacji marzec 2007 – czerwiec 2012

Przedmiot projektu

Projekt Budowa Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie 
zakłada budowę wielofunkcyjnego, nowoczesnego obiek-
tu w centrum Krakowa, pełniącego funkcję regionalnego 
ośrodka współczesnych form teatralnych i parateatralnych. 
Budynek powstaje przy ul. Rajskiej 12. Znajdować się w nim 
będą nowoczesna mediateka, w której w formie multime-
dialnej zostaną zgromadzone zbiory książkowe oraz mu-
zyczne, a także wielofunkcyjna sala widowiskowa mogąca 
pomieścić 230 osób.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest stworzenie Małopolskiego 
Ogrodu Sztuki (MOS), który będzie pełnił funkcję regional-
nego centrum kultury teatralnej. W szerszej perspektywie 
MOS ma przyczynić się do wzmocnienia funkcji metropoli-
talnych Krakowa, uzupełnić istniejącą lukę w ofercie kultu-
ralnej miasta i regionu oraz wzmocnić pozycję metropoli-
talną Krakowa na tle innych ośrodków regionalnych, przede 
wszystkim w obszarze kultury i przemysłów czasu wolnego.

Cele projektu wpisują się w założenia działania 5.2 MRPO, 
którego celem jest podniesienie roli Krakowa jako metropolii 
europejskiej oraz wzmocnienie funkcji metropolitalnych ob-
szaru. Utworzenie MOS poszerza wolumen usług o charak-
terze metropolitalnym Krakowa. Wzrasta przy tym znaczenie 
miasta jako europejskiego ośrodka kulturalnego. Cel projek-
tu spójny jest także z III celem strategicznym określonym 
w Strategii Rozwoju Miasta Krakowa – Kraków europejską 
metropolią o ważnych funkcjach nauki, kultury i sportu, pod-
kreślającym istotną rolę tworzenia warunków materialnych 
i instytucjonalnych dla rozwoju kultury. Inwestycja wpisuje się 
również w cele Strategii Rozwoju Województwa i jej obszar 
IV Silna pozycja konkurencyjna Krakowskiego Obszaru Metropo-
litalnego w przestrzeni europejskiej oraz wzrost potencjału eko-
nomicznego subregionów w wymiarze regionalnym i krajowym.

Realizacja projektu i efekty rzeczowe

Projekt obejmuje przygotowanie dokumentacji i budowę 
wielofunkcyjnego, nowoczesnego obiektu w centrum Kra-
kowa. Podstawowym produktem projektu jest nowy obiekt 
regionalnej infrastruktury kulturalnej – Małopolski Ogród 
Sztuki. MOS powstaje w miejscu dawnej ujeżdżalni koni, 
która wraz z przyległościami pełniła funkcję dekoratorni 
Teatru im. J. Słowackiego. Tworzą go dwa powiązane funk-
cjonalnie budynki: sala wielofunkcyjna od strony ul. Rajskiej 
oraz mediateka-arteteka od strony ul. Szujskiego.

Główną część budynku od strony ul. Rajskiej stanowi po-
wierzchnia teatralno-koncertowo-konferencyjna sali wie-
lofunkcyjnej, z wejściem przez foyer. Dzięki zastosowanym 
rozwiązaniom istnieje możliwość rozsunięcia ściany dzielącej 
oba pomieszczenia w celu uzyskania jednej, dużej przestrzeni 
artystycznej, targowej lub konferencyjnej. Utworzona w ten 
sposób duża sala połączona zostanie wizualnie ze strefą 
„wejściowo-komunikacyjną”. Nowa, całkowicie przeszklo-
na część obiektu umożliwi ekspozycję zabytkowej elewacji, 
a także zapewni połączenie wizualne z terenem „ogrodu 
sztuki”, czyli dziedzińcem usytuowanym przed budynkiem, 
który ma być przestrzenią działań artystycznych w plene-
rze, np. wystaw, happeningów, projekcji multimedialnych.

Od strony ul. Szujskiego na parterze zaplanowano pomiesz-
czenia przeznaczone do obsługi korzystających z ulokowa-
nej w tej części obiektu mediateki-arteteki, zajmującej się 

archiwizowaniem utworów muzycznych, nagrań realizacji 
teatralnych i plastycznych. Jej zbiory będą gromadzone 
we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną.

Komplementarność z innymi projektami

Teatr im. Juliusza Słowackiego wpisuje się ze swoim projek-
tem w szereg projektów podjętych przez inne regionalne 
instytucje kultury podległe województwu małopolskiemu:

 �  budowa Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby 
Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cri-
coteka” (Projekt w Indykatywnym Wykazie Indywidu-
alnych Projektów Kluczowych MRPO Działanie 5.2. 
Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Ob-
szaru Metropolitalnego);

 �  budowa Małopolskiej Galerii Sztuki „Na Bursztyno-
wym Szlaku” (inwestor: Małopolskie Centrum Kul-
tury „Sokół” w Nowym Sączu), projekt konkursowy 
MRPO: Działanie 3.3. Instytucje kultury;

 �  rewaloryzacja i modernizacja siedziby Muzeum Okrę-
gowego w Tarnowie – Ratusz, Budowa Miasteczka 
Galicyjskiego w Nowym Sączu – realizacja II etapu 
(projekty konkursowe MRPO, Działanie 3.2. Rozwój 
produktu dziedzictwa kulturowego).

Wszystkie te projekty służą uzupełnieniu braków w do-
tychczasowej infrastrukturze regionu w dziedzinie kultury.

Lokalnie projekt jest komplementarny z projektami doty-
czącymi nowej aranżacji przestrzeni miejskiej w najbliższym 
sąsiedztwie, tj.:

 �  rewitalizacja ul. Rajskiej, tj. przebudowa chodnika 
od strony budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej;

 �  planowana na tyłach gmachu Wojewódzkiej Biblioteki Pu-
blicznej (pomiędzy ulicą Karmelicką a Dolnych Młynów) 
komercyjna inwestycja deweloperska dużej skali – po-
wstać ma tam sześciokondygnacyjny kompleks obejmu-
jący (w planach): hotel sieci Hilton od strony ul. Karme-
lickiej, ośmiosalowe kino, wielopoziomowy parking;

 �  rewitalizacja ulicy Krupniczej, gdzie kolejne kamienice 
są sukcesywnie odnawiane, głównie dzięki projektom 
inwestorów prywatnych, którzy remontują kamieni-
ce i jednocześnie wypełniają je otwartymi funkcjami 
usługowymi i gastronomicznymi;

 �  rozwój obiektów akademickich i nowych budynków 
użyteczności publicznej UJ (Audytorium Maximum, 
Collegium Paderevianum) w rejonie ulicy Krupniczej.
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Ocena wpływu projektu na rozwój KOM

Małopolski Ogród Sztuki ma szansę stać się twórczym 
centrum województwa. Dzięki utworzeniu MOS Teatr 
im. Słowackiego zyska możliwość organizacji większej liczby 
przedstawień teatralnych przy mniejszych kosztach obsłu-
gi widowni, a także wystaw w nowoczesnych przestrze-
niach ekspozycyjnych. Ponadto przestrzeń MOS pozwoli 
na realizację innowacyjnych imprez interdyscyplinarnych 
łączących aspekty ekspozycyjne, muzyczne i audiowizualne. 
W naturalny sposób wzrośnie efektywność funkcjonowania 
Teatru im. Juliusza Słowackiego i zasięg jego oddziaływania 
w regionie. Tego typu ośrodek stanowi istotne uzupełnie-
nie oferty kulturalnej miasta, a jednocześnie daje możliwość 
organizowania przedsięwzięć o zasięgu ponadlokalnym.

Oferta Małopolskiego Ogrodu Sztuki będzie skierowana 
szczególnie do ludzi młodych, a miejsce w MOS-ie znajdą 
dla siebie ciekawe zespoły teatralne i muzyczne z Europy 
i ze świata. Ma to być także przestrzeń prezentacji artystycz-
nych – offowych i pozainstytucjonalnych, obejmujących m.in. 
grupy niezależne, regionalne, amatorskie. W MOS-ie ma rów-
nież funkcjonować scena dla obcokrajowców i uczniów kra-
kowskich szkół językowych, grających spektakle po angiel-
sku, niemiecku czy francusku. Wybudowanie Małopolskiego 
Ogrodu Sztuki znacznie rozszerzy możliwość działania teatru 
i jego współpracę z innymi ośrodkami europejskimi. Podwyż-
szy to atrakcyjność oferty Teatru im. Juliusza Słowackiego. 
Na obszarze KOM nie powstała do tej pory tak innowacyjna 
i elastyczna przestrzeń dla sztuki współczesnej.

 � Biznes

Centrum Kongresowe 
(Rondo Grunwaldzkie)

Tytuł projektu Centrum Kongresowe  
(Rondo Grunwaldzkie)

Nazwa beneficjenta Miasto Kraków

Działanie MRPO 5.2 Rozwój funkcji metropolitalnych Kra-
kowskiego Obszaru Metropolitalnego

Wartość projektu 357,5 mln zł
Termin realizacji czerwiec 2007 – wrzesień 2013

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest budowa oraz wyposażenie Cen-
trum Kongresowego przy Rondzie Grunwaldzkim (naprze-
ciw Wawelu i Skałki) w Krakowie. W pierwszej fazie prac 
powstał program funkcjonalny Centrum, a następnie projekt 
architektoniczny. Obecnie trwa budowa obiektu.

Cele projektu

Celem projektu jest wypełnienie luki, jaką jest brak obiek-
tu kongresowego/wystawienniczego/koncertowego 

o światowej klasie w Krakowie. Dostępność takiego obiek-
tu przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności miasta pod 
względem turystycznym (biznesowym i kulturalnym), a tym 
samym zwiększy dochody przedsiębiorców działających 
w tej branży. Kraków jest także silnym ośrodkiem nauko-
wym i akademickim oraz gospodarczym, który, aby się 
rozwijać, wymaga utrzymywania kontaktów, wymiany do-
świadczeń z innymi jednostkami i firmami. Dzięki Centrum 
będzie możliwość organizowania sympozjów, kongresów 
i konferencji na światowym poziomie, które będą przyciągać 
gości nie tylko z Polski, lecz także z zagranicy.

W stolicy Małopolski corocznie odbywają się liczne wyda-
rzenia kulturalne i biznesowe, a miasto jest odwiedzane 
przez wielu turystów. Turystyka kongresowa i kulturalna 
(miejska) jest obecnie wiodącym trendem w rozwoju tej 
branży. Aby zwiększać atrakcyjność miasta w oparciu o jego 
turystyczny potencjał i zgodnie z wiodącym kierunkiem roz-
woju turystyki, konieczne jest uzupełnienie oferty Krakowa 
o Centrum Kongresowe. Jest to zgodne z celami programów 
strategicznych dla kraju, województwa oraz miasta. W do-
kumentach, takich jak: Strategia Rozwoju Turystyki18, Stra-
tegia Rozwoju Województwa Małopolskiego19, Małopolski 
Regionalny Program Operacyjny20, Strategia Rozwoju Kra-
kowa21 wskazuje się na konieczność uzupełniania infrastruk-
tury o obiekty o funkcji kulturalnej i kongresowej w celu 
świadczenia usług wyższego rzędu. Ze względu na lokaliza-
cję, przeznaczenie oraz warunki techniczne (powierzchnia 
i wyposażenie) Centrum Kongresowe spójnie wpisuje się 
w cele rozwoju stawiane w dokumentach.

Realizacja projektu i efekty rzeczowe

Budowa Centrum została rozpoczęta w 2010 r. Do konkur-
su architektonicznego zgłosiły się firmy zarówno polskie, 
jak i zagraniczne. W 2007 r. zwyciężyła koncepcja zespołu 
projektantów z Krakowa: Ingarden & Ewy Architekci (peł-
nią funkcję głównego architekta) oraz Tokio: Arata Isozaki 
& Associates (konsultant projektu). W 2009 r. odbył się także 
proces konsultacji społecznych poprzez dyskusje na forum 
internetowym, zamieszczanie komentarzy, przesyłanie opinii 
i zapytań poprzez formularz kontaktowy lub e-mail. Zor-
ganizowano także spotkania przedstawicieli Urzędu Miasta 
i projektantów z mieszkańcami.

18  Działanie I.5.7 – Wspieranie rozwoju turystyki biznesowej 
i kongresowej. 

19  Obszar 4.1.2 Rozwój Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Re-
alizacja inwestycji niezbędnych dla uzupełnienia funkcji metropolital-
nych Krakowa – zapewniających świadczenie usług wyższego rzędu.

20 Oś priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny. 

21  Cel strategiczny III – Kraków europejską metropolią o ważnych 
funkcjach nauki, kultury i sportu oraz przyporządkowanych mu 
celach operacyjnych.

Szkło, blacha tytanowo-cynkowa, indywidualnie projektowa-
ne płyty ceramiczne i kamienne (granit, wapień i piaskowiec) 
stanowią główny budulec Centrum. Bryła budynku ma w spój-
ny sposób komponować się z brzegiem Wisły („falisty” kształt 
w kierunku rzeki), historyczną architekturą Wzgórza Wawel-
skiego (poprzez kamienne materiały), wykorzystywać walory 
naturalne i krajobrazowe otoczenia, a jednocześnie świadczyć 
o nowoczesności oraz prestiżu przedsięwzięcia.

Postępy prac nad Centrum można śledzić „na żywo”, dzięki 
podglądowi z kamery zamieszczonej na placu budowy do-
stępnemu na stronie www.icekrakow.pl/zobacz-ice/kamera. 
W gotowym budynku International Conferencing and Enter-
tainment znajdą się trzy sale: Audytoryjna (na 2092 osób), 
Duża (600), Kameralna/Wielofunkcyjna (300), a także prze-
strzeń konferencyjna (z możliwością podziału od 11 do 3 sal 
oraz połączenia z holem, co daje 1000 m2 powierzchni użyt-
kowej) i foyer. Obiekt umożliwi organizowanie koncertów, 
kongresów, konferencji, spektakli, wystaw i innych wyda-
rzeń w obiekcie o światowej klasie.

W Sali Audytoryjnej fotele widowni będą umieszczone nie 
tylko frontem do sceny, lecz także częściowo wokół niej. 
Dzięki temu odbiór dźwięku i obrazu będzie lepszy niż w sa-
lach z innym układem widowni. Poza tym przestrzeń zaj-
mowaną przez widownię można elastycznie dopasowywać 
do danego wydarzenia. Domeną Sali Dużej będzie dosko-
nała akustyka i czystość dźwięku dzięki budowie sceny typu 
„pudełkowego”. Ciekawostką jest możliwość złożenia części 
trybun np. w celu organizacji wystawy czy bankietu. Sala Ka-
meralna mimo najmniejszych rozmiarów jest przystosowana 
do różnorodnej aranżacji i wykorzystania. Możliwy jest jej 
podział ścianą akustyczną na dwa niezależne pomieszczenia 
(z oddzielnym sterowaniem oświetleniem, dźwiękiem i ob-
sługą tłumaczy symultanicznych). Praktycznym rozwiązaniem 
jest też połączenie sali z innymi częściami Centrum windą 
o rozmiarach pozwalających na przewóz np. fortepianu.

Nie zapomniano także o garderobach, magazynach, cen-
trum prasowym, pokojach dla organizatorów i i wejściach 
dla VIP-ów. Cała przestrzeń została zaprojektowana zgod-
nie z najnowszymi technologiami i trendami, co umożliwi 
organizację najbardziej wymagających wydarzeń.

Mimo że infrastruktura nie jest jeszcze oddana do użytku, 
to zostały już dokonane pierwsze rezerwacje na wydarzenia 
kongresowe. Na lata 2015, 2016 i 2017 zaplanowano sześć 
kongresów naukowych oraz imprezy branżowe. Do Cen-
trum spływają też zapytania ofertowe od firm komercyjnych, 
specjalizujących się w organizacji dużych eventów.

Obiecujące jest także przekazanie części zadań dotyczących 
zarządzania Centrum Krakowskiemu Biuru Festiwalowemu 
(KBF), które ma na swoim koncie organizację wielu bardzo 
udanych przedsięwzięć kulturalnych. Zadaniem KBF będzie 
organizowanie krakowskich wydarzeń kulturalnych (część 

już organizowanych cyklicznie imprez zostanie prawdopo-
dobnie przeniesionych do Centrum), ale także wynajmo-
wanie pomieszczeń Centrum na wydarzenia komercyjne.

Już teraz trwa intensywna promocja obiektu zarówno w Pol-
sce, jak i za granicą zgodnie ze Strategią Rozwoju Turystyki 
na lata 2006–2013 oraz Planem działań dla KCB w zakresie 
marketingu turystyki biznesowej na lata 2011–2014 (w tym 
plan promocji Centrum Kongresowego ICE). Promocja 
Centrum jest także finansowana z MPRO. Również wspar-
cie w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego 
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy22 będzie po-
mocne przy rozwijaniu przemysłu spotkań w Krakowie. 

Oferta Centrum jest prezentowana zarówno za pomocą 
materiałów papierowych, jak i elektronicznych (m.in. strona 
internetowa). W kraju oferta jest głównie kierowana do firm, 
które zajmują się profesjonalną organizacją kongresów. Nato-
miast obecność na targach branżowych w Barcelonie, Frank-
furcie, Monachium, a także w Warszawie (Międzynarodowe 
Targi Turystyczne ITM Warsaw) ma zwrócić uwagę zagranicz-
nych klientów. Przewidziane są także wizyty studyjne np. dla 
dziennikarzy, aby przedstawić im ofertę i możliwości obiektu.

Komplementarność z innymi projektami

Budowa Centrum to  nie jedyny projekt Miasta, który 
ma wzmocnić pozycję Krakowa na turystycznej mapie kon-
gresów, festiwali i innych wydarzeń. Do dyspozycji uczest-
ników dużych imprez są także m.in.:

 �  Opera Krakowska przy ul. Lubicz – projekt przebu-
dowy i modernizacji w ramach ZPORR 2004–2006 
współfinansowany ze środków EFRR;

 �  Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
– II etap budowy zrealizowany w ramach ZPORR 
2004–2006, współfinansowany ze środków EFRR.

Inwestycja, jaką jest budowa Centrum, wymaga powstania 
specjalnego układu komunikacyjnego. Dlatego też powsta-
ją parkingi naziemne, terminal autobusowy i mikrobusowy, 
plac dla wozów transmisyjnych oraz dwupoziomowy par-
king podziemny dla 360 samochodów. Nie mniej ważne 
są inwestycje komunikacyjne, dzięki którym poruszanie się 
w okolicy Centrum Kongresowego oraz dojazd do niego 
będę spełniać oczekiwania użytkowników i gości wydarzeń. 
Wśród tych inwestycji należy wymienić:

 –  przebudowę ciągu tramwajowo–autobusowego w uli-
cach Monte Cassino – Kapelanka – Brożka, okres realiza-
cji: 2005–2007; finansowane m.in. ze ZPORR 2004–2006;

22  Tytuł projektu: Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena 
i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospo-
darkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii.

http://www.icekrakow.pl/zobacz-ice/kamera
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 –  przebudowę ul. Konopnickiej z budową wydzielonych 
pasów dla komunikacji zbiorowej. Okres realizacji: 
2007–2008.

Wszystkie wyżej wymienione obiekty oraz projekty tworzą 
wysokiej jakości ofertę KOM, która się uzupełnia i stwarza 
warunki do zorganizowania różnego rodzaju wydarzeń kul-
turalnych, naukowych i biznesowych. Operator Centrum 
również potwierdza opinię, iż tylko dzięki budowaniu sze-
rokiej oferty o wysokim standardzie, KOM może odnieść 
sukces. Jedno Centrum Kongresowe, nawet najznakomit-
sze, nie przyciągnie klientów. Oferta KOM musi być zatem 
kompleksowa, obejmować nie tylko jeden budynek, ale 
hotele, środki komunikacji i atrakcje. Tym samym opera-
tor Centrum widzi w innych inwestycjach i wydarzeniach 
(tj. targi czy budowa Centrum Gromada) nie konkurencję 
i zagrożenie, ale korzyść.

Operator Centrum pokłada także duże nadzieje we współ-
pracy z zagranicznymi instytucjami. Centrum Kongreso-
we ICE Kraków uzyskało status tzw. provisional member 
na 2012 rok w stowarzyszeniu AIPC (l’Association Interna-
tionale de Palais des Congres). AIPC jest najstarszą organi-
zacją, która zrzesza centra kongresowe na całym świecie. 
Za pośrednictwem Stowarzyszenia możliwa jest szeroka 
wymiana doświadczeń oraz wiedzy między ludźmi, którzy 
zawodowo zajmują się zarządzaniem centrami kongreso-
wymi. Taka sieć może się okazać jednym z najcenniejszych 
sposobów współpracy, który przyniesie korzyści Centrum.

Ocena wpływu projektu na rozwój KOM

Mimo że budowa Centrum Kongresowego nie została jesz-
cze zakończona, już mówi się o sukcesie, wielkości i zale-
tach przedsięwzięcia. Centrum będzie rozpoznawalnym, 
jeśli nie charakterystycznym obiektem KOM. W panoramie 
Krakowa brakowało nowoczesnego obiektu o światowym 
standardzie pełniącego funkcje kulturalne i kongresowe. 
Taka infrastruktura pozwoli na organizację dużych i presti-
żowych wydarzeń, które pomogą budować markę miasta. 
Należy oczekiwać, że wydarzenia organizowane w Cen-
trum Kongresowym będzie charakteryzować wymiar po-
nadregionalny lub międzynarodowy. Imprezy przyciągające 
uczestników nie tylko z Polski, lecz także z zagranicy mogą 
stanowić okazję do nawiązywania nowych kontaktów tak-
że dla środowisk lokalnych – np. biznesowych, naukowych 
czy kulturalnych. Centrum Kongresowe, którego możliwo-
ści techniczne pozwalają na jednorazowe przyjęcie nawet 
3200 gości, stwarza też potencjał dalszego rozwijania bran-
ży hotelarskiej i restauracyjnej w wyniku rozwoju turystyki 
biznesowej i kulturalnej.

 � Zdrowie

Centrum Badań i Technologii Medycznych

Tytuł projektu Rozwój Krakowskiego Centrum Badań 
i Technologii Medycznych

Nazwa beneficjenta Krakowski Szpital Specjalistyczny  
im. Jana Pawła II w Krakowie

Działanie MRPO 5.2 Rozwój funkcji metropolitalnych Kra-
kowskiego Obszaru Metropolitalnego

Wartość projektu 73,7 mln zł
Termin realizacji czerwiec 2007 – wrzesień 2012

Przedmiot projektu 

Projekt obejmuje prace budowlane i modernizacyjne, ma-
jące na celu utworzenie Centrum Badań i Technologii Me-
dycznych, prowadzone wspólnie przez Krakowski Szpital 
Specjalistyczny im. Jana Pawła II oraz Szpital Specjalistyczny 
im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Centrum ma skupiać 
swoją działalność na badaniach naukowych, m.in. w zakre-
sie genetyki chorób cywilizacyjnych i zastosowań komórek 
macierzystych oraz będzie umożliwiać przeprowadzanie ba-
dań diagnostycznych z wykorzystaniem najnowszych tech-
nologii medycznych. Ponadto Centrum będzie realizować 
programy edukacyjne oraz prelekcje i spotkania adresowane 
do pacjentów, personelu medycznego i osób odpowiedzial-
nych za decyzje w obszarze polityki zdrowotnej.

Cele projektu

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnej infrastruktury 
umożliwiającej kompleksowe udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej oraz prowadzenie badań naukowych z wy-
korzystaniem nowych technologii. Zgodnie z założeniami 
autorów projektu tworzone Centrum ma nie tylko prowa-
dzić diagnostykę i leczenie, lecz także realizować działania 
z zakresu profilaktyki i promowania zdrowego stylu życia, 
edukacji i wymiany specjalistycznej wiedzy personelu me-
dycznego oraz umożliwiać realizowanie badań naukowych. 
Cele te są spójne z założeniami osi 5. MRPO nie tylko 
w zakresie wzmacniania funkcji metropolitalnych w obsza-
rze ochrony zdrowia, lecz także pozycji KOM w obszarze 
badań naukowych. Założenia projektu wpisują się również 
w cele strategii rozwoju województwa, związane z popra-
wą bezpieczeństwa zdrowotnego i profilaktyką ochrony 
zdrowia w regionie.

Realizacja projektu i efekty rzeczowe

Projekt realizowany jest przez dwa szpitale: KSS im. Jana 
Pawła II oraz SS im. L. Rydygiera w Krakowie. Inwesty-
cja ma stanowić uzupełnienie dotychczasowych funkcji 
szpitali. Część realizowana przez szpital im. Jana Paw-
ła II obejmuje wybudowanie dwóch nowych budynków. 

W pierwszym, pełniącym funkcje badawczo-lecznicze, po-
wstać mają m.in. pracownia badań genetycznych, pracownia 
obrazowania z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego, 
przychodnia z gabinetami lekarskimi, laboratoria, sale warsz-
tatowe oraz oddział leczenia chorób cywilizacyjnych. Pra-
cownia badań genetycznych i pracownia zastosowań komó-
rek macierzystych to pierwsze tego typu jednostki w Polsce. 
Drugi budynek, o nazwie Edukatorium, będzie przystoso-
wany do przedsięwzięć edukacyjno- szkoleniowych; tu or-
ganizowane będą prelekcje dla pacjentów i interesariuszy 
polityki zdrowotnej oraz programy edukacyjne dla persone-
lu medycznego. Sala konferencyjna, przewidziana w ramach 
Edukatorium, ma zostać wyposażona w sprzęt multimedial-
ny umożliwiający np. bezpośrednie transmisje zabiegów z sal 
operacyjnych. Szpital im. Jana Pawła II prowadzi ponadto 
w ramach projektu modernizację już istniejącego budynku 
Ośrodka Diagnostyki, Prewencji i Telemedycyny. Nato-
miast Szpital im. Ludwika Rydygiera skupia się na działaniach 
modernizacyjnych i związanych z wyposażaniem placówki 
w nowoczesny sprzęt – m.in. aparaty rentgenowskie, spe-
cjalistyczny aparat USG oraz cyfrowe systemy diagnostyki 
obrazowej. W ramach projektu powstać ma również cen-
tralna infrastruktura teleinformatyczna umożliwiająca pro-
wadzenie baz danych medycznych i elektronicznej rejestra-
cji pacjentów oraz wspomagająca proces specjalistycznych 
konsultacji dla pacjentów.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum dwóch partne-
rów, co jest formułą niezwykle rzadką w przypadku pro-
jektów MRPO objętych analizą w ramach niniejszego bada-
nia. Zgodnie z deklaracjami autorów projektu zakres usług 
obu placówek ma się wzajemnie uzupełniać, co powinno 
przyczynić się do efektu komplementarności między inwe-
stycjami realizowanymi przez obu partnerów. Specjaliza-
cja KSS im. Jana Pawła II obejmuje choroby serca i naczyń, 
choroby układu oddechowego, kardiochirurgię, rehabi-
litację kardiologiczną i pulmonologiczną oraz prewencję 
chorób nowotworowych i badania genetyczne. Natomiast 
SS im. L. Rydygiera oferuje świadczenia w zakresie onkolo-
gii, neurologii, chirurgii ogólnej i urazowej oraz kardiologii. 
Przewiduje się możliwość współpracy w zakresie przeka-
zywania danych medycznych, monitorowania wyników le-
czenia oraz przekierowywania pacjentów między placów-
kami. Współpraca ta ma zapewnić lepsze wykorzystanie 
technologii ICT w codziennej pracy obu szpitali, łatwiejszy 
dostęp do usług medycznych oraz skrócenie czasu oczeki-
wania pacjentów na świadczenia medyczne. Oba szpitale 
są członkami klastra LifeScience, który stymuluje współ-
pracę w obszarze badań naukowych i innowacji w zakresie 
diagnostyki medycznej.

Obecnie głównym problemem związanym z realizacją pro-
jektu wydaje się nierozstrzygnięta jeszcze kwestia możliwo-
ści sfinansowania działalności Centrum ze środków NFZ. 
Trwa szacowanie liczby pacjentów, zarówno z terenu Ma-
łopolski, jak i regionów ościennych, którzy mogliby zostać 

obsłużeni dzięki powiększeniu powierzchni szpitala i wypo-
sażeniu go w dodatkowy sprzęt diagnostyczny, co byłoby 
przesłanką dla powiększenia kontraktu z NFZ. Dyrekcja 
szpitala we współpracy z władzami województwa sta-
ra się także wynegocjować z Funduszem zwrot środków 
za ubiegłoroczne świadczenia medyczne zrealizowane po-
nad limit, przy jednoczesnym dyscyplinowaniu bieżących 
wydatków. Rozważana jest także możliwość odpłatnego 
użyczania części Centrum, przystosowanej na potrzeby 
dydaktyki, Collegium Medicum UJ. Równocześnie dzie-
kan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Collegium Medicum wyraził zainteresowanie włączeniem 
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II 
do struktur uniwersyteckich.

Warto zauważyć, że równolegle Szpital im. Jana Pawła II 
realizuje drugą dużą inwestycję ze środków MRPO Zin-
tegrowane Centrum Specjalistycznej Medycyny Ratunkowej, 
która również stanowi istotne obciążenie finansowe. Rodzi 
to wątpliwości dotyczące możliwości utrzymania powstają-
cej infrastruktury w dłuższym okresie.

Komplementarność z innymi projektami

Inwestycja ma szansę generowania efektów synergicznych 
z innymi projektami realizowanymi w obszarze ochrony zdro-
wia w ramach Działania 5.2 MRPO. Wraz z pozostałymi dofi-
nansowanymi projektami przedsięwzięcie dostarczy wysokiej 
klasy obiektów wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt, 
umożliwiający prowadzenie diagnostyki i leczenie na wysokim 
poziomie. Inwestycja wpisuje się także w szereg działań, które 
były podejmowane przez obu partnerów we wcześniejszym 
czasie i miały na celu zmodernizowanie placówek:

 �  ucyfrowienie systemu echokardiograficznego i mammo-
graficznego w KSS im. Jana Pawła II w ramach ZPORR;

 �  eSzpital: stworzenie cyfrowej platformy danych me-
dycznych i telekonsultacji (dofinansowanie dla KSS 
im. Jana Pawła II ze środków ZPORR);

 �  modernizacja budynku Przychodni i Centrum Wczesnej 
Diagnostyki i Terapii (KSS im. Jana Pawła II, ZPORR);

 �  modernizacja i wyposażenie laboratoriów cyfrowego 
obrazowania w ramach projektu Inkubator zdrowia 
(KSS im. Jana Pawła II, SPO WKP);

 �  Zakład Radioterapii – projekt realizowany przez SS 
im. L. Rydygiera, mający na celu uzupełnienie oferty o do-
datkową infrastrukturę dla pacjentów onkologicznych.

Ocena wpływu projektu na rozwój KOM

Krakowskie Centrum Badań i Technologii Medycznych 
to kompleksowe przedsięwzięcie mające na celu rozwijanie 
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działalności obu szpitali zaangażowanych w jego realizację 
na trzech płaszczyznach:

 � leczniczej,
 � naukowo-badawczej,
 � edukacyjno-szkoleniowej.

Inwestycja ma szansę przyczynić się z jednej strony do roz-
winięcia funkcji metropolitalnych Krakowa w obszarze 
ochrony zdrowia, poprzez uruchomienie dodatkowej, no-
woczesnej infrastruktury diagnostyki i leczenia, dostępnej 
również dla pacjentów spoza obszaru miasta, a z drugiej 
strony oferować będzie także możliwości prowadzenia 
badań naukowych, przez co buduje potencjał wzmacnia-
nia pozycji KOM także w tym obszarze. Wykorzystanie 
infrastruktury badawczej będzie po części zależeć także 
od możliwości pozyskania środków na prowadzenie pro-
jektów naukowych. Niemniej zarówno powiązania między 
partnerami zaangażowanymi w projekt, jak i ich uczestnic-
two w Klastrze LifeScience budują tu dodatkowy potencjał 
wymiany wiedzy i doświadczeń oraz realizacji badań interdy-
scyplinarnych, które są nie bez znaczenia z punktu widzenia 
nowoczesnej i innowacyjnej nauki.

 � Transport

Przebudowa węzła Dietla-Starowiślna

Tytuł projektu

Przebudowa węzła rozjazdów Dietla- 
-Starowiślna wraz z linią tramwajową 
na odcinkach: ul. Sebastiana – ul. Blich 
oraz węzeł Poczta Główna – ul. Dietla

Nazwa beneficjenta Miasto Kraków

Działanie MRPO 5.3 Rozwój zintegrowanego transportu 
metropolitalnego

Wartość projektu 34,7 mln zł
Termin realizacji wrzesień 2008 – grudzień 2009

Przedmiot projektu

Inwestycja obejmowała przebudowę węzłów rozjazdów 
Dietla-Starowiślna oraz Poczta Główna, wraz z przebu-
dową drogi i torowiska w ciągu ulic Starowiślnej i Dietla. 
W ramach projektu nie tylko przebudowano węzły rozjaz-
dów, lecz także wytyczono pas autobusowo- tramwajowy, 
ścieżkę rowerową, przebudowano chodniki i zatoki par-
kingowe, a także – sieć trakcyjną, sygnalizację świetlną oraz 
oświetlenie uliczne.

Cele projektu

Podstawowym celem projektu była poprawa standardów 
transportu publicznego oraz zwiększenie udziału tego 
typu transportu w przewozach pasażerskich. Ponieważ 
węzeł na skrzyżowaniu ulic Dietla i Starowiślnej należy 

do najbardziej obciążonych ruchem tramwajowym miejsc 
w Krakowie i  jest jednocześnie ważnym punktem prze-
siadkowym dla osób podróżujących komunikacją miejską 
(tramwajową i autobusową), a także podmiejską (prywat-
na komunikacja autobusowa), konieczna była poprawa 
przepustowości tego fragmentu ciągu komunikacyjnego 
oraz podniesienie komfortu przejazdu dla podróżujących 
komunikacją zbiorową. Tak określone cele wpisują się bez-
pośrednio w założenia MRPO w obszarze poprawy stan-
dardów transportu publicznego oraz zwiększenie udziału 
tego typu transportu w przewozach pasażerskich (cel Dzia-
łania 5.3), a także w cele Polityki Transportowej Krakowa 
oraz polityki krajowej i europejskiej w obszarze zrówno-
ważonego transportu.

Realizacja projektu i efekty rzeczowe

Węzeł rozjazdów na skrzyżowaniu ulic Dietla i Starowiślna 
to punkt o bardzo wysokim natężeniu ruchu. Pomimo wielu 
doraźnych remontów przez lata postępował tu proces stop-
niowego niszczenia nawierzchni drogi i torowiska.. Zwichro-
wane i pokrzywione torowisko oraz spękana nawierzchnia 
ulicy wymagały bardzo ostrożnego i powolnego ruchu. Ba-
dania wykazały także silne drgania i wibracje, mające nega-
tywny wpływ na stan okolicznych kamienic, a mieszkańcy 
skarżyli się na silny hałas spowodowany przez tramwaje.

Nie bez znaczenia były też plany uruchomienia Szybkiego 
Tramwaju Miejskiego, którego trasa przebiega obecnie przez 
skrzyżowanie Dietla-Starowiślna. Bez gruntownego remon-
tu szybki tramwaj nie miałby racji bytu – obsługiwane przez 
nowoczesny tabor połączenie byłoby dalekie od szybkiego 
przy ówczesnym stanie torowiska.

Remont umożliwił wybudowanie bezpiecznego skrzyżo-
wania tramwajowego, pozwalającego na bezkolizyjną jazdę 
mijających się tramwajów w ciągu jednej fazy świateł. Po-
nadto w ciągu ul. Dietla torowisko zostało osadzone w as-
faltowej nawierzchni, co umożliwiło utworzenie wspólnego 
pasa tramwajowo-autobusowego. Rozwiązanie to nie tylko 
udrażnia ruch, promując pojazdy komunikacji zbiorowej, 
lecz także zapewnia bezpieczne i płynne przesiadanie się pa-
sażerów. W ramach prac przebudowano także ulicę Staro-
wiślną – tu torowisko znalazło się bliżej kamienic po prawej 
stronie ulicy, a wzdłuż wyremontowanego odcinka popro-
wadzony został tzw. kontrapas dla rowerzystów, umożli-
wiający poruszanie się „pod prąd” po jednokierunkowej, 
na tym odcinku, Starowiślnej. W wyniku przeprowadzonego 
projektu przebudowane zostały dwa węzły przesiadkowe 
dla pasażerów autobusów, tramwajów i busów.

Z węzłów rozjazdów i linii tramwajowych objętych projek-
tem korzystają nie tylko mieszkańcy Krakowa, lecz także 
wiele osób przyjezdnych i turystów. Ze względu na loka-
lizację inwestycji (ścisłe centrum, bezpośrednie sąsiedz-
two zabytkowej części Krakowa) odgrywa ona ważną rolę 

w usprawnieniu komunikacji w mieście. Węzeł Dietla- 
-Starowiślna pełni również funkcję przesiadkową dla osób 
dojeżdżających do Krakowa z pobliskich miejscowości – 
w tym rejonie położone są także przystanki prywatnych 
przewoźników obsługujących połączenia z innymi miastami.

W wyniku realizacji inwestycji skrócił się czas przejazdu 
między skrzyżowaniem Dietla-Sebastiana a skrzyżowaniem 
Dietla-Blich – podróżujący komunikacją miejską mogą poko-
nać ten odcinek o 0,5 minuty szybciej niż osoby korzystające 
z transportu indywidualnego. Przebudowane węzły umoż-
liwiają sprawne przesiadanie się między środkami komuni-
kacji zbiorowej, co jest kolejnym czynnikiem decydującym 
o atrakcyjności tego rodzaju transportu. Podniosło się także 
bezpieczeństwo pasażerów (dzięki remontowi nawierzchni 
i torowiska), a także pieszych i rowerzystów (dzięki wydzie-
leniu pasa dla rowerów w ciągu ul. Starowiślnej). Realizacja 
projektu wpłynęła również pozytywnie na stan okolicznych 
kamienic, dzięki wykorzystaniu rozwiązań technologicznych 
ograniczających drgania i hałas.

Komplementarność z innymi projektami

Projekt jest komplementarny z szeregiem innych działań 
realizowanych przez miasto w obszarze poprawy infrastruk-
tury transportowej i rozwijania oraz promowania transportu 
zbiorowego. Wśród najważniejszych inwestycji tego typu 
należy wymienić:

 �  uruchomienie trasy Karkowskiego Szybkiego Tramwaju, 
przebiegającej przez skrzyżowanie Dietla-Starowiślna;

 �  pozostałe inwestycje realizowane w ramach Działania 5.3 
MRPO, związane z przebudową ulic na potrzeby uspraw-
nienia transportu zbiorowego (m.in. pasy dla komunikacji 
w al. 29 Listopada czy ul. Konopnickiej, estakada w ciągu 
ul. Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich);

 �  projekt Krakowska Karta Miejska – integracja usług 
metropolitalnych – rozwiązanie modułowe, zrealizo-
wany w ramach ZPORR, usprawniający korzystanie 
z transportu publicznego w Krakowie poprzez uru-
chomienie automatów do sprzedaży biletów jedno-
razowych i okresowych.

Obecnie miasto Kraków realizuje także dużą inwestycję 
współfinansowaną w ramach POIiŚ, polegającą na roz-
budowie systemu zarządzania transportem publicznym. 
Docelowo na przystankach komunikacji miejskiej pojawić 
ma się 200 nowych tablic informacyjnych wyświetlających 
czas, w jakim nadjedzie tramwaj, oraz ewentualne infor-
macje o utrudnieniach w ruchu. Projekt przewiduje także 
rozbudowę systemu sterowania ruchem, umożliwiające-
go promowanie pojazdów komunikacji miejskiej w ru-
chu drogowym poprzez uruchamianie tzw. zielonej fali. 
Działania te pozwolą wzmocnić oddziaływanie inwestycji 

związanych z rozbudową i modernizacją infrastruktury 
komunikacji miejskiej i przyczynią się do wzrostu atrak-
cyjności tego typu transportu.

Ocena wpływu projektu na rozwój KOM

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawienia do-
stępności komunikacyjnej centrum miasta dla mieszkań-
ców, przedsiębiorców i  turystów poprzez usprawnienie 
ruchu w  jednym z newralgicznych punktów Krakowa. 
Inwestycja ma także wpływ na podniesienie atrakcyjności 
komunikacji zbiorowej jako szybkiego i komfortowego 
sposobu przemieszczania się na terenie KOM. Z węzłów 
przesiadkowych korzystają nie tylko lokalni mieszkańcy, 
lecz także osoby podróżujące do Krakowa z okolicznych 
miejscowości, które w tym punkcie przesiadają się z pry-
watnej komunikacji podmiejskiej do miejskich tramwajów 
i autobusów. Inwestycja umożliwia zapewnienie dogod-
nego dostępu do centrum metropolii – zarówno z innych 
części miasta, jak i z zewnątrz, co powinno przyczynić się 
do budowania potencjału społeczno- gospodarczego Kra-
kowa jako głównego ośrodka KOM.

4. Wnioski i rekomendacje

Punktem wyjścia dla sformułowania wniosków i rekomen-
dacji są najważniejsze obserwacje płynące z przeprowadzo-
nego badania, zgromadzone w formie syntetycznej w macie-
rzy SWOT (słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia).

Z punktu widzenia formułowania rekomendacji dla Zarządu 
Województwa Małopolskiego pełniącego funkcję Instytucji 
Zarządzającej MRPO na lata 2007–2013, a także będącego 
koordynatorem prac nad programem regionalnym kolejnego 
okresu programowania, istotne będzie ponadto uwzględ-
nienie ogólnych założeń dotyczących zarówno preferowa-
nych kierunków wsparcia, jak i najważniejszych zasad jego 
przyznawania, sformułowanych przez Komisję Europejską23. 
Mając na uwadze fakt, że proces przygotowywania bardziej 
konkretnych założeń dla programów realizowanych w Pol-
sce wciąż trwa, autorzy niniejszego raportu bazowali głów-
nie na wytycznych sformułowanych przez KE. 

23   Na podstawie dokumentów dotyczących przyszłości po-
lityki spójności dostępnych na stronie Komisji Europejskiej  
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm 
(stan na 6 sierpnia 2012).

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm
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MOCNE STRONY SŁABE STRONY
 �  bardzo duża pula finansowania przeznaczona na przedsięwzięcia 

z zakresu rozbudowy funkcji metropolitalnych KOM;
 �  finansowanie w ramach osi 5. MRPO przedsięwzięć o znacznym 

potencjale wzmacniania pozycji KOM, również w skali ponadre-
gionalnej i międzynarodowej;

 �  znaczny udział (24%) środków dostępnych w ramach osi 5. MRPO 
przeznaczonych na inwestycje w obszarze kultury, będącej obszarem 
stanowiącym znaczny potencjał Krakowa i całego województwa;

 �  brak problemów z osiągnięciem wartości docelowych dla interwen-
cji w obszarze nauki, kultury, zdrowia i infrastruktury kongresowej;

 �  przewidywana w ramach niektórych projektów możliwość udostęp-
nienia powstającej infrastruktury innym placówkom (poza beneficjen-
tem), zwiększająca szanse efektywnego wykorzystania produktów 
(np. Cyfronet, Edukatorium w ramach Krakowskiego Centrum Badań 
i Technologii Medycznych, laboratorium OZE w Miękini);

 �  komplementarność projektów realizowanych w ramach pozostałych 
działań wobec przedsięwzięć 5. osi MRPO, zwłaszcza w przypadku 
działań „miękkich”, takich jak imprezy kulturalne, promocja bizne-
sowa czy promocja i popularyzacja atrakcji turystycznych;

 �  wykorzystanie przez wybranych beneficjentów osi 5. możliwości 
oferowanych w ramach Działania 8.2 związanych z budowaniem 
międzynarodowych sieci współpracy, dających szanse dodatkowego 
wzmocnienia oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych (zwłasz-
cza w obszarze nauki i zdrowia);

 �  wysoki stopień włączenia, w projekty realizowane w ramach osi 5., 
elementów rewitalizacyjnych, związanych z zagospodarowywaniem 
istniejących już obiektów do pełnienia nowych funkcji;

 �  potencjał występowania dodatkowych efektów polegających na oży-
wieniu/aktywizacji społecznej terenów, na których realizowane 
są niektóre inwestycje (np. bulwary wiślane i Podgórze);

 �  możliwości generowania efektów synergicznych w obszarze pro-
mowania transportu zbiorowego dla projektów osi 5 . MRPO oraz 
inwestycji realizowanych ze wsparciem POIiŚ.

 �  przyjęta formuła wdrażania osi 5. MRPO nie zachęca do współpracy 
partnerskiej między instytucjami zaangażowanym w realizację pro-
jektów ani nie wymusza jej;

 �  znikomy udział projektów realizowanych w formule partnerstwa, 
zarówno w przypadku projektów osi 5., jak i pozostałych przed-
sięwzięć objętych analizą;

 �  poszczególne projekty osi 5. MRPO prowadzone są w trybie indy-
widualnym, niezależnie od siebie;

 � brak „właściciela” działań subregionalnych;
 �  brak udziału podmiotów spoza terenu Krakowa w  realizacji 

projektów;
 �  zakres interwencji osi 5. wygenerowany w drodze naboru pomy-

słów na projekty (bank projektów), a nie wspólnego decydowania 
o celach rozwojowych i priorytetowych działaniach z udziałem 
lokalnych liderów;

 �  brak rozwiązań wymuszających na beneficjentach dużych przedsię-
wzięć infrastrukturalnych rzeczywistego zabezpieczenia/zapewnie-
nia utrzymania obiektów w dłuższym okresie;

 �  system monitoringu rzeczowego dla osi 5. MRPO w całości roz-
łączny z pozostałymi działaniami, co utrudnia śledzenie efektów 
komplementarności i synergii oraz porównywanie efektywności 
inwestycji realizowanych w ramach różnych działań;

 �  niski udział wydatków w tzw. kategoriach lizbońskich;
 �  znaczne przeszacowanie wskaźnika dotyczącego przyrostu liczby 

pasażerów komunikacji miejskiej;
 �  brak postępów w realizacji projektu Międzynarodowego Portu 

Lotniczego Balice.

SZANSE ZAGROŻENIA
 �  możliwość realizacji przedsięwzięć zintegrowanych, łączących w so-

bie elementy inwestycyjne oraz „miękkie” – przewidujących nie tylko 
tworzenie lub rozbudowę infrastruktury, lecz także programów jej 
wykorzystania, wraz z finansowaniem konkretnych działań „miękkich”;

 �  konsolidacja kluczowych interesariuszy programu subregionalne-
go wokół wspólnie określonych celów, (proces rozpoczęty już 
przez samorząd województwa organizacją konferencji i warszta-
tów subregionalnych);

 �  wyznaczenie lidera, „właściciela” zmian w subregionie – ciała z udzia-
łem przedstawicieli różnych interesariuszy, któremu nadane byłyby 
pewne uprawnienia decyzyjne (np. w zakresie tworzenia listy pro-
jektów kluczowych), a jednocześnie odpowiedzialność za realizację 
wyznaczonych celów;

 �  zastosowanie rozwiązań stymulujących współpracę terytorialną 
i międzysektorową między interesariuszami programu subregional-
nego, promowanie projektów partnerskich, np. poprzez kryteria 
oceny projektów;

 �  ukształtowanie poczucia „własności” i odpowiedzialności za całość 
działań realizowanych w ramach programu subregionalnego wśród 
kluczowych interesariuszy (być może również poprzez powołanie 
formalnego ciała/komitetu z udziałem przedstawicieli interesariuszy);

 �  realizacja projektów w formule „parasolowej”, umożliwiającej bu-
dowanie szerszych partnerstw, a tym samym rozszerzenie zasięgu 
oddziaływania projektów;

 �  uporządkowanie systemu earmarkingu kategorii interwencji przez 
Komisję Europejską;

 �  ograniczenie katalogu kategorii interwencji możliwych do wy-
boru w ramach poszczególnych działań w przyszłym programie 
regionalnym.

 �  problemy z utrzymaniem kosztownej infrastruktury metropolital-
nej w dłuższym okresie, zwłaszcza w przypadku, gdy w okresie 
trwałości beneficjenci nie mają możliwości prowadzenia działalno-
ści komercyjnej;

 �  brak zaangażowania beneficjentów spoza obszaru Krakowa mogący 
prowadzić do pogłębiania się różnic rozwojowych między stolicą 
a resztą obszaru metropolitalnego;

 �  trudności w skonsolidowaniu środowiska lokalnych liderów na rzecz 
przyszłego programu subregionalnego, płynące z braku tradycji 
współpracy na rzecz rozwoju lokalnego w Polsce;

 �  trudności w wyznaczeniu jednoznacznych celów rozwojowych 
dla przyszłego programu subregionalnego, wynikające z podejścia 
oddolnego, skupiającego się na potrzebach poszczególnych grup 
interesów zamiast – potrzebach regionu;

 �  trudności związane z asygnowaniem roli lidera zmian w subregio-
nie, niechęć ze strony interesariuszy do wzięcia odpowiedzialności 
za całość podejmowanych działań;

 �  trudności w precyzyjnym oszacowaniu wartości docelowych wskaźni-
ków rezultatu, zwłaszcza w przypadku działań o kompleksowym, nie-
jednorodnym charakterze (podobnie jak w przypadku Działania 5.3A), 
które mogą stanowić istotny problem w przypadku, gdy programy 
będą w większej mierze oceniane wg stopnia realizacji wskaźników*;

 �  brak świadomości korzyści płynących z nawiązywania współpracy 
po stronie interesariuszy programu subregionalnego;

 �  niejasny i niekonsekwentny system przyporządkowania kategorii 
interwencji do grup wydatków „lizbońskich” i „nielizbońskich” oraz 
brak rozłączności między kategoriami i ich precyzyjnych definicji, 
utrudniający Instytucji Zarządzającej odpowiednie zarządzanie ka-
tegoriami wydatków;

*  Por. informacje dotyczące planowanych do przyjęcia zasad dla perspektywy 2014–2020, zaprezentowane np. w dokumencie General presentation on proposals 
for Cohesion Policy 2014–2020 dostępnym na stronie http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm (stan na 6 sierpnia 2012).

 �  trudności w efektywnym wykorzystaniu infrastruktury naukowej na 
rzecz budowania innowacyjnej gospodarki płynące z faktu, że pro-
jekty inwestycyjne nie obejmują obecnie komponentu związanego 
z programem zagospodarowania tworzonych obiektów (m.in. brak 
tworzonych procedur transferu technologii/wiedzy, brak pewności 
co do możliwości pozyskania finansowania projektów badawczych, 
brak pewności co do popytu na generowane innowacje ze strony 
sektora prywatnego).

Lp. Wniosek Rekomendacja Proponowany sposób wdrożenia

1.

Podczas prac nad założeniami 
dla osi 5. MRPO zabrakło po-
dejścia strategicznego, które 
obejmowałoby proces wspól-
nego wyznaczania wizji i celów 
dla KOM, z udziałem różnych 
grup interesariuszy. Zastoso-
wanie rozwiązania w  postaci 
„banku projektów” pozwoliło 
na zgromadzenie dużej liczby 
pomysłów w stosunkowo krót-
kim czasie, ale inicjatywy te mają 
charakter indywidualny i stano-
wią odpowiedź na  potrzeby 
poszczególnych beneficjentów, 
a nie wynikają z analizy poten-
cjału i  potrzeb rozwojowych 
subregionu.

Na potrzeby prac nad nowym progra-
mem regionalnym, uwzględniającym 
komponent subregionalny, powinno 
się w większym stopniu zaangażować 
środowiska interesariuszy/liderów re-
prezentujących poszczególne subre-
giony. Konsolidacja kluczowych inte-
resariuszy programu subregionalnego 
wokół wspólnie określonych celów jest 
niezbędna, by zaprojektować spójny, 
skoncentrowany na najważniejszych 
potrzebach i  potencjałach rozwojo-
wych program subregionalny. Warto 
skorzystać z doświadczeń wojewódz-
twa śląskiego, gdzie podobne podejście 
przetestowane zostało już w obecnej 
perspektywie finansowej. Śląskie do-
świadczenia pokazują, że najważniejszą 
korzyścią takiego podejścia były zmiany 
w sposobie myślenia, jakie zaszły wśród 
przedstawicieli różnych gmin. Po raz 
pierwszy bowiem musieli oni przepro-
wadzić wspólne negocjacje i wypraco-
wać kompromis dotyczący pożądanych 
kierunków inwestycji – prace nad pro-
gramem subregionalnym i perspektywa 
możliwości uzyskania dodatkowego fi-
nansowania warunkowana osiągnięciem 
konsensusu, były zatem istotnym czyn-
nikiem motywującym do tego, by na-
wiązać współpracę.

Zaangażowanie interesariuszy reprezentujących poszczególne 
subregiony w proces wspólnego wyznaczania celów i prioryte-
tów rozwojowych to duże wyzwanie, zwłaszcza wziąwszy pod 
uwagę brak tradycji zarządzania strategicznego w Polsce. Dużą 
rolę powinny odegrać tu władze samorządowe na poziomie 
województwa, które taki proces muszą koordynować i mode-
rować. Pierwsze kroki w tym kierunku zostały już podjęte, w po-
staci cyklu konferencji i warsztatów subregionalnych. Należy jed-
nak podkreślić, że konieczne są dalsze działania w tym zakresie.
Po pierwsze – rekomenduje się podejście, w którym grupy 
interesariuszy współpracujące na poziomie subregionalnym 
będą w pewnym stopniu „poprowadzone” przez proces wy-
znaczania wspólnych celów. Cele rozwojowe subregionu nie 
są bowiem tożsame z indywidualnymi potrzebami poszcze-
gólnych interesariuszy. Wnioski z warsztatów subregionalnych 
wskazują, że proponowane do tej pory działania nie zawsze 
dotyczą najważniejszych potencjałów rozwojowych, co wy-
nikać może z niedostatecznego zrozumienia i doświadczenia 
uczestników w planowaniu strategicznym. Stąd też kluczowa 
rola samorządu województwa.
Rekomendowany jest bądź znaczny udział (w roli moderatora) 
przedstawicieli samorządu województwa w dalszych warsz-
tatach subregionalnych, bądź też umożliwienie grupom pra-
cującym na poziomie subregionów wyselekcjonowania celów 
wyłącznie spośród katalogu celów/obszarów interwencji wy-
znaczonych wcześniej na poziomie całego regionu, co pozwoli 
na ograniczenie ryzyka przygotowania strategii skupiającej się 
np. na podejściu krótkofalowym, nastawionym na bieżące 
potrzeby. Większy stopień autonomii możliwy jest natomiast 
w przypadku wyboru konkretnych projektów/przedsięwzięć, 
które będą te cele realizować.

2.

Konsekwencją zastosowanego 
na potrzeby osi 5. MRPO po-
dejścia jest brak „właściciela” 
działań obejmujących KOM – 
instytucji lub grupy osób, która 
byłaby odpowiedzialna za całość 
podejmowanych działań, pełniąc 
funkcję lidera. Jest to oczywiście 
trudne w przypadku tak zróż-
nicowanej grupy interesariuszy, 
ale jednocześnie konieczne dla 
zapewnienia spójności i konse-
kwencji w realizacji zadań. Po-
trzeba taka będzie jeszcze silniej-
sza w nowej perspektywie, gdzie 
beneficjentami wsparcia ma być

Z punktu widzenia spójności prowadzo-
nych działań, konsekwencji w ich realizacji 
oraz odpowiedzialności za osiągane efek-
ty pożądane jest z jednej strony budowa-
nie tożsamości subregionalnej, a z drugiej 
– powołanie formalnych ciał stanowią-
cych reprezentację subregionu. Nie ma 
potrzeby powoływania nowego szczebla 
administracji, warto natomiast przyjrzeć 
się doświadczeniom inicjatywy Leader, 
wykorzystującej formułę lokalnych grup 
działania, które pełnią funkcję „właścicie-
li” czy liderów zmian na swoim terenie. 
Dla analogicznych formacji na poziomie 
byłoby w szczególności wykorzystanie 
następujących założeń inicjatywy Leader:

Na potrzeby komponentu subregionalnego nowego progra-
mu regionalnego rekomenduje się powołanie Subregional-
nych Komitetów Sterujących, które pełniłyby funkcję podob-
ną do lokalnych grup działania w ramach inicjatywy Leader. 
Komitety te powinny zostać uformowane już na etapie prac 
nad programami subregionalnymi, ponieważ muszą one zo-
stać zaangażowane w proces wyznaczania wspólnych celów 
i priorytetów rozwojowych. Ważnym warunkiem, z punktu 
widzenia wszechstronnego rozwoju subregionu, powinno być 
uczestnictwo także innych pomiotów niż same JST. W szcze-
gólności takimi partnerami mogą być samorządy gospodar-
cze, przedstawiciele sektora nauki oraz przedstawiciele or-
ganizacji pozarządowych, działających w obszarach ważnych 
dla subregionu (np. kultura, turystyka, środowisko natural-
ne). Subregionalny Komitet Sterujący byłby odpowiedzialny 
za sformułowanie wspólnych dla interesariuszy subregionów

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm
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5 różnych subregionów. Ponie-
waż delimitacja subregionów zo-
stała dokonana odgórnie, w opar-
ciu o badania i analizy czynników 
społeczno- gospodarczych, waż-
nym problemem może być 
brak tożsamości subregionalnej, 
a w efekcie brak poczucia odpo-
wiedzialności za podejmowane 
także przypisanym im poziomem 
administracji samorządowej, za-
tem nie dysponują jednostkami, 
które mogłyby pełnić funkcje 
koordynacyjne dla subregionu.

 –  współpraca interesariuszy repre-
zentujących różne środowiska,

 –  konieczność obrania wspólnych 
priorytetów rozwojowych,

 –  pewien stopień autonomii/decy-
zyjności w zakresie realizacji kon-
kretnych przedsięwzięć.

celów (przy znacznym wsparciu  samorządu województwa 
– patrz rekomendacja nr 1), a następnie czuwałby nad reali-
zacją przyjętych założeń. Możliwe jest też nadanie SKS kom-
petencji decyzyjnych np. w wyborze projektów kluczowych 
realizowanych w komponencie subregionalnym. W takim 
wariancie SKS byłyby również odpowiedzialne za poszuki-
wanie możliwości realizacji inwestycji komplementarnych 
na terenie subregionu. Pewien stopień autonomii powinien 
wzmocnić poczucie odpowiedzialności za podejmowane 
działania po stronie subregionów i stanowić istotną zachętę 
dla faktycznego zaangażowania się w realizowane zadania.

3. 

W obecnej perspektywie (2007–
2013) projekty realizowane 
w ramach osi 5. MRPO, poświę-
conej wspieraniu Krakowskie-
go Obszaru Metropolitalnego, 
realizowane były wyłącznie na 
terenie samego Krakowa. Dla 
realizacji programu, mającego 
wspierać rozwój subregionu, 
konieczne będzie zapewnie-
nie uczestnictwa beneficjentów 
z całego obszaru subregionu.

W ramach prac nad programami subre-
gionalnymi należy zapewnić uczestnic-
two także podmiotów działających na 
terenach innych niż stolica subregionu, 
w tym zarówno JST, jak i innych orga-
nizacji (np. środowisko naukowe, or-
ganizacje pozarządowe, samorząd go-
spodarczy, agencje rozwoju lokalnego).

Warto przyjrzeć się doświadczeniom programów rozwo-
ju subregionów województwa śląskiego, gdzie wymogiem 
uruchomienia programu subregionalnego było osiągnięcie 
porozumienia co najmniej 75% JST –  na potrzeby progra-
mów subregionalnych w województwie małopolskim można 
przyjąć podobne założenie. Należy także promować uczest-
nictwo innych niż JST interesariuszy rozwoju ponadlokalne-
go (patrz rekomendacja nr 2), choć w tym wypadku trudno 
mówić o przyjmowanym z góry poziomie tego uczestnictwa. 
Udział interesariuszy z terenów innych niż stolica subregionu 
jest kluczowy z punktu widzenia dbałości o spójny, zrówno-
ważony rozwój całego subregionu. 

4.

Oś 5. MRPO, w swoim obecnym 
kształcie, nie promuje ani nie wy-
musza w żaden sposób realizacji 
projektów w formule partner-
stwa. Także w przypadku po-
zostałych analizowanych działań 
projekty realizowane w partner-
stwie stanowią pojedyncze przy-
padki. Partnerstwa nawiązywane 
są jedynie wtedy, gdy są niezbęd-
ne dla zrealizowania projektu 
w jego podstawowym zakresie. 
Beneficjenci nie poszukują moż-
liwości współpracy celem gene-
rowania wartości dodanej czy 
rozszerzenia zakresu projektów. 
Tym bardziej widoczna jest po-
trzeba dodatkowego stymulo-
wania podejścia partnerskiego, 
zwłaszcza w kontekście progra-
mów subregionalnych oraz pre-
ferencji KE dla tego typu rozwią-
zań w perspektywie 2014–2020.

Zastosowanie rozwiązań stymulujących 
współpracę terytorialną (pomiędzy kil-
koma JST) i międzysektorową (mię-
dzy różnymi interesariuszami, np. JST, 
NGO, samorządy gospodarcze, agen-
cje rozwoju lokalnego, środowiska na-
ukowego), np. poprzez kryteria oceny 
projektów.
Promowanie współpracy może od-
bywać się również poprzez rozpo-
wszechnianie dobrych praktyk w tym 
zakresie (np. projekt CARAVEL, 
w którym uczestniczyło miasto Kraków, 
a w którego realizację zaangażowani byli 
także operatorzy transportu publiczne-
go, partnerzy przemysłowi, instytucje 
naukowe oraz inne miasta europejskie).
Nie bez znaczenia dla budowania po-
tencjału współpracy są także inicjowane 
przez samorząd województwa konfe-
rencje i warsztaty subregionalne.

Pierwszym krokiem budującym potencjał dla współpracy part-
nerskiej są organizowane już przez samorząd województwa 
konferencje i warsztaty subregionalne. Również włączenie in-
teresariuszy w proces współtworzenia założeń dla programów 
subregionalnych powinno przyczyniać się do zmiany myślenia 
o partnerstwie i korzyściach z niego płynących (patrz reko-
mendacja nr 2). Dla nawiązywania współpracy niezbędna jest 
bowiem świadomość zbieżności potrzeb i celów.
Potrzeba współpracy jest szczególnie widoczna w przypadku 
projektów związanych z rozwojem obszarów miejskich – wiele 
problemów rozwojowych rozwiązać można skuteczniej, wyko-
rzystując wiedzę, doświadczenie i potencjał działania różnych 
interesariuszy. Rekomenduje się zastosowanie kryteriów oceny 
projektów umożliwiających zdobycie dodatkowych punktów 
przez projekty przewidujące współpracę partnerską, zwłaszcza 
z zakresu kompleksowej rewitalizacji obszarów zaniedbanych. 
Potencjalne obszary współpracy terytorialnej mogą też wy-
nikać z zadań i kompetencji JST – poszczególne gminy mogą 
połączyć siły celem realizacji wybranych usług publicznych (np. 
transport zbiorowy, gospodarka odpadami) – również w przy-
padku tego typu inwestycji warto zastosować kryteria oceny 
projektów promujące projekty partnerskie. Ciekawą formułą 
projektów partnerskich, które mogą być również promowane 
za pomocą odpowiednich kryteriów oceny projektów są też 
projekty „parasolowe” (patrz rekomendacja nr 6).

5.

Realizacja dużych inwestycji in-
frastrukturalnych, jakie otrzy-
mały wsparcie w ramach osi 5. 
MRPO, rodzi problemy i trud-
ności związane z zapewnieniem 
trwałości projektów. W ramach 
realizowanych obecnie projek-
tów przewiduje się jedynie kom-
ponent inwestycyjny, natomiast

Dobrą praktykę, jeśli chodzi o zapew-
nienie trwałości inwestycji, stanowią 
z pewnością te projekty, w ramach 
których beneficjenci przewidzieli moż-
liwość udostępniania infrastruktury 
chociażby na potrzeby komercyjne. 
Przykładowo Muzeum Sztuki Współ-
czesnej w Krakowie przewidziało na 
swoim terenie przestrzeń umożliwiającą

Rekomendowanym działaniem jest zastosowanie, na potrzeby 
nowego programu regionalnego, kryteriów oceny projektów, 
które będą umożliwiały dodatkowe punktowanie tych przed-
sięwzięć, które przewidują możliwość odpłatnego udostęp-
niania części tworzonej przestrzeni – dotyczy to np. obiektów 
kultury (które mogą udostępniać przestrzeń konferencyjną czy 
tworzyć zaplecze gastronomiczne, z którego skorzystaliby 
również zwiedzający dany obiekt) czy infrastruktury badaw-
czej. W przypadku infrastruktury badawczej udostępnianie
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nie obejmują one działań zwią-
zanych z późniejszym zagospo-
darowaniem i wykorzystaniem 
obiektu w okresie trwałości. 
Zgodnie z deklaracjami bene-
ficjentów zawartymi we wnio-
skach o dofinansowanie trwałość 
jest często błędnie utożsamiana 
z trwałością instytucjonalną be-
neficjenta, co wskazuje dodat-
kowo na istotny problem zwią-
zany z brakiem świadomości 
(po stronie wnioskodawców) 
wyzwań, jakie mogą napotkać 
w związku z utrzymaniem infra-
struktury w dłuższym okresie. 

prowadzenie kawiarni. Natomiast labo-
ratorium OZE w Miękini (projekt AGH, 
realizowany poza osią 5. MRPO) prze-
widuje możliwość odpłatnego udostęp-
niania obiektu innym szkołom wyższym, 
zainteresowanym prowadzeniem zajęć 
dydaktycznych z wykorzystaniem do-
stępnej aparatury. Rekomenduje się pro-
mowanie przedsięwzięć zakładających 
możliwość zarabiania na utrzymanie 
obiektu w podobny sposób, na etapie 
wyboru projektów do dofinansowania. 

np. laboratoriów innym jednostkom naukowym czy nawet 
przedsiębiorcom mogłoby dodatkowo generować efekt w po-
staci budowania nowych powiązań w procesie innowacyjnym.
Ważnym działaniem z punktu widzenia promowania takich 
rozwiązań byłoby także budowanie świadomości wśród bene-
ficjentów, że obiekty współfinansowane ze środków UE mogą, 
a wręcz powinny być w stanie zarobić na swoje utrzymanie. 
W tym celu warto jest promować zidentyfikowane dobre prak-
tyki w tym zakresie. Z punktu widzenia beneficjenta nie bez zna-
czenia jest także fakt, że uwzględnienie możliwości komercyjne-
go wykorzystania infrastruktury oznacza konieczność obniżenia 
pułapu współfinansowania UE. W działaniach informacyjnych 
należy zatem skupić się także na pozafinansowych korzyściach 
płynących z takiego rozwiązania (np. możliwość organizacji pre-
stiżowych imprez i wydarzeń, budowanie powiązań i kontak-
tów, zapewnienie dogodnych warunków dla zwiedzających itp.)

6.

Potencjał konsolidacji interesa-
riuszy subregionalnych oraz re-
alizacji projektów o większym 
zasięgu oddziaływania dają 
projekty realizowane w trybie 
„parasolowym”, takie jak Ma-
łopolski System Informacji Tu-
rystycznej. Formułę tę warto 
wykorzystać także w przyszłym 
okresie programowania.

Nowy program regionalny powinien 
uwzględniać możliwość, a wręcz pro-
mować projekty realizowane w szero-
kim partnerstwie (np. poprzez kryteria 
oceny projektów). Realizacja projektów 
w formule „parasolowej” jest szczegól-
nie dobrym rozwiązaniem w przypadku 
programów subregionalnych, ponieważ 
umożliwia konsolidowanie przedsta-
wicieli różnych JST na rzecz wspólne-
go działania. Projekty tego typu mogą 
polegać na wprowadzaniu jednolitych 
standardów działania lub też gromadze-
niu rozproszonych informacji w formie 
zintegrowanych baz danych, portali itp.

Z punktu widzenia preferencji KE w zakresie obszarów wspar-
cia w perspektywie 2014–2020, szczególnie trafne byłyby 
wszelkie inicjatywy związane z podnoszeniem jakości pracy 
administracji publicznej (w tym przypadku samorządowej), 
wdrażaniem rozwiązań podnoszących efektywność działa-
nia administracji (w tym rozwiązań informatycznych) itp. Ta-
kie przedsięwzięcia stanowiłyby szczególną korzyść dla gmin 
mniejszych i biedniejszych, które we własnym zakresie nie 
zdecydowałyby się na wdrożenie usprawnień. W przypad-
ku KOM możliwe byłoby także czerpanie dobrych praktyk 
w tym zakresie z doświadczeń gminy Kraków. Inne obsza-
ry, w których sprawdziłyby się projekty parasolowe, to np. 
tworzenie wspólnych standardów obsługi przedsiębiorców 
i inwestorów oraz tworzenie wspólnych systemów informa-
cji o usługach publicznych w subregionie. W przypadku KOM 
w ramach warsztatu subregionalnego wypracowano propo-
zycję utworzenia takiej bazy w obszarze transportu zbioro-
wego – co również bardzo dobrze wpisuje się w promowanie 
zrównoważonego transportu, będącego ważnym prioryte-
tem w perspektywie 2014–2020. W przypadku subregionów, 
które swojego potencjału upatrują w rozwoju turystyki, moż-
liwe byłoby także np. utworzenie wspólnego portalu dla tu-
rystów odwiedzających subregion, zawierającego informacje 
o ofercie turystycznej, ważnych wydarzeniach kulturalnych itp.
Dla projektów realizowanych w formule „parasolowej” wa-
runkiem koniecznym jest obecność lidera, który byłby w stanie 
tego typu projekty koordynować. Taką funkcję może pełnić 
Subregionalny Komitet Sterujący.

7.

Do pozytywnych doświadczeń 
związanych z realizacją MRPO 
na lata 2007–2013 należy zali-
czyć wysoki potencjał komple-
mentarności pomiędzy inwesty-
cjami realizowanymi w ramach 
osi 5. MRPO oraz innymi typami 
działań (przede wszystkim, jeśli 
chodzi o uzupełniania projektów 
„twardych” o działania „mięk-
kie”). W programie zabrakło 
jednak systemowych rozwiązań, 
które promowałyby wykorzy-
stywanie tego typu szans przez 
beneficjentów. W praktyce za-
pewnienie komplementarności

Założenia perspektywy 2014–2020 
dotyczące promowania podejścia zin-
tegrowanego i kompleksowego dają 
możliwości takiego zaprogramowa-
nia interwencji, aby przewidywała 
ona możliwość łączenia „twardych” 
inwestycji z dodatkowymi działania-
mi związanymi z jej zagospodarowa-
niem i późniejszym wykorzystaniem. 
Jest to istotne nie tylko ze względu na 
komplementarność podejmowanych 
działań, lecz także z punktu widzenia 
zapewniania optymalnych warunków 
dla utrzymania trwałości projektów.

Pożądane byłoby umożliwienie beneficjentom włączenia 
w zakres projektu inwestycyjnego elementów „miękkich”, 
związanych z wykorzystaniem infrastruktury – w przypadku 
obiektów kultury byłyby to konkretne wydarzenia artystyczne, 
w przypadku inkubatorów przedsiębiorczości – np. opraco-
wanie zasad naboru lokatorów i realizacja pilotażowego pro-
gramu wsparcia itp. Wykorzystanie takiej możliwości realizacji 
działania komplementarnego mogłoby być dodatkowo punk-
towane w ramach systemu oceny projektów.
Natomiast niezależnie od tego, czy beneficjenci zdecydują 
się na wykorzystanie takiej szansy, rekomenduje się, by pro-
jekty infrastrukturalne, dotyczące budowy lub przebudowy 
obiektów, zawierały w sobie również komponent dotyczący 
opracowania programu działania instytucji, która będzie dany 
obiekt obsługiwać. Takie podejście jest zgodne ze standarda-
mi obowiązującymi w przypadku programów finansowanych
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podejmowanych przedsię-
wzięć w dużej mierze leżało 
po stronie beneficjentów i za-
leżało od poziomu ich aktyw-
ności i umiejętności odpowied-
niego zaplanowania działań.

z EFRR wdrażanych w Europie Zachodniej, gdzie nie realizuje 
się projektów polegających tylko na pracach budowlanych. 
W zależności od tego, czy dany obiekt będzie prowadzony 
przez zupełnie nowy podmiot czy też podmiot już istniejący, 
takie założenia programowe mogą różnić się zakresem, ale 
każdorazowo powinny obejmować okres trwałości i powinny 
być elementem wymaganym dla realizacji inwestycji.

8.

Wśród mocnych stron inter-
wencji realizowanych w ramach 
osi 5. MRPO (ale również tych 
współfinansowanych w ramach 
innych działań) należy wymienić 
przypadki takich inwestycji, które 
obejmują swoim zakresem dzia-
łania rewitalizacyjne, polegające 
na zagospodarowywaniu obiek-
tów poprzemysłowych czy rewi-
talizacji obiektów historycznych 
i nadaniu im nowych funkcji. Po-
zytywnym efektem jest także 
ożywienie społeczne okolic tego 
typu inwestycji. Jest to podejście 
wpisujące się w koncepcję zrów-
noważonego rozwoju miast, pro-
mowaną przez KE również na 
kolejny okres programowania, 
zatem dobre praktyki ziden-
tyfikowane w ramach MRPO 
2007–2013 mogą stanowić źró-
dło inspiracji także dla przyszłego 
programu regionalnego.

Nowy program regionalny powinien 
promować działania rewitalizacyjne, 
związane z jednej strony z zagospo-
darowywaniem obiektów/przestrzeni 
poprzemysłowych lub zaniedbanych/
niewykorzystywanych obiektów hi-
storycznych, którym nadać można 
nowe funkcje, a drugiej strony także 
z tworzeniem przestrzeni życia spo-
łecznego dla mieszkańców i turystów 
i ożywianiem dzielnic czy kwartałów, 
co jest zgodne w promowanym przez 
KE podejściem zrównoważonego roz-
woju obszarów miejskich. W przypad-
ku tego typu działań istnieje potencjał 
występowania dodatkowych efektów 
polegających na ożywieniu/aktywizacji 
społecznej terenów, na których reali-
zowane są inwestycje.

Uwzględnienie w nowym programie regionalnym możliwości 
realizacji działań rewitalizacyjnych, np. w ramach zintegrowa-
nych inwestycji terytorialnych, oraz dodatkowe promowanie 
przedsięwzięć z innych obszarów (np. nauka, kultura, przed-
siębiorczość), które przewidują przeprowadzenie działań re-
witalizacyjnych w ramach przygotowywania infrastruktury na 
rzecz danego sektora.

9.

Dotychczasowe doświadczenia 
związane z planowaniem wyso-
kości alokacji według kategorii 
interwencji funduszy struktu-
ralnych wskazują, że precyzyj-
ne określenie poziomów finan-
sowania wg kategorii jest bardzo 
trudne. Drugim ważnym proble-
mem jest niski poziom wyko-
rzystania finansowania dostęp-
nego w ramach tzw. kategorii 
lizbońskich. Wynika to po części 
z niedoskonałego systemu samej 
klasyfikacji kategorii, braku ich 
precyzyjnych definicji i niedo-
skonałości systemu earmarkin-
gu. Nie bez znaczenia jest rów-
nież pewien poziom dowolności 
wyboru kategorii dokonywane-
go przez beneficjenta.

Należy dążyć do możliwej jednoznacz-
ności wyboru pozostawionego bene-
ficjentowi i ograniczyć takie sytuacje, 
w których, ze względu na wątpliwo-
ści interpretacyjne, beneficjenci mo-
gliby wybierać kategorie „nielizboń-
skie”, podczas gdy projekt mógłby 
zostać zakwalifikowany do kategorii 
„lizbońskiej”.

Pożądane byłoby przeprowadzenie weryfikacji dotychczaso-
wego systemu klasyfikacji na poszczególne kategorie inter-
wencji, wraz z weryfikacją zasad earmarkingu. Omówione 
w niniejszym raporcie przykłady kategorii budzących wątpli-
wości interpretacyjne to tylko część kategorii problematycz-
nych – cały system wymaga bowiem spojrzenia krytycznego 
i ponownego uporządkowania. Jest to rekomendacja o charak-
terze strategicznym i jej wdrożenie leży poza gestią IZ MRPO. 
Działania, które może natomiast podjąć IZ MRPO to odpo-
wiednie zmodyfikowanie podejścia na etapie opracowywania 
szczegółowych założeń nowego programu regionalnego, gdy 
formułowane są cele i zakres działań i poddziałań programu. 
Rekomenduje się ograniczenie liczby kategorii interwencji 
możliwych do wyboru przez beneficjenta danego działania, 
w miarę możliwości do kategorii wpisujących się w cele lizboń-
skie (w przypadku kategorii pokrewnych, z których np. jedna 
została zakwalifikowana jako „lizbońska”, a druga nie), a w po-
zostałych przypadkach – gdy wszystkie istniejące kategorie 
interwencji funduszy obejmujące dane działanie oznaczone 
zostały jako „nielizbońskie”, pozostawienie jedynie tych kate-
gorii, które sformułowano na poziomie najbardziej ogólnym.

10.

System monitoringu rzeczowe-
go MRPO (wskaźniki produktu 
i rezultatu) jest dość rozbudo-
wany. Pomimo że interwencje 
podejmowane w ramach osi 5. 
MRPO i w ramach innych działań 
bywają pokrewne, zastosowano 
rozłączne systemy wskaźników.

System mógłby zostać nieco uprosz-
czony – zwłaszcza w zakresie ujedno-
licenia nazewnictwa stosowanego we 
wskaźnikach, stosowania takich samych 
wskaźników w przypadku najbardziej 
porównywalnych działań oraz sposobu 
agregowania wskaźników do poziomu 
działania.

Rekomenduje się wprowadzenie następujących zmian:
 �  zastosowanie, na potrzeby wskaźnika rezultatu dla 

Działania 5.2 MRPO, dotyczącego użytkowników in-
frastruktury metropolitalnej, tylko jednego wskaźnika, 
bez rozróżniania na użytkowników nowych obiektów 
i pozostałych wspartych projektów;

Lp. Wniosek Rekomendacja Proponowany sposób wdrożenia

Skutkuje to brakiem porów-
nywalności między działaniami 
oraz rozdrobnieniem wskaźni-
ków, które mogłyby potencjalnie 
zostać zagregowane. Dodatko-
wo, na brak porównywalności 
danych dotyczących poszcze-
gólnych projektów wpływa fakt, 
że beneficjentom pozostawio-
no znaczną swobodę w zakresie 
sposobu pomiaru.

 �  zastosowanie tej samej jednostki pomiaru oszczędności 
czasu w przewozach pasażerskich i towarowych – za-
równo dla działań z zakresu transportu zbiorowego, jak 
i innych inwestycji drogowych (euro);

 �  zastosowanie tożsamego nazewnictwa wskaźnika doty-
czącego liczby przebudowanych i zmodernizowanych 
obiektów infrastruktury kultury dla działania 3.3 oraz 5.2.

Ponadto, dla zapewnienie porównywalności i wiarygodności 
gromadzonych danych konieczne jest opracowanie precyzyj-
nych definicji wskaźników, obejmujących sposób pomiaru.
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Ocena efektów zastosowania mechanizmów 
komplementarności, koordynacji oraz wewnętrznej 
demarkacji interwencji wspieranych w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego, w kontekście 
wniosków dla programu regionalnego na lata 2014–2020

1. Wstęp

Raport stanowi podsumowanie badania pt. Ocena efek-
tów zastosowania mechanizmów komplementarności, koor-
dynacji oraz wewnętrznej demarkacji interwencji wspieranych 
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyj-
nego, w kontekście wniosków dla programu regionalnego 
na lata 2014–2020, przeprowadzonego w okresie maj–sier-
pień 2012 r. przez Instytut Badań Strukturalnych, na zlecenie 
Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Małopolskiego.

Celem badania była odpowiedź na pytania dotyczące 3 kom-
ponentów projektu:

 �  oceny komplementarności interwencji w ra-
mach MRPO – przedmiotem badania były efek-
ty interwencji, w szczególności zapisy dotyczące 
komplementarności zawarte we wnioskach o dofi-
nansowanie, zestawione z założeniami ich dotyczą-
cymi, określonymi w dokumentach programowych 
– ocenie podlegały tylko projekty realizowane przy 
wsparciu instrumentów Narodowych Strategicznych 
Ram Odniesienia (NSRO);

 �  oceny demarkacji interwencji w ramach MRPO 
– ten obszar badania skupiał się na ocenie zasto-
sowanych mechanizmów programowych, pro-
ceduralnych i  instytucjonalnych wykorzystanych 
w Programie;

 �  rekomendacji dla programu regionalnego 
2014–2020 – w oparciu o wnioski dotyczące do-
tychczasowej realizacji Programu oraz dostępne in-
formacje dotyczące wsparcia w latach 2014–2020.

2. Metodologia

2.1. Analiza danych zastanych

2.1.1. Desk-research

Analiza desk research stanowiła pierwszy etap procesu ba-
dawczego. Punktem wyjścia była analiza dokumentów pro-
gramowych MRPO, w tym Uszczegółowienia Programu 
i dokumentacji konkursowej oraz dokumentów powiąza-
nych, wraz z innymi badaniami i opracowaniami dotyczącymi 
komplementarności.

2.1.2. Analiza wniosków o dofinansowanie

Jednym z kluczowych elementów badania była analiza wnio-
sków o dofinansowanie. Objęte zostały nią wszystkie inwe-
stycje realizowane w ramach Osi 1 oraz Osi 3–8 MRPO. 
Umożliwiła ona porównanie założeń, sformułowanych na 
etapie programowania z ich faktyczną realizacją, stanowiąc 
tym samym punkt wyjścia dla oceny mechanizmów służą-
cych zapewnieniu komplementarności interwencji. 

Tabela 1. Liczba wniosków poddanych analizie 

Oś Liczba 
projektów

Oś priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeń-
stwa opartego na wiedzy 116

Oś Priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy 149

Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju 
gospodarczego 97

Oś priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny 22

Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna 211

Oś priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska 98

Oś Priorytetowa 8. Współpraca międzyregionalna 32

Źródło: Opracowanie własne
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2.1.3. Studia przypadków

Uzupełnieniem analizy wniosków o dofinansowanie było 
przeprowadzenie studiów przypadków. Łącznie badaniu 
poddano 29 dofinansowanych projektów, w ramach 12 stu-
diów przypadku, w których zidentyfikowano występowanie 
komplementarności w wymiarach przestrzennym, przed-
miotowym, wewnętrznym i zewnętrznym.

2.2. Analiza danych wywołanych

2.2.1. Zogniskowany wywiad grupowy (FGI)

Kolejną techniką badawczą był zogniskowany wywiad grupo-
wy (FGI). Do udziału w nim zaproszeni zostali przedstawicie-
le Departamentu Polityki Regionalnej UMWM, realizującego 
zadania IZ dla MRPO oraz IP dla PO KL. Podczas wywiadu 
poruszono następujące zagadnienia: zjawisko komplemen-
tarności; opis i ocena narzędzi i mechanizmów zapewniania 
komplementarności w programach operacyjnych; analiza 
efektywności tych narzędzi i mechanizmów; próba wska-
zania dobrych praktyk; propozycje najlepszych rozwiązań.

2.2.2. Panel ekspercki

Ostatnią z zastosowanych metod badawczych, podsumowu-
jącą wyniki badania, był panel ekspercki, przeprowadzony 
w końcowej fazie prac nad raportem. Wśród uczestników 
panelu znaleźli się odbiorcy wyników ewaluacji – pracow-
nicy Departamentu Polityki Regionalnej UMWM – oraz 
przedstawiciele zespołu badawczego wykonawcy. Celem 
panelu było omówienie wstępnych wniosków z badania 
oraz rekomendacji dla przyszłej perspektywy finansowej.

3.  Założenia dotyczące oceny 
komplementarności

Wyjściowa definicja komplementarności traktuje ją jako re-
lację bezpośredniego, wzajemnego uzupełniania się interwencji, 
prowadzącą do osiągania wartości dodanej, a więc większego 
oddziaływania interwencji, niż prosta suma efektów poszczegól-
nych projektów. Definicja ta jest, co do zasady, słuszna, zwra-
ca bowiem uwagę na najważniejszy wymiar komplemen-
tarności, tj. wzajemne uzupełnianie się działań prowadzące 
do zwiększenia efektów poszczególnych inicjatyw. Jednak, 
nie obowiązywała ona na etapie tworzenia Programu i, 
w takim brzmieniu, nie była znana wnioskodawcom MRPO. 
Z tego względu na potrzeby analiz za punkt wyjścia przyjęli-
śmy zapisy dotyczące kryterium komplementarności zawar-
te w dokumentacji programowej, w szczególności w kry-
teriach oceny. Jeżeli w danym działaniu komplementarność 
nie była poddawana weryfikacji na etapie oceny wniosków 
o dofinansowanie, podstawą dla prowadzonego badania była 
zgodność wskazanego przedsięwzięcia z celem interwencji 
(Działania). Innymi słowy, podczas analiz uwzględnialiśmy, 
czy dany projekt, deklarowany jako komplementarny, służył 

realizacji tego samego celu, co przedmiotowy. W takiej 
sytuacji pomocniczo posługiwaliśmy się m.in. zapisami do-
tyczącymi priorytetów i działań wskazanych jako komple-
mentarne w innych programach. Wybór takiego podejścia 
podyktowany był dwiema kwestiami:

 �  definicja komplementarności przywołana powyżej nie 
obowiązywała beneficjentów MRPO, na etapie składa-
nia wniosków mieli oni wykazać komplementarność 
w odniesieniu do założeń określonych w dokumentacji 
programowej, szczególnie kryteriów oceny;

 �  praktycznie niemożliwa jest rzetelna analiza bezpo-
średniego, wzajemnego oddziaływania pomiędzy 
projektami dofinansowanymi w MRPO, a tymi, któ-
re wskazywano jako komplementarne, szczególnie, 
że w ponad 700 wnioskach wskazano na niemal 4,5 ty-
siąca różnych działań, co więcej w większości przy-
padków wymieniano je z nazwy, w bardzo lakoniczny 
sposób odnosząc się do wzajemnego oddziaływania 
pomiędzy nimi.

W ramach badania inwestycje ocenione jako spełniające 
omawiane kryterium oceniane były również pod kątem 
wymiaru, w jakim występują relacje pomiędzy inwestycjami:

 �  wymiar przedmiotowy – dotyczy realizacji tego sa-
mego celu, zgodnie z przyjętymi założeniami, wszyst-
kie inwestycje ocenione jako komplementarne były 
komplementarne przedmiotowo;

 �  wymiar przestrzenny – komplementarność prze-
strzenna była rozszerzeniem komplementarności 
przedmiotowej, nie mogła zachodzić bez niej. Jako 
spełniające ten warunek potraktowaliśmy większość 
inwestycji infrastrukturalnych, działań rewitalizacyj-
nych oraz promocyjnych;

 �  wymiar wewnętrzny – to komplementarność po-
między przedsięwzięciami wspartymi z MRPO, nie-
zależnie od tego czy ich beneficjentem był ten sam 
podmiot, czy dotyczyły działań w danym obszarze 
tematycznym, realizowanych przez inne jednostki;

 �  wymiar zewnętrzny – to komplementarność pomię-
dzy różnymi instrumentami wsparcia NSRO.

4.  Ocena komplementarności projektów 
wspartych w MRPO 2007–2013

Badaniem objęto 725 wniosków z niemal wszystkich Osi 
Programu (za wyjątkiem Osi 2), dla których podpisano umo-
wy o dofinansowanie do 31.12.2011 r. W 717 wnioskach 
zadeklarowano komplementarność, przy czym w 28 kom-
plementarność dotyczyła jedynie zgodności ze strategia-
mi. W pozostałych 689 inwestycjach beneficjenci wskazali 

na prawie 4500 różnych działań. Spośród nich jedynie 20% 
dofinansowanych zostało w ramach programów obecnej 
perspektywy finansowej, z tej grupy ponad 80% można 
uznać za rzeczywiście komplementarne. Przedsięwzię-
cia wskazywane jako komplementarne finansowane były 
z różnych źródeł:

 �  programów obecnej perspektywy finansowanej: 
MRPO, PO KL, PO IG, PO IŚ, PO Ryby, PROW, EWT;

 �  programów perspektywy 2000–2006, w tym: 
PHARE, SAPARD, ISPA, ZPORR, SPO WKP, SPO RZL, 
SPO ROL, INTERREG;

 �  innych źródeł: do tej grupy zaliczono wszystkie in-
westycje realizowane ze środków własnych, publicz-
nych (w tym programów rządowych i środków mini-
sterialnych), mechanizmów finansowych (np. EOG), 
WFOŚiGW, pożyczek bankowych, etc.

Spośród projektów komplementarnych realizowanych 
w  programach obecnej perspektywy finansowej po-
nad 55% obok komplementarności przedmiotowej ce-
chuje się również wymiarem przestrzennym tego zjawiska. 
Co więcej, w nieco ponad 40% przypadków realizacja in-
westycji bazowych (ocenianych projektów MRPO) wraz 
z  realizacją przedsięwzięć uzupełniających prowadzić 
może, przynajmniej potencjalnie, do tworzenia efektu sy-
nergii poprzez zwiększanie wzajemnego oddziaływania. 
Najczęściej sytuacja ta dotyczy inwestycji infrastruktural-
nych z Osi 7 Infrastruktura ochrony środowiska oraz Osi 5 
Krakowski Obszar Metropolitalny.

4.1.  Oś priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju 
społeczeństwa opartego na wiedzy

4.1.1.  Działanie 1.1  Poprawa jakości 
usług edukacyjnych

Celem Działania 1.1 jest poprawa dostępu do bazy dydak-
tycznej umożliwiającej wyposażenie mieszkańców Wojewódz-
twa Małopolskiego (młodzież i osoby dorosłe) w umiejętno-
ści oraz kwalifikacje zapewniające dobry start oraz możliwie 
stabilne funkcjonowanie na rynku pracy. Wsparciem objęto 
uczelnie wyższe (Schemat A) oraz ośrodki kształcenia 
ustawicznego i praktycznego, jak również szkoły zawodo-
we (Schemat B). Interwencja obejmuje inwestycje w bazę 
dydaktyczną placówek, w tym budowę, rozbudowę i mo-
dernizacje budynków (typ 1) oraz tworzenie i doposażenie 
laboratoriów i warsztatów służących praktycznej nauce 
zawodu (typ 2).

Wsparcie przewidziane w Działaniu 1.1 MRPO może być 
uzupełniane i/lub uzupełniające w stosunku do innych pro-
jektów realizowanych przy współfinansowaniu z  innych 

działań MRPO, PO KL, PO IG, PO IŚ oraz PROW.1 Komple-
mentarność interwencji prowadzić ma do poprawy jakości 
nauczania w sektorze szkolnictwa wyższego, zawodowego 
i ustawicznego.

 �  Ocena komplementarności – Schemat A 
Rozwój infrastruktury dydaktycznej 
szkolnictwa wyższego

W okresie objętym ewaluacją uczelnie wyższe podjęły re-
alizacje łącznie 34 inwestycji, których beneficjentami jest 
18 placówek. Komplementarność zadeklarowana została 
w 32 wnioskach, w których wskazano w sumie 94 projekty 
uzupełniające w stosunku do przedmiotowego. W przy-
padku Działania 1.1 Schemat A zdecydowana większość 
projektów deklarowanych jako komplementarne, w rozu-
mieniu spełniania celów Działania tj. poprawy dostępności 
i jakości nauczania, jest rzeczywiście powiązana z ocenia-
nymi przedsięwzięciami. Jedynie w 4 przypadkach moż-
na mieć zastrzeżenia, ponieważ jeden z beneficjentów 
jako komplementarną wskazuje modernizację placu miej-
skiego. Kolejny powołuje się natomiast na  łącznie 3  in-
westycje dotyczące modernizacji, w tym termomoder-
nizacji zespołów szkół ponadgimnazjalnych i placówek 
opiekuńczo-wychowawczych.

Inwestycje wskazywane jako komplementarne realizowano 
przy wsparciu różnych programów obecnej i przeszłej per-
spektywy finansowej oraz środków własnych, publicznych 
(w szczególności programów rządowych), jak również me-
chanizmów finansowych. Zakres tematyczny tych projektów 
jest zróżnicowany, znalazły się wśród nich m.in.

 �  inwestycje infrastrukturalne, takie jak: rozbudowa 
i modernizacja uczelni, w tym np. projekty 4 mało-
polskich Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, 
czy Modernizacja Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ce-
ramiki AGH Kraków – przedsięwzięcia te realizowane 
były głównie w ramach ZPORR i MRPO (częściej) oraz 
PO IG i PO IŚ (rzadziej);

 �  działania „miękkie”, realizowane w Poddziałaniu 4.1.2 
Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym 
znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy PO KL, 
np. Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, 
matematycznych i przyrodniczych – pilotaż uniwersyte-
tów: Jagiellońskiego i Rolniczego oraz programy sty-
pendialne i wspierające start zawodowy studentów 
i doktorantów np. SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START 
realizowany przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości 
i Marketingu z Chrzanowa.

1  Szczegółowe informacje dotyczące założeń komplementarności we-
wnętrznej i zewnętrznej MRPO w odniesieniu do wszystkich działań 
Programu, przedstawiamy w rozdziale 5.1. Mechanizmy programowe.
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Projekty uczelni są w niemal równym stopniu komplemen-
tarne wewnętrznie i zewnętrznie, stosunkowo niewiele 
wskazań obejmuje wymiar przestrzenny interwencji, choć 
i takie inwestycje można zidentyfikować. Komplementar-
ność rozumiana jako bezpośrednie, wzajemne oddziały-
wanie prowadzące do zwiększenia efektów pojedynczych 
inwestycji dotyczy 17% przedsięwzięć, w tym m.in. inwe-
stycji infrastrukturalnych PWSZ pozwalających na zrów-
noważony rozwój szkolnictwa zawodowego na poziomie 
wyższym, zwiększając tym samym dostępność do kształ-
cenia dla mieszkańców terenów oddalonych od głównego 
ośrodka akademickiego Małopolski.

 �  Ocena komplementarności – Schemat B 
Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego 
oraz kształcenia zawodowego

W  ramach Schematu B podjęto dotychczas realizację 
20 projektów, obejmując wsparciem 34 szkoły zawodo-
we oraz ośrodki kształcenia ustawicznego i praktyczne-
go. We wszystkich wnioskach beneficjenci zadeklarowali 
komplementarność wskazując na łącznie 185 różnego ro-
dzaju działań. Wśród tej grupy za rzeczywiście powiązane 
z przedmiotem interwencji uznać można przeszło 80% 
projektów. W pozostałych 20% przypadków wskazywano 
na działania nie mające bezpośredniego związku z poprawą 
jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego, dotyczyły 
one dwóch głównych obszarów:

 �  modernizacji i rozbudowy szkół różnego szcze-
bla, w tym zawodowych, obejmujących m.in. ter-
momodernizację budynków i  budowę sal gimna-
stycznych i/lub hal sportowych – projekty te uznano 
za niekomplementarne, ponieważ nie mają one zasad-
niczego wpływu na dydaktykę;

 �  inwestycje infrastrukturalne dotyczące prze-
strzeni miejskiej oraz infrastruktury drogowej 

– działania te świadczą raczej o doświadczeniu be-
neficjenta, niż komplementarności wsparcia, nawet 
jeśli we wnioskach powoływano się na lokalne stra-
tegie rozwoju.

Ponad 40% wskazań dotyczy inwestycji realizowanej przy 
wsparciu programów obecnej perspektywy finansowej. 
Beneficjenci najczęściej odwoływali się do przedsięwzięć 
„miękkich”, dofinansowanych w  ramach Działania 9.2 
PO KL (Podniesienie atrakcyjności i  jakości szkolnictwa za-
wodowego). Zasadniczo projekty komplementarne, reali-
zowane przez beneficjentów Działania 1.1 Schemat B, po-
dzielić można na 2 grupy:

 �  zdecydowana większość dotyczy przedsięwzięć 
zwiększających szanse absolwentów na rynku pra-
cy oraz modernizacji systemów kształcenia (dopaso-
wania do potrzeb rynkowych), w tym poprzez staże 
i praktyki zawodowe, np. projekt Praktyczna gastro-
nomia we współczesnej Europie realizowany przez Ze-
spole Szkół Gastronomicznych Nr 1 w Krakowie – 
przedsięwzięcia te realizowano głównie przy wsparciu 
SPO RZL oraz PO KL (Działanie 9.2);

 �  mniej niż 20% obejmuje modernizację i doposa-
żenie szkół zawodowych i centrów kształcenia usta-
wicznego, np. Pracownie komputerowe CKP i CKU oraz 
Wyposażenie CKU i CKP i szkół zawodowych na stano-
wiskach do egzaminów zawodowych – inwestycje tego 
typu realizowane były głównie w ramach ZPORR, 
a w obecnej perspektywie w MRPO.

Projekty realizowane przez szkoły zawodowe i centra kształ-
cenia ustawicznego są zdecydowanie częściej komplemen-
tarne zewnętrznie, w szczególności dzięki realizacji przedsię-
wzięć w ramach PO KL. Część z nich można ocenić również 
jako komplementarne przestrzennie, dotyczy to inwesty-
cji realizowanych w ramach Południowomałopolskiej Sieci 

Edukacji Zawodowej. Inicjatywa ta, to również jedyny przy-
kład, kiedy można mówić o bezpośrednim oddziaływaniu 
interwencji prowadzącym do zwiększenia wartości dodanej.

Należy także przywołać projekt systemowy Województwa 
Małopolskiego Modernizacja kształcenia zawodowego w Ma-
łopolsce, dofinansowany w PO KL (Działanie 9.2 Podniesienie 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego).2 Inwestycja 
ta realizowana jest w partnerstwie z 22 powiatami, 3 gmina-
mi oraz 8 podmiotami niepublicznymi, obejmując wsparciem 
szkoły zawodowe (technika, technika uzupełniające, zasad-
nicze szkoły zawodowe, szkoły policealne), z ponad 200 ze-
społów szkół publicznych i niepublicznych. Jej głównym ce-
lem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego oraz lepsze 
powiązanie oferty nauczania z potrzebami rynku pracy, m.in. 
poprzez organizację dodatkowych zajęć praktycznych oraz 
staże prowadzone we współpracy z pracodawcami. Projekt 
ten stanowi naturalne uzupełnienie interwencji z Działania 
1.1 Schemat B, w którym zmodernizowano i doposażono 
34 szkoły w 23 miastach Małopolski.

4.1.2.  Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa  
informacyjnego

Celem Działania 1.2 jest stworzenie warunków dla rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego, wspierającego rozwój Wo-
jewództwa Małopolskiego poprzez rozbudowę regionalnej 
i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także 
zwiększenie wykorzystania Internetu oraz innych technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) do świadczenia usług 
publicznych. Wsparciem objęty może być szeroki zakres 
beneficjentów od JST, przez jednostki naukowe, instytucje 
kultury, szkoły wyższe, przedsiębiorców po parki narodo-
we i krajobrazowe. W Działaniu 1.2 można było ubiegać się 
o dofinansowanie projektów obejmujących:

 �  budowę, rozbudowę lub modernizację sieci 
szerokopasmowych;

2  Projekt ten został rozpoczęty po etapie składania wniosków do 
Działania 1.1 Schemat B MRPO, dlatego beneficjenci nie powo-
ływali się na niego we wnioskach, jednak jest on modelowym 
przykładem planowania interwencji publicznej, z uwzględnieniem 
komplementarności pomiędzy programami. 

 �  budowę lub modernizację publicznych punktów do-
stępu do Internetu;

 �  budowę lub rozbudowę systemów autentykacji i iden-
tyfikacji użytkowników;

 �  budowę lub rozbudowę systemów udostępniania 
e-usług publicznych;

 �  budowę, rozbudowę lub modernizację syste-
mów zarządzania z  wykorzystaniem technologii 
teleinformatycznych;

 �  digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego;

 �  rozwój infrastruktury i technologii informatycznych, 
w tym zasobów obliczeniowych komputerów du-
żej mocy.

 � Ocena komplementarności – Działanie 1.2

W okresie objętym ewaluacją w Działaniu 1.2 podjęto reali-
zację 62 inwestycji. We wszystkich wnioskach beneficjenci 
wskazywali przedsięwzięcia komplementarne wobec da-
nego projektu. Łącznie przedstawiono 228 inicjatyw, re-
alizowanych w obecnej i przeszłej perspektywie (głównie 
w ramach ZPORR) oraz ze środków własnych, publicznych 
(np. w programach rządowych), mechanizmów finansowych 
(np. EOG) i innych.

Trzeba jednocześnie odnotować, że ponad jedna czwar-
ta (26%) z przedsięwzięć wskazywanych jako komplemen-
tarne, odnosiła się do ogólnego rozwoju podmiotu realizu-
jącego projekt, nie mając wpływu na rozwój społeczeństwa 
informacyjnego. Wśród najczęściej wskazywanych przypad-
ków odnotować można:

 �  powoływanie się na remonty i doposażenie szpi-
tali, jako inwestycji komplementarnych do wdroże-
nia systemów zarządzania jednostką – pomimo tego, 
że łącznie działania te prowadzą do ogólnej poprawy 
jakości i dostępności opieki medycznej, to nie są one 
komplementarne w rozumieniu rozwoju społeczeń-
stwa informacyjnego, w tym dostępności e-usług;

Komplementarność przedmiotowa Komplementarność przestrzenna
Wewnętrzna Zewnętrzna Wewnętrzna

14 17 6

Przykłady projektów komplementarnych 
W MRPO uczelnie wyższe realizowały sze-
reg inwestycji prowadzących do ogólnej po-
prawy infrastruktury dydaktycznej swoich 
wydziałów, wśród nich m.in. projekty AGH 
obejmujące Wydział Odlewnictwa (Adaptacja 
i doposażenie laboratorium badawczego metali 
i stopów pod kątem analiz odlewów i zabyt-
ków archeologicznych na Wydziale Odlewnic-
twa AGH) oraz Elektrotechniki, Automatyki, 
Informatyki i Elektroniki (Budowa Centrum 
Komputerowego (Informatyki) AGH – budynek 
dydaktyczny Wydziału EAIiE AGH w Krakowie).

W PO KL (Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie 
liczby absolwentów kierunków o kluczowym 
znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy) 
Politechnika Krakowska realizuje projekt pod 
nazwą Dostosowanie kierunku inżynieria śro-
dowiska do potrzeb rynku pracy związanego 
z rozwojem regionu opartym na wiedzy, jego 
naturalnym uzupełnieniem jest inwestycja 
wsparta w MRPO, dzięki której zmoderni-
zowano infrastrukturę dydaktyczną dla tych 
kierunków, w ramach inwestycji Rozbudowa 
i modernizacja dydaktycznego laboratorium 
hydrauliczno- hydrologicznego Wydziału Inży-
nierii Środowiska Politechniki Krakowskiej.

Wszystkie projekty PWSZ m.in. Rozbudowa 
Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej w Tarnowie dla potrzeb tworzenia 
Akademii Tarnowskiej oraz Budowa Centrum 
Dydaktyczno- Bibliotecznego Podhalańskiej 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Nowym Targu.

Komplementarność przedmiotowa Komplementarność przestrzenna
Wewnętrzna Zewnętrzna Wewnętrzna

5 53 5

Przykłady projektów komplementarnych 
Projekty realizowane w ramach Południo-
womałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej.

Komplementarność zewnętrzna cechu-
ją wszystkie projekty  stypendialne oraz 
wsparte w PO KL (Działanie 9.2), m.in. 
Szkolenie- praktyka-zatrudnienie-rozwój, któ-
rego beneficjentem było Centrum Kształce-
nia Budowlanego w Zespole Szkół Budow-
lanych w Tarnowie, doposażone w MRPO.

Projekty realizowane w ramach Południo-
womałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej. 
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 �  inne projekty systemowe, kompleksowo rozwiązujące 
dany problem na terenie województwa, jak np. Bu-
dowa zintegrowanych systemów informatycznych do za-
rządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce, czy 
Małopolski System Informacji Turystycznej.

Wśród projektów realizowanych w PO KL potencjalnie 
komplementarne działania dotyczą popularyzacji kierun-
ków informatycznych, np. Systemy Informacji Geograficznej 
UNIGIS Uniwersytetu Jagiellońskiego (Poddziałanie 2.1.1 
Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach) oraz po-
zwalających na poprawę jakości zarządzania, np. Rozwój 
systemu zarządzania Urzędem realizowanego przez Gminę 
Miejską Kraków (Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządza-
nia w administracji samorządowej). W ramach PO IG i PO IŚ 
beneficjenci realizowali duże projekty związane z wykorzy-
staniem nowych technologii w celu udostępniania zasobów, 
np.  Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (PO IŚ), czy poprawy 
jakości zarządzania np. Wdrożenie elektronicznej Platformy 
Usług Administracji Publicznej (PO IG).

W przypadku Działania 1.2 dominują projekty komplemen-
tarne wewnętrznie, głównie za sprawą częstego powoły-
wania się na inwestycje realizowane przez Województwo 
Małopolskie, dotyczą one w głównej mierze zwiększenia 
wykorzystania ICT w usługach publicznych. Obok tych pro-
jektów wyróżnić można również inicjatywy wpisujące się 
w szersze działania, nakierowane na rozwój i wykorzysta-
nie nowoczesnych technologii, poprzez rozwój ośrodków 
naukowo-badawczych (patrz Ramka 1). Realizacja ponad 
30% przedsięwzięć komplementarnych powinna prowa-
dzić do zwiększenia efektów poszczególnych inwestycji.

4.2.  Oś priorytetowa 3. Turystyka 
i przemysł kulturowy

4.2.1.  Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury  
turystycznej

Celem Działania jest rozwój produktów i oferty turystycznej re-
gionu oraz budowanie pozytywnego wizerunku Małopolski jako 
regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą, mające 
na celu zwiększenie liczby osób odwiedzających Małopolskę 
i zwiększenie wpływów z działalności turystycznej. W ramach 
Działania 3.1 wydzielono cztery schematy:

 �  Schemat A przewiduje stworzenie Regionalnego Sys-
temu Informacji Turystycznej;

 �  w obrębie Schematu B możliwe do realizacji inwestycje 
obejmują budowę, rozbudowę i renowację ogólnodo-
stępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na ob-
szarze uzdrowisk. Interwencja ograniczona została 
do Krynicy Zdroju, Muszyny, Piwnicznej, Rabki Zdroju, 
Swoszowic, Szczawnicy, Wapiennego, Wysowej oraz 

Żegiestowa Zdroju; warunkiem uzyskania wsparcia 
było osadzenie projektu w Planie Rozwoju Uzdrowiska;

 �  w Schemacie C o dofinansowanie mogą ubiegać się 
projekty dotyczące złożonych produktów turys-
tycznych o zasięgu regionalnym (typ 1), szlaków tu-
rystycznych (typ 2), stacji narciarskich i akwenów 
wodnych (typ 3), infrastruktury rekreacyjnej (typ 4) 
oraz przystosowania terenów zdegradowanych dla 
celów turystycznych (typ 5);

 �  w Schemacie D przewidziano wsparcie budowy (typ 1) 
lub rozbudowy (typ 2) obiektów hotelarskich oraz 
przystosowanie obiektów zabytkowych do pełnienia 
takiej funkcji (typ 3). Dodatkowo, uwzględniono możli-
wość dofinansowania działań prowadzących do podnie-
sienia standardów istniejących obiektów noclegowych 
(typ 4) oraz inwestycje w istniejące schroniska (typ 5).

Projekty komplementarne do wsparcia infrastruktury tury-
stycznej obejmować mogą m.in. działania promocyjne reali-
zowane w Osi 8 MRPO oraz inwestycje realizowane przez 
instytucje kultury w Działaniu 3.3. Dofinansowanie inicjatyw 
nakierowanych na rozwój potencjału turystycznego w skali 
całego kraju przewidziano w PO IG, natomiast na obszarach 
przygranicznych w EWT.

 �  Ocena komplementarności – Schemat A  
Budowa regionalnego systemu 
informacji turystycznej

W ramach Schematu A zrealizowano 1 inwestycję, znajdu-
jącą się w Indykatywnym Wykazie Projektów Kluczowych 
pt. Małopolski System Informacji Turystycznej (MSiT), której 
beneficjentem jest Województwo Małopolskie. We wniosku 
wskazano łącznie 9 inwestycji komplementarnych, z cze-
go 8 dofinansowanych zostało w programach poprzedniej 
perspektywy m.in. ZPORR oraz SPO WKP. Przedsięwzię-
cia uzupełniające w stosunku do MSIT podzielić można na:

 �  projekty infrastrukturalne wpływające na  wzrost 
atrakcyjności turystycznej Małopolski np. Rozbudowa 
stacji narciarskiej w Wierchomli, Budowa Miasteczka 
Galicyjskiego w Nowym Sączu;

 �  projekty dotyczące wdrożenia systemowych rozwią-
zań z zakresu zarządzania i monitorowania sytuacji 
w regionie np. Budowa Systemu GPS w Małopolsce, 
Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Ma-
łopolsce oraz Budowa Regionalnego Systemu Pozycjono-
wania w Województwie Małopolskim.

Stworzenie kompleksowego Systemu Informacji Turystycz-
nej pozwala m.in. na promowanie efektów inwestycji infra-
strukturalnych realizowanych w MRPO. Wszystkie projekty 
komplementarne wymienione przez Województwo były 

Tytuł 
projektu Modernizacja ACK CYFRONET AGH 

- etap I
Budowa hali maszyn  
ACK Cyfronet AGH

Polska Infrastruktura Informatyczne-
go Wspomagania Nauki w Europejskiej 

Przestrzeni Badawczej – PL-Grid

Beneficjent Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH)
Program MRPO PO IG
Działanie

Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa 
informacyjnego

Działanie 5.1  Krakowski Obszar Me-
tropolitalny jako ważny węzeł euro-

pejskiej przestrzeni badawczej

Działanie 2.3 Inwestycje związane 
z rozwojem  

infrastruktury informatycznej nauki
Okres 
realizacji 22.02.2010 – 31.12.2011 29.10.2011 – 28.06.2013 1.01.2009 – 31.12.2011

Kontekst W Polsce istnieje 5 centrów świadczących usługi w zakresie wykorzystania komputerów obliczeniowych wielkiej mocy. 
Ich działalność jest niezbędna dla realizacji zaawansowanych prac naukowych z dziedziny nauk ścisłych, operujących na 
olbrzymich zasobach danych. Przed realizacją projektu wykorzystanie Cyfronetu – superkomputera Akademii Górniczo-
-Hutniczej w Krakowie wynosiło 100%, przy jego pracy w trybie ciągłym – 24 godziny na dobę. Z jego usług korzystali 
nie tylko pracownicy AGH, ale także innych krakowskich ośrodków naukowych.
Jako największy superkomputer w Polsce jest elementem kształtowania przewagi konkurencyjnej Małopolski, należącej 
do najbardziej innowacyjnych regionów w kraju, uzasadnia to jego umieszczenie  w Indykatywnym Wykazie Projektów 
Kluczowych MRPO. Dzięki zwiększeniu mocy obliczeniowej Cyfronet utwierdził swoją dominującą pozycję w Polsce, co 
pozwoliło mu także zająć 89. pozycję na świecie w kategorii superkomputerów (stan na lipiec 2012).

Opis W ramach projektu rozbudowano komputer poprzez zwiększenie jego mocy obliczeniowej. Zainstalowany został także 
nowy transformator, co wiązało się również z modernizacją stacji przesyłowej. Beneficjent ponadto zamontował w po-
mieszczeniach komputera odpowiednią klimatyzację techniczną oraz urządzenie podtrzymujące zasilanie. Przeprowadzono 
także szereg innych prac, mających zapewnić udoskonalenie działającej infrastruktury.

Komplemen-
tarność

Prace przeprowadzone w ramach projektu Modernizacja ACK CYFRONET AGH – etap I uzupełnia projekt Budowy Hali 
Maszyn ACK Cyfronet, polegający na zbudowaniu obiektu kubaturowego pod rozwój superkomputera oraz uzupełniającej 
infrastruktury na potrzeby pracy środowiska naukowego. Relacja wszystkich projektów świadczy o komplementarności 
wewnętrznej, jaka zachodzi pomiędzy działaniami dwóch różnych Osi MRPO. Zwiększenie mocy oraz rozbudowa Cyfro-
netu są także komplementarne wobec projektu Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej 
Przestrzeni Badawczej – PL-Grid, współfinansowanego z PO IG. Polega on na integracji prac oraz wyników symulacji pięciu 
polskich superkomputerów. Projekt Modernizacji ACK Cyfronet przyczyni się zatem także do osiągania lepszych rezultatów 
przez naukowców, działających w ramach całej społeczności PL-Grid.
Umożliwia on wzmacnianie potencjału innowacyjnego KOM. Jako inwestycja realizowana przez podmiot uczestniczący 
w sieci PL-Grid, pozwala on na dynamizację rozwoju współpracy w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Rodzaj komplementarności Przedmiotowa Wewnętrzna Zewnętrzna

Ramka 1. Studium przypadku – ACK CYFRONET AGH

 �  modernizacje, remonty, rewitalizacje, doposa-
żenie budynków użyteczności publicznej oraz 
przestrzeni publicznej – w tym wypadku benefi-
cjenci (zazwyczaj JST) wskazywali na doświadczenie 
w realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków 
zewnętrznych i własnych, abstrahując od ich wpływu 
na tworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego.

Dodatkowo, w przypadku 8 projektów komplementar-
ność odnosi się jedynie do wybranych elementów pro-
jektu, w tym:

 �  szkolenia dotyczące obsługi komputera i  Internetu 
w  ramach aktywizacji zawodowej bezrobotnych, 
np. w ramach projektu realizowanego w ramach 
PO KL Nowe umiejętności – nowa praca – lepsze życie. 
Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie 
Skawina (Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej);

 � wykorzystywania Internetu i szerzej, nowoczesnych 
technologii, jako narzędzia udostępniania i promocji pro-
duktów turystycznych, np. wsparty w PO IG projekt Śla-
dem europejskiej tożsamości Krakowa – Szlak Turystyczny 
po podziemiach Rynku Głównego.

Dzięki wsparciu instrumentów NSRO zrealizowano łącznie 
99 projektów, z czego 80% można uznać za potencjalnie 
komplementarne z ocenianymi. Zdecydowana większość 
z nich wsparta została w MRPO. Najczęściej wskazywa-
nymi przedsięwzięciami były inwestycje realizowane lub 
planowane do realizacji przez samorząd województwa, 
w szczególności:

 �  Małopolska Sieć Szerokopasmowa – której realizacja nie 
doszła do skutku i prawdopodobnie nie zostanie roz-
poczęta w obecnej perspektywie finansowej, niemniej 
stanowi ona naturalne uzupełnienie oraz jeden z klu-
czowych warunków powodzenia wielu inwestycji pro-
wadzących do rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
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 �  Ocena komplementarności – Schemat D 
Inwestycje w poprawę bazy noclegowej 
oraz przystosowanie obiektów 
zabytkowych do celów turystycznych

Wśród 38 projektów realizowanych w ramach Schema-
tu D beneficjenci w 35 wnioskach 207 razy powoływali się 
na działania komplementarne. W 3 przypadkach w polu 
komplementarność pojawiła się adnotacja „nie dotyczy”. 
Przedsięwzięcia uzupełniające finansowane były głównie 
z krajowych środków publicznych (60), MRPO (44), środ-
ków własnych beneficjentów (29), innych środków ze-
wnętrznych (23), oraz ZPORR (19). Wysoki udział środ-
ków własnych wynikał z charakteru interwencji, której 
beneficjentami byli w dużej mierze przedsiębiorcy, reali-
zujący we własnym zakresie inwestycje polegające na mo-
dernizacji hoteli. Ze środków UE obecnej i poprzedniej 
perspektywy finansowana była niemal połowa przedsię-
wzięć (37 w latach 2000–2006 i 54 w latach 2007–2013) 
komplementarnych.

Wątpliwe pod względem komplementarności były inwe-
stycje drogowe, na które powoływali się beneficjenci mo-
dernizujący swoje hotele. Działania te nie wpłyną bowiem 
na zwiększenie atrakcyjności świadczonych usług hotelar-
skich. O relacji wzajemnego uzupełniania się można byłoby 
mówić w przypadku umiejscowienia nowej inwestycji przy 
ciągu powstałych dróg. Przykładem takiego projektu jest 
Podniesienie standardu świadczonych usług Hotelu Tarnovia 
w Tarnowie, w którym beneficjent jako komplementarne 
przedsięwzięcie uznał budowę autostrady A4.

Do komplementarnych inwestycji, które rzeczywiście uzu-
pełniały lokalną ofertę turystyczną zaliczyć można przede 
wszystkim:

 �  rozbudowę lokalnej infrastruktury turystycznej 
(stacje narciarskie, ośrodki wypoczynkowe, domki 
kempingowe);

 �  kreowanie produktów turystycznych, realizowanych 
głównie w ramach Schematu C Działania 3.1;

 �  wydarzenia turystyczne o znaczeniu regionalnym, 
np. Krakowskie Noce.

Wśród inicjatyw realizowanych w ramach MRPO dominują 
projekty komplementarne przedmiotowo. Połowa inwesty-
cji cechuje się ponadto komplementarnością przestrzenną, 
w tym przedsięwzięcia wzmacniające potencjał turystycz-
ny Gorców – Budowa pensjonatu w Porębie Wielkiej oraz 
produkt turystyczny Kraina Śpiącego Wulkanu w Kluszkow-
cach. Innym przykładem tego typu działań są  inwestycje 
realizowane w Małopolsce Zachodniej, gdzie tworzono 
kompleksową ofertę turystyczną dzięki wzmocnieniu bazy 
noclegowej (np. Podniesienie standardów hotelu Park Hotel 

Łysoń poprzez dostosowanie go do wymagań bazy hotelarskiej) 
oraz uatrakcyjnieniu oferty skierowanej do odwiedzających 
tę część województwa (np. Rozbudowa Parku Miniatur w In-
wałdzie przyczyniająca się do lepszego wykorzystania poten-
cjału turystycznego i rozwoju oferty turystycznej Małopolski).

W 9 przypadkach nastąpiło wytworzenie wartości doda-
nej pomiędzy dwoma projektami obejmującymi adaptację 
i modernizację obiektów hotelarskich, realizowanymi przez 
te same podmioty.

4.2.2.  Działanie 3.2 Rozwój dziedzictwa kulturowego

Głównym celem Działania jest ochrona i promocja dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego oraz przystosowanie ich do celów tu-
rystycznych. Interwencja podzielona została na dwa schematy:

 �  w ramach Schematu A Dziedzictwo kulturowe i rewa-
loryzacja układów przestrzennych beneficjenci mogą 
ubiegać o dofinansowanie projektów związanych z:

 –  zachowaniem najcenniejszych zabytków chronio-
nych ustawowo (typ 1);

 –  adaptacją cennych obiektów technicznych i prze-
mysłowych na cele kulturalne (typ 2);

 –  konserwacją i ochroną zabytków ruchomych (typ 3);
 –  rewaloryzacją układów przestrzennych o wybit-

nych wartościach historyczno-kulturowych (typ 4);

 �  interwencja w Schemacie B obejmuje projekty wpisu-
jące się w zachowanie i ochronę dziedzictwa przyrod-
niczego, pozwalające na przystosowanie ich do celów 
turystycznych.

Komplementarność wobec innych działań programów 
operacyjnych ma prowadzić do generalnej poprawy sta-
nu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. W MRPO 
za komplementarne uznano działania, przyczyniające się 
do kreowania funkcji metropolitalnych KOM (5.2) i napę-
dzające proces rewitalizacji miast (6.1). Ponadto jako wspar-
cie uzupełniające zostały przywołane niektóre interwencje 
PO IŚ, poświęcone szczególnemu wspieraniu ekosyste-
mów (5.1) i regeneracji terenów zdegradowanych (2.1), ale 
też dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregional-
nym (11.1), także transgranicznym. Także dwie interwencje 
w ramach PROW zostały przyjęte jako dopełniające.

 �  Ocena komplementarności – Schemat A  
Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja 
układów przestrzennych

W ramach 29 projektów realizowanych w Schemacie A be-
neficjenci 267 razy powoływali się na działania komple-
mentarne, z czego 53 wsparte zostały w bieżącej perspek-
tywie finansowej, 17 w perspektywie 2000–2006. Niemal 
200 wymienianych projektów nie było w ogóle powiązanych 

wsparte w programach poprzedniej perspektywy finanso-
wej, głównie ze środków ZPORR.

 �  Ocena komplementarności – Schemat B  
Inwestycje w obiekty i infrastrukturę 
uzdrowiskową

W ramach Schematu B zrealizowano 13 projektów. W nie-
mal wszystkich wnioskach (11) wskazano inwestycje kom-
plementarne, w jednym ograniczając się do stwierdzenia 
zgodności ze Strategią Rozwoju Województwa Małopol-
skiego oraz Planem Rozwoju Uzdrowiska. Beneficjenci za-
deklarowali łącznie 86 przedsięwzięć komplementarnych, 
z których ponad połowę stanowiły inwestycje ze środ-
ków własnych (47) oraz środków publicznych (9). Niecałe 
20% z nich realizowano przy wsparciu funduszy struktu-
ralnych obecnej (10) i poprzedniej (7) perspektywy finan-
sowej. Nieliczne projekty wdrażane z instrumentów NSRO 
dotyczyły odnowy centrów wsi (PROW – 2) oraz inwestycji 
realizowanych w ramach MRPO (6 projektów, w większości 
w ramach Schematu 3.1B), PO KL (1) i PO IG (1).

Do przedsięwzięć, które nie spełniały kryteriów komple-
mentarności względem infrastruktury uzdrowiskowej zosta-
ły zaliczone działania remontowe, prowadzone w kościołach 
oraz przedsięwzięcia prowadzące do poprawy czystości 
rzeki. Do grupy tej należą również projekty z zakresu od-
nowy centrum wsi wspierane w PROW.

Większość przedsięwzięć komplementarnych do inwestycji 
w infrastrukturę uzdrowiskową polegała na:

 �  rewitalizacji przestrzeni publicznej – remontach 
chodników, oświetlenia, rewaloryzacji parków, two-
rzeniu alejek spacerowych;

 �  inwestycjach w infrastrukturę społeczno-rekre-
acyjną, w tym budowie stacji narciarskich, tworze-
niunowych tras pieszych i rowerowych;

W Schemacie B dominują projekty komplementarne przed-
miotowo. Dzięki dedykowaniu specjalnego działania uzdro-
wiskom, część gmin świadczących usługi lecznicze miała 
możliwość realizacji kilku projektów w ramach MRPO. 
Za przykład może posłużyć Krynica Zdrój, w której projekt 
Modernizacji Pijalni Głównej został dopełniony Renowacją 
deptaku. Dzięki niemu, zarówno turyści, mieszkańcy, jak 
i kuracjusze mogą korzystać z dwóch wyremontowanych 
obiektów przestrzeni publicznej. Większość projektów 
komplementarnych z obecnej perspektywy była finansowa-
na z MRPO, natomiast jeden projekt polegający na kreacji 
Szlaków w zabytkowej Kopalni Soli z PO IG można postrze-
gać jako dopełniający w perspektywie oferty regionalnej. 
Przez to, że inwestycje były ukierunkowane terytorialnie, 
a także dotyczyły działań infrastrukturalnych, we wszystkich 
przypadkach zaszła także komplementarność przestrzenna. 

Komplementarność rozumiana jako bezpośrednie, wzajem-
ne oddziaływanie prowadzące do zwiększenia efektów po-
jedynczych inwestycji dotyczy 33% przedsięwzięć.

 �  Ocena komplementarności – Schemat C  
Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu

W okresie objętym ewaluacją w Schemacie C Działania 3.1 
zrealizowano łącznie 18 inwestycji, we wszystkich wnio-
skach zadeklarowano występowanie komplementarności, 
wskazując na  łącznie 121 inicjatyw. Dominowały wśród 
nich projekty realizowane ze środków publicznych oraz 
środków własnych beneficjentów. Wśród 19 projektów 
współfinansowanych z programów unijnych obecnej per-
spektywy finansowej, zdecydowanie najwięcej przed-
sięwzięć realizowano w MRPO (15) oraz, w mniejszym 
stopniu, PO IG (4).

W  przypadku pojedynczych inwestycji można wysu-
nąć zastrzeżenia w stosunku do deklaracji zawartych 
we wnioskach. Uwaga ta dotyczy w szczególności relacji 
pomiędzy projektem Plaży Miejskiej dopełniającym Budo-
wę wewnętrznego układu komunikacyjnego Portu Lotniczego 
w Krakowie. Oddziaływanie przedsięwzięcia bazowego 
jest zbyt lokalne, a modernizacja lotniska nie przełoży się 
w  istotny sposób na zwiększenie liczby osób z niego 
korzystających.

Projekty komplementarne dotyczyły głównie:

 �  remontów obejmujących infrastrukturę turystyczną 
(zazwyczaj projekty własne przedsiębiorców, doty-
czące poszerzania oferty);

 �  projektów transportowych (budowy dróg gminnych, 
powiatowych i wojewódzkich, działań w obrębie lot-
niska w Balicach) współfinansowane głównie ze środ-
ków MRPO oraz samorządowych;

 �  szlaków turystycznych, koordynowanych przez 
Województwo Małopolskie (np. Szlak Architektury 
Drewnianej).

W ramach Schematu C dominuje komplementarność przed-
miotowa, obejmująca projekty dofinansowane w MRPO, 
w szczególności inwestycje, wzbogacające turystyczną ofer-
tę regionu (np. szlaki turystyczne) oraz kreujące wydarzenia 
wzbogacające kulturalną ofertę regionu (np. projekt Kra-
kowskie Noce). W przypadku 2 projektów istnieje szansa 
na wzajemne wzmacnianie się efektów poszczególnych 
przedsięwzięć, dotyczy to m.in. Markowego Produktu Tury-
stycznego „Zielone Schroniska” oraz projektu realizowanego 
przez Województwo Małopolskie, dotyczącego szlaków 
turystycznych (Szlaki turystyczne w Małopolsce – Integracja 
różnorodnych szlaków i innych atrakcji turystycznych w spójny 
kompleksowy produkt turystyczny).
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Tytuł 
projektu Kwartał  

św. Wawrzyńca –  
budowa centrum 

kulturowego 
na krakowskim 

Kazimierzu

Budowa Lotniczego 
Parku Kulturowego 
w Krakowie, w tym 
Gmachu Głównego 
Muzeum Lotnictwa 

Polskiego w Krakowie

Budowa Muzeum 
Tadeusza Kantora 

oraz siedziby Ośrodka 
Dokumentacji Sztuki  

Tadeusza Kantora

Utworzenie Muzeum 
Sztuki Współczesnej 

w Krakowie

Rewaloryzacja 
i adaptacja 

budynku przy 
ul. Wita Stwosza 12 

w Krakowie  
dla potrzeb Muzeum 

Armii Krajowej

Beneficjent

Muzeum Inżynierii 
Miejskiej w Krakowie

Muzeum Lotnictwa 
Polskiego w Krakowie

Ośrodek Dokumen-
tacji Sztuki Tadeusza 
Kantora „Cricoteka” 

w Krakowie

Gmina Miejska 
Kraków

Muzeum  
Armii Krajowej 
im. Gen. Emila 
Fieldorfa „Nila” 

w Krakowie

Program MRPO

Działanie Działanie 3.2 A Działanie 5.2 Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

Okres 
realizacji

28.02.2007 
– 31.12.2009

5.11.2007 
– 31.12.2010

4.01.2007 
– 31.12.2011

29.01.2007 
–  30.04.2011

15.02.2007 
– 31.12.2010

Kontekst Budowa słynnego Muzeum Sztuki Współczesnej Guggenheima w Bilbao zredefiniowała funkcję muzeum. W Polsce po-
dobny efekt spowodowało otwarcie Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 
Obecnie społeczne oczekiwania wobec ekspozycji nie sprowadzają się jedynie do funkcji konserwatorskich i wystawienni-
czych. Władze miast kładą nacisk na tworzenie przez placówki impulsów rozwojowych poprzez szeroko zakrojoną dzia-
łalność edukacyjną i społeczną, a także współpracę z trzecim sektorem, społeczeństwo „2.0” stwarza natomiast presję 
na obecność interaktywnych i innowacyjnych ekspozycji, jednocześnie poszukując śladów oryginalnej tożsamości miejsca.
Projekt Muzeum Inżynierii Miejskiej na krakowskim Kazimierzu w starym poprzemysłowym kwartale wychodzi naprze-
ciw aktualnym trendom – w tym także coraz bardziej popularnej turystyce industrialnej. Ma niebagatelne znaczenie dla 
podniesienia atrakcyjności dzielnicy, której popularność może powoli zacząć się kończyć, o czym świadczą procesy gen-
tryfikacyjne oraz przenoszenie się „pionierów rewitalizacji” (artystów, fotografów, studentów) np. do Podgórza. Jedno-
cześnie położenie Kwartału św. Wawrzyńca w bezpośredniej bliskości Starego Miasta oraz w granicach obszaru wpisanego 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO gwarantuje stałe zainteresowanie turystów, w tym zagranicznych, bardzo 
licznie odwiedzających Kraków.

Opis W ramach projektu odnowiono niszczejący, poprzemysłowy kompleks związany z komunikacją miejską na terenie dziel-
nicy Kazimierz. Składało się na niego 7 zabytkowych budynków (w tym stare zajezdnie tramwajowe), a także dziedzi-
niec i place manewrowe. W czterech budynkach wykonano kompleksowe prace budowlano-konserwatorskie, w dwóch 
odnowiono elewację, a w jednym – piwnice. Dzięki wykonanym działaniom ocalony został jeden z niewielu przykładów 
„muru pruskiego” w południowej Polsce oraz oryginalna, industrialna zabudowa. Przywrócono ponadto trakcję, co po-
zwala na wyruszenie zabytkowych tramwajów na teren całego Krakowa w czasie szczególnych wydarzeń. Odnowiona 
przestrzeń pozwala także na komfortowe przedstawianie innowacyjnych ekspozycji, a także prowadzenie działalności 
statutowej (dokumentacje zbiorów, pracownie konserwatorskie) oraz dydaktycznej, w zakresie kształcenia dzieci w dzie-
dzinach technicznych (zajęcia edukacyjne, lekcje muzealne).
Pozostałe z wymienionych projektów polegały na budowie nowej siedziby dla istniejących instytucji kultury (Muzeum 
Lotnictwa i Muzeum Tadeusza Kantora), stworzeniu nowej placówki (Muzeum Sztuki Współczesnej) oraz rewaloryzacji 
istniejących obiektów (Muzeum AK).

Komple-
mentarność

Projekty krakowskich instytucji kultury tworzą wzajemnie spójną i oryginalną ofertę turystyczno-kulturalną regionu. Wszyst-
kie inwestycje infrastrukturalne realizowane są w obszarze obszarów rewitalizowanych, posiadają interesującą architektu-
rę, a docelowo również innowacyjny charakter ekspozycji. Dzięki realizacji tych przedsięwzięć możliwe będzie nie tylko 
wzbogacenie oferty kulturalno-turystycznej Małopolski, ale również aktywizacja, w tym społeczna, terenów na których 
zostały zlokalizowane. Mimo, że projekt Muzeum Inżynierii Miejskiej realizowany był w ramach Działania 3.3, doskonale 
dopełnia inne interwencję w ramach innych Działań MRPO, szczególnie 5.2 Kreowanie funkcji metropolitalnych KOM. Wpi-
suje się także w szereg miejskich inicjatyw kulturalnych (np. Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego) i rewitalizacyjnych 
(jako projekt flagowy w Lokalnym Programie Rewitalizacji). Ponadto Kwartał św. Wawrzyńca staje się atrakcyjnym punktem 
na Krakowskim Szlaku Techniki, Szlaku Muzeów Krakowskich oraz Szlaku Małopolskich Zabytków Techniki. Planowane 
jest jego umieszczenie na Szlaku Architektury Drewnianej.
Inwestycje infrastrukturalne realizowane przez małopolskie instytucje kultury, poprzez wzbogacenie oferty kulturalnej 
Krakowa, przyczyniają się do zwiększenia jego rozpoznawalności jako jednego z głównych ośrodków kulturalnych Polski.

Rodzaj komplementarności Przedmiotowa Wewnętrzna Przestrzenna

Ramka 2. Studium przypadku – Infrastruktura krakowskich instytucji kultury ze środkami wspólnotowymi. Zdecydowanie dominowały 
przedsięwzięcia realizowane z krajowych środków pu-
blicznych (131), środków własnych (52) oraz MRPO (48). 
W zapisach wniosków znalazły się również projekty, które 
trudno uznać za komplementarne względem przedmioto-
wej inwestycji. Uwaga ta dotyczy m.in. powoływania się 
na przedsięwzięcia infrastrukturalne z zakresu gospodarki 
ściekowej (np. Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni 
Białej Przemszy) jako komplementarne do Adaptacji dwóch 
zabytkowych dworków dla rozwoju usług kulturalnych na te-
renie Gminy Bolesław.

Projekty komplementarne w stosunku do inicjatyw realizo-
wanych w Działaniu 3.2 podzielić można na 3 grupy:

 �  projekty budowy i rozbudowy instytucji kulturalnych, 
realizowanych w ramach Działań 5.2 i 6.1. MRPO;

 �  działania własne beneficjentów; polegające na prze-
prowadzanych wcześniej remontach (szczególnie czę-
sto wymieniane przez parafie); 

 �  działania własne władz regionalnych, w zakresie two-
rzenia szlaków turystycznych (np. Szlak Architektury 
Drewnianej).

Prawie 80% z projektów komplementarnych przedmiotowo 
cechuje się również komplementarnością przestrzenną. Do-
tyczy to w głównej mierze projektów infrastrukturalnych, po-
legających na rozbudowie i modernizacji obiektów instytucji 
kultury, w tym Budowy Małopolskiej Galerii Sztuki Na Burszty-
nowym Szlaku w Nowym Sączu komplementarnej w stosunku 
do Budowy Miasteczka Galicyjskiego w tym samym mieście.

Komplementarność rozumiana jako bezpośrednie, wzajem-
ne oddziaływanie prowadzące do zwiększenia efektów po-
jedynczych inwestycji dotyczy 52% przedsięwzięć, m.in. Bu-
dowy centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu „Kwartał 
św. Wawrzyńca” i projektu Muzeum Tadeusza Kantora oraz 
siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora 
CRICOTEKA (patrz Ramka 2).

 �  Ocena komplementarności – Schemat B 
Dziedzictwo przyrodnicze

W okresie objętym ewaluacją w Schemacie B zrealizowa-
no 5 projektów, obejmujących rekultywację stawów oraz 
tworzenie ekologicznych ścieżek przyrodniczo-leśnych. 
Wszyscy beneficjenci powoływali się na realizację innych 
projektów, będących uzupełnieniem ocenianych inwestycji. 
Wśród nich dominowały dotychczasowe działania na obsza-
rze projektu, realizowane dzięki pomocy środków publicz-
nych (przede wszystkim NFOŚiGW oraz WFOŚiGW), które 
stanowiły ponad połowę wszystkich przedsięwzięć komple-
mentarnych (18 z 32). Jeden projekt, na który powoływa-
li się beneficjenci (Szlaki turystyczne w gminie Czernichów) 

był realizowany ze środków unijnych przy wsparciu prze-
dakcesyjnego programu SAPARD.

Ze względu na charakter i cel interwencji trudno uznać 
za komplementarne projekty Program Comenius oraz Termo-
modernizacja obiektów użyteczności publicznej wobec Rekulty-
wacji Stawu na terenie Parku Krajobrazowego. Działania polega-
jące na wymianie międzynarodowej w obszarze edukacji oraz 
remonty termomodernizacyjne nie oddziałują w żaden spo-
sób na działania z zakresu ekologii, mające chronić przyrodę.

Jako inwestycje komplementarne sklasyfikowaliśmy 22 dzia-
łania. Były to przede wszystkim:

 �  interwencje związane z rozwojem infrastruktury tu-
rystycznej na tym obszarze (tworzenie szlaków tury-
stycznych, ścieżek dydaktycznych),

 � pielęgnacja drzewostanu.

Żadna inwestycja komplementarna, wskazana we wnio-
skach ze Schematu B, nie była realizowana przy wsparciu 
instrumentów NSRO, z tego względu nie podlegały one 
ocenie pod kątem rodzaju i wymiaru komplementarności.

4.2.3. Działanie 3.3 Instytucje kultury

Celem Działania jest stworzenie trwałego i nowoczesnego 
systemu instytucji kultury jako czynnika rozwoju społeczno- 
-gospodarczego regionu. Beneficjenci z kategorii: JST, organi-
zacje pozarządowe, instytucje kultury oraz kościoły i związki 
wyznaniowe, mogli ubiegać się o dofinansowanie swoich 
projektów w 2 schematach dotyczących:

 � rozwoju infrastruktury kulturalnej (Schemat A);
 �  organizacji imprez kulturalnych o znaczeniu regional-

nym i ponadregionalnym (Schemat B).

Interwencja w ramach Działania 3.3 jest komplementarna 
względem innych programów operacyjnych, m.in. PO IG 
(Działanie obejmujące przebudowę instytucji kultury), EWT 
(Działanie 2.3 polegające na kształtowaniu sieci współpracy 
transgranicznej) oraz innych osi MRPO (dotyczących rozwo-
ju społeczeństwa informacyjnego, funkcji metropolitalnych 
KOM, miast, obszarów wiejskich oraz promocji Małopolski 
na arenie międzynarodowej). Suma tych interwencji, dedy-
kowana małopolskim instytucjom kultury, ma wypracować 
przewagę konkurencyjną regionu w zakresie przemysłów 
czasu wolnego, jak i jakości życia mieszkańców.

 �  Ocena komplementarności – Schemat A  
Rozwój infrastruktury kulturalnej

W ramach Schematu zrealizowano dotychczas 19 inwestycji 
obejmujących przede wszystkim rozbudowę i modernizację 
bibliotek, galerii, teatrów i muzeów. We wszystkich wnio-
skach beneficjenci wskazywali na działania komplementarne, 
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wśród których dominowały przedsięwzięcia realizowa-
ne ze środków publicznych (26), własnych (28). Jedynie 
30 inwestycji wspartych zostało ze środków unijnych obec-
nej (22) i poprzedniej (8) perspektywy finansowej.

Analogicznie jak w Schemacie A Działania 3.1, wśród inwe-
stycji deklarowanych jako komplementarne wskazywano 
projekty infrastrukturalne, polegające na budowie kana-
lizacji. Inwestycji tych nie uznano za powiązane z przed-
sięwzięciami polegającymi na modernizacji infrastruktury 
instytucji kultury.

Projekty rzeczywiście komplementarne podzielić można na:

 �  inne przedsięwzięcia infrastrukturalne obejmujące 
działalność kulturalną w mieście;

 �  projekty podnoszące jakość życia mieszkańców poprzez 
modernizację infrastruktury społecznej i rekreacyjnej;

 �  uzupełnienie oferty inwestycji poprzez wydarzenia 
kulturalne (np.  Jarmark Kultur, projekt realizowany 
przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu).

Za komplementarne zarówno przedmiotowo, jak i prze-
strzennie uznaliśmy 16 projektów. Przykład komplemen-
tarności wewnętrznej może stanowić Przebudowa Muzeum 
Jana Pawła II w Wadowicach. Natomiast jedynym zewnętrz-
nie komplementarnym projektem była Budowa promenady 
spacerowej (Deptaka) wraz z elementami małej architektury 

w Szczawnicy (w ramach EWT). Wartość dodana, będąca 
wynikiem komplementarnego oddziaływania dwóch pro-
jektów pojawiła się w przypadku 88% przedsięwzięć. 

 �  Ocena komplementarności – Schemat B 
Organizacja imprez kulturalnych o znaczeniu 
regionalnym i ponadregionalnym

W ramach Schematu B Działania 3.3 MRPO wsparciem 
objęto 26 przedsięwzięć polegających na realizacji im-
prez kulturalnych, w  tym festiwali, targów w obrę-
bie sfery kultury, wystaw i przeglądów artystycznych. 
We wszystkich wnioskach beneficjenci powoływali się 
na przedsięwzięcia komplementarne w stosunku do oce-
nianego, łącznie wskazując 155 tego typu inicjatyw. 
Najczęstszym źródłem ich finansowania były środki pu-
bliczne (73). W dalszej kolejności projekty realizowane 
w MRPO (31), EWT (2) oraz PROW (1), w 7 przypadkach 
odwoływano się do działań dofinansowanych w progra-
mach perspektywy 2000–2006.

Projekty komplementarne można podzielić na 3 typy inwe-
stycji obejmujących:

 �  inne wydarzenia kulturalne (realizowane główne 
ze środków publicznych i krajowych lub omawiane-
go schematu MRPO);

 �  rozbudowę instytucji kultury (z Działania 3.3A oraz 5.2);
 �  regionalne szlaki turystyczne (finansowane przez Wo-

jewództwo Małopolskie).

Komplementarność przedmiotowa Komplementarność przestrzenna
Wewnętrzna Zewnętrzna Wewnętrzna Zewnętrzna

43 3 36 3

Przykłady projektów komplementarnych

Budowa Małopolskiej Galerii Sztuki 
Na Bursztynowym Szlaku w Nowym 
Sączu jest uzupełniająca wzglę-
dem Budowy Miasteczka Galicyj-
skiego w Nowym Sączu. 

Rozwój produktu dziedzictwa kul-
turowego poprzez udostępnienie 
komór Lill Górna i Kazanów w Ko-
palni Soli Wieliczka jest komple-
mentarny względem Szlaku nowej 
przygody w zabytkowej Kopalni Soli 
Wieliczka.

Projekt Modernizacji siedziby Mo-
ścickiego Centrum Kultury w Tar-
nowie Mościcach jest uzupełnia-
jący względem Rewaloryzacji 
i modernizacji siedziby Muzeum 
Okręgowego w Tarnowie.

Stworzenie Ośrodka Kultury Euro-
pejskiej EUROPEUM w zabytkowym 
Spichlerzu jako nowego oddziału 
Muzeum Narodowego w Krakowie 
jest komplementarne z Europej-
skim Centrum Numizmatyki Pol-
skiej w Muzeum Narodowym w Kra-
kowie (realizowanym z PO IŚ). 

Komplementarność przedmiotowa Komplementarność przestrzenna

Wewnętrzna Zewnętrzna Wewnętrzna Zewnętrzna

15 1 15 1

Przykłady projektów komplementarnych

Projekt Przebudowy Muzeum Dom 
Rodzinny Jana Pawła II w Wadowi-
cach jest komplementarny wzglę-
dem Rewitalizacji wadowickiego 
Rynku (MRPO 6.1A).

Budowa promenady spacerowej 
(Deptaka) wraz z elementami 
małej architektury w Szczawnicy 
jest komplementarna względem 
Modernizacji budynku Miejskie-
go Ośrodka Kultury w Szczawnicy.

Budowa Miasteczka Galicyjskie-
go w Nowym Sączu jest komple-
mentarna do Budowy Małopolskiej 
Galerii Sztuki Na Bursztynowym 
Szlaku.

Modernizacja budynku Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Szczawnicy jest 
uzupełniająca względem Budowy 
promenady spacerowej (Deptaka) 
wraz z elementami małej architek-
tury w Szczawnicy.

Ponad jedna trzecia inwestycji komplementarnych dotyczy 
komplementarności zarówno przedmiotowej, jak i prze-
strzennej, w zdecydowanej większości są to przedsięwzięcia 
realizowane w MRPO (komplementarność wewnętrzna), 
w tym XV Międzynarodowy Festiwal i XIII Konkurs Sztuki 
Wokalnej im. Ady Sari „Sztuka Wokalna Europy Środkowej 
oraz Budowa Małopolskiej Galerii Sztuki Na Bursztynowym 
Szlaku. Wśród projektów realizowanych z różnych instru-
mentów NSRO, dobrym przykładem komplementarności 
może być relacja, wspartego dzięki środkom EWT, Spotka-
nia siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego z Jarmarkiem 
Kultur, imprezą regionalną, organizowaną przez Muzeum 
Okręgowe w Nowym Sączu. O wartości dodanej płynącej 
z realizacji przedsięwzięć komplementarnych można mó-
wić w odniesieniu do 42% przytaczanych projektów, w tym 
np. festiwali muzycznych, współfinansowanych ze środków 
MRPO np. Festiwal Gustava Mahlera w zestawieniu z innymi 
wydarzeniami kulturalnymi realizowanymi w Małopolsce.

4.3.  Oś priorytetowa 4 Infrastruktura 
dla rozwoju gospodarczego

4.3.1.  Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej

Głównym celem Działania jest stworzenie sprawnego sys-
temu transportowego w zakresie infrastruktury drogowej. In-
terwencja podzielona została na 3 schematy, w których 
przewidziano wsparcie dla: 

 � dróg o znaczeniu regionalnym (Schemat A);
 � dróg w miastach na prawach powiatu (Schemat B);
 � dróg powiatowych (Schemat C).

W obszarze każdego schematu beneficjenci mogą realizo-
wać projekty polegające na:

 �  budowie, przebudowie modernizacji dróg, węzłów, 
skrzyżowań wraz z towarzyszącą infrastrukturą dro-
gową, znajdujących się w ciągach dróg (typ 1);

 �  działaniach inwestycyjnych i remontowych w zakre-
sie obiektów mostowych, wiaduktów, estakad, tuneli 
drogowych, obwodnic, obejść miast i miejscowości, 
a także innych obiektów inżynieryjnych (typ 2);

 �  w ramach typu 3 można było ubiegać się o środki 
na infrastrukturę towarzyszącą inwestycjom 1–2;

 �  dla Schematu A i B stworzono ponadto dodatkowe 
możliwości uzyskania finansowania poprzez wsparcie 
projektów z zakresu nowoczesnych technik zarządza-
nia ruchem drogowym (typ 4).

Interwencja regionalna w ramach Działania 4.1 w założeniu 
była komplementarna wobec innych działań MRPO oraz 
krajowych programów operacyjnych. Działania te zakładały 
wsparcie systemu dróg poprzez rozbudowę sieci krajowej 
w ramach PO IŚ (autostrady, drogi ekspresowe), przygra-
nicznej oraz lokalnej i regionalnej ze środków MRPO oraz 
drogi wyremontowane w ramach EWT, a także dojazdy 
do nieruchomości rolnych i leśnych w ramach PROW.

 �  Ocena komplementarności – Schemat A 
Drogi o znaczeniu regionalnym

W zakresie Schematu A podjęto realizację 27 inwestycji. 
W 25 wnioskach beneficjenci powoływali się na przedsię-
wzięcia komplementarne, w 2 ograniczyli się do stwier-
dzenia zgodności z dokumentami strategicznymi, przede 
wszystkim Strategią Rozwoju Województwa Małopolskie-
go. Większość wymienianych projektów stanowiły inwe-
stycje, realizowane poza wsparciem środkami UE (80). 
Większość (44) projektów dofinansowanych z programów 
unijnych dotyczyła poprzedniej perspektywy finansowej 
(głównie ZPORR – 30 oraz PHARE – 13), w nieco mniej-
szym stopniu, obecnej (37 projektów z MRPO).

Projekty ocenione jako komplementarne zazwyczaj doty-
czyły modernizacji dróg dojazdowych/przecinających bądź 
innych odcinków tej samej drogi, której modernizacja finan-
sowana była z Działania 4.1 MRPO. Inwestycje te przyczy-
niają się do tworzenia spójnej, regionalnej sieci transporto-
wej oraz zmniejszenia czasu przejazdu.

Projekty infrastrukturalne, obejmujące inwestycje dro-
gowe, cechuje jednocześnie komplementarność przed-
miotowa i przestrzenna. Komplementarność rozumiana 
jako bezpośrednie, wzajemne oddziaływanie prowadzące 
do zwiększenia efektów pojedynczych inwestycji dotyczy-
ła 38% przedsięwzięć, m.in. dwóch wyremontowanych 

Komplementarność przedmiotowa Komplementarność przestrzenna
Wewnętrzna Zewnętrzna Wewnętrzna Zewnętrzna

30 3 11 2

Przykłady projektów komplementarnych

XV Międzynarodowy Festiwal i XIII 
Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady 
Sari „Sztuka Wokalna Europy Środ-
kowej” jest komplementarny wo-
bec Budowy Małopolskiej Galerii 
Sztuki Na Bursztynowym Szlaku.

Festiwal – Małopolska Wielu Kul-
tur jest komplementarny wobec 
Przebudowy, rozbudowy i wyposa-
żenia Domu Ludowego w miejsco-
wości Graboszyce, gmina Zator.

XV Letni Festiwal Opery Krakow-
skiej OPERA POKOLEŃ – OPERA 
BEZ GRANIC jest dopełniający 
względem wydarzenia Opera 
w Małopolsce.

Wydarzenie Jarmark Kultur jest 
komplementarne przestrzennie 
wobec Spotkania siedmiu kultur 
pogranicza polsko-słowackiego.
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odcinków drogi wojewódzkiej bądź przebudowy odcinka 
drogi wojewódzkiej wobec budowy obwodnicy miasta 
(patrz Ramka 3).

 �  Ocena komplementarności – Schemat B 
Drogi w miastach na prawach powiatu

W Schemacie B realizowane są 3 projekty. We wszystkich 
beneficjenci wskazali na łącznie 29 projektów komplemen-
tarnych, z czego 20 sfinansowano bez udziału środków 
unijnych. Pozostałe 5 dofinansowano z programów per-
spektywy 2000–2006, zaś 2 – z perspektywy 2007–2013.

Wymienione dwa projekty komplementarne z obecnej per-
spektywy (z MRPO), polegające na budowie dwóch arterii 
komunikacyjnych w Krakowie uznaliśmy za dopełniające 
wnioskowane przedsięwzięcia, zarówno przedmiotowo, 
jak i przestrzennie. Wpisują się wzajemnie w udrożnienie 

systemu transportowego KOM, jednak nie tworzą razem 
efektu synergii.

 �  Ocena komplementarności –  
Drogi powiatowe (Schemat C)

W  ramach inwestycji realizowanych z  najliczniejszego 
w Działaniu 4.1 Schematu C, beneficjenci wymienili 271 pro-
jektów komplementarnych. Większość z tych działań (161) 
finansowano z innych źródeł niż fundusze strukturalne.

Do  projektów niekomplementarnych został zaliczony 
np. projekt polegający na Budowie stacji narciarskiej w ra-
mach zadania Dwie Doliny – Wierchomla, wskazany jako 
komplementarny do modernizacji drogi.

Wśród najczęściej wymienianych projektów komplementar-
nych beneficjenci wskazali następujące inwestycje:

 �  budowa, przebudowa, modernizacja innych dróg wo-
jewódzkich, powiatowych oraz niektórych odcinków 
dróg krajowych i ekspresowych;

 �  budowa, przebudowa, modernizacja, rozbudowa wia-
duktów, mostów, obiektów inżynieryjnych;

 � stabilizacja osuwisk;
 � rewitalizacja terenów poprzemysłowych.

Analogicznie jak w przypadku innych działań i schema-
tów dotyczących infrastruktury drogowej, wszystkie in-
westycje ocenione zostały jako komplementarne przed-
miotowo i przestrzennie. Potencjalna wartość dodana 
powinna dotyczyć niemal 60% analizowanych projektów 
komplementarnych.

4.3.2.  Działanie 4.2 Zwiększenie roli transportu 
zbiorowego w obsłudze regionu

Głównym celem działania jest poprawa i wzmocnienie na ob-
szarze województwa, systemów transportu publicznego, przy-
czyniających się do zwiększenia jego atrakcyjności gospo-
darczej, w tym: miejskich systemów transportu publicznego 
i systemu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich 
oraz regionalnej sieci kolejowej. Projekty realizowane były 
w ramach trzech schematów:

 �  w  Schemacie A  Transport Miejski przewidziano 
wsparcie dla:

 – zakupu ekologicznego taboru autobusowego (typ 1);
 – organizacji stacji przesiadkowych (typ 2);
 –  systemów ruchu ułatwiających sprawne porusza-

nie się pojazdów (typ 3);
 –  budowy inteligentnych systemów zarządzania ko-

munikacją publiczną (typ 4);
 –  projektów integrujących transport publiczny i pry-

watny (typ 5);

 �  w  Schemacie B Tabor kolejowy dofinansowanie 
przeznaczono na zakup taboru, służącego pasażer-
skim przewozom regionalnym w obrębie całego 
województwa;

 �  w Schemacie C Regionalna sieć kolejowa interwencja 
dotyczyła modernizacji nawierzchni kolejowej, pod-
torza oraz budowli inżynieryjnych i urządzeń przezna-
czonych do prowadzenia ruchu kolejowego w ciągu 
modernizowanego odcinka linii kolejowej.

Wsparcie w ramach Działania 4.2 może być uzupełniające 
w stosunku do interwencji z PO IS wspierającej rozwój 
transportu kolejowego i miejskiego w obszarach metro-
politalnych oraz w ramach Działania 8.4, dedykowanego 
bezpieczeństwu i ochronie systemu transportu lotniczego. 
Uzupełnianie się wszystkich interwencji ma łącznie dopro-
wadzić do stworzenia sprawnego i szybkiego systemu ob-
sługi transportowej województwa.

 �  Ocena komplementarności –  
Schemat A Transport miejski,  
Schemat B Tabor kolejowy,  
Schemat C Regionalna sieć kolejowa

W ramach Schematu A zrealizowano 4 inwestycje obej-
mujące transport miejski w Oświęcimiu, Nowym Targu 
oraz Tarnowie. Powoływano się na  ich komplementar-
ność wobec 26 projektów, z których jeden był realizo-
wany z środków unijnych (Modernizacja Parku Miejskiego 
im. A. Mickiewicza, beneficjent Gmina Miasta Tarnowa), 
natomiast pozostałe ze środków własnych (większość) 
oraz dzięki wsparciu Ekofunduszu. Inwestycja deklaro-
wana jako komplementarna nie jest jednak powiązana 
z przedmiotowym projektem. W Schemacie B podjęto 
realizację 1 projektu Zakup nowego taboru kolejowego, 
którego beneficjentem było Województwo Małopolskie. 
Powoływano się w nim na 3 wcześniejsze inwestycje 
własne, polegające na zakupach wagonów i lokomotyw. 
W Schemacie C realizowano 2 projekty: Modernizacja linii 
kolejowej nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim na odcinku Kra-
ków Bonarka – Kraków Swoszowice oraz Modernizacja linii 
kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów na odcinku Tarnów – Stró-
że, których beneficjentem były Polskie Linie Kolejowe. 
Za  inwestycje komplementarne wobec nich PKP uzna-
ło 12 przedsięwzięć, w tym 5 realizowanych w ramach 
MRPO, a 2 z udziałem środków PO IŚ.

Tytuł projektu Modernizacja drogi woj. nr 776  
Kraków – Proszowice – Ostrów Obwodnica Proszowic

Beneficjent Województwo Małopolskie

Program MRPO

Działanie Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej Schemat A Drogi o znaczeniu regionalnym

Okres realizacji 1.10.2008 – 30.09.2011 8.01.2009 – 28.02.2011

Kontekst Głównym powodem modernizacji drogi wojewódzkiej nr 776 
był brak odpowiedniego skomunikowania północno-wschodniej 
Małopolski z KOM, a także chęć udrożnienie połączenia regionu 
z siecią dróg województwa świętokrzyskiego.

Przez centrum Proszowic przebiegały dwie drogi wojewódzkie, 
spiętrzające ruch tranzytowy. Utrudniało to znacząco komunikację 
pomiędzy województwem świętokrzyskim i małopolskim, tworząc 
w miejscowości tzw. wąskie gardło. Duże natężenie ruchu powo-
dowało hałas, emisję spalin, spadek poczucia bezpieczeństwa pie-
szych. Skutkowało to pogarszaniem jakości życia i utrwalaniem się 
niekorzystnego wizerunku miasta.

Opis W ramach przeprowadzonych inwestycji wyremontowano drogę wojewódzką, a także zbudowano 3,1 km obwodnicy wokół Pro-
szowic. Inwestycje, poza modernizacją i budową samej drogi, obejmowały również infrastrukturę towarzyszącą.

Komplementar-
ność

Obydwie inwestycje przyczynią się do znacznego skrócenia czasu przejazdu pomiędzy Proszowicami a Krakowem. Remont drogi 
wojewódzkiej na odcinku Kraków – Ostrów wraz z budową obwodnicy Proszowic stworzyły ponadto spójność z układem komuni-
kacyjnym województwa świętokrzyskiego. Warto odnotować, że poza granicami Małopolski przeprowadzono inwestycję pn. Przebu-
dowa drogi wojewódzkiej nr 776 na odcinku od granic województwa do Buska-Zdroju wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy, 
realizowaną ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Zsynchronizowany czas obydwu 
inwestycji pozwolił na dopasowanie projektów względem siebie i zaprojektowanie oraz przebudowę odcinków drogi nr 776 krzy-
żujących się z wybudowaną nieco później obwodnicą.

Komplementarność omawianych inwestycji ma duże znaczenie na poziomie rozwiązań funkcjonalnych. Modernizacja drogi woje-
wódzkiej nr 766 udrożni ruch na tej trasie, natomiast budowa obwodnicy miasta pozwoli na zmniejszenie obciążenia ruchem centrum 
Proszowic, wyprowadzając poza obręb miasta ruch tranzytowy, co dodatkowo usprawni cały ciąg komunikacyjny.

Rodzaj komple-
mentarności Przedmiotowa Wewnętrzna Przestrzenna Wewnętrzna

Ramka 3. Studium przypadku – Drogi regionalne

Komplementarność przedmiotowa i przestrzenna
Wewnętrzna

2

przykłady projektów komplementarnych

Projekt bazowy: Rozbudowa ul. Surzyckiego – ul. Botewa oraz budo-
wa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) jest 
komplementarny względem Budowy estakady w ciągu ulic: Nowo-
huckiej i Powstańców Wielkopolskich, analogicznie jak w schemacie A.

Komplementarność przedmiotowa i przestrzenna
Wewnętrzna

27

Przykłady projektów komplementarnych

Udrożnienie połączenia drogowego pomiędzy powiatem proszowic-
kim a województwem świętokrzyskim poprzez przebudowę drogi 
powiatowej nr 1251K jest komplementarne wobec budowy Ob-
wodnicy Proszowic.

Komplementarność przedmiotowa Komplementarność przestrzenna

Wewnętrzna Zewnętrzna Zewnętrzna

1 2 2

Przykłady projektów komplementarnych

Modernizacja linii kolejowej nr 96 Tarnów – Le-
luchów na odcinku Tarnów – Stróże jest kom-
plementarna wobec Zakupu pięciu zespołów 
trakcyjnych o pojemności 350 miejsc. Kupno 
nowego taboru również pozwala na skrócenie 
czasu transportu. 

Modernizacja linii kolejowej nr 96 Tarnów – Le-
luchów na odcinku Tarnów – Stróże jest komple-
mentarna względem Modernizacji odcinka Za-
brze – Katowice – Kraków. Pozwoli na skrócenie 
czasu transportu pomiędzy miejscowościami 
województw małopolskiego i śląskiego. 

Modernizacja linii kolejowej nr 96 Tarnów – Le-
luchów na odcinku Tarnów – Stróże.
Modernizacja odcinka 
Zabrze – Katowice – Kraków.
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Jako inwestycje niekomplementarne oceniono 4 przedsię-
wzięcia infrastrukturalne z MRPO, mające na celu podnie-
sienie jakości życia w subregionie tarnowskim (m.in. Budo-
wa ponadregionalnego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy 
ul. Piłsudskiego w Tarnowie) i nowosądeckim (np. Budowa 
zespołu basenów w Muszynie).

Projekty komplementarne, na które powoływali się be-
neficjenci Działania 4.2 podzielić można na  inwestycje 
obejmujące:

 �  zakupy taboru autobusowego, wcześniej dokonywane 
przez beneficjenta (Schemat A),

 �  zakupy taboru kolejowego przez Województwo Ma-
łopolskie (Schemat B),

 �  studia wykonalności, modernizacje innych odcinków 
linii kolejowych (Schemat C),

 �  inwestycje w infrastrukturę społeczną, współfinanso-
wane ze środków MRPO w subregionie tarnowskim 
i nowosądeckim (Schemat C).

Komplementarność inwestycji realizowanych z instrumen-
tów NSRO obejmuje zarówno wymiar przedmiotowy, jak 
i przestrzenny. Z uwagi na zakres tematyczny ocenianych 
inwestycji można uznać, że wszystkie one przyczynią się 
do znacznej poprawy jakości i dostępności transportu kole-
jowego, tworząc tym samym wartość dodaną, zwiększającą 
efekty pojedynczych projektów.

4.3.3.  Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój 
stref aktywności gospodarczej

Głównym celem Działania 4.3 jest podniesienie atrakcyjności 
inwestycyjnej regionu poprzez tworzenie korzystnych warunków 
do lokowania na jego obszarze przedsiębiorstw i inwestycji. In-
terwencja realizowana była w 2 schematach, różnicujących 
wsparcie ze względu na wielkość stref. Schemat A przewi-
dywał interwencję dedykowaną obszarom od 2–20 hekta-
rów, natomiast Schemat B – większym strefom aktywności. 
W ramach każdego schematu ustalono wsparcie dla: 

 �  uzbrojenia terenów przeznaczonych na nową strefę 
działalności gospodarczej (typ 1),

 � poszerzenia istniejącej strefy (typ 2), 
 � uzupełnienia infrastruktury mediów (typ 3), 
 �  tworzenia inkubatorów gospodarczych w obrębie 

stref (typ 4). 

Interwencja w ramach Działania 4.3 może być komplemen-
tarna w stosunku do projektów możliwych do realizacji 
w PO IG, polegających na wsparciu modernizacji i rozbu-
dowy istniejącej infrastruktury technicznej oraz pracach 
studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania tere-
nów pod inwestycje. 

 �  Ocena komplementarności – Schemat A  
Strefy aktywności gospodarczej 
o powierzchni 2–20 ha 

W Schemacie A zrealizowano dotychczas 5 projektów, 
obejmujących strefy aktywności gospodarczej w Tucho-
wie, Myślenicach, Brzesku, Zakliczynie i Suchej Beskidzkiej. 
We wszystkich wnioskach beneficjenci powoływali się na 
projekty komplementarne, wskazując łącznie 30 inwestycji. 
Spośród nich, 8 projektów współfinansowano ze środków 
funduszy strukturalnych perspektywy 2000–2006, kolej-
ne 6 z programów z bieżącej perspektywy. Pozostałe inwe-
stycje realizowano bez wsparcia funduszy polityki spójności. 

Wśród deklarowanych projektów komplementarnych moż-
na zidentyfikować łącznie 4 inwestycje, które nie stano-
wią uzupełnienia ocenianych przedsięwzięć. Sytuacja taka 
dotyczy m.in. Uzbrojenia drogi na Pomianowski Stok wraz 
z doprowadzeniem mediów powiązanego przez beneficjenta 
z Budową Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego 
w Brzesku. Prace przeprowadzone w ramach uzbrojenia te-
renów pod inwestycje nie wydają się być komplementarne 
z tworzeniem infrastruktury kultury. 

Inwestycje komplementarne wskazywane przez beneficjen-
tów podzielić można na 2 grupy: 

 � budowę, rozbudowę i modernizację dróg i obwodnic,
 �  budowę infrastruktury technicznej – oczyszczalni ście-

ków, kanalizacji, linii energetycznych.

Wśród projektów komplementarnych realizowanych przy 
wsparciu programów obecnej perspektywy finansowej 
wskazać można jedynie 2 inwestycje faktycznie powiązane 
z przedsięwzięciem bazowym.  

 �  Ocena komplementarności – Schemat B  
Strefy aktywności gospodarczej 
o powierzchni powyżej 20 ha

W Schemacie B dofinansowanie otrzymało 13 projektów. 
We wszystkich wnioskach wskazywano na projekty kom-
plementarne, łącznie 98. Najwięcej działań komplementar-
nych realizowano bez udziału wsparcia programów unijnych, 
głównie z krajowych środków publicznych  (28) i wła-
snych (25). Wśród projektów współfinansowanych z fun-
duszy europejskich, niemal połowa wsparta została w po-
przedniej perspektywie finansowej, głównie w ZPORR (10). 
W ramach programów obecnej perspektywy zrealizowano 
łącznie 20 inwestycji, z czego przeważały projekty pocho-
dzące z MRPO (15). Cztery projekty „miękkie” współfinan-
sowane były z PO KL (w ramach Osi VII Promocja Integracji 
Społecznej), a jeden z PO IŚ (Modernizacja odcinków linii ko-
lejowej E30 na odcinku Kraków – Katowice). 

Wątpliwości dotyczące powiązań pomiędzy projektami do-
tyczą m.in. projektów Rewitalizacji terenu wsi Nowe Brzesko 
łączonego z Budową infrastruktury technicznej dla Nowobrze-
skiego Obszaru Gospodarczego. Działania infrastrukturalne 
w zakresie dozbrajania terenów trudno uznać za powiązane 
z pracami porządkującymi przestrzeń centrum wsi.

Projekty komplementarne, wskazywane przez beneficjen-
tów Działania 4.3 Schemat B, podzielić można na 2 grupy:

 � budowa, rozbudowa i modernizacja dróg i obwodnic,
 �  budowa infrastruktury technicznej – oczyszczalni ście-

ków, kanalizacji, linii energetycznych, np. Rozbudowa 
Oczyszczalni ścieków w Zakliczynie lub Rekultywacja 
składowiska odpadów komunalnych w Suchej Beskidzkiej.

Ponad połowa projektów komplementarnych dotyczy rów-
nież wymiaru przestrzennego tego zjawiska. Komplemen-
tarność rozumiana jako bezpośrednie, wzajemne oddziały-
wanie prowadzące do zwiększenia efektów pojedynczych 
inwestycji dotyczy 3 przedsięwzięć.

4.4.  Oś priorytetowa 5. Krakowski 
Obszar Metropolitalny

4.4.1.  Krakowski Obszar Metropolitalny jako ważny 
węzeł europejskiej przestrzeni badawczej

Interwencja w ramach Działania 5.1 ma na celu wzmoc-
nienie roli KOM jako prężnego ośrodka naukowo-badaw-
czego oraz centrum nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki. 

Wsparciem objęte mogą zostać uczelnie wyższe oraz jed-
nostki naukowe, jak również instytucje otoczenia bizne-
su (IOB), JST i jednostki organizacyjne JST. Dofinansowanie 
przeznaczyć można na działania przygotowujące (typ 1) 
i wspierające rozwój ośrodków innowacji (typ 2) oraz 
inwestycje infrastrukturalne polegające na budowie i/lub 
modernizacji i wyposażeniu laboratoriów badawczych 
(typ 3), w tym świadczących usługi dla przedsiębiorstw 
(typ 4) oraz laboratoriów certyfikowanych lub ubiegające 
się o certyfikację (typ 5).

Rozwój potencjału badawczego KOM jest komplementarny 
głównie z innymi przedsięwzięciami uczelni wyższych re-
alizowanymi w Osi 1 MRPO oraz działaniami podmiotów 
z sektora MŚP i IOB służącymi komercjalizacji wyników ba-
dań (Oś 2). Interwencja w tym Działaniu uzupełniać może 
również projekty realizowane w PO IG, głównie badawcze 
oraz infrastrukturalne.

 � Ocena komplementarności – Działanie 5.1

Dotychczas w Działaniu 5.1 zrealizowano 3 projekty, znaj-
dujące się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projek-
tów Kluczowych MRPO. Ich zakres tematyczny obejmował 
infrastrukturę 2 uczelni z terenu Krakowa, AGH (2 pro-
jekty) oraz Uniwersytetu Rolniczego. Komplementarność 
wskazano we wszystkich wnioskach, powołując się łącznie 
na 11 inwestycji, w większości realizowanych dzięki wspar-
ciu instrumentów NSRO.

Projekty powiązane z przedsięwzięciami wspartymi w Dzia-
łaniu 5.1 dotyczyły w zdecydowanej większość infrastruktu-
ry (9 inwestycji), w tym laboratoriów badawczych, finanso-
wanej z MRPO, PO IS oraz PO IG. W dwóch przypadkach 
interwencja obejmowała te same wydziały, które zyskały 
dofinansowanie w MRPO, tj. ACK Cyfronet AGH oraz Wy-
dział Energetyki AGH.

W przypadku Działania 5.1 komplementarność zachodzi 
częściej w wymiarze zewnętrznym niż wewnętrznym, wy-
nika to w dużej mierze z zakresu interwencji nastawionej 
na rozwój potencjału naukowo-badawczego, który w więk-
szej skali jest przedmiotem wsparcia w programach krajo-
wych. W przypadku 4 z 10 wskazanych projektów kom-
plementarnych można mówić o bezpośrednim powiązaniu 
i wzajemnym oddziaływaniu tych inwestycji.

4.4.2.  Działanie 5.2 Rozwój funkcji metropolitalnych 
Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

Wsparcie w Działaniu 5.2 służyć ma rozwojowi funk-
cji metropolitalnych KOM celem podniesienia jego roli 
jako metro polii europejskiej oraz ogólnego wzmocnienia 
funkcji metropolitalnych tego obszaru. Interwencja ogra-
niczona została do przedsięwzięć obejmujących usługi 
publiczne, w tym infrastrukturę instytucji kultury (typ 1), 

Komplementarność przedmiotowa Komplementarność przestrzenna

Wewnętrzna Zewnętrzna Wewnętrzna

6 1 4

Przykłady projektów komplementarnych

Kompleksowy rozwój strefy aktywności gospodar-
czej – MARR Business Park jest komplementarny 
przedmiotowo wobec projektu Invest In Malo-
polska, dzięki któremu można promować strefę 
gospodarczą w ramach kampanii internetowej.

Stworzenie strefy aktywności gospodarczej w Suchej 
Beskidzkiej – rejon Dąbie (z MRPO) jest komple-
mentarne względem projektów dotyczących akty-
wizacji osób bezrobotnych, wspartych w PO KL. 
Mogą one umożliwić dopasowanie ich kwalifikacji 
do zapotrzebowania inwestorów.

Rozwój Skawińskiego Obszaru Gospodarczego – Park 
Technologiczny jest komplementarny przestrzennie 
wobec projektu Rozwój Strefy Aktywności Gospodar-
czej „Skawina Zachód”.  Park Technologiczny może 
pomóc świadczyć usługi dla firm, zlokalizowanych 
w strefie gospodarczej. 
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wystawienniczą (typ 3), kongresową (typ 2), sportową, 
za wyjątkiem budowy stadionów sportowych (typ 4) oraz 
ochrony zdrowia (typ 5).

Działania skoncentrowane na terenie KOM zaprojektowano 
komplementarnie w stosunku do interwencji w analogicz-
nym obszarze tematycznym, na terenie reszty wojewódz-
twa. Co więcej, wsparcie MRPO uzupełnia przedsięwzięcia 
realizowane na szczeblu krajowym w ramach PO IŚ w ob-
szarze kultury i zdrowia.

 � Ocena komplementarności – Działanie 5.2

W Działaniu 5.2 zrealizowano dotychczas 12 inwestycji, 
z czego 6 dotyczyło infrastruktury instytucji kultury, jej roz-
budowy i modernizacji. Kolejne 5 projektów realizowanych 
było przez zakłady opieki zdrowotnej, w tym Uniwersytecki 
Szpital Dziecięcy w Krakowie. Jednym z kluczowych przed-
sięwzięć jest, realizowane przez Gminę Miejską Kraków, 
centrum kongresowe.

We wnioskach beneficjenci wskazali ponad 100 inwesty-
cji komplementarnych. Niecałe 10% wskazań ocenionych 
zostało jako niepowiązanych z przedmiotowym projektem. 
Dotyczyły one w szczególności infrastruktury instytucji kul-
tury, wskazanych jako komplementarne w stosunku do pro-
jektu realizowanego przez zakład opieki zdrowotnej.

Projekty rzeczywiście komplementarne podzielić można 
na 3 grupy:

 �  doposażenie i unowocześnienie placówek ochrony 
zdrowia – inwestycje te realizowane były w dużej 
mierze w ramach środków publicznych oraz ZPORR;

 �  inwestycje infrastrukturalne i badawcze realizowane 
przez zakłady ochrony zdrowia w ramach PO IŚ i PO IG;

 �  inwestycje realizowane przez instytucje kultury z za-
kresu infrastruktury tych placówek i wydarzeń kul-
turalnych przez nie realizowanych – w większości 

wniosków wskazywano w zasadzie te same inwestycje 
realizowane w Działaniach 5.2, 3.2 oraz 3.3 MRPO.

Analogicznie jak w przypadku większości Działań MRPO, 
projekty dotyczące rozwoju funkcji metropolitalnych Kra-
kowa były komplementarne z innymi inwestycjami dofinan-
sowanymi w MRPO. Niemal połowa przedsięwzięć komple-
mentarnych ma wymiar przestrzenny, odnosi się to przede 
wszystkim do  infrastruktury instytucji kultury wspartej 
w Programie. Inwestycje te ocenione zostały również jako 
niosące potencjalną wartość dodaną, ze względu na kom-
pleksowe wsparcie i rozwój oferty kulturalnej na terenie 
całego regionu. Łącznie w działaniu tym przeszło 65% przed-
sięwzięć oceniono jako bezpośrednio się uzupełniających.

4.4.3.  Działanie 5.3 Rozwój zintegrowanego 
transportu metropolitarnego

Efektywny system transportowy jest podstawą rozwoju 
społeczno-gospodarczego każdego obszaru. Ze względu 
na to autorzy Programu zdecydowali, że poza działaniami 
nakierowanymi na ogólną poprawę dostępności transpor-
towej województwa, interwencja powinna obejmować 
również działania dedykowane dla najważniejszego ośrod-
ka Małopolski, tj. KOM. Wsparcie w Działaniu 5.3 prowa-
dzić ma do  integracji komunikacyjnej obszarów bezpo-
średnio otaczających Kraków, poprzez poprawę standardów 
transportu publicznego oraz zwiększenie udziału tego typu 
transportu w przewozach pasażerskich, a także polepszenie 
dostępności komunikacyjnej portu lotniczego Kraków-Balice. 
Działanie podzielone zostało na dwa schematy obejmujące:

 �  Schemat A: Rozwój zintegrowanego transportu metropo-
litalnego – w ramach, którego dofinansowanie otrzy-
mać mogą projekty polegające na budowie nowych 
połączeń metropolitalnych lub wydłużeniu sieci już 
istniejących, zawierające w sobie inwestycje związane 
z zakupem taboru autobusowego, organizacją ruchu 
oraz ujednoliceniem systemów opłat za przewozy 
(typ 1). Dodatkowo, środki przeznaczone zosta-
ły na budowę inteligentnych systemów zarządzania 

komunikacją (typ 2) oraz budowę i organizację sys-
temów „Park & Ride”;

 � Schemat B: Infrastrukturę okołolotniskową.

Inwestycje komplementarne w  stosunku do  wsparcia 
w Działaniu 5.2 realizowane mogą być w MRPO, na pozo-
stałych obszarach województwa oraz PO IŚ, w odniesieniu 
do rozwoju sieci lotniczej TEN-T, inteligentnych systemów 
transportowych i transportu miejskiego.

 �  Ocena komplementarności – Schemat A  
Rozwój zintegrowanego transportu  
metropolitalnego

W  okresie objętym ewaluacją w  Działaniu 5.3 Sche-
mat A podjęto realizację 7 projektów, których beneficjen-
tami byli: Gmina Miejska Kraków (6 inwestycji) oraz Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie. Dofi-
nansowanie pozwoliło przede wszystkim na modernizację 
i rozbudowę infrastruktury transportowej miasta (6) oraz 
zakup taboru autobusowego.

We wnioskach zadeklarowano niemal 60 przedsięwzięć 
komplementarnych w stosunku do ocenianych inicjatyw, 
jednak trzeba odnotować, że w przypadku 6 inwestycji re-
alizowanych przez miasto, w każdym wniosku wskazywano 

niemal te same projekty. Zdecydowanie najczęściej od-
woływano się do projektów realizowanych ze środków 
ZPORR (20), w dalszej kolejności MRPO.

Wszystkie przedsięwzięcia uzupełniające do realizowanych 
w Działaniu 5.3, wsparte w MRPO dotyczyły infrastruktu-
ry drogowej, natomiast w PO IŚ budowy linii tramwajowej 
łączącej ul. Brożka z Kampusem UJ, wraz z systemem ste-
rowania ruchem i nadzoru. Pozostałe projekty komplemen-
tarne podzielić można na:

 �  infrastrukturalne – polegające na rozbudowie i moder-
nizacji dróg i innych ciągów komunikacyjnych;

 �  usprawniające zarządzanie transportem miejskim, 
w tym zintegrowany system zarządzania oraz wdroże-
nie Krakowskiej Karty Miejskiej – wsparte w ZPORR.

Ze względu na zakres tematyczny interwencji inwestycje 
realizowane w działaniu 5.3 są komplementarne zarówno 
w wymiarze przedmiotowym, jak i przestrzennym.

 �  Ocena komplementarności – Schemat  B 
Infrastruktura okołolotniskowa

Dotychczas nie podjęto realizacji żadnego projektu w ra-
mach Schematu B, jedna inwestycja (Budowa wewnętrznego 

Komplementarność przedmiotowa Komplementarność przestrzenna
Wewnętrzna Zewnętrzna Wewnętrzna

58 4 45

Przykłady projektów komplementarnych

Komplementarność tego typu zachodzi m.in. 
pomiędzy inwestycjami instytucji kultury, w tym: 
Budową Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby 
Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kanto-
ra – CRICOTEKA oraz budową Muzeum Sztuki 
Współczesnej, modernizacją Muzeum Armii 
Krajowej oraz budową Lotniczego Parku Kultu-
rowego. Są to inwestycje wspólnie prowadzące 
do uzupełnienia funkcji metropolitalnych Krako-
wa, które ponadto realizowane są w ramach re-
witalizacji terenów, na których je zlokalizowano.

Projekty MRPO są m.in. uzupełniające w sto-
sunku do działań w PO IŚ, np. Centrum Urazo-
we Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Szpitalu 
Uniwersyteckim w Krakowie – Etap I z programu 
regionalnego oraz Etap III realizacji CUMRIK 
z programu krajowego.

To głównie inwestycje instytucji kultury z obsza-
ru województwa, w szczególności z Krakowa 
(patrz przykład komplementarności przedmio-
towej wewnętrznej).

Tytuł 
projektu

Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof 
w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie – Etap I

Wyposażenie i uruchomienie Centrum Urazowego 
w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie – Etap II

Beneficjent Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Program MRPO PO IŚ
Działanie Działanie 5.2 Rozwój funkcji metropolitalnych  

Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego Działanie 12.1. Rozwój systemu ratownictwa medycznego

Okres 
realizacji 30.11.2009 – 30.06.2012 Początek grudnia 2010

Kontekst Głównym powodem utworzenia Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Krakowskim Szpitalu Uni-
wersyteckim jest brak ośrodka typu Trauma Center w województwie. Sytuacja taka jest szczególnie istotna w przypadku 
stolicy regionu, która z roku na rok odwiedzana jest przez coraz większą liczbę osób m.in. za sprawą organizacji dużych 
imprez masowych oraz napływu studentów.

Opis Inwestycja realizowana w MRPO polega na przygotowaniu infrastruktury technicznej dla utworzenia ośrodka typu Trauma 
Center. Projekt obejmuje budowę pięciokondygnacyjnego budynku połączonego z istniejącymi obiektami Szpitala Uni-
wersyteckiego. W nowopowstałej placówce zlokalizowane będą: nowoczesny Szpitalny Oddział Ratunkowy, oddziały: 
Zabiegowy, Internistyczny, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dodatkowo zaplanowano utworzenie Bloku Operacyjnego 
z 6 specjalistycznymi salami, komory hiperbarycznej, sterylizatornii oraz zaplecza diagnostyczno-laboratoryjnego. W ra-
mach PO IŚ powstała infrastruktura zostanie doposażona w wysokospecjalistyczną aparaturę i sprzęt medyczny, m.in. 
komorę hiperbaryczną, sprzęt do prowadzenia intensywnej terapii, wyposażenie bloków operacyjnych i sterylizatornii.

Komple-
mentar-
ność

Realizacja obu inwestycji pozwoli na uruchomienie nowoczesnego ośrodka Medycznego, odpowiadającego współczesnym 
standardom w zakresie medycyny ratunkowej oraz wymogom znowelizowanej ustawy o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym. Relacje pomiędzy oboma przedsięwzięciami są modelowym przykładem planowania inwestycji komple-
mentarnych (w wymiarze zewnętrznym), w którym wsparcie dwóch programów pozwala na realizację kompleksowego 
przedsięwzięcia. Obie inwestycje wzajemnie się uzupełniając, prowadzą do osiągnięcia wartości dodanej. II etap inwestycji 
pozwoli na zwiększenie funkcjonalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i jego zaplecza oraz dostosowanie do wymo-
gów przewidzianych dla standardów Centrum Urazowego. Warto jednocześnie odnotować, że planowany jest również 
III etap tego przedsięwzięcia, obejmujący budowę lądowiska dla helikopterów (również w ramach PO IŚ).

Rodzaj komplementarności Przedmiotowa Zewnętrzna

Ramka 4. Studium przypadku – zwiększenie dostępności specjalistycznej opieki zdrowotnej 
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układu komunikacyjnego Portu Lotniczego w Krakowie) znaj-
duje się w Indykatywnym Wykazie Projektów Kluczowych, 
a jej planowane rozpoczęcie przypada na rok 2013. 

4.5.  Oś priorytetowa 6. Spójność 
wewnątrzregionalna

4.5.1. Działanie 6.1 Rozwój miast

Głównym celem Działania 6.1 jest wzmocnienie miast 
jako potencjalnych biegunów wzrostu oraz poprawa warun-
ków życia w miastach lub ich dzielnicach, która spowoduje, 
że  staną się one atrakcyjnym miejscem pracy, zamiesz-
kania, a  także podejmowania działalności gospodarczej. 
Wsparcie zostało podzielone na 2 schematy, w ich ra-
mach można realizować:

 �  w Schemacie A wyłącznie projekty ujęte w progra-
mach rewitalizacji, uwzględniające:

 –  modernizację budynków w celach estetycznych 
(typ 1);

 –  odnowę części wspólnych wielorodzinnych budyn-
ków mieszkalnych (typ 2);

 –  modernizację, renowację, adaptację budynków  
na mieszkania socjalne (typ 3);

 –  budowę, przebudowę, modernizację obiektów 
infrastruktury społecznej (typ 4);

 –  zagospodarowanie przestrzeni miejskich na cele 
publiczne i gospodarcze (typ 5);

 –  dodatkowo, beneficjenci mogli ubiegać się 
o środki na realizacje komplementarnej infra-
struktury technicznej (typ 6) i drogowej (typ 7) 
do w/w projektów;

 �  w Schemacie B projekty w zakresie rekreacji i spor-
tu, w tym:

 –  budowę, przebudowę i modernizację obiektów 
sportowych i rekreacyjnych (typ 1);

 –  budowę i modernizację infrastruktury komplemen-
tarnej do w/w projektów (typ 2).

 �  Schemat C zaś obejmował następujące inwestycje, 
możliwe do zrealizowania:

 –  budowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację 
obiektów infrastruktury społecznej, w tym eduka-
cyjnej i sportowej,

 –  budowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację 
dróg gminnych, powiatowych lub wojewódzkich.

Działania komplementarne można realizować m.in. w ra-
mach Osi 3 (Turystyka i przemysł kulturowy) oraz Dzia-
łań 1.1 i 4.1 MRPO. Mają one dopełniać infrastrukturalną 

interwencję w ramach Osi 6 – poprzez rozbudowę, ada-
ptację i modernizację bazy dydaktycznej, a także infrastruk-
tury turystycznej, która może przyczynić się do szybszego 
rozwoju miast. Działanie 6.1 pozostaje także komplemen-
tarnie zewnętrznie wobec interwencji PROW, w zakresie 
odnowy i rozwoju wsi wraz z różnicowaniem w kierunku 
działalności nierolniczej.

 �  Ocena komplementarności – Schemat A  
Projekty realizowane w wyłącznie 
w ramach programów rewitalizacji

W ramach Schematu A zrealizowano łącznie 41 projektów, 
w których wskazano łącznie 297 przedsięwzięć komple-
mentarnych. Ponad 20% z nich było współfinansowanych 
ze środków unijnych, mniej więcej po 10% z obu perspek-
tyw finansowych. Pozostałą część (229) stanowiły przedsię-
wzięcia realizowane z innych źródeł, przeważnie środków 
własnych oraz krajowych.

Spośród wszystkich projektów realizowanych przy wspar-
ciu instrumentów NSRO pięciu nie można uznać za rzeczy-
wiście komplementarne. Uwaga ta dotyczy m.in. Jarmarku 
Kultur, jako uzupełniającego wobec Przebudowy i moderni-
zacji historycznych placówek oświatowych na Starym Mieście 
w Nowym Sączu jako spójnej ofercie edukacyjnej dla dzieci 
i młodzieży. Trudno uznać, że pomiędzy tymi projektami 
istnieje bezpośrednia relacja.

Wśród projektów komplementarnych z obecnej perspek-
tywy beneficjenci wskazywali najczęściej na:

 �  inne działania rewitalizacyjne, prowadzone w mie-
ście, głównie dotyczące remontów przestrzeni 
publicznej, np.  Rewaloryzację zabytkowego ukła-
du przestrzennego nowosądeckiej Starówki – ulic 
Jagiellońska – Szwedzka – Wałowa;

 �  projekty z zakresu infrastruktury kulturalnej, np. Rewa-
loryzację i adaptację budynku przy ul. Wita Stwosza 12 
w Krakowie dla potrzeb Muzeum AK.

Jako komplementarne przedmiotowo uznaliśmy 29 pro-
jektów, z czego 24 były realizowane poprzez MRPO. 
Pozostałe 5 działań uzupełniających wykorzystywało do-
finansowanie z PO KL i PO IG. Jedynie związek Rewitali-
zacji ciągów komunikacyjnych, skwerów i placów w centrum 
miasta Wieliczka oraz projektu Szlaki nowej przygody w za-
bytkowej Kopalni Soli „Wieliczka” (PO IG) możemy ocenić 
jako uzupełniający w zakresie wzmacniania potencjału 
rozwojowego miasta. Tym samym stanowi także przykład 
komplementarności przestrzennej. Komplementarność 
prowadzącą do osiągania synergii stwierdziliśmy w przy-
padku 31% projektów, których przykładem może być mo-
dernizacja w ramach MRPO dwóch krakowskich teatrów 
(Teatr Ludowy i Teatr STU).

 �  Ocena komplementarności – Schemat B 
Projekty w zakresie rekreacji i sportu

W dotychczasowych naborach w ramach Schematu B 
Działania 6.1 dofinansowanie otrzymało 18 projektów, 
polegających przede wszystkim na budowie hal spor-
towych i sal widowiskowych w małopolskich miastach. 
Podobnie jak w przypadku Schematu A, we wszystkich 
wymieniono projekty komplementarne w  łącznej licz-
bie 111 przedsięwzięć. Jedynie dwa projekty pochodziły 
z obecnej perspektywy finansowej, 17 zrealizowano przy 
wsparciu programów z  lat 2000–2006, większość w ra-
mach ZPORR (10), pozostałe finansowane były z środków 
własnych (45) i krajowych (30).

Pewne wątpliwości co do rzeczywistych powiązań pomię-
dzy ocenianymi inwestycjami, a deklaracjami dotyczącymi 
projektów komplementarnych dotyczą relacji pomiędzy 
Rozbudową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 
w Rabce-Zdrój, a Modernizacją fontanny i deptaka przed Ka-
wiarnią Zdrojową, jednak były one realizowane poza okre-
sem objętym badaniem.

Do komplementarnych projektów beneficjenci zaliczali 
głównie:

 �  inne przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury sporto-
wej i rekreacyjnej (budowa boisk, basenów, ścieżek 
rowerowych),

 � modernizacje szkół,
 �  projekty „miękkie” z zakresu wsparcia najbiedniej-

szych uczniów i stymulowania ich aktywności nauko-
wej, sportowej i artystycznej.

Analiza inwestycji realizowanych przy wsparciu instrumen-
tów NSRO ogranicza się do 2 projektów, jednego realizo-
wanego w MRPO i jednego w PROW (Budowa boiska spor-
towego w Nieczajnej Górnej). Obydwa projekty można uznać 
za komplementarne przestrzennie, gdyż łącznie przyczy-
niają się do wzmacniania bazy sportowej szkół na obszarze 
powiatu, jednak ich współdziałanie z projektami bazowymi 
nie tworzy wartości dodanej.

4.5.2. Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich

Głównym celem Działania 6.2 jest podniesienie poziomu cy-
wilizacyjnego obszarów wiejskich poprzez ich zrównoważony 
rozwój. Interwencja obejmowała trzy schematy:

 � odnowę centrum wsi (Schemat A);
 �  inwestycje w infrastrukturę społeczną, w tym eduka-

cyjną i sportową (Schemat B);
 �  zakres działania rozszerzono o Schemat C, dotyczący 

likwidacji skutków klęsk żywiołowych.

Działanie 6.2 może być komplementarne wobec działań MRPO 
poświęconych turystyce i przemysłom kulturowym, poprawie 
jakości usług edukacyjnych, a także modernizacji dróg. Jest ono 
również uzupełniające względem interwencji 3 Osi PROW.

Schemat A obejmował wsparcie projektów realizowanych 
na terenach wiejskich poprzez inwestycje polegające przede 
wszystkim na:

 � modernizacji przestrzeni publicznej centrów wsi (typ 1),
 �  budowie, przebudowie, rozbudowie i modernizacji 

podstawowej infrastruktury komunalnej w ramach 
projektów typu 1 (typ 2),

 �  modernizacji infrastruktury drogowej w ramach pro-
jektów typu 1 (typ 3).

Wsparcie Schematu B Działania 6.2 adresowane było 
do podmiotów, realizujących projekty z zakresu:

 �  budowy, przebudowy, rozbudowy i modernizacji obiek-
tów infrastruktury społecznej (z wyłączeniem opieki 
zdrowotnej oraz opieki społecznej) na terenach wiejskich;

 �  budowy i modernizacji infrastruktury drogowej (typ 2) 
w ramach ww. typów projektów.

 �  Ocena komplementarności – Schemat A 
Odnowa centrum wsi

Łącznie w  ramach Schematu A  przyznano dotację 
na wdrożenie 28 projektów. We wszystkich wnioskach 

Komplementarność przedmiotowa Komplementarność przestrzenna
Wewnętrzna Zewnętrzna Wewnętrzna Zewnętrzna

24 5 24 1
Przykłady projektów komplementarnych

Modernizacja Teatru Ludowego 
w Krakowie jest komplemen-
tarna z projektem Modernizacji 
Krakowskiego Teatru Scena STU – 
W kierunku nowoczesności.

Przebudowa i modernizacja histo-
rycznych placówek oświatowych na 
Starym Mieście w Nowym Sączu 
jako spójna oferta edukacyjna dla 
dzieci i młodzieży jest uzupełnia-
jąca wobec działalności Sądeckie-
go Ośrodka Poradnictwa Prawnego 
i Obywatelskiego w Nowym Sączu.

Przebudowa i modernizacja hi-
storycznych placówek oświato-
wych na Starym Mieście w No-
wym Sączu jako spójna oferta 
edukacyjna dla dzieci i młodzie-
ży jest komplementarna wzglę-
dem Rewaloryzacji zabytkowego 
układu przestrzennego nowosą-
deckiej Starówki ulic Jagielloń-
ska – Szwedzka – Wałowa.

Rewitalizacja ciągów komunikacyj-
nych, skwerów i placów w centrum 
miasta Wieliczka – strefa inwesty-
cyjna I – Etap I jest dopełniająca 
wobec Szlaków nowej przygody 
w zabytkowej Kopalni Soli „Wie-
liczka” (z PO IG).
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beneficjenci wskazali łącznie na 222 inwestycje kom-
plementarne względem ocenianych przedsięwzięć. Naj-
więcej z nich zrealizowano ze środków własnych oraz 
publicznych, w dalszej kolejności programów perspek-
tywy 2000–2006, najczęściej SPO ROL (16 projektów, 
głównie odnoszących się do budowy boisk i modernizacji 
domów ludowych) oraz SAPARD (12 projektów, w tym 
znaczną część stanowiły projekty polegające na budowie 
wodociągów oraz infrastruktury rekreacyjnej). Jedynie 
w 4 przypadkach przytoczono projekty komplementarne, 
zrealizowane dzięki wsparciu instrumentów NSRO. Wy-
nikało to przede wszystkim z bardzo wczesnego naboru 
projektów z Działania 6.2 Schemat A, przeprowadzonego 
w latach 2008–2009.

Wśród zapisów we wnioskach dotyczących inwestycji 
komplementarnych, znalazły się projekty, które nie 
spełniają tej zasady. Przykładem może być m.in. ini-
cjatywa Już pływam, realizowana ze środków publicz-
nych, która miała być uzupełniająca względem odnowy 
centrum wsi.

Spośród wszystkich analizowanych Działań i Schema-
tów MRPO, to w projektach z Działania 6.2 zakres te-
matyczny inwestycji komplementarnych jest najszerszy, 
obejmując m.in.

 �  wcześniejsze przedsięwzięcia z zakresu poprawy ja-
kości przestrzeni publicznej wsi, np. Odnowa centrum 
Wsi Powroźnik ze środków SPO ROL;

 �  modernizacje szkół i infrastruktury do nich przyległej, 
np. Roboty remontowe Zespołu Szkolno–Przedszkolnego 
oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Łazach ze środ-
ków własnych gminy;

 �  budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, 
np. traktów spacerowych w okolicy Szczawnika (także 
ze środków własnych);

 �  budowę infrastruktury technicznej, np. Remont chod-
nika wraz z budową zatok autobusowych przy dro-
dze krajowej nr 79 w Nowym Brzesku i w Śmiłowicach 
(ze środków własnych);

 �  modernizację gminnych ośrodków kultury, np. Mo-
dernizacja Domu Ludowego w Wójtowej (ze środków 
SPO RL).

Zważywszy jednak na rzadkie odwołania do projektów 
obecnej perspektywy, tylko jeden projekt można uznać 
za komplementarny przedmiotowo i przestrzennie. Nie 
generuje on jednak efektu synergii z projektem bazowym 
Modernizacji Ośrodka Kultury wraz z ogrodzeniem, wdraża-
nym w ramach PROW.

 �  Ocena komplementarności – Schemat B 
Infrastruktura społeczna, w tym 
edukacyjna i sportowa

W okresie objętym ewaluacją w ramach Schematu B Dzia-
łania 6.2 podjęto realizację 75 inwestycji, dotyczących bu-
dowy sal gimnastycznych, widowiskowo-sportowych oraz 
rozbudowy szkół. W niemal wszystkich wnioskach (74 z 75) 
beneficjenci powoływali się na inwestycje komplementar-
ne, wskazując na łącznie 556 różnych przedsięwzięć. Ponad 
75% z nich realizowanych było ze środków innych niż unij-
ne, w tym krajowych środków publicznych (138) i środków 
własnych (95). Prawie 14% inwestycji komplementarnych 
zrealizowanych zostało w ramach programów poprzedniej 
perspektywy finansowej, przy dużym udziale ZPORR (27) 
oraz SPO ROL (21). Wśród przedsięwzięć realizowanych 
w ramach obecnego okresu programowania, najczęściej 
powoływano się na projekty wsparte w PO KL i MRPO.

Pewne wątpliwości budzi powoływanie się przez benefi-
cjenta na relacje pomiędzy projektem systemowym PO KL, 
realizowanym w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy spo-
łecznej (beneficjent: Gmina Kęty – Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej), a Budową Gminnego Kompleksu Sportowo-Rekre-
acyjnego w miejscowości Osiek. Celem projektu wspartego 
w programie krajowym jest w głównej mierze aktywizacja 
osób bezrobotnych oraz wsparcie rodzin z problemami wy-
chowawczymi. Inwestycja wsparta w MRPO polega na utwo-
rzeniu kompleksu sportowo- rekreacyjnego, przeznaczonego 
dla mieszkańców gminy, w szczególności dla dzieci i mło-
dzieży. Omawiane projekty nie mają wspólnego celu, poza 
szeroko rozumianą poprawą jakości życia na danym terenie, 
nie są też w żaden sposób powiązane funkcjonalnie.

Projekty komplementarne można podzielić według nastę-
pującej klasyfikacji:

 �  modernizacje infrastruktury szkół i przedszkoli (wy-
posażenie pracowni komputerowych, budowa boisk 
szkolnych, termomodernizacje obiektu), np. Utworze-
nie dwóch punktów przedszkolnych w miejscowościach 
Łętkowice i Błogocice; projekty „miękkie” z zakresu 
wsparcia najbiedniejszych uczniów i stymulowania 
ich aktywności naukowej, sportowej i artystycznej, 
np. Moje pierwsze doświadczenia uczniowskie drogą 
do wiedzy ze środków PO KL (Działanie 9.5 Oddolne 
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich);

 �  inne projekty z zakresu infrastruktury sportowej i re-
kreacyjnej (budowa boisk, basenów, ścieżek rowe-
rowych), np. Budowa hali sportowej wraz z zapleczem 
techniczno-funkcjonalnym i  infrastrukturą zewnętrzną 
przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu 
ze środków MRPO.

W przypadku Działania 6.2 Schemat B komplementar-
ność zachodzi częściej w wymiarze zewnętrznym niż we-
wnętrznym, przy czym wszystkie projekty komplementar-
ne wsparte w MRPO cechuje również komplementarność 
przestrzenna, polegająca na modernizacji podstawowej 
infrastruktury społecznej na terenie danej gminy i powiatu. 
Jednocześnie, bezpośrednie oddziaływanie inwestycji, po-
zwalające na wytworzenie wartości dodanej dotyczy relacji 
pomiędzy przedsięwzięciami: Nowe przedszkole da mi lepszy 
start w życiu (PO KL Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierów-
ności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej), a Bu-
dową przedszkola oraz rozbudową Zespołu Szkół w Kościelisku.

 �  Ocena komplementarności – Schemat C 
Likwidacja skutków klęsk żywiołowych

W ramach Schematu C Działania 6.2 wsparto 8 projektów, 
znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Projektów Klu-
czowych MRPO. Obejmowały one pomoc gminom: Lima-
nowa, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice, a także 
wsparcie na remont trzech dróg wojewódzkich, które ucier-
piały w wyniku powodzi.

We wszystkich wnioskach wymieniono działania kom-
plementarne, których łączna liczba wyniosła 55. Więk-
szość z nich realizowana była bez udziału środków polityki 
spójności (29). Prawie 35% współfinansowano z funduszy 
obecnej perspektywy finansowej, a 13 z programów lat 
2000–2006, w tym 4 z SPO ROL, 2 z SAPARD i 1 przy 
udziale ZPORR. Najczęściej powoływano się na projekty 
o podobnym zakresie tematycznym, polegające na od-
budowie dróg oraz remontach infrastruktury społecznej, 
zniszczonej w wyniku powodzi.

Zakres przedmiotowy interwencji w Schemacie C Działa-
nia 6.2 obejmował działania będące odpowiedzią na sytu-
ację kryzysową, jaką wywołała powódź, w tym kontekście 
wszystkie przedsięwzięcia nastawione na likwidację jej skut-
ków uznać należy za komplementarne. Nie można jednak 
tak potraktować powiązań pomiędzy ocenianymi projek-
tami, a przedsięwzięciami infrastrukturalnymi (np. budową 
obwodnicy) realizowanymi wcześniej, będącymi elementem 
celowej polityki rozwoju. Taka sytuacja dotyczyła 4 wska-
zanych inicjatyw.

Inwestycje ocenione jako komplementarne obejmują 
w równej mierze wymiar przedmiotowy i przestrzenny tego 
zjawiska. Pomimo niewątpliwie dużej wagi interwencji na-
kierowanej na likwidację skutków powodzi, powiązania po-
między nimi nie prowadzą do wytworzenia efektu synergii.

4.5.3.  Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego

Głównym celem Działania 6.3 jest polepszenie oraz zabez-
pieczenie dostępu mieszkańców województwa do usług 
z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz wspar-
cie działania służb ratowniczych w regionie. Interwencję 
podzielono pomiędzy 3 schematy:

 �  Schemat A obejmuje placówki ochrony zdrowia, do-
finansowanie mogą uzyskać wojewódzkie szpitale 
specjalistyczne oraz szpitale powiatowe (typ 1) oraz 
zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i przyrodolecz-
nictwa (typ 2);

 �  w Schemacie B wsparciem objęto placówki opieki 
społecznej, w których przewidziano:

 –  budowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację 
obiektów świadczących usługi opieki społecznej 
i placówek opiekuńczo-wychowawczych (typ 1),

 –  budowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację 
obiektów w celu przystosowania ich do działalno-
ści w zakresie opieki społecznej, w tym opieki nad 
osobami niepełnosprawnymi i osobami ze szcze-
gólnymi potrzebami (typ 2),

 –  budowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację 
obiektów dla potrzeb świadczenia usług opieki ho-
spicyjnej (typ 3).

 �  w ramach Schematu C środki pozyskiwać mogą służby 
ratunkowe, możliwe do realizacji projekty obejmują:

 –  zakup sprzętu niezbędnego do poprawnego funk-
cjonowania jednostek ratunkowych i podnoszącego 
jakość realizowanych przez nie działań;

 –  budowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację 
obiektów służb ratunkowych.

Komplementarność przedmiotowa Komplementarność przestrzenna
Wewnętrzna Zewnętrzna Wewnętrzna Zewnętrzna

17 30 17 7

Przykłady projektów komplementarnych 

Budowa Centrum Edukacyjne-
go z przebudową istniejącej sali 
gimnastycznej w Pałecznicy jest 
komplementarna wewnętrz-
nie wobec Odnowy centrum wsi 
Pałecznica.

Rozbudowa i nadbudowa budyn-
ku przedszkolnego w miejscowości 
Stronie jest dopełniająca wzglę-
dem projektu „PRZEDSZKOLAKI 
NA START”.

Modernizację budynku szkoły ZS 
im. Jana Pawła II w Łapanowie 
wraz z budową sali gimnastycz-
nej uzupełnia projekt polegający 
na Zagospodarowaniu przestrzeni 
i powierzchni publicznej centrum 
wsi Łapanów.

Budowa boiska sportowego przy 
Szkole Podstawowej w Krygu jest 
uzupełniająca względem Odnowy 
centrum wsi Kryg.
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Interwencja Działania 6.3 jest komplementarna wewnętrznie 
wobec działań wspierających tworzenie systemów udostęp-
niania e-usług publicznych w zakresie m.in. ochrony zdrowia, 
które można realizować w Osi 1 MRPO. Dodatkowo, wsparcie 
to uzupełnia inwestycje prowadzące do rozwoju technologii 
medycznych w ramach Działania 5.2 MRPO. Program regional-
ny jest również uzupełnieniem programów krajowych, w któ-
rych m.in. można pozyskać środki na inwestycje w zakresie 
kupna sprzętu i remontu infrastruktury medycznej (PO IŚ) oraz 
na wsparcie projektów systemowych, pomagających w do-
skonaleniu kadr oraz upowszechnianiu integracji zawodowej 
i społecznej (PO KL).

 �  Ocena komplementarności – Schemat A 
Ochrona zdrowia

Dotychczas w Schemacie A zrealizowano 17 projektów 
obejmujących modernizację infrastruktury. W 13 wnioskach 
beneficjenci wskazali łącznie 81 projektów komplementar-
nych, w 4 odwoływano się jedynie do dokumentów strate-
gicznych, w tym Strategii Rozwoju Województwa Małopol-
skiego oraz planów wewnętrznych szpitali.

 Niemal wszystkie (78) projekty realizowane były ze środ-
ków innych niż fundusze spójności, w tym m.in.: środków 
krajowych (m.in. NFOŚiGW) oraz środków własnych. Je-
dynie 3 inwestycje finansowane były ze środków unijnych, 
ich zakres tematyczny był analogiczny do inwestycji finan-
sowanych ze środków krajowych i dotyczył:

 �  przebudowy i modernizacji poszczególnych oddziałów 
szpitala (termomodernizacje, wymiany okien, moder-
nizacje infrastruktury technicznej, w tym np. Moder-
nizacja bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem oraz 
zakup urządzeń medycznych dla Szpitala Powiatowego 
w Limanowej – wsparte w ramach ZPORR;

 �  zakupu specjalistycznego sprzętu – m.in. Zakup apa-
ratu RTG i USG oraz modernizacja Oddziału Intensywnej 
Terapii w Szpitalu w Krynicy Zdroju również dofinanso-
wane w ZPORR.

W jednym wniosku wskazano na przedsięwzięcie realizowa-
ne przy wsparciu instrumentu NSRO, jednak relacje pomię-
dzy modernizacją szpitala wspartą w ocenianym schemacie, 
a budową autostrady A4 jest wątpliwa.

Beneficjenci nie powołali się na żaden projekt komplemen-
tarny, realizowany przy wsparciu instrumentów NSRO, wy-
łączając przytaczaną powyżej budowę autostrady.

 �  Ocena komplementarności – Schemat B 
Opieka społeczna

W ramach Schematu B Działania 6.3 wsparciem obję-
to 22  inwestycje, dotyczące modernizacji, rozbudowy, 

adaptacji i budowy placówek świadczących opiekę społecz-
ną. We wszystkich wnioskach powoływano się na działania 
komplementarne, wskazując na łącznie 97 przedsięwzięć. 
Ponad 65% z nich zrealizowano bez wsparcia unijnego, 
25% dofinansowano z  instrumentów NSRO, a niecałe 
10% z programów perspektywy 2000–2006, z czego po-
łowę z SPO RZL.

Nie wszystkie deklaracje dotyczące projektów komplemen-
tarnych można uznać za trafne, w szczególności dotyczy 
to relacji pomiędzy Rozbudową Domu Pomocy Społecznej, a Bu-
dową sali gimnastycznej w LO lub Budową przeprawy na Dunajcu.

Wśród najczęściej wymienianych projektów komplemen-
tarnych znalazły się:

 �  projekty „miękkie”, polegające na akcjach aktywiza-
cyjnych i wspieraniu wejścia osób chorych i niepeł-
nosprawnych na rynek pracy – realizowane dzięki 
wsparciu SPO RZL oraz PO KL;

 �  doposażenia i prace remontowe w ośrodkach, zazwy-
czaj realizowane ze środków własnych;

 �  przystosowanie obiektów do potrzeb osób niepełno-
sprawnych, których źródłem finansowania był prze-
ważnie PFRON.

Za komplementarne przedmiotowo projekty w ramach 
okresu 2007–2013 uznaliśmy 15 przedsięwzięć, z cze-
go 4 realizowane były ze środków MRPO, a 11 z PO KL. 
Należały do nich przede wszystkim inwestycje polegające 
na projektach systemowych, przez co nie były one kom-
plementarne przestrzennie (PO KL). Wśród przedsięwzięć 
uzupełniających w ramach MRPO znalazły się inwestycje 
infrastrukturalne, w tym także dedykowane osobom nie-
pełnosprawnym (np. Droga Królewska dla niepełnosprawne-
go turysty). Komplementarność rozumiana jako bezpośred-
nie, wzajemne oddziaływanie prowadzące do zwiększenia 
efektów pojedynczych inwestycji dotyczyła tylko jednego 
projektu, tj. relacji pomiędzy Budową obiektu zamieszkania 
zbiorowego: Farmy Życia – ośrodka pobytu stałego, pracy, 
terapii i rehabilitacji osób dotkniętych autyzmem (z MRPO) 
oraz Organizacją modelu wsparcia w dziedzinie zatrudnie-
nia osób dorosłych z autyzmem (PO KL Poddziałanie 7.2.1 
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym).

 �  Ocena komplementarności – Schemat C 
Służby ratunkowe

Dotychczas w Schemacie C zrealizowano dwa projekty:

 �  Bezpieczna Małopolska – poprawa skuteczności 
działań małopolskich jednostek PSP poprzez zakup 
specjalistycznego sprzętu pożarniczego, którego 

beneficjentem jest Komenda Wojewódzka Państwo-
wej Straży Pożarnej w Krakowie;

 �  Zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby wzmac-
niania potencjału ratowniczego małopolskich strażaków 
– realizowany przez Związek Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Organizacje Straży Pożarnych powoływały się na łącznie 
12 inwestycji komplementarnych, które mają źródła finan-
sowania z programów obecnej i poprzedniej perspektywy 
finansowej, w tym 4 projekty transgraniczne, realizowane 
w ramach INTERREG IIIA, m.in. Budowę transgranicznej 
sieci łączności radiowej dla potrzeb reagowania kryzysowego 
na polsko-słowackim pograniczu.

Projekty komplementarne miały przeważnie charakter:

 �  systemowy, np. Bezpieczne Południe – rozbudowa syste-
mu ratownictwa drogowego na ciągach komunikacyjnych 
Polski Południowej;

 �  sieciowy, np. inicjatywy w ramach Działania 8.1 oraz 
INTERREG; dotyczące np. poprawy skuteczności 
działań Państwowej Straży Pożarnej (Budowa tran-
sgranicznej sieci łączności radiowej dla potrzeb reago-
wania kryzysowego na polsko-słowackim pograniczu 
z INTERREG);

 �  szkoleniowy, np. Pompier i ogniomistrz – adaptacja fran-
cuskich wzorców szkoleniowych na potrzeby małopolskich 
jednostek ratowniczych.

Spośród 4 projektów wspartych w obecnej perspektywie 
finansowej, jako komplementarne przestrzennie oceniliśmy 
2 inwestycje, m.in. Małopolską inicjatywę na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa w europejskich regionach. Projekty finanso-
wane ze źródeł PO IŚ miały jedynie charakter przedmioto-
wy i dotyczyły Rozbudowy systemu ratownictwa drogowego 
na ciągach komunikacyjnych Polski Południowej, dlatego ich 
komplementarność ma głównie wymiar przedmiotowy. 
W przypadku 3 projektów stwierdziliśmy występowanie 
efektu synergii.

Tytuł 
projektu

Rozbudowa i modernizacja  
Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży  

Niepełnosprawnej Intelektualnie w Tarnowie

Instalacja kolektorów słonecznych  
w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży  

Niepełnosprawnej Intelektualnie w Tarnowie
Beneficjent Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Prowincja Krakowska – Dom Pomocy Społecznej w Tarnowie
Program MRPO
Działanie Działanie 6.3 Schemat B Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, 

w tym socjalnego i zdrowotnego
Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza 

i zwiększenie wykorzystania OZE
Okres 
realizacji 11.01.2007 – 30.09.2010 20.09.2010 – 17.12.2010

Kontekst Ustawa o polityce społecznej z 2006 r. wprowadziła nowe przepisy w zakresie standardów usług świadczonych przez obiekty pomo-
cy społecznej. Większość tego typu ośrodków w chwili wejścia ustawy nie spełniała tych norm – co wymusiło przeznaczenie dużych 
nakładów finansowych na modernizację budynków i ich wyposażenia, zwiększenie oferty zajęć terapeutycznych oraz zatrudnienie wy-
kwalifikowanego personelu. Nie wszystkie JST stać było na dofinansowanie DPS-ów, zwłaszcza, że kryzys finansowy w 2008 r. znacząco 
uszczuplił przewidywane dochody polskich samorządów. Stawiało to regionalną opiekę społeczną w trudnej sytuacji, zwłaszcza, że popyt 
na jej usługi stale rósł. Przykładowo, w chwili złożenia wniosku o dofinansowanie przez Tarnowski DPS, na miejsce w ośrodku czekało już 
500 osób. Perspektywa każdej modernizacji równała się dylematowi – czy przeznaczyć środki własne na utrzymanie wszystkich pacjen-
tów, czy na inwestycję w konieczny remont infrastruktury – do chwili spełnienia norm DPS nie mógł podnosić opłat za pobyt. Skutkowało 
to przenoszeniem części pacjentów w inne rejony Polski, pogłębianiem się ich poczucia wykluczenia i wyobcowania.

Innym problemem, z jakim borykał się tarnowski DPS były wysokie opłaty za koszty ponoszone na przygotowanie ciepłej wody użytko-
wej. Nie był on w stanie sfinansować z własnych środków prac modernizacyjnych, jednocześnie dalsze użytkowanie kotłów gazowych 
niosło za sobą rosnące konsekwencje – zarówno ekologiczne, jak i finansowe. Dlatego beneficjent, z uwagi na duży i stosunkowo rów-
nomierny pobór wody, korzystną architekturę obiektu oraz położenie w najcieplejszym i bardzo nasłonecznionym mieście – Tarnowie, 
zadecydował się zrezygnować z używania gazu kosztem wykorzystania technologii opartej o energię słoneczną.

Opis W ramach działania 6.3 B przeprowadzono prace modernizacyjne. Wybudowano kolejny budynek DPS na zasadzie plomby, łączącej dwa 
stare obiekty. Prócz tego zostały wykonane remonty budowlane, modernizacja instalacji technicznych, kotłowni. Zamontowano także 
dźwigi osobowe i wyposażono ośrodek w piec konwekcyjno-parowy, a także dwie pralnico-wirówki.

W trakcie okresu realizacji pierwszej inwestycji, beneficjent zdecydował się aplikować po raz drugi o środki MRPO – tym razem w ramach 
działania 7.2. Zakładało ono poprawę jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Komple-
mentarność

Przeprowadzenie modernizacji infrastruktury, która obniży straty energii przy jednoczesnym zainstalowaniu kolektorów słonecznych 
spowoduje dodatni efekt ekologiczny, a także zminimalizuje koszt utrzymania obiektu w zakresie opłat za ogrzewanie. Jak argumentuje 
beneficjent: Rozwiązanie swym zakresem obejmuje zarówno źródło wytwarzania ciepła jak i urządzenia do dystrybucji tej energii w budynkach 
współpracujące z nowo wykonaną instalacją wewnętrzną centralnej ciepłej wody użytkowej (c.w.u). wykonaną w ramach większego przedsię-
wzięcia realizowanego przez beneficjenta pod nazwą: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynków Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci 
i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia. Dzięki temu synergiczne działanie obu 
projektów świetnie wpisze się w realizację programów ochrony środowiska, wdrażanych w gminie Tarnów, stanowiąc także dobry przy-
kład komplementarności wewnętrznej – pomiędzy dwiema osiami MRPO.

Rodzaj komplementarności Przedmiotowa Wewnętrzna Przestrzenna Wewnętrzna

Ramka 5. Studium przypadku – infrastruktura pomocy społecznej
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4.5.4.  Działanie 6.4 Infrastruktura 
opieki nad dziećmi do lat 3

W okresie objętym ewaluacją nie zatwierdzono żadnego 
wniosku dotyczącego poprawy dostępu do infrastruktury 
opieki nad dziećmi do lat 3.

4.6.  Oś priorytetowa 7. Infrastruktura 
ochrony środowiska

4.6.1.  Działanie 7.1 Gospodarka wodno-ściekowa

Celem Działania 7.1 jest poprawa stanu środowiska naturalne-
go poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających 
się do wód i gleb, poprawę zaopatrzenia mieszkańców w wodę 
oraz optymalizację zużycia wody. Wsparcie przeznaczone 
może być na inwestycje dotyczące:

 �  budowy lub modernizacji urządzeń do odprowadzania 
i oczyszczania ścieków w aglomeracjach uwzględnio-
nych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych od 2000 do 15000 RLM;

 �  budowy lub modernizacji urządzeń zaopatrzenia 
w wodę i poboru wody.

Działanie 7.1 MRPO może być komplementarne przede 
wszystkim z interwencją PO IŚ, w którym można realizować 
analogiczne projekty dla aglomeracji powyżej 15000 RLM.

 � Ocena komplementarności – Działanie 7.1

W ramach Działania 7.1 podjęto realizację 31 projektów, 
których beneficjentami były przede wszystkim gminy. 

We wszystkich wnioskach beneficjenci powoływali się 
na przedsięwzięcia komplementarne, wymieniając ich łącz-
nie 134. Ponad 40% z nich zrealizowanych zostało przy 
pomocy środków publicznych, głównie WFOŚiGW. Niemal 
tyle samo dofinansowanych zostało w programach perspek-
tywy finansowej 2000–2006, natomiast nieco poniżej 20% 
w obecnej perspektywie.

W przypadku 7 wskazywanych przedsięwzięć komplemen-
tarnych, nie można było się zgodzić z deklaracjami benefi-
cjentów, dotyczy to m.in. inwestycji polegającej na adaptacji 
remizy do pełnienia funkcji kulturalnych, czy remontu wiejskiego 
domu kultury, jako uzupełniających w stosunku do budowy 
oczyszczalni ścieków.

Wśród szczególnie często wymienianych inwestycji kom-
plementarnych znalazły się:

 �  budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągo-
wej, np. projekt Kompleksowej rehabilitacji i moderni-
zacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla Uzdrowiska 
Szczawnica;

 �  przedsięwzięcia z zakresu likwidacji odpadów, np. Za-
mknięcie składowiska odpadów – rekultywacja składowiska 
odpadów komunalnych stare w Białej Niżnej gmina Grybów.

Analogicznie jak w przypadku większości projektów z za-
kresu infrastruktury sieciowej, również przedsięwzięcia 
deklarowane jako komplementarne przez beneficjentów 
Działania 7.1 uznać można za uzupełniające się nie tyl-
ko przedmiotowo, ale i przestrzennie, czego przykładem 
może być Rozbudowa i modernizacja ujęć i stacji uzdatniania 
wody dla miasta Szczawnica z elementami ochrony środo-
wiska względem Kompleksowej rehabilitacji i modernizacji 

sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w tym mieście. Z uwagi 
na zakres interwencji można uznać, że realizacja zarówno 
projektów bazowych, jak i komplementarnych przyczyni się 
do wytwarzania wartości dodanej.

4.6.2.  Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza 
i zwiększenie wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii

Projektując interwencję w ramach Działania 7.2 autorzy Pro-
gramu chcieli, aby przyczyniła się ona do osiągania celu sfor-
mułowanego jako spełnienie norm jakości powietrza atmos-
ferycznego przez redukcję emisji zanieczyszczeń oraz wzrost 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Realizacji tego celu 
służą trzy typy projektów:

 �  prace inwestycyjne dotyczące systemów ciepłowni-
czych i wyposażenia ich w instalacje ograniczające emi-
sję zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza;

 �  przekształcenie istniejących systemów ogrzewania 
obiektów użyteczności publicznej w systemy bar-
dziej przyjazne dla środowiska, np. wymiana urządzeń 
ciepłowniczych;

 �  wykorzystanie OZE – rozwój infrastruktury do pro-
dukcji i przemysłu i energii odnawialnej.

Zakres przedsięwzięć objętych wsparciem w Działaniu 7.2 
MRPO może być komplementarny do wszelkich inicjatyw 
mających na celu rozwój i zwiększenie wykorzystywania 
OZE, realizowanych głównie w PO IŚ. Ponadto, w ramach 
Osi 2 MRPO przedsiębiorcy mają możliwość sfinansowania 
ekologicznych rozwiązań w zakresie używanej technologii.

 � Ocena komplementarności – Działanie 7.2

W ramach Działania 7.2 beneficjenci podjęli realizację 50 in-
westycji. W niemal wszystkich (48) wnioskach wskazywano 
na projekty komplementarne, z których jedynie 24% wspar-
tych zostało ze środków obecnej (58) i poprzedniej (17) 
perspektywy finansowej. Ponad 75% przedsięwzięć kom-
plementarnych zrealizowano przy pomocy innych źródeł, 
przede wszystkim krajowych środków publicznych, m.in. 
z NFOŚiGW oraz Ekofunduszu.

Większość inwestycji realizowanych przy wsparciu instru-
mentów NSRO trudno uznać za faktycznie komplementar-
ne. Wśród 34 tego typu projektów wymienić można m.in. 
produkt turystyczny Jurajski Raj w Gminie Zabierzów, któ-
ry wskazuje się jako powiązany z Montażem kolektorów 
słonecznych w Ośrodku Terapeutyczno-Rehabilitacyjnym dla 
Osób Niepełnosprawnych. Beneficjenci stosunkowo często 
powoływali się na inwestycje świadczące o ich doświadcze-
niu w realizacji projektów bądź inwestycje wzmacniające 
potencjał turystyczny regionu.

Wśród przedsięwzięć komplementarnych dominowały 3 ro-
dzaje inicjatyw:

 �  termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej, 
np. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Swojczanach;

 �  inne inwestycje wspomagające infrastrukturę tech-
niczną, np. montaż pomp ciepła w szkole Podstawo-
wej nr 2 oraz Gimnazjum w Miechowie;

 �  inwestycje w OZE, szczególnie geotermię podhalań-
ską, np. Basen geotermalny na Polanie Szymoszkowej 
w Zakopanem.

Ponieważ celem działania jest poprawa środowiska natural-
nego, wszystkie inwestycje do niej prowadzące można uznać 
za komplementarne nie tylko przedmiotowo, ale i prze-
strzennie. Dotyczy to projektów realizowanych w samym 
MRPO, jak i w innych programach obecnej perspektyw, 
w tym PO IŚ (11 projektów, polegających np. na budowie 
małych elektrowni wodnych lub wiatrowych). Za działania 
prowadzące do powstania efektu synergii uznać można 
około połowę projektów. Przykładem może być Budowa 
jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej przy wy-
korzystaniu energii biogazu dla TYMBARK-MWS Sp. z o.o. oraz 
Budowa trzech elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 4,5 MW 
w Stypułowie gm. Kożuchów.

4.6.3. Działanie 7.3 Gospodarka odpadami

Głównym celem Działania 7.3 jest wprowadzenie zgodnych 
z normami europejskimi systemów odzysku i unieszkodliwia-
nia odpadów komunalnych. Najczęściej występujące typy 
wspieranych przedsięwzięć zostały przypisane do nastę-
pujących rodzajów:

 �  inwestycje dotyczące sortowni, kompostowni odpadów,
 �  modernizacja i rozbudowa istniejących składowisk 

odpadów komunalnych,
 � zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów,
 � wdrażanie systemów selektywnej zbiórki,
 �  zbiórka i likwidacja odpadów niebezpiecznych, a także 

dzikich wysypisk i mogilników.

Interwencja w ramach Działania 7.3 może być komplemen-
tarna do inwestycji realizowanych zarówno w MRPO, jak 
i w programach krajowych, w szczególności PO IŚ, Działa-
nie 2.1 zakłada m.in. kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu 
gospodarki odpadami komunalnymi. Także w ramach PROW 
przewidziano środki na inicjatywy polegające na tworzeniu sys-
temu zbioru, segregacji oraz wywozu odpadów komunalnych.

 � Ocena komplementarności – Działanie 7.3

Dofinansowanie w ramach Działania 7.3 uzyskało 17 pro-
jektów, których beneficjentami były przede wszystkim 

Komplementarność przedmiotowa i przestrzenna
Wewnętrzna Zewnętrzna

10 8
Przykłady projektów komplementarnych

Rozbudowa systemu odbioru ścieków i zaopatrzenia mieszkańców w wodę 
pitną w miejscowości Grybów jest jednym z działań nakierowanych 
na ograniczenie zanieczyszczeń środowiska naturalnego, do których 
należy również Zamknięcie składowiska odpadów – rekultywacja skła-
dowiska odpadów komunalnych stare w Białej Niżnej gmina Grybów.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową w miejsco-
wości Szczepanowice to jedno z przedsięwzięć prowadzących do po-
prawy jakości wody na obszarze objętym projektem, który uzupeł-
nia m.in. inwestycja z PROW Poprawa zaopatrzenia gminy Pleśna w wodę 
w miejscowościach Lichwin, Szczepanowice, Świebodzin i Woźniczna.

Komplementarność przedmiotowa Komplementarność przestrzenna
Wewnętrzna Zewnętrzna Wewnętrzna

4 11 4
Przykłady projektów komplementarnych

Budowa nowej siedziby Zespołu Placówek Opie-
kuńczo-Wychowawczych w Nowym Sączu jest 
komplementarna wobec Przebudowy i mo-
dernizacji historycznych placówek oświatowych 
na Starym Mieście w Nowym Sączu jako spójna 
oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży.

Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 
typu socjalnego – Dom Dziecka jest komplemen-
tarna przedmiotowo wobec projektu PO KL 
(Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie ak-
tywnej integracji przez powiatowe centra pomocy 
rodzinie) W stronę niezależności i samodzielności.

Budowa nowej siedziby Zespołu Placówek Opie-
kuńczo Wychowawczych w Nowym Sączu jest 
uzupełniająca względem Przebudowy, moderni-
zacji i rozwoju infrastruktury Miejskiego Ośrod-
ka Kultury – Samorządowej Instytucji Kultury.
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jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki odpowie-
dzialne za wywóz śmieci. W 13 wnioskach beneficjenci 
powoływali się na inwestycje komplementarne, wskazując 
ich łącznie 104, w 4 przypadkach ograniczono się do zgod-
ności z planami gospodarki odpadami. Zdecydowaną więk-
szość (89) przedsięwzięć uzupełniających realizowano bez 
udziału środków unijnych. Zaledwie nieco ponad 10% z nich 
zostało dofinansowanych z funduszy UE.

Dwukrotnie deklaracje beneficjentów na temat projektów 
komplementarnych ocenione zostały jako nietrafne. Doty-
czy to związków pomiędzy zamknięciem składowiska odpa-
dów, a budową hali sportowej lub relacji pomiędzy usuwaniem 
azbestu, a produktem turystycznym.

Projekty ocenione jako komplementarne uzupełniają się 
zarówno w wymiarze przedmiotowym jak i przestrzen-
nym. Dotyczy to zarówno wymiaru wewnętrznego, jak 
i zewnętrznego komplementarności. Za przykład może 
posłużyć komplementarność projektu polegającego na Re-
kultywacji składowiska odpadów komunalnych Białej Niżnej 
względem Budowy kanalizacji sanitarnej. Obydwa przed-
sięwzięcia przyczyniają się do zmniejszenia antropopresji 
na środowisko naturalne w gminie. Wszystkie projekty 
komplementarne, za wyjątkiem Ścieżki przyrodniczo-leśnej 
„Modrzewie” można ocenić także jako generujące wartość 
dodaną w połączeniu z projektem bazowym.

4.6.4.  Działanie 7.4 Poprawa bezpieczeństwa 
ekologicznego oraz ochrona przed 
skutkami klęsk żywiołowych

Głównym celem Działania 7.4 jest wzmocnienie stanu bezpie-
czeństwa ekologicznego oraz poprawa bilansu wodnego wojewódz-
twa w celu podniesienia bezpieczeństwa życia jego mieszkańców 
oraz ochrony środowiska. Interwencja objęła 6 typów projektów:

 �  budowę i modernizację zbiorników małej retencji 
(poniżej 10 mln m³), polderów oraz rekultywację 
zbiorników wodnych;

 �  budowę oraz modernizację wałów przeciwpowo- 
-dziowych;

 �  renaturyzację i rewitalizację cieków wodnych, a tak-
że renaturalizację obszarów wodno-błotnych w celu 
poprawy bilansu wodnego z uwzględnieniem potrzeb 
ochrony przeciwpowodziowej i ochrony przyrody;

 �  odbudowę naturalnej retencji poprzez odtworzenie te-
renów zalewowych, zalesienie redukujące spływ wody;

 �  tworzenie i rozwijanie systemów monitorowania 
i ostrzegania przed klęskami żywiołowymi w tym wy-
posażenie magazynów przeciwpowodziowych;

 �  umocnienie i  regulację koryt rzek i  potoków dla 
ograniczenia skutków powodzi w terenach górskich 
i podgórskich.

Interwencje podjęte w ramach MRPO mają uzupełniać dzia-
łania PO IŚ, polegające na budowie systemów małej reten-
cji, wspieraniu działań regulacji naturalnej, odprowadzeniu 
wód opadowych i roztopowych, a także działania PROW 
(Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem 
i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa oraz Odtwarzanie po-
tencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz 
wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych) i PO Ryby.

 � Ocena komplementarności – Działanie 7.4

W okresie objętym ewaluacją w Działaniu 7.4 zrealizowa-
no 2 projekty z IWPK, tj. Rekultywacja zbiorników Czchów- 
-Rożnów (beneficjent: Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego 
w Gródku nad Dunajcem) oraz Zbiornik Skrzyszów na potoku 
Korzeń w gminie Skrzyszów (beneficjent: Województwo Ma-
łopolskie). Jedynie w pierwszym przypadku beneficjent wy-
kazał we wniosku na komplementarność, wypisując 3 uzu-
pełniające przedsięwzięcia, dotyczące:

 �  powstrzymania degradacji ekologicznej zespołu zbior-
ników wodnych Rożnów Czchów – dwuetapowy pro-
jekt realizowanych ze środków publicznych;

 �  zagospodarowania zrekultywowanych terenów na le-
wym brzegu jeziora Rożnowskiego w miejscowości 
Tęgoborze – projekt wsparty w ramach SAPARD.

Projekty zrealizowane ze środków publicznych oraz SA-
PARD są komplementarne zarówno przedmiotowo, jak 
i przestrzennie wobec wnioskowanego przedsięwzięcia.

4.7.  Oś priorytetowa 8. Współpraca 
międzyregionalna

4.7.1.  Działanie 8.1 Promocja Małopolski 
na arenie międzynarodowej

W ramach MRPO przewidziano możliwość finansowania pro-
jektów z różnych obszarów: od edukacji, przez przedsiębior-
czość, infrastrukturę drogową, turystyczną, energetyczną, 
po działania prowadzące do wyrównania różnic wewnątrzre-
gionalnych. Celem tych inicjatyw jest stworzenie odpowied-
nich warunków dla dynamizacji rozwoju społeczno-gospo-
darczego Małopolski. Uzupełnieniem tych działań mają być 
projekty promocyjne, zwiększające rozpoznawalność regionu 
w przestrzeni europejskiej jako partnera społecznego i go-
spodarczego. Interwencja w ramach Działania 8.1 obejmuje:

 �  wizerunkowe kampanie promocyjne regionu i  jego 
walorów;

 �  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);

 � kampanie public relations;

 � organizacja zagranicznych prezentacji promocyjnych;

 �  prezentacja oferty regionu na  zagranicznych im-
prezach promocyjnych o  charakterze targowym 
i wystawienniczym;

 �  badania marketingowe z zakresu postrzegania regionu 
i jego walorów na rynkach zagranicznych;

 �  prezentacje i wydarzenia promocyjne na terenie KOM, 
skierowane do szerokiego kręgu odbiorców, w szcze-
gólności zagranicznych.

Przedsięwzięcia te są komplementarne m.in. w stosunku 
do  inwestycji skierowanych na rozwój potencjału tury-
stycznego i wzmocnienie oferty kulturalnej województwa 
(Działania Osi 3 MRPO) oraz analogicznych działań promo-
cyjnych realizowanych w programach krajowych, możliwych 
do realizacji w PO IG.

 � Ocena komplementarności – Działanie 8.1

W okresie objętym ewaluacją w Działaniu 8.1 podjęto reali-
zację 13 przedsięwzięć, które można podzielić na:

 �  projekty dotyczące promocji gospodarczej regio-
nu – realizowane przez Małopolską Agencję Rozwoju 
Regionalnego (łącznie 4 inwestycje);

 �  promocję oferty turystyczno-kulturowej regionu 
– których beneficjentami były Gmina Miejska Kraków, 
Województwo Małopolskie, instytucje kultury (2) 
oraz Małopolska Organizacja Turystyczna (łącznie 
6 projektów);

 �  eventy promocyjne – realizowane przez instytucje 
kultury, których podstawowym elementem była orga-
nizacja wydarzenia kulturalnego promującego region.

W każdym wniosku beneficjenci wskazywali na projek-
ty komplementarne w stosunku do ocenianego. Niemal 
wszystkie z nich zostały ocenione jako rzeczywiście po-
wiązane tematycznie. Zdecydowanie najwięcej tego typu 
inwestycji realizowanych było w obecnej perspektywie 
w ramach MRPO.

Projekty komplementarne realizowane w MRPO podzielić 
można na 3 typy przedsięwzięć:

Tytuł 
projektu Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,8 MW w Wierz-

chosławicach – Etap I

Ograniczenie niskiej emisji i gazów cieplarnianych poprzez 
wykorzystanie energii słonecznej  

w Gminie Wierzchosławice

Beneficjent „Energia Wierzchosławice” Sp. z o.o. Gmina Wierzchosławice

Program MRPO PO IŚ

Działanie Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie  
wykorzystywania odnawialnych źródeł energii

Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych

Okres 
realizacji 01.06.2010 – 20.04.2011 2008–2012

Kontekst Województwo Małopolskie należy do regionów o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Polsce. Jednak tutejsze gminy należą do pio-
nierów w dziedzinie pilotażowych instalacji pozyskujących energię z odnawialnych źródeł – m.in. geotermalnych (np. Biały Dunajec, An-
tałówka). W trosce o zachowanie szczególnie cennych terenów ekologicznych (obszar Natura 2000 „Dolny Dunajec”) podtarnowska 
gmina Wierzchosławice od kilku lat konsekwentnie realizuje program ograniczania niskiej emisji, sięgając po fundusze polityki spójności.

Opis W programie Ograniczenia niskiej emisji i emisji gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie energii słonecznej w systemach kolektorów cieczo-
wych dla potrzeb wytwarzania ciepłej wody użytkowej w wybranych gospodarstwach Gminy Wierzchosławic, dofinansowanym z PO IŚ wzięło 
udział ponad 1700 gospodarstw. Widząc skalę zainteresowania OZE oraz społeczne zainteresowanie energią słoneczną, kolejnym kro-
kiem gminy, mającym przyczynić się do poprawy jakości życia w gminie była decyzja o wybudowaniu największej elektrowni słonecznej 
w Polsce. Łącznie zajmuje ona powierzchnię 2 ha, a na jej terenie zainstalowanych jest 4167 ogniw fotowoltaicznych, dających moc 1 MW. 
Projekt zakładał także podłączenie instalacji do wytwarzania energii elektrycznej oraz jej przesyłanie do sieci publicznej.

Komple-
mentarność

Zarówno jeden, jak i drugi projekt pozwoliły ograniczyć zakup energii z Zakładu Energetycznego Tauron w Tarnowie, wytwarzanej w opar-
ciu o węgiel i gaz, przez co przyczyniły się do poprawy jakości powietrza. Efektem dodanym interwencji jest nie tylko zmniejszenie emisji 
dwutlenku węgla, ale także ukształtowanie pozytywnych postaw społecznych, a także wizerunku gminy ekologicznej. Przedsięwzięcie po-
legające na budowie farmy fotowoltaicznej, finansowane z działania 7.2 MRPO można zatem uznać za komplementarne zewnętrznie wo-
bec wcześniejszej interwencji PO IŚ. Należy zwrócić także uwagę, że projekty realizowane są przez dwóch różnych beneficjentów (duże 
przedsiębiorstwo oraz JST).

Rodzaj komplementarności Przedmiotowa Zewnętrzna Przestrzenna Zewnętrzna

Ramka 7. Studium przypadku – zwiększenie wykorzystania OZE
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 �  innych inicjatyw dotyczących wydarzeń kultural-
nych i promocji turystycznej, w tym festiwali m.in. 
Krakowskie Noce, Festiwal Muzyki Filmowej w Krako-
wie, Rzecz Małopolska. Etno-dizajn Festiwal oraz akcji 
np. Poznaj krainę dwóch rzek. Poznaj Małopolskę;

 �  infrastruktury instytucji kultury, w szczególności pro-
jektów realizowanych w Działaniach 3.3 oraz 5.2 MRPO;

 �  promocji gospodarczej Małopolski – projektów 
realizowanych w Osi 8 przez MARR.

W Działaniu 8.1 komplementarność najczęściej przybiera-
ła wymiar wewnętrzny, z uwagi na charakter interwencji 
większość projektów została ponadto uznana za komple-
mentarne przestrzennie. Co więcej, ponad 70% projek-
tów oceniono jako bezpośrednio powiązanych. Przy czym 
w przypadku tego Działania, komplementarność bezpo-
średnia rozumiana jest jako realizacja akcji promocyjnych 
dotyczących danej dziedziny, np. kultury lub gospodarki, 
prowadzących do zwiększenia rozpoznawalności regionu.

4.7.2.  Działanie 8.2 Budowanie pozycji Małopolski 
w europejskich sieciach współpracy

Celem Działania 8.2 jest stworzenie odpowiednich warun-
ków umożliwiających wzrost konkurencyjności i atrakcyj-
ności Małopolski na rynku krajowym i międzynarodowym, 

w tym wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarcze-
go poprzez aktywny udział Województwa Małopolskiego 
w działaniach realizowanych w europejskich sieciach współ-
pracy. Beneficjentami działania mogą być przedstawiciele 
różnych środowisk, związanych m.in. z kulturą, edukacją, 
turystyką, gospodarką, ochroną środowiska i ochroną zdro-
wia. Dofinansowanie obejmuje:

 � organizację wizyt studyjnych;

 �  organizację staży, szkoleń, konferencji, warsztatów 
w celu wymiany doświadczeń i podniesienia kompe-
tencji uczestników;

 �  wypracowanie modeli/wytycznych/strategii w opar-
ciu o poznane, w ramach projektu, rozwiązania za-
graniczne, gotowych do wdrożenia na gruncie pol-
skim przez zainteresowane podmioty/instytucje 
z terenu Małopolski;

 �  wymianę grup młodzieży ze szkół małopolskich różne-
go szczebla oraz organizacji z sektora pozarządowego 
prowadzącą do wzmocnienia więzi europejskich oraz 
poznania tradycji, kultury i zwyczajów partnerów;

 �  utworzenie nowych sieci współpracy/przystępowanie 
do już istniejących sieci (spotkania organizacyjne, okre-
ślenie zasad i celów funkcjonowania sieci, utworzenie 

platformy wymiany informacji, w szczególności utwo-
rzenie strony internetowej);

 �  animowanie pracy sieci, np. poprzez organizację wy-
staw, spotkań, warsztatów, seminariów.

Interwencja w ramach Działania 8.2 jest komplementarna 
w stosunku do inicjatyw realizowanych zarówno w MRPO, 
w szczególności działań zmierzających do rozwoju turystyki, 
potencjału badawczo-naukowego Krakowa oraz współpracy 
pomiędzy instytucjami kultury. Analogiczne przedsięwzięcia 
realizowane mogą być również w innych programach, przy 
czym w PO IG ograniczono zakres tematyczny wsparcia 
do turystyki i promocji gospodarczej.

 � Ocena komplementarności – Działanie 8.2

W okresie objętym ewaluacją w Działaniu 8.2 zrealizowano 
łącznie 19 projektów, wśród których dominują inwesty-
cje związane z kulturą, dotyczące wydarzeń kulturalnych 
lub realizowane przez instytucje kultury (niemal poło-
wa przedsięwzięć). W dalszej kolejności są to: turystyka 
i ochrona środowiska, bezpieczeństwo i funkcjonowanie 
administracji publicznej oraz ochrona zdrowia wraz z no-
woczesnymi technologiami.

We wszystkich projektach zadeklarowano występowanie 
komplementarności, wskazując łącznie 100 przedsię-
wzięć, z których przeszło 80% jest rzeczywiście powią-
zanych tematycznie z ocenianymi wnioskami. Jako dzia-
łania niekomplementarne oceniliśmy projekty z zakresu 
współpracy realizowane przez podmioty reprezentujące 
zupełnie różne środowiska (np. ochronę zdrowia i kul-
turę) oraz przedsięwzięcia infrastrukturalne, nie mające 
związku z budowaniem sieci współpracy, jak np. przebu-
dowa siedziby uczelni.

Niemal połowa przedsięwzięć komplementarnych finanso-
wana była ze środków innych niż fundusze unijne, w tym 
programów i grantów ministerialnych (np. Ministerstwa Kul-
tury), w wielu przypadkach nie można było zidentyfikować 
źródła finansowania wskazanych działań.

Zakres tematyczny projektów komplementarnych był sto-
sunkowo szeroki, obejmując z  jednej strony inne działa-
nia realizowane w sieciach współpracy, z drugiej projekty 
badawczo- rozwojowe i eventy kulturalne powiązane te-
matycznie z zakresem ocenianego przedsięwzięcia, w tym:

 �  inicjatywy realizowane w sieciach współpracy, 
np. Budowanie koalicji i sieci partnerskiej na rzecz pro-
mocji odnawialnych źródeł energii, czy Europejska Sieć 
Prewencji Kryminalnej;

 �  uczestnictwo w sympozjach i różnego rodzaju 
forach, np. Polskim Forum Kultury Samorządowej;

 �  inicjatywy instytucji kultury, w szczególności eventy 
kulturowe – realizowane przy wsparciu MRPO;

 �  projekty badawczo-rozwojowe – dofinansowywa-
ne w PO IG, np. projekt Nowe, przyjazne dla środowi-
ska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców 
odnawialnych, komplementarny z Budowaniem Sie-
ci współpracy na rzecz promocji Odnawialnych Źródeł 
Energii – BUS OZE.

Komplementarność interwencji realizowanej w obecnej per-
spektywie finansowej ma w większości przypadków wymiar 
wewnętrzny, co więcej około połowa z nich uzupełnia się 
również w wymiarze przestrzennym. Nieco ponad 30% 
inwestycji można ocenić jako bezpośrednio powiązanych 
i prowadzących do zwiększenia efektów ich oddziaływania. 

Tytuł 
projektu Invest in Małopolska Promocja Małopolskiej 

Oferty Eksportowej Business in Małopolska Business in Małopolska – 
Inwestycja w przyszłość

Beneficjent Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
Program MRPO
Działanie Działanie 8.1 Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej
Okres 
realizacji 1.09.2008 – 31.12.2009 1.10.2008 – 31.12.2009 1.06.2010 – 31.03.2011 1.01.2011 – 31.12.2012

Kontekst Przyciąganie inwestorów zewnętrznych to jeden z kluczowych warunków rozwoju gospodarczego. Rosnąca konkurencyjność 
europejskich miast i regionów oraz związane z tym rosnące oczekiwania inwestorów wymuszają podejmowanie działań zwięk-
szających atrakcyjność Małopolski jako miejsca, w którym warto lokować inwestycje. Województwo znajduje się w relatywnie 
dobrej sytuacji gospodarczej, jednak dla zwiększenia rozpoznawalności jego marki i napływu inwestorów konieczne jest prowa-
dzenie szeroko zakrojonych akcji promocyjnych. Zwiększenie efektywności tych działań wymaga spójnej koncepcji marketingo-
wej, z tego powodu Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego podejmuje szereg inicjatyw, których celem jest wzrost napływu 
inwestycji oraz wzrost rozpoznawalności małopolskich firm na arenie krajowej i międzynarodowej.

Opis Projekty realizowane przez MARR obejmują szerokie spektrum inicjatyw od promocji Małopolski jako miejsca lokowania bezpo-
średnich inwestycji zagranicznych, przez wsparcie małopolskich eksporterów, po działania o charakterze wizerunkowym. Inicjaty-
wy Invest in Małopolska, Business in Małopolska oraz Business in Małopolska – Inwestycja w przyszłość, skupiają się w głównej mierze 
na stworzeniu i utrwaleniu wizerunku województwa jako atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji (m.in. dzięki stworzeniu 
logotypu i strony internetowej), organizacji i uczestnictwie w konferencjach oraz stworzeniu i promowaniu oferty inwestycyjnej, 
łącznie z bazą danych na temat terenów inwestycyjnych oraz przygotowaniu oferty eksportowej, która jest głównym celem projek-
tu Promocja Małopolskiej Oferty Eksportowej.

Komple-
mentarność

Wszystkie powyższe przedsięwzięcia stanowią kolejne etapy działań marketingowych, wspólnie prowadzących do zwiększenia 
rozpoznawalności województwa i utrwalenia jego wizerunku jako atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji oraz regionu 
o bogatej ofercie eksportowej. Spójna koncepcja i ciągłość działań dają szansę na zwiększenie efektów każdego kolejnego przed-
sięwzięcia, a tym samym podnoszą skuteczność podejmowanych starań.

Rodzaj komplementarności Przedmiotowa Wewnętrzna Przestrzenna Wewnętrzna

Ramka 8. Studium przypadku – promocja gospodarcza Małopolski 

Komplementarność przedmiotowa Komplementarność przestrzenna
Wewnętrzna Zewnętrzna Wewnętrzna Zewnętrzna

24 7 16 3
Przykłady projektów komplementarnych

Przykładem komplementarno-
ści wewnętrznej są  działania 
nakierowane na rozwój oferty 
uzdrowiskowej (projekty infra-
strukturalne z Osi 3), promo-
wane w ramach projektu Rozwój 
i promocja Małopolskiego Produktu 
Uzdrowiskowego w ramach krajo-
wych i europejskich sieci współpra-
cy (Działanie 8.2).

Komplementarność zewnętrzna 
obejmuje projekty badawczo- 
-rozwojowe wsparte w PO IG 
(np. Sieć certyfikowanych labora-
toriów oceny efektywności energe-
tycznej i automatyki budynków), 
których zakres tematyczny po-
krywa się z działalnością danej 
sieci współpracy (np. Budowanie 
Sieci współpracy na rzecz promo-
cji Odnawialnych Źródeł Energii 
– BUS OZE).

Analogicznie, jak w przypadku 
Działania 8.1, jako komplemen-
tarne przestrzennie oceniliśmy 
inicjatywy promocyjne i even-
ty kulturalne realizowane w in-
nych Działaniach Programu, 
których beneficjenci rozwijają 
swoją działalność poprzez udział 
w międzynarodowych sieciach 
współpracy, np.: PHOTO PROXI-
MA (Działanie 8.2) i Małopolska. 
Passage obligé (Działanie 8.1) re-
alizowane przez Muzeum Etno-
graficzne im. Seweryna Udzieli 
w Krakowie.

Komplementaność zewnetrzna 
obejmuje m.in. projekty Mało-
polska inicjatywa na rzecz popra-
wy bezpieczeństwa w europejskich 
regionach (MRPO) oraz Bezpiecz-
ne Południe – rozbudowa systemu 
ratownictwa drogowego na  cią-
gach komunikacyjnych Polski po-
łudniowej (PO IŚ), realizowane 
przez Państwową Straż Pożar-
ną. W obu przypadkach przed-
sięwzięcia mają doprowadzić 
do wymiany doświadczeń oraz 
poprawy bezpieczeństwa na ob-
szarze całego województwa.
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Działania MRPO 
2007–2013 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2

1.1  Poprawa jakości usług 
edukacyjnych

X X X

1.2  Rozwój społeczeństwa 
informacyjnego

X X X X X

3.1  Rozwój infrastruktury 
turystycznej

X X X X X X X

3.2  Rozwój produktu dzie-
dzictwa kulturowego

X X

3.3  Instytucje kultury X X

4.1  Rozwój infrastruktury 
drogowej

X X

4.2  Zwiększenie roli trans-
portu zbiorowego w ob-
słudze regionu

X

4.3  Tworzenie i rozwój stref 
aktywności gospodarczej

5.1  Krakowski Obszar Me-
tropolitalny jako ważny 
węzeł europejskiej prze-
strzeni badawczej

X X X X

5.2  Rozwój funkcji  
metropolitalnych  
Krakowskiego Obszaru 
Metropolitalnego

X X X X

5.3  Rozwój zintegro-
wanego transportu 
metropolitalnego

X

6.1  Rozwój miast X X X X X

6.2  Rozwój obszarów 
wiejskich

X X X X

6.3  Poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców, w tym so-
cjalnego i zdrowotnego

X X X

6.4  Infrastruktura opieki nad 
dziećmi do lat 3

X X X X

7.1  Gospodarka 
wodno-ściekowa

X

7.2  Poprawa jakości powie-
trza i zwiększenie wyko-
rzystania odnawialnych 
źródeł energii

X

7.3  Gospodarka odpadami X

7.4  Poprawa bezpieczeń-
stwa ekologicznego oraz 
ochrona przed skutkami 
klęsk żywiołowych

8.1  Promocja Mało-
polski na arenie 
międzynarodowej

X X X

8.2  Budowanie pozycji Ma-
łopolski w europejskich 
sieciach współpracy

X X

Tabela 2 Komplementarność wewnętrzna MRPO*

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji programowej

* Pogrubieniem oznaczono działania, pomiędzy którymi zdiagnozowano problemy z demarkacją wewnętrzną.

Przede wszystkim dotyczy to uczestnictwa beneficjentów 
w różnych sieciach współpracy.

5.  Ocena mechanizmów zapewniania 
komplementarności i demarkacji 
interwencji w ramach MRPO

W MRPO zapewnieniu komplementarności służą 3 rodzaje 
mechanizmów, obejmujących swym zakresem każdy etap 
interwencji, poczynając od jej planowania, przez realizację, 
po koordynację:

 �  programowe – ich rolą jest z  jednej strony wska-
zanie wnioskodawcom, w jakich działaniach MRPO 
i innych programów mogą uzyskać wsparcie na inwe-
stycje komplementarne, z drugiej wymóc, a następnie 
umożliwić sprawdzenie deklaracji na temat komple-
mentarności danego projektu względem innych dzia-
łań, bądź zgodności z dokumentami strategicznymi 
i planistycznymi;

 �  proceduralne – mają za zadanie weryfikację i ocenę 
deklaracji zawartych we wnioskach;

 �  instytucjonalne – służą koordynacji wsparcia pomię-
dzy różnymi programami, w szczególności Regional-
nym Programem Operacyjnym (RPO) i regionalnym 
komponentem PO KL.

Analiza stosowanych mechanizmów zapewniania komple-
mentarności, uzupełniona o analizę wniosków o dofinanso-
wanie, wskazuje na pewne mankamenty każdego ze stoso-
wanych rozwiązań.

5.1. Mechanizmy programowe

5.1.1.  Ocena zapisów w kartach działań –  
komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami

W dokumentacji programowej zawarto informacje dotyczące 
komplementarności interwencji pomiędzy działaniami MRPO 
oraz innymi instrumentami NSRO. Zapisy te mają w głów-
nej mierze charakter informacyjny, dotyczący demarkacji 
wewnętrznej i zewnętrznej. W Uszczegółowieniu MRPO 
łącznie 156 razy wskazywano na zachodzące na siebie pola, 
otwierające potencjał występowania komplementarności.

 � Komplementarność wewnętrzna

Zapisy MRPO stosunkowo precyzyjnie określają, w jakich 
obszarach może zachodzić komplementarność wewnętrz-
na interwencji. W całym Programie wskazano na 55 takich 
pól, pozwalających na zwiększenie efektów interwencji, 
w szczególności:

 �  Oś 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa oparte-
go na wiedzy – działania uzupełniające w stosunku 
do projektów realizowanych w Osi 1. w zakresie 
edukacji, dotyczą w szczególności rozwoju uczelni 
wyższych z terenu Krakowa oraz budowy społeczeń-
stwa informacyjnego, które z kolei może być uzu-
pełniające w stosunku do projektów obejmujących 
turystykę i kulturę;

 �  Oś 3. Turystyka i przemysł kulturowy – działania komple-
mentarne do interwencji mającej na celu stworzenie 
warunków do jak najlepszego wykorzystania poten-
cjału turystycznego regionu, obejmują w szczegól-
ności akcje promocyjne, rozwój obszarów wiejskich 
i małych miast (zwłaszcza rewitalizację i budowę in-
frastruktury publicznej, zwiększające atrakcyjność da-
nego terenu). Ponadto działania dopełniające polegają 
także na wsparciu przedsiębiorczości oraz wykorzy-
staniu innowacyjnych technologii dla tworzenia nowo-
czesnej oferty turystycznej i zwiększania dostępności 
zasobów kultury. Połączenie wszystkich rodzajów 
przedsięwzięć pozwoli na zdynamizowanie rozwoju 
społeczno-gospodarczego;

 �  Oś 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego – rozwój 
infrastruktury transportowej stanowi jeden z głównych 
warunków rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. 
W takim ujęciu jest on komplementarny do inwestycji 
w sektorze turystyki i kultury oraz interwencji skiero-
wanej na zwiększenie spójności wewnątrzregionalnej;

 �  Oś 5. Krakowski Obszar Metropolitalny – wsparciu funk-
cji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metro-
politarnego służą inwestycje prowadzące do rozwoju 
społeczeństwa opartego na wiedzy, w szczególności do-
towanie uczelni wyższych oraz akcje promocyjne i pole-
gające na nawiązywaniu współpracy międzyregionalnej 
i międzynarodowej. W zakresie infrastruktury, uzupeł-
nieniem działań podejmowanych na terenie KOM mogą 
być analogiczne projekty w innych częściach regionu, 
dotyczące turystyki i kultury oraz usług publicznych;

 �  Oś 6. Spójność wewnątrzregionalna – przedsięwzię-
cia z zakresu rozwoju infrastruktury miast i terenów 
wiejskich uzupełniają się z rozwojem infrastruktu-
ry drogowej, turystycznej, kulturalnej i edukacyjnej, 
dzięki czemu możliwe jest kompleksowe wsparcie 
tych obszarów;

 �  Oś 7. Infrastruktura ochrony środowiska – działania kom-
plementarne do rozwoju infrastruktury ochrony środo-
wiska dotyczą w szczególności rozwoju i podniesienia 
konkurencyjności małopolskich przedsiębiorstw, w za-
kresie zmiany stosowanych rozwiązań technologicz-
nych sprzyjających poprawie środowiska naturalnego;
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 �  Oś 8. Współpraca międzyregionalna – projekty pro-
mocyjne i polegające na współpracy międzyregional-
nej w największym stopniu łączą się z  interwencją 
w obszarze turystyki i kultury oraz rozwoju funkcji 
metropolitalnych KOM, w zakresie jego znaczenia 
jako ośrodka badawczo-naukowego.

W ujęciu ogólnym należy uznać, że interwencja w MRPO 
zaprojektowana została w sposób słuszny, a rozkład dzia-
łań i typów projektów pomiędzy osiami pozwala na kom-
pleksowe wsparcie rozwoju regionu. Trzeba jednak za-
znaczyć, że w przypadku niektórych działań wystąpiły 
problemy z demarkacją wewnętrzną. Nie skutkowały one 
co prawda nakładaniem się interwencji, jednak prowadziły 
do sztucznego rozdzielenia niektórych obszarów. Przez 
to beneficjenci nie zawsze wiedzieli, do którego działa-
nia kwalifikuje się ich wniosek. W szczególności dotyczy 
to relacji pomiędzy:

 �  Działaniem 3.3 Instytucje kultury Schemat B Organizacja 
imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadre-
gionalnym oraz Działaniami Osi 8 Współpraca między-
regionalna – w obu działaniach można było realizować 
podobne projekty (w odniesieniu do instytucji kultury);

 �  Działaniem 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych 
Schemat A Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkol-
nictwa wyższego, a Działaniem 5.1 KOM jako ważny 
węzeł europejskiej przestrzeni badawczej – w obu dzia-
łaniach uczelnie mogły ubiegać się o środki na infra-
strukturę badawczą.

Nieco odmienny problem dotyczył relacji pomiędzy Dzia-
łaniem 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, a Działa-
niem 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej Schemat A Bu-
dowa regionalnego systemu informacji turystycznej – oba 
działania wspierają rozwój społeczeństwa informacyjnego, 
w obu realizuje się inwestycje polegające na tworzeniu inte-
ligentnych systemów zarządzania – rozdzielenie interwencji 
wydaje się być w tym obszarze bezzasadne.

 � Komplementarność zewnętrzna

Założeniem interwencji instrumentów NSRO jest uzupełnia-
nie się programów regionalnych z programami krajowymi. 
Upraszczając nieco założenia, interwencja szczebla central-
nego ma za zadanie wspierać przedsięwzięcia o znaczeniu 
i oddziaływaniu ponadregionalnym, podczas gdy działania 
realizowane na poziomie poszczególnych województw od-
noszą się do kwestii regionalnych. Podział interwencji regu-
luje dokument Linia demarkacyjna, warto jednak odnotować, 
że stosunkowo często jednym z głównych kryteriów demar-
kacji jest wartość inwestycji. Jest to o tyle istotne, że w przy-
padku niektórych projektów trudno jednoznacznie stwierdzić 
ich zasięg oddziaływania. Chyba najlepszym tego przykładem 
są przedsięwzięcia największych uczelni z poszczególnych 

województw, mogących się ubiegać o dofinansowanie infra-
struktury zarówno w RPO jak i PO IŚ. W MRPO wskazano 
51 pól, w których może zachodzić komplementarność po-
między programem regionalnym, a krajowymi, obejmujących 
łącznie 101 działań i priorytetów instrumentów NSRO. Zde-
cydowanie największe możliwości do zazębiania się inwestycji 
dotyczą relacji między MRPO, a PO IŚ (29 działań i prioryte-
tów komplementarnych), w dalszej kolejności PROW (24), 
PO KL (22), PO IG (15) oraz zdecydowanie rzadziej z inicjaty-
wami w ramach współpracy transgranicznej (8) i PO Ryby (3).

Pola zachodzenia komplementarności z PO IŚ dotyczyły 
wszystkich działań Osi 7 (Infrastruktura ochrony środowiska). 
W obu programach można było realizować podobny zakres 
tematyczny inwestycji, z tym że na szczeblu krajowym w za-
kresie infrastruktury wodno-ściekowej wspierano większe 
aglomeracje ściekowe, natomiast w przypadku pozostałych 
obszarów interwencji instalacje, sieci i  inne rozwiązania 
o zasięgu ponadregionalnym.

Demarkacja pomiędzy wsparciem infrastruktury edukacji 
(uczelnie) oraz kultury opierała się na znaczeniu i zasięgu 
oddziaływania tych podmiotów. Na poziomie regionalnym 
dofinansowanie pozyskać mogą wszystkie uczelnie, któ-
rych projekty spełniają wymagania programu, natomiast 
na szczeblu centralnym realizowane mogą być komplekso-
we projekty, mające na celu rozwój i unowocześnienie in-
frastruktury służącej prowadzeniu działalności dydaktycznej 
oraz naukowo-badawczej (na kierunkach priorytetowych).

Wsparcie PO KL uzupełniać mogą inwestycje infrastruktu-
ralne, wykonywane dzięki interwencji MRPO, w takich ob-
szarach, jak edukacja, w szczególności poprzez unowocze-
śnienie systemów kształcenia oraz programy stypendialne 
dla uczniów i studentów. Dodatkowo, działania „miękkie” 
służą podniesieniu jakości kadr administracji publicznej, m.in. 
dzięki szkoleniom oraz działaniom mającym na celu zwięk-
szenie jakości usług publicznych, w tym zdrowotnych i opie-
ki społecznej, m.in. w ramach finansowania programów 
profilaktycznych i pomocowych.

Komplementarność wsparcia między MRPO, a PO IG do-
tyczy w głównej mierze rozwoju działalności badawczo- 
-rozwojowej małopolskich uczelni, wykorzystania nowocze-
snych technologii i transferu wiedzy pomiędzy instytucjami 
naukowymi, a sektorem przedsiębiorczości. Uzupełnieniem 
tych projektów jest interwencja obejmująca akcje promocji 
polskiej gospodarki i produktów turystycznych, dopełniająca 
analogiczne działania na poziomie regionu.

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej obejmują 
rozwój turystyki, infrastruktury drogowej, infrastruktury 
teleinformatycznej w ramach Programu Współpracy Tran-
sgranicznej Polska – Republika Słowacka w Województwie 
Małopolskim oraz współpracę międzyregionalną w ramach 
Programu INTERREG IVC.

Interwencja PROW uzupełnia zakres tematyczny działań 
MRPO, realizując podobne inwestycje na obszarach wiej-
skich. Demarkacja pomiędzy programami opiera się głównie 
na kryterium kwotowym, które tworzy niekiedy sztuczny po-
dział, szczególnie pomiędzy Działaniem 6.2 (Rozwój obszarów 
wiejskich) MRPO, a Działaniem Odnowa i rozwój wsi PROW.

PO Ryby pozwala na realizację projektów uzupełniających 
działania z zakresu rozwoju infrastruktury turystycznej oraz 
poprawy bezpieczeństwa ekologicznego, głównie w odnie-
sieniu do chowu i hodowli ryb oraz ochrony przyrody m.in. 
poprzez budowę urządzeń służących ochronie i rozwojo-
wi fauny i flory wodnej, rekultywację wód śródlądowych, 
ochronę i zachowanie stanu środowiska naturalnego.

Zapisy dotyczące komplementarności z innymi działaniami 
i priorytetami, zarówno MRPO jak i  innych programów 
trudno uznać za mechanizm służący zapewnieniu komple-
mentarności, mają one bowiem charakter informacyjny. Nie-
wątpliwie mogą pomóc beneficjentom w określeniu rodzaju 
działania, w ramach którego powinni się starać o wsparcie 
oraz informacje na temat możliwości uzyskania finansowa-
nia z innych programów.

5.1.2.  Ocena zapisów w kartach działań – tematy 
priorytetowe dla interwencji cross-financing

Aby zapewnić większą efektywność wsparcia w MRPO 
przewidziano możliwość współfinansowania wydatków 

objętych Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalne-
go (EFRR), o działania finansowane z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego (EFS). Cross-financingiem objęto łącznie 
12 działań w 7 osiach Programu.

Możliwość cross-financingu została wykorzystana jedynie 
w nielicznych przypadkach.We wszystkich wymienionych 
działaniach3 podjęto realizację łącznie 233 inwestycji, wy-
łączając wsparcie dla infrastruktury przedszkolnej, gdzie nie 
zatwierdzono żadnego wniosku.4 Możliwość współfinanso-
wania z EFS wykorzystano w zaledwie 38 projektach, czyli 
w mniej niż 15% wszystkich przedsięwzięć. Zdecydowanie 
najczęściej mechanizm ten stosowano dla inwestycji zwią-
zanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego (Działa-
nie 1.2), wsparcia szkół zawodowych i centrów kształcenia 
ustawicznego (Działanie 1.1 Schemat B), jak również go-
spodarki odpadami (Działanie 7.3)

Współfinansowanie z EFS wykorzystywane było przede 
wszystkim do szkolenia pracowników instytucji objętych 
wsparciem, w zakresie obsługi nowych programów i sys-
temów informatycznych (Działanie 1.2) oraz zakupionych 
maszyn (Działanie 1.1 Schemat B). W projektach związa-
nych z ochroną środowiska (Działanie 7.3) cross-financing 

3 Wyniki nie odnoszą się do Osi 2, która nie była objęta badaniem.

4  Dla działań, w których cross-financig przewidziany był tylko dla jed-
nego ze schematów, dane odnoszą się do liczby inwestycji jedynie 
w obrębie tego Schematu.  

Działanie MRPO PO IG PO KL PO IŚ PO Ryby EWT PROW
1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych X X X X
1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego X X X X X
3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej X X X X
3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego X X X
3.3 Instytucje kultury X X X
4.1 Rozwój infrastruktury drogowej X X X

4.2 Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu X

4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej X
5.1  Krakowski Obszar Metropolitalny jako ważny węzeł europejskiej prze-

strzeni badawczej X X

5.2 Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego X
5.3 Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego X
6.1 Rozwój miast X
6.2 Rozwój obszarów wiejskich X
6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego X X X
6.4 Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3 X X
7.1 Gospodarka wodno-ściekowa X X
7.2  Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii X X X

7.3 Gospodarka odpadami X X
7.4  Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz ochrona przed skutkami 

klęsk żywiołowych X X X

8.1 Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej X X
8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy X X X X

Tabela 3. Komplementarność zewnętrzna MRPO

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji programowej
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pozwolił na przeprowadzenie akcji edukacyjnych i informa-
cyjnych z zakresu edukacji ekologicznej. W jednym przy-
padku, tj. projekcie dotyczącym Małopolskiego Systemu 
Informacji Turystycznej (Działanie 3.1 Schemat A), finan-
sowanie krzyżowe pozwoliło na opracowanie podręcznika 
obsługi turystów, dedykowanego jednostkom informacji 
turystycznej. W ujęciu ogólnym można uznać, że większość 
z wyżej wymienionych inicjatyw pozwoliła na podniesienie 
jakości kadr danego podmiotu, od pracowników urzędów 
miast, gmin i powiatów, po nauczycieli szkół zawodowych 
i ośrodków kształcenia ustawicznego.

Podsumowując, pomimo małego zainteresowania korzysta-
niem z cross-financingu, sama możliwość współfinansowania 
działań szkoleniowych oraz akcji edukacyjnych i informacyj-
nych ze środków EFS jest podejściem słusznym.

5.2. Mechanizmy proceduralne

We wcześniejszej części raportu omówiliśmy mechani-
zmy programowe wykorzystywane w MRPO, których 

celem jest zapewnienie komplementarności interwen-
cji. W tym miejscu skupiamy się na mechanizmach pro-
ceduralnych, stanowiących etap weryfikacji i oceny de-
klaracji zawartych we wnioskach. Służą one wybraniu 
inwestycji, które w najlepszy sposób realizują założenia 
MRPO, przyczyniając się do dynamizacji rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego regionu, m.in. dzięki wpisywaniu 
się w szereg innych inicjatyw podejmowanych na terenie 
województwa.

Jak już wskazaliśmy, z kryteriami oceny projektów wiąże 
się kilka problemów, których efektem są nie zawsze zgod-
ne z oczekiwaniami zapisy dotyczące komplementarności. 
Wynika to w dużej mierze z pozostawienia stosunkowo 
dużego pola do interpretacji dla beneficjentów wypełniają-
cych wnioski. Kwestie te przekładają się również na proces 
oceny projektów, wiążąc się głównie z:

 �  dużą liczbą wskazywanych inwestycji, spośród któ-
rych oceniający ma niejako wybrać to, co wpisuje się 
w założenia kryterium;

 �  zdawkowymi informacjami na temat działań komple-
mentarnych – relatywnie często beneficjenci ograni-
czają się do podania nazwy projektu, z dosyć lako-
nicznym opisem jego zakresu oraz, bardzo rzadko, 
określeniem relacji pomiędzy projektami.

W połączeniu z mało precyzyjnymi wymaganiami dotyczą-
cymi komplementarności sytuacja taka znacznie utrudnia 
rzetelną ocenę omawianego zjawiska. Co więcej, z analizy 
zapisów w kartach oceny wynika, że tak samo, jak w przy-
padku beneficjentów, oceniający z różnym zaangażowaniem 
podeszli do weryfikacji zapisów:

 �  część oceniających skupiła się głównie na spraw-
dzeniu liczby i/lub występowania projektów kom-
plementarnych oraz tego, czy wnioskodawca za-
deklarował zgodność ze  strategią – bez próby 
krytycznego spojrzenia na deklaracje beneficjenta 
oraz uzasadniania oceny;

 �  niektórzy podjęli próbę krytycznej oceny zapisów 
we wniosku, poddając czasami w wątpliwość zawarte 
w nich deklaracje – odnosiło się to w szczególności 
do powiązań pomiędzy projektem bazowym, a kom-
plementarnym i tego, czy będą one razem prowadzić 
do zwiększenia efektywności wsparcia i stworzenia 
wartości dodanej.

Potwierdzeniem pewnych problemów ze znaczeniem 
komplementarności jako kryterium różnicującego są rów-
nież zbiorcze wyniki oceny dla działań, w których była ona 
oceniana. W większości przypadków noty bliskie są oce-
nie maksymalnej, wyłączając z tego Działanie 3.3 Sche-
mat A (Rozwój infrastruktury kulturalnej) i B (Organizacja 
imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregio-
nalnym) oraz Działanie 6.3 Schemat C (Służby ratunkowe). 

Warto jednak zaznaczyć, że oceny takie wynikają w dużej 
mierze z dwóch powodów:

 �  dużego poziomu ogólności zapisów dotyczących kom-
plementarności, sprawiających, że łatwo jest wskazać 
inwestycje i inne działania ją spełniające;

 �  podawania przez beneficjentów bardzo dużej liczby 
inicjatyw, zwiększających szansę na to, że jakikolwiek 
projekt zostanie uznany za komplementarny i wzrosną 
szanse na wyższą punktację.

Podsumowując, należy uznać, że mechanizmy programowe 
służące zapewnieniu komplementarności w MRPO, poprzez 
wybór inwestycji najlepiej wpisujących się i uzupełniających 
inne działania, zadziałały stosunkowo słabo. Przyczyną tego, 
poza wymienionymi wcześniej kwestiami, może być rów-
nież relatywnie mała wiedza osób oceniających na temat 
innych inwestycji w regionie w danym obszarze tematycz-
nym. W szczególności taka sytuacja ma miejsce w odniesie-
niu do działań finansowanych z innych programów, obecnej 
jak i przeszłej perspektywy.

6. Wnioski i rekomendacje

Poniżej prezentujemy rekomendacje dotyczące przy-
szłej perspektywy finansowej. Ich podstawę stanowią 
wnioski z analizy mechanizmów służących zapewnieniu 
i koordynacji komplementarności, uzupełnione o anali-
zę projektów wspartych w MRPO. W rekomendacjach, 
w miarę możliwości, uwzględnialiśmy dostępne informacje 
na temat kształtu i zakresu interwencji w przyszłej per-
spektywie finansowej. Należy jednak podkreślić, że brak 
ostatecznych rozstrzygnięć jej dotyczących (np. demar-
kacji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi, jak 
i kształtu samego regionalnego programu operacyjnego 

Działanie Zakres cross-financingu

Oś priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy

1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych Cross-financingiem objęte mogą być szkolenia i doradztwo związane ze sprzętem techniczno- 
-dydaktycznym lub informatycznym zakupionym w ramach projektu.

1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Pomocą objęte mogą być szkolenia i doradztwo niezbędne do realizacji celów finansowanych inwestycji.

Oś priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy

2.1  Rozwój i podniesienie konkurencyjności 
przedsiębiorstw

W ramach Schematów A i C cross-financing pozwala na finansowanie szkoleń specjalistycznych pra-
cowników MSP.

Oś priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy

3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej Cross-financing wykorzystany może być w ramach Schematu A, w zakresie kosztów związanych 
ze szkoleniami pracowników punktów informacji turystycznej.

Oś priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego

4.3  Tworzenie i rozwój stref aktywności 
gospodarczej

Wsparciem z EFS objęte mogą być działania szkoleniowe i doradcze realizowane przez tworzone 
inkubatory przedsiębiorczości.

Oś priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny

5.1  Krakowski Obszar Metropolitalny jako ważny 
węzeł europejskiej przestrzeni badawczej

W ramach działania finansowane mogą być wydatki kwalifikowalne w zakresie EFS jako element 
większego projektu realizowanego w ramach działania, w tym:

 �  szkolenia, konferencje, seminaria związane z opracowywaniem koncepcji i formuły działania mało-
polskiego ośrodka innowacji,

 � projekty pilotażowe związane z rozpoczęciem funkcjonowania ośrodka.

Oś priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna

6.1 Rozwój miast Wsparcie EFS przewidziane zostało dla Schematu A (programów rewitalizacji), w zakresie szkoleń 
pracowników zapewniających realizację celów statutowych instytucji mieszczących się w obiektach 
zrealizowanych w ramach projektów rewitalizacji dofinansowanych z MRPO.

6.3  Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym 
socjalnego i zdrowotnego

Cross-financingiem objęte mogą być szkolenia personelu, niezbędne do zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania zakupywanego sprzętu.

6.4 Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3 Wsparcie z EFS objąć może szkolenia personelu obiektów opieki nad dziećmi do lat 3.

Oś priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska

7.1 Gospodarka wodno-ściekowa Wsparcie EFS przeznaczone może być na edukację ekologiczną.

7.3 Gospodarka odpadami

7.4  Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz 
ochrona przed skutkami klęsk żywiołowych

Wsparcie EFS przeznaczone może być na edukację osób na obszarach zagrożonych.

Tabela 4. Działania objęte cross-financingiem 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Uszczegółowienia MRPO.

Wykres 1. Liczba projektów realizowanych w działaniach objętych 
cross-financingiem i liczba projektów wykorzystujących to narzędzie.

Wykres 2. Udział projektów wykorzystujących cross-financing 
w ogólnej liczbie inwestycji, w których mógł być zastosowany.

3.1 A

7.4 

7.3 

6.3 A

6.3 B

1.1 A

1.2 

1
2
3
3
10 5

18
17
15 5

23
31

34
42

35 27

liczba projektów

w tym korzystające 
z cross-financingu

projekty

w tym korzystające 
z cross-financingu86%

14%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy wniosków 
o dofinansowanie.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy wniosków 
o dofinansowanie.
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na lata 2014–2020) powoduje, że większość z rekomen-
dacji dotyczy ogólnej filozofii i założeń konstrukcji mecha-
nizmów zapewniania, koordynowania i monitorowania 
komplementarności.

6.1. Mechanizmy programowe

Analiza stosowanych mechanizmów zapewniania kom-
plementarności, uzupełniona o analizę wniosków o dofi-
nansowanie, wskazuje na pewne mankamenty większo-
ści z przyjętych rozwiązań, dając jednocześnie podstawy 
dla nakreślenia kierunków modyfikacji niemal wszystkich 
mechanizmów.

6.1.1.  Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami

Zapisy dotyczące komplementarności z innymi działania-
mi i priorytetami MRPO oraz pozostałych instrumentów 
NSRO, zawarte w Uszczegółowieniu MRPO są  jednym 
z mechanizmów jej zapewniania. Za najbardziej problema-
tyczny należy uznać stosunkowo ogólny poziom informacji, 
jakie zawierają. W Uszczegółowieniu MRPO wskazuje się 
na potencjalnie komplementarne działania i/lub priorytety, 
nie precyzując informacji na temat konkretnych poddziałań 
ani poszczególnych typów projektów. Tymczasem analiza 
treści Uszczegółowienia MRPO oraz odpowiednich zapi-
sów w uszczegółowieniach pozostałych programów wska-
zuje, że stosunkowo często potencjalnie komplementarne 
są jedynie wybrane poddziałania lub rodzaje projektów.

Pomimo tego, że  informacje dotyczące obszarów za-
chodzenia potencjalnej komplementarności mają sto-
sunkowo małe znaczenie dla zwiększenia skali omawia-
nego zjawiska, są one użyteczne jako źródło informacji 
dotyczące tego, z jakimi działaniami i priorytetami mogą 
się uzupełniać przedsięwzięcia wsparte w Programie. 
Co  więcej, doprecyzowując zapisy można wskazać, 
w których obszarach komplementarność jest szczegól-
nie istotna z punktu widzenia realizacji celów rozwojo-
wych województwa, określonych w Strategii Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2011–2020 (SRWM 
2011–2020). Innymi słowy można rozszerzyć informa-
cje, będące de facto syntezą zapisów linii demarkacyjnej 
o celowe wskazanie tego, co jest dla regionu szczegól-
nie istotne oraz obszarów, w których można pozyskać 
wsparcie na dane projekty.

6.1.2. Cross-financing

Cross-financing trudno oceniać pod kątem skuteczności 
działania tego mechanizmu. Małe zainteresowanie wykorzy-
staniem możliwości współfinansowania realizowanych pro-
jektów wynika raczej z braku takiej potrzeby. Szczególnie, 
uwzględniając fakt, że dosyć często działania szkoleniowe 
są usługą uzupełniającą do zakupu nowego sprzętu lub pro-
gramu, za którą beneficjenci nie ponoszą żadnych kosztów.

6.1.3. Kryterium oceny merytorycznej

W obecnej perspektywie finansowej kryteria oceny projek-
tów stanowiły jeden z najważniejszych mechanizmów za-
pewniania i monitorowania komplementarności interwencji. 
Z uwagi na brak jednoznacznej i precyzyjnej definicji tego 
pojęcia, informacje zawarte w kryteriach oceny stanowiły 
podstawowy punkt odniesienia dla wyjaśnienia tego, czym 
jest i w jaki sposób objawia się komplementarność. Analiza 
zapisów dotyczących kryteriów oceny projektów oraz de-
klaracji zawartych we wnioskach o dofinansowanie, wskazuje 
jednak, że w przyszłej perspektywie konieczna jest ich mody-
fikacja. Zmiany powinny obejmować zarówno treść i zakres 
tematyczny kryterium, zwłaszcza poziom jego szczegółowo-
ści oraz zakres i strukturę pola we wniosku. Pozwolą one na:

 �  wybór przedsięwzięć rzeczywiście komplementar-
nych, w szczególności w wymiarze, który pozwoli 
zmaksymalizować efekty interwencji, przyczyniając się 
do kompleksowej realizacji celów SRWM 2011–2020;

 �  ułatwienie i zwiększenie trafności i rzetelności pro-
cesu oceny komplementarności, dzięki skupieniu się 
na ograniczonej liczbie przedsięwzięć;

 � monitoring interwencji pod kątem komplementarności.

6.2. Mechanizmy instytucjonalne

Mechanizmy zastosowane w obecnej perspektywie finanso-
wej wydają się być stosunkowo mało skuteczne dla koordy-
nacji i monitorowania interwencji. Problemem jest brak grup 
roboczych oraz dedykowanych rozwiązań systemowych, 
ułatwiających bieżące prace. W nowej perspektywie wska-
zane jest stworzenie takich rozwiązań, które pozwolą na ko-
ordynację wszystkich procesów, poczynając od planowania 
interwencji, kończąc na weryfikacji jej efektów.

6.3. Demarkacja wewnętrzna

Wewnętrzna demarkacja jest raczej mechanizmem po-
rządkującym interwencje, niż zapewniającym komplemen-
tarność. W taki sposób należy ją traktować. Analiza doku-
mentacji programowej, wniosków o dofinansowanie, jak 
również wcześniejsze badania dotyczące wdrażania MRPO 
wskazują na kilka obszarów, w których występowały proble-
my z demarkacją. Ich wyeliminowanie powinno zwiększyć 
przejrzystość i skuteczność interwencji. W szczególności 
należy zadbać o unikanie sztucznego rozdziału wsparcia 
pomiędzy działania MRPO.

Rekomendacje 

Dookreślenie zapisów – wskazanie na konkretne poddziałania i typy 
projektów, szczególnie w przypadku innych działań programu opera-
cyjnego w perspektywie finansowej 2014–2020.

Wyróżnienie (np. graficzne) działań/typów projektów uzupełniających, 
szczególnie istotnych z punktu widzenia rozwoju regionalnego / reali-
zacji SRWM 2011–2020.

Rekomendacje 
Pomimo stosunkowo małego zainteresowania cross-financingiem pro-
ponujemy pozostawienie zapisów w obecnej formie, tj. umożliwienie 
współfinansowania projektów infrastrukturalnych w przypadku działań 
„miękkich”, realizowanych ze środków EFS. Wartość dofinansowania 
może pozostać na obecnym poziomie.

Dostępne informacje dotyczące nowej perspektywy nie wskazują 
na wprowadzenie większych zmian w odniesieniu do uzupełniania 
wsparcia EFRR o EFS. W przypadku niektórych obszarów interwencji 
to EFRR będzie uzupełniał projekty z EFS, nie jest jednak przesądzone, 
czy będzie to przyjmowało formę cross-financingu, czy oddzielnego 
wsparcia uzupełniającego. Prawdopodobnie decydujący jest rodzaj i skala 
przedsięwzięcia dofinansowanego z EFRR. Rozwiązania takie stosowane 
będą w przypadku interwencji dotyczącej:

 � wspierania zatrudnienia i mobilności pracowników;
 � wspierania włączenia społecznego i walki z ubóstwem;
 �  inwestowania w edukację, umiejętności uczenia się przez całe życie.

2. Zalecamy ograniczyć ocenę komplementarności do innych projek-
tów realizowanych przy wsparciu instrumentów NSRO 2007–2013, 
instrumentów perspektywy 2014–2020 oraz działań realizujących 
cele SRWM 2011–2020, finansowanych z Programów Ramowych UE 
i grantów, np. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jednocześnie 
ocenie nie powinny podlegać inwestycje realizowane ze środków 
własnych beneficjenta, ściśle powiązane z zakresem jego działalności;

3. We wnioskach o dofinansowanie powinna być rozdzielona ocena do-
tycząca komplementarności z działaniami własnymi od komplemen-
tarności z działaniami innych podmiotów (celowej i świadomej kom-
plementarności), a także działań realizowanych w sieciach współpracy.

4. Na poziomie oceny strategicznej jednym z jej elementów powinna 
być komplementarność przestrzenna – dotycząca realizacji projektów 
na danym terenie, tym samym odnosząca się do komplementarności 
pomiędzy inicjatywami podejmowanymi przez różne podmioty. Przy 
czym należy zaznaczyć, że ocena ta powinna wykraczać poza dzia-
łania wskazane przez beneficjenta (być elementem oceny eksperc-
kiej). Wymiar ten jest szczególnie istotny w obszarach tematycznych, 
w których komplementarność przestrzenna sprzyja realizacji celów 
SRWM 2011–2020, m.in. w odniesieniu do:

 � turystyki;
 �  kształcenia zawodowego i ustawicznego – komplementarność po-

winna się wiązać ze specjalizacjami gospodarczymi danego tere-
nu, m.in. ujętymi w tworzonym Subregionalnym Programie Rozwoju;

 �  rewitalizacji miast (w tym proponujemy ograniczyć powoływa-
nie się na inwestycje w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji);

5. Komplementarność powinna być przedmiotem oceny jedynie w tych 
działaniach, w których jest ona istotna z punktu widzenia efektyw-
ności interwencji;

6. Pole dotyczące opisu komplementarności powinno zostać zmo-
dyfikowane (np. w postaci tabeli) i zawierać informacje dotyczące:
 � nazwy beneficjenta;
 � tytułu projektu komplementarnego;
 � numeru projektu komplementarnego;
 � nazwy programu, w którym był on realizowany;
 � nazwy działania/schematu;
 � okresu realizacji;
 � obszaru realizacji;
 �  opisu powiązań pomiędzy ocenianym projektem, a wska-

zanym działaniem komplementarnym – nacisk powinien być 
położony na odpowiednie uzasadnienie i przedstawienie, na czym 
polega komplementarność obu inwestycji i w jaki sposób będą 
się uzupełniały, tworząc wartość dodaną, konieczne jest także 
ograniczenie liczby znaków i liczby potencjalnych projektów 
komplementarnych – nacisk na jakość, a nie objętość opisu;

 �  każdy z kolejnych projektów powinien być dodawany jako nowy 
rekord w bazie (osobny wiersz tabeli.

ta powinna być elementem planowania, wdrażania, koordynowania 
i monitorowania efektów interwencji. Usprawnieniu tego procesu słu-
żyć powinny:

 �  odpowiedni system komunikacji i przepływu informacji – spo-
tkania odbywające się na etapie tworzenia programu, planowanie 
harmonogramów konkursów oraz spotkania na etapach pośred-
nich – po wyborze projektów tak, aby możliwe były ewentualne 
modyfikacje późniejszych działań; narzędziem ułatwiającym koor-
dynację wszystkich procesów byłby system pozwalający na szybki 
przepływ informacji dotyczący realizacji projektów na obszarze 
województwa małopolskiego;

 �  system monitoringu jest istotny dla zarządzania całym progra-
mem, należy w nim również uwzględnić informacje dotyczące 
komplementarności projektów – optymalnym rozwiązaniem by-
łoby uzupełnienie systemu informatycznego o zapisy dotyczące 
komplementarności – rozwiązanie takie powinno być powiązane 
z proponowaną do modyfikacji strukturą pola we wniosku.

Harmonogram naboru projektów powinien być tak sformułowany, żeby 
umożliwić lepszą koordynację wdrażania programu i zwiększyć szan-
se na realizację projektów komplementarnych Tam, gdzie to możliwe 
powinien on uwzględniać:

 �  typy projektów – pozwoli to na wcześniejszą realizację projektów 
stanowiących podstawy dla kolejnych działań (np. infrastruktura);

 � typy beneficjentów.

Rekomendacje 

1. Rekomendujemy rezygnację z zapisów o komplementarności z do-
kumentami strategicznymi. Natomiast zgodność projektu z obo-
wiązującymi dokumentami i planami powinna być czynnikiem wa-
runkującym przyznanie dofinansowania, a nie elementem oceny 
komplementarności.

Rekomendacje 

W przyszłej perspektywie większy nacisk położony powinien być 
na współpracę pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za wdraża-
nie i monitoring programów skierowanych na obszar województwa. 
W związku z prawdopodobnym połączeniem EFS i EFRR współpraca

Rekomendacje 

Demarkacja w regionalnym programie operacyjnym 2014–2020 powin-
na pozwolić na uniknięcie problemów z przypisaniem projektu do od-
powiedniego działania programu. W tym celu proponujemy rozdzielić 
wsparcie w odniesieniu do obszarów tematycznych, odpowiadających 
niekiedy typom beneficjentów m.in.:

 �  w przypadku sektora edukacji – od etapu szkół ponadgimna-
zjalnych (szkoły zawodowe, CKU i uczelnie wyższe) wszystkie 
potencjalnie dostępne formy wsparcia powinny być w jednej osi, 
łącznie ze stypendiami, projektami badawczymi i  informatyza-
cją tych placówek (jako oddzielnym typem projektu); nie nale-
ży rozdzielać interwencji w zależności od obszaru (KOM i inne 
subregiony) – celem lepszej koordynacji można odpowiednio 
dopasowywać konkursy (np. w zależności od typu projektu, lub 
doświadczenia beneficjenta);

 �  w przypadku kultury – w jednej osi połączyć działania infrastruk-
turalne, imprezy kulturalne, współpracę, digitalizację zbiorów etc.;

 �  infrastruktura drogowa – z  dostępnych informacji wynika, 
że w nowej perspektywie z funduszy strukturalnych na pozio-
mie regionalnym wsparcie przeznaczone będzie jedynie na drogi 
dojazdowe do dróg krajowych. Wszelkie inicjatywy związane 
z  infrastrukturą i transportem zgrupowane powinny być w ra-
mach jednej osi.
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6.4.  Założenia dotyczące zapewnienia 
komplementarności i demarkacji 

Celem interwencji publicznej jest odpowiednie ukierunko-
wanie środków służących realizacji założeń rozwojowych 
regionu określonych w SRWM 2011–2020 poprzez tworzo-
ne 10 Programów Strategicznych.5 Komplementarność jest 
narzędziem pozwalającym zmaksymalizować efekty wspar-
cia, nie można jej jednak traktować jako jednego z celów in-
terwencji. Na możliwości zapewnienia komplementarności, 
tak jak na ogólną efektywność programu, wpływa szereg 
czynników zewnętrznych, obejmujących przede wszystkim:

 �  otoczenie społeczno-gospodarcze – mające zna-
czenie tak dla potrzeb w zakresie wsparcia, jak i moż-
liwości absorbcji środków;

 �  rozstrzygnięcia dotyczące formuły interwencji 
w perspektywie finansowej 2014–2020 – od aloka-
cji środków, przez wskazanie obszarów tematycznych 
wsparcia i ich podział pomiędzy poziom krajowy i regio-
nalny, po mechanizmy oraz narzędzia wdrażania. W no-
wej perspektywie szczególnie istotne mogą się okazać 
nowe instrumenty wsparcia (ITI, JAP, CLLD), o których 
w chwili obecnej stosunkowo niewiele wiadomo oraz 
połączenie w jednym programie środków EFS i EFRR.

Komplementarność jest szczególnie istotna w obszarach 
mających na celu rozwój specjalizacji regionu, zarówno 
w odniesieniu do edukacji (szczególnie na poziomie wyż-
szym), rozwoju nowoczesnych technologii czy turystyki. 
Ma ona drugorzędne znaczenie dla interwencji nakierowa-
nej na wyrównywanie dostępności i jakości podstawowych 
usług publicznych i  infrastruktury, czyli działań mających 
zmniejszyć dysproporcje wewnątrzregionalne.

Na podstawie zapisów SRWM 2011–2020 można wskazać 
na kilka kierunków polityki rozwoju, w których premiowanie 
projektów komplementarnych będzie miało szczególnie duże 
znaczenie dla zwiększenia skuteczności interwencji, w tym:

 �  1.3 Kompleksowe wsparcie nowoczesnych technologii – 
wsparcie w tym obszarze powinno premiować kierun-
ki i technologie obejmujące specjalizację regionalną, 
co oznacza skoncentrowanie środków na dziedzinach 
z nimi powiązanych wskazanych w SRWM 2011–2020 
oraz RSI;

5   W chwili obecnej samorząd województwa prowadzi pracę nad 10 Pro-
gramami Strategicznymi, które wraz z SRWM 2020 będą najważniejszy-
mi narzędziami zarządzania rozwojem regionu. Należą do nich: Kapitał 
Intelektualny i Rynek Pracy, Regionalna Strategia Innowacji, Dziedzictwo 
i Przemysły Czasu Wolnego, Transport i Komunikacja, Obszary Wiejskie, 
Ochrona Środowiska, Ochrona Zdrowia, Włączenie Społeczne, Marke-
ting Terytorialny, Współpraca Regionalna, w tym: Subregionalny Program 
Rozwoju 2014–2020 oraz Strategia dla rozwoju Polski Południowej w ob-
szarze województwa małopolskiego i śląskiego do roku 2020.

 �  2.2 Zrównoważony rozwój infrastruktury oraz komercja-
lizacja usług czasu wolnego – system oceny powinien 
faworyzować inwestycje zapewniające komplekso-
we wsparcie danego terenu, zarówno w odniesieniu 
do inwestycji realizowanych w obecnej perspekty-
wie finansowej, jak również w przyszłej – pozwo-
li to na stworzenie całościowej oferty turystycznej 
danego rodzaju (biznesowa, pielgrzymkowa, etc.) 
na danym obszarze.

 �  7.3 Rozwój współpracy terytorialnej oraz 7.4 Budowa 
i promocja marki Małopolski na arenie krajowej i mię-
dzynarodowej – skuteczność akcji promocyjnych oraz 
współpracy terytorialnej w dużej mierze uzależniona 
jest od koordynacji tych inicjatyw, tak aby tworzyły 
one spójny przekaz – w tym wymiarze komplemen-
tarność z działaniami własnymi jest stosunkowo mniej 
istotna od komplementarności z założeniami rozwoju 
województwa, w szczególności w odniesieniu do wy-
branych specjalizacji – w tym obszarze komplemen-
tarność powinna być przede wszystkim elementem 
oceny strategicznej.

W przypadku inwestycji obejmujących infrastrukturę sie-
ciową (np. kanalizację) zdecydowanie ważniejsza od kom-
plementarności z działaniami własnymi i innych podmiotów 
jest realizacja inwestycji na obszarach tzw. białych plam 
i włącznie ich w ogólną sieć danego rodzaju.

6.5.  Schemat zapewnienia 
komplementarności i demarkacji

Celem interwencji jest kompleksowe rozwiązywanie pro-
blemów oraz wsparcie dziedzin stanowiących, przynajmniej 
potencjalnie, specjalizację regionalną. Jak wskazaliśmy po-
wyżej, efektywność działań jest uzależniona od wielu czyn-
ników, które staraliśmy się pokrótce scharakteryzować. Po-
niżej prezentujemy rekomendowany do wdrożenia schemat 
zapewnienia komplementarności w regionalnym programie 
operacyjnym nowej perspektywy finansowej. Rekomendo-
wany mechanizm obejmuje trzy etapy:

 �  identyfikację potrzeb rozwojowych regionu – 
istotą tego etapu jest wybór o charakterze strategicz-
nym, decydujący o tym, jakie obszary tematyczne będą 
przedmiotem interwencji oraz tego, jaki cel ma tej in-
terwencji przyświecać (rola SRWM 2011–2020 i Pro-
gramów Strategicznych);

 �  określenie, w jakich obszarach komplementar-
ność jest zjawiskiem pożądanym i kluczowym dla 
optymalizacji interwencji;

 �  wybór narzędzi umożliwiających realizację projek-
tów komplementarnych, w tym mechanizmów pro-
gramowych, proceduralnych i instytucjonalnych.
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Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011–2020

10 Programów Strategicznych

Regionalny Program Operacyjny 2014–2020
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Etapy tworzenia mechanizmów
zapewniania komplementarności

Definicja komplementarności,

Wskazanie obszarów, w których 
komplementarność jest ważna

Premiowanie projektów
komplementarnych

Koordynacja procesu wdrażania

Narzędzia realizacji

MRPO i jego uszczegółowienie

Vademecum beneficjenta

Kryteria oceny projektów

Zmodyfikowane pole we wniosku

Harmonogram naboru projektów

Mechanizmy instytucjonalne

System monitoringu MRPO

Rysunek 1. Schemat zapewnienia komplementarności

Źródło: Opracowanie własne.
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Wyzwania Małopolski w kontekście  
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MRPO – kapitał zmian. 
Badania ewaluacyjne
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