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OPRACOWAŁ INStYtUt BADAń StRUKtURALNYCH

Ocena pozakonkursowej ścieżki 
wyboru projektów: Indykatywny Wykaz 
Indywidualnych Projektów Kluczowych 
Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2007–2013

Streszczenie

Raport stanowi podsumowanie badania pn. Ocena poza-
konkursowej ścieżki wyboru projektów: Indykatywny wykaz 
Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego 2007–2013, przeprowadzonego 
w okresie czerwiec–sierpień 2013 r. przez Instytut Badań 
Strukturalnych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Małopolskiego. Celem badania była odpowiedź na 
pytania dotyczące 3 komponentów: oceny Indykatywnego 
Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych jako trybu 
wyboru projektów (1), meta‑ewaluacji projektów ujętych 
w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Klu-
czowych (2) oraz analizy dobrych praktyk w zakresie po-
zakonkursowego trybu wyboru projektów w programach 
operacyjnych perspektywy 2007–2013 (3). Zaprezentowane 
w raporcie wnioski opierają się na analizie danych zastanych 
(dokumentacja projektowa, dokumenty programowe i stra-
tegiczne, literatura przedmiotu), a także wywołanych (wy-
wiad fokusowy z przedstawicielami Departamentu Polityki 
Regionalnej UMWM, wywiady telefoniczne z przedstawicie-
lami IZ RPO województw lubuskiego, śląskiego i pomor-
skiego, panel ekspercki i studia przypadków). Szczegółowe 
informacje dotyczące zastosowanej metodologii znajdują 
się w rozdziale 2.

Ocena IWIPK jako trybu wyboru 
projektów

Raport rozpoczyna się od prezentacji trybów wyboru pro-
jektów zastosowanych w MRPO 2007–2013. W dalszej ko-
lejności zaprezentowano wyniki oceny mocnych i słabych 

stron procedury pozakonkursowej w kontekście procedury 
konkursowej. Analiza dostępnych danych wykazała, że za-
stosowanie pozakonkursowej ścieżki wyboru projektów 
z jednej strony umożliwia wczesną identyfikację i wsparcie 
projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu. 
Z drugiej, w wymiarze pragmatycznym, usprawnia proces 
jego wdrażania. tryb indywidualny, w wymiarze strategicz-
nym, sprawdza się najlepiej w przypadku projektów dużych 
i skomplikowanych. Na poziomie operacyjnym uelastycznia 
realizację programu, ograniczając koszty związane z przy-
gotowaniem i przeprowadzeniem konkursu w działaniach, 
w których dany cel może być osiągnięty przez jeden lub 
ograniczoną liczbę projektów, realizowanych przez jednego 
lub ograniczoną liczbę beneficjentów. Największym zdiagno-
zowanym mankamentem mechanizmu pozakonkursowego 
jest brak jasnych kryteriów wyboru inwestycji. W pojedyn-
czych sytuacjach skutkowało to wsparciem przedsięwzięć, 
które co prawda wpisywały się w przewidywany zakres 
interwencji, nie miały jednak charakteru strategicznego dla 
realizacji celów danej osi1. W innych przypadkach nie wy-
różniały się one na tle projektów wybranych w procedurze 

1 Przykładem takiej inwestycji są m.in. projekty Uniwersytetu Papie-
skiego Jana Pawła II w Krakowie pn. Budowa Biblioteki Papieskiej 
Akademii Teologicznej w Krakowie – dokończenie oraz Modernizacja, 
z uwzględnieniem potrzeb studentów z niepełnosprawnością, Budyn-
ku Franciszkańska 1. Obie inwestycje mają większy wpływ na ja-
kość studiowania i korzystania z szeroko rozumianej infrastruktury 
dydaktycznej, niż poprawę dostępu bazy dydaktycznej umożliwiają-
cej wyposażenie mieszkańców Województwa Małopolskiego (mło-
dzież i osoby dorosłe) w umiejętności oraz kwalifikacje zapewniające 
dobry start oraz możliwie stabilne funkcjonowanie na rynku pracy, 
będącą celem Działania 1.1. Inwestycje te mają relatywnie niewiel-
kie znaczenie dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy.



– 8 –

MAŁOPOLSKIE STUDIA REGIONALNE
nr 1 / 30 / 2014

konkursowej ani pod względem skali inwestycji, ani wpływu 
na osiągnięcie zakładanych wskaźników2.

Na poziomie wdrażania programu, z analizy dotychczaso-
wych efektów stosowania podejścia pozakonkursowego 
wynika, że wiążą się z tym pewne ryzyka. Wynikają one 
z możliwości wpisywania na listę IWIPK projektów w fazie 
koncepcyjnej. Możliwość taka sama w sobie nie jest elemen-
tem ocenianym negatywnie, ponieważ stwarza szanse reali-
zacji przedsięwzięć o dużym znaczeniu, jednak jeszcze nie 
przygotowanych do wprowadzenia na ścieżkę inwestycyjną. 
W pojedynczych przypadkach skutkowała ona jednak dużymi 
opóźnieniami w realizacji projektu oraz zmniejszeniem skali 
jego oddziaływania w wyniku zmiany pierwotnego zakresu 
planowanej inwestycji3.

Uzasadnieniem stosowania procedury pozakonkursowej 
powinno być w głównej mierze umożliwienie realizacji in-
westycji o strategicznym znaczeniu dla osiągnięcia celów 
programu. Warto jednak pamiętać, że w wybranych przypad-
kach może ona wpływać na usprawnienie procesu wdrażania. 
Indywidualny tryb wyboru projektów może być narzędziem 
bardziej efektywnym niż konkurs przy:

•	 identyfikacji i wyborze inwestycji strategicznych dla osią-
gnięcia zakładanych celów o dużym znaczeniu w skali 
regionu – w takiej sytuacji należy rozważyć, czy jedna 

2 Przykładem takich inwestycji jest projekt z Działania 1.1 Schemat B 
planowany do realizacji przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małą i Śred-
nią Przedsiębiorczość w Tarnowie, pn. Utworzenie Rzemieślniczego 
Centrum Motoryzacyjnego Subregionu Tarnowskiego. Przewidywa-
na wartość inwestycji nie odbiega od przedsięwzięć wyłonionych 
w konkursach, analogiczna uwaga dotyczy wskaźników rezultatu, 
które nie mają szczególnie dużego znaczenia dla osiągnięcia celów 
działania i osi.

3 Przykładem inwestycji, która w okresie przygotowawczym zmie-
niła swój zakres i skalę, jest projekt Uniwersytetu Jagiellońskiego 
pn. Zbudowanie zintegrowanego systemu pozyskiwania i dystrybucji 
energii powstałej ze źródeł odnawialnych na terenie III Kampusu Uni-
wersytetu Jagiellońskiego – etap II, wybrany do wsparcia w Dzia-
łaniu 7.2. Analiza wniosku o  dofinansowanie, w  szczególności 
w zakresie wpływu na wskaźniki działania i osiągnięcie jego celu, 
wykazała, że inwestycja ta nie wyróżnia się spośród przedsięwzięć 
wspartych w procedurze konkursowej, które osiągały niekiedy 
lepsze wskaźniki przy mniejszych nakładach. Innym projektem, 
który zmienił swój zakres rzeczowy i którego realizacja rozpo-
cząć się ma na długo po pierwotnych założeniach, jest Małopolski 
System Informacji Medycznej. Spore opóźnienia wystąpiły rów-
nież w  przypadku inwestycji Małopolska Sieć Szerokopasmowa, 
czy Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego Portu lotniczego 
w Krakowie, jednak jak podkreślono w wywiadach, w tych przy-
padkach problemy wynikają ze skali inwestycji i stopnia jej skom-
plikowania (konieczność porozumienia się z innymi podmiotami 
etc.).

lub kilka z góry określonych inwestycji lepiej rozwiąże 
dany problem niż większa liczba przedsięwzięć konkur-
sowych;

•	 wsparciu projektów ważnych i jednocześnie trudnych 
do realizacji m.in. ze względu na skalę i stopień skom-
plikowania projektu oraz konieczność porozumienia się 
i koordynacji działań innych podmiotów.

Na poziomie operacyjnym, w porównaniu z procedurą 
konkursową, tryb indywidualny może usprawnić wdrażanie 
programu w sytuacji związanej m.in. z:

•	 ograniczoną liczbą potencjalnych beneficjentów – jeśli 
dany cel może być osiągnięty przez wsparcie jednego 
beneficjenta lub ograniczonej, z góry znanej liczby bene-
ficjentów, przygotowanie i przeprowadzenie konkursu 
może się okazać zbędnym działaniem;

•	 pojawieniem się dodatkowych środków w końcowej fazie 
okresu programowania – tryb pozakonkursowy stwarza 
możliwość wykorzystania dodatkowej alokacji w sytuacji, 
w której nie ma wystarczająco dużo czasu na przygoto-
wanie i przeprowadzenie konkursu.

Warto jednak zaznaczyć, że istnieją obszary, w których lepsze 
efekty osiągnąć można, stosując tryb konkursowy, pozwala-
jący z jednej strony na zwiększenie przejrzystości procesu 
wyboru projektów i z drugiej, na mobilizację beneficjentów 
do szybkiego i sprawnego przygotowania dokumentacji apli-
kacyjnej. W szczególności podejście konkursowe powinno 
być stosowane w obszarach, w których spodziewać się moż-
na potencjalnie dużej liczby projektów i wnioskodawców – 
wówczas konkurs powinien mobilizować do przygotowania 
jak najlepszej inwestycji. Procedura pozakonkursowa nie 
jest również wskazana w obszarach, w których zmiany są 
na tyle dynamiczne, że nie można racjonalnie i efektywnie 
zaprogramować interwencji na wiele lat.

Ocena projektów z IWIPK

W Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Klu-
czowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyj-
nego na lata 2007–2013 znajduje się 86 inwestycji. Projekty 
kluczowe realizowane są w 7 osiach programu, stanowiąc 
9% wszystkich przedsięwzięć (wyłączając wsparcie z osi 2) 
i konsumując ponad 40% alokacji. Pod względem liczeb-
ności dominują inwestycje przyczyniające się do tworzenia 
warunków dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy 
(24 inwestycje w osi 1), wsparcia Krakowskiego Obszaru 
Metropolitalnego (20 w osi 5) oraz infrastruktury transpor-
towej (18 w osi 4). Relatywnie dużo przedsięwzięć dotyczy 
spójności wewnątrzregionalnej (13 w osi 6), jednak dzieje 
się tak za sprawą 9 inwestycji likwidujących skutki powodzi 
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z 2010 roku. W pozostałych osiach liczba inicjatyw kluczo-
wych jest zdecydowanie mniejsza.

Indywidualne Projekty Kluczowe realizowane w MRPO sta-
nowić miały zbiór przedsięwzięć o strategicznym znacze-
niu dla realizacji celów programu i osiągnięcia zakładanych 
wskaźników rozwoju społeczno‑gospodarczego. Inwestycje 
wybierane w trybie pozakonkursowym skupiają się głównie 
na wsparciu podstawowej infrastruktury publicznej i wzmac-
nianiu gałęzi uznanych za ważne filary rozwoju Małopolski 
w tym: infrastruktury edukacyjnej i związanej z rozwojem 
społeczeństwa informacyjnego, infrastruktury transportowej 
oraz rozwojem potencjału KOM. taka koncentracja inter-
wencji przyczynia się do realizacji celu głównego MRPO, 
określonego jako tworzenie warunków dla wzrostu gospo-
darczego i zatrudnienia. Inwestycje te mają również swój 
wkład w realizację celów poszczególnych osi priorytetowych 
i działań programu. Jest to widoczne zarówno na poziomie 
deklaracji zawartych we wnioskach, jak i wkładu w osiąga-
nie wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu, 
zarówno dla całego Programu, jak i jego poszczególnych osi. 
Analiza deklaracji zawartych we wnioskach o dofinansowa-
nie wskazuje, że oceniane inwestycje przyczyniają się do 
realizacji wszystkich celów Strategii Rozwoju Województwa 
Małopolskiego na lata 2007–2013, przy widocznej domi-
nacji wsparcia celów opisanych w polu A Konkurencyjność 
gospodarcza.

Rekomendacje

Na podstawie doświadczeń z wdrażania programów obecnej 
perspektywy finansowej można wskazać kilka obszarów 
predestynowanych do wsparcia w trybie indywidualnym. 
Niewątpliwie należą do nich inwestycje polegające na roz-
budowie sieci dróg regionalnych czy portów lotniczych, 
których znaczenie jest regionalne, liczba ograniczona, a be-
neficjentem jeden podmiot. W świetle dostępnej wiedzy 
dotyczącej wsparcia z funduszy unijnych w perspektywie 
2014–2020 procedurą pozakonkursową powinny zostać 
objęte również projekty planowane do realizacji w ramach 
kontraktu terytorialnego, w tym inwestycje z zakresu B+R 
oraz wzmacniania potencjałów innowacyjnych i ochrony 
zdrowia4.

4 Działania takie wpisane są do projektu Umowy Partnerstwa jako 
obszary objęte Kontraktem Terytorialnym, jednocześnie przyto-
czony zakres interwencji odpowiada założeniom osi priorytetowej 
1. Warunki dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy oraz osi 9. 
Region spójny społecznie, wstępnego projektu Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 
2014–2020.

Niezależnie od obszarów wsparcia, wśród kryteriów, które 
powinny być brane pod uwagę przy identyfikacji projektów 
strategicznych, należy uwzględnić kryteria przedstawione 
w dokumencie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pn. Pro-
jekty pozakonkursowe w okresie 2014–2020. Zasady identyfi-
kacji projektów strategicznych w ramach prac nad programami 
operacyjnymi:

•	 kryteria formalne, które musi spełnić każdy projekt stra-
tegiczny:

o	 kwalifikowalność projektu i beneficjenta – zakres rze-
czowy projektu i typ beneficjenta muszą być zgodne 
z wymogami dla danego działania;

o	 strategiczność – inwestycja musi realizować założenia 
i cele obowiązujących dokumentów strategicznych, 
niekoniecznie musi być jednak wpisana z nazwy do 
tych dokumentów;

o	 zasięg oddziaływania projektu – regionalny lub subre-
gionalny w przypadku wsparcia w ramach Subregio-
nalnego Programu Rozwoju;

o	 wykonalność projektu – wybór projektu powinien 
uwzględniać możliwość jego przygotowania, przepro-
wadzenia i zakończenia fazy inwestycyjnej w okresie 
programowania 2014–2020;

o	 charakter inwestycji – powinna ona co do zasady re-
alizować zadania i cele publiczne, w uzasadnionych 
przypadkach dopuszczając możliwość wsparcia bene-
ficjentów innych niż publiczni, jeśli realizują oni szcze-
gólnie ważne inwestycje z punktu widzenia rozwoju 
społeczno‑gospodarczego;

o	 gotowość do realizacji – inwestycja wpisana na listę 
projektów strategicznych powinna być gotowa do 
realizacji w okresie do 2 lat od umieszczenia jej na 
liście, odejście od tej zasady powinno być dopuszczalne 
jedynie w uzasadnionych przepadkach;

•	 kryteria merytoryczne, umożliwiające rangowanie inwe-
stycji ze względu na ich:

o	 wkład w realizację celu programu – co do zasady pro-
jekt powinien mieć minimum 5% wkład w realizację 
wskaźników przypisanych do danego celu, im wyższa 
wartość tym większe znaczenie inwestycji dla osią-
gnięcia celów.
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Summary

this report is a summary of the study Evaluation of the 
non-competitive selection of projects: Indicative List of Key 
Projects of the Małopolskie Regional Operational Programme 
2007–2013 carried out in June‑August 2013 by the Insti-
tute for Structural Research, commissioned by the Office 
of the Marshal of the Małopolskie Voivodeship. the aims 
of the study were to (1) evaluate the Indicative List of Key 
Projects as the manner of project selection, (2) perform 
meta‑evaluation of projects included in the Indicative List, 
and (3) analyse good practices in the non‑competitive path 
of project selection in other operational programmes in 
the 2007–2013 perspective. Conclusions presented in 
the report are based on analysis of existing data (project 
documentation, policy papers and strategic literature), and 
original data gathered during a focus group interview with 
representatives of the Department of Regional Policy at the 
Marshal’s Office, telephone interviews with representatives 
of the managing authorities of the Regional Operational Pro-
grammes in Lubuskie, Śląskie and Pomorskie voivodeships, 
an expert panel, and case studies. Detailed information on 
the methodology used can be found in Chapter 2.

Evaluation of the Indicative List as the 
manner of project selection

the report begins with a presentation of the types of project 
selection used in the Małopolskie ROP 2007–2013. Subse-
quently, we present the strengths and weaknesses of the 
non‑competitive procedure compared to the competitive 
procedure. Analysis of the available data showed that the 
use of the non‑competitive path of project selection enabled 
early identification and support for projects of strategic im-
portance to the program, and streamlined the process of its 
implementation. the individual mode, at the strategic level, 
works best for large and complex projects. At the operational 
level, it increases the flexibility of the programme, reducing 
costs associated with calls for proposals in Measures in which 
a goal can be achieved by one or a limited number of projects 
carried out by one or a limited number of beneficiaries. the 
biggest drawback is the lack of clear criteria for the selection 
of investments. In some cases this resulted in support for 
projects which, although formally fitting the range of inter-
ventions, lacked strategic significance for the Axis objectives5.  

5 Such investments include projects of the Pontifical University of 
John Paul II in Kraków: Construction of the Library at the University 
– the completion and Modernisation taking into account the needs 
of students with disabilities, the building at Franciszkańska 1. Both 
investments have a greater impact on the quality of the studying 
and using educational infrastructure rather than improving access to 
educational base to help inhabitants of the Małopolskie Voivodeship 
(youth and adults) acquire skills and qualifications in order to ensure 
a good start and stable functioning in the labour market, objective of 
the Measure 1.1. These investments have a relatively minor signifi-
cance for increasing opportunities for graduates in the labour market.

In other cases, they were not different from projects par-
ticipating in contests, either in terms of the scale of the 
investment or impact on the achievement of the desired 
indicators6.

At the level of program implementation, analysis of the 
effects of the non‑competitive approach indicated certain 
risks resulting from the possibility of inclusion of projects at 
the conceptual level. this possibility in itself is not negative 
as it creates opportunities for the realization of projects 
of great importance but not yet prepared for immediate 
investment. However, in some cases it resulted in long 
delays in project implementation and reduced the scale of 
its impact as a result of changes to the original scope of the 
planned investment7.

Non‑competitive procedures should be used primarily 
to enable investments with strategic importance for the 
achievement of the objectives of the program. It must be 
remembered, however, that in some cases it can also be 
used streamline the implementation process. the individual 
mode of project selection may be a more effective tool than 
competition in:

•	 identification and selection of investments that are stra-
tegic for the achievement of goals with significance for 
the region – in this situation one should consider if one 
or a few previously determined investments are better 
suited to solve a given problem than a higher number of 
competitive projects;

6 One such investment in a project under the Measure 1.1, planned 
for implementation by the Chamber of Crafts and Small and Me-
dium Enterprises in Tarnów Subregion: Creating the Automotive 
Centre for the Tarnów Subregion. The expected value of invest-
ments does not differ from the projects selected in competitions, 
and outcome indicators also do not have particular significance for 
achieving the objectives of the Measure and the Axis.

7 An example of an investment that in the preparatory period 
changed its scope and scale is a project of the Jagiellonian Uni-
versity, Construction of an integrated system for the acquisition and 
distribution of energy of renewable sources in the Third Campus of 
the Jagiellonian University – Phase II, selected to support under the 
Measure 7.2. Analysis of the application form, in particular, the im-
pact on performance indicators and the achievement of objectives, 
has demonstrated that the investment does not really stand out 
from among the projects supported in the competition procedure, 
which sometimes achieve better rates, with lower costs. Another 
project, which changed its material scope and the implementa-
tion of which is to start long after the original assumptions is the 
Małopolska Medical Information System. Considerable delays also 
occurred in the case of the Małopolska Broadband Network or the 
Construction of internal transport system of the airport in Kraków, 
but as pointed out in interviews, in these cases, the problems stem 
from the scale of investment and the degree of complexity (the 
need to communicate with other entities, etc.
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•	 support for investments that are both crucial and difficult 
to implement, e.g. due to the scale and complexity of the 
project, and the need of communication and coordination 
among many entities.

At the operational level, compared to the competitive proj-
ects, the individual mode may streamline the implementation 
of the Program in a situation associated with:

•	 the limited number of potential beneficiaries – if a given 
objective may be achieved by supporting one beneficia-
ry or a limited and known number of beneficiaries, the 
preparation and implementation of a competition may 
be redundant;

•	 the appearance of additional financial means in the final 
stage of the programming period – restricted calls for 
proposals enable additional allocation in a situation when 
there is not enough time for the preparation of compet-
itive selection.

It must be emphasized however that there are areas in 
which the competitive mode gives much better effects. On 
one hand it enables the increased transparency of project 
selection, and on the other it mobilized the beneficiaries 
to perform fast and efficient preparation of applications. 
In particular, competitive selection should be used when 
a high number of projects and applicants can be expected. 
the competition should then encourage the best possible 
preparation of investments. the non‑competitive procedure 
is also not recommended in areas where changes are so 
dynamic that public intervention cannot be rationally and 
effectively programmed for many years.

Evaluation of projects from the Indicative 
List

the Indicative List of Key projects of the Małopolskie 
Voivodeship for the period 2007–2013 includes 86 invest-
ments. the key projects are being implemented in 7 axes 
of the Program and constitute 9% of all projects (excluding 
support under Axis 2), and are consuming more than 40% 
of the allocation for the Program. the most numerous are 
investments that contribute to the creation of conditions 
for a knowledge‑based society (24 investments in Axis 1), 
support for the Kraków Metropolitan Area (20 in Axis 5), 
and transport infrastructure (18 in Axis 4). Relatively many 
projects concern intraregional cohesion (13 in Axis 6), but 
this is due to the 9 projects meant to deal with the aftermath 
of the flood from 2010. In other axes, the number of key 
initiatives is distinctly lower.

Individual Key Projects implemented under the MROP were 
supposed to have strategic significance for the goals for the 

Programme and achieving the assumed indicators of social 
and economic development. Investments selected in the 
non‑competitive procedure focus mainly on support of the 
elementary public infrastructure and strengthening areas 
widely accepted as pillars of the local economy, including 
education infrastructure, infrastructure associated with 
the development of a knowledge‑based society, transport 
infrastructure, and development of the Kraków Metropol-
itan Area potential. Such a concentration of interventions 
contributes to the implementation of the main goal of the 
MROP, i.e. creation of conditions for economic growth and 
employment. these investments are also significant for the 
achievement of goals in individual Priority Axes and Measures 
of the Program. this is visible both at the level of declara-
tions in applications, and their actual contribution to the 
achievement of desired indicators of product and result, both 
for the entire Programme and its individual axes. Analysis 
of declarations in applications shows that that evaluated 
investments contributed to the implementation of all goals 
of the Development Strategy of the Małopolskie Voivodeship 
for the period 2007–2013, at the simultaneous dominance 
of goals described in the field A – Economic competitiveness.

Recommendations

Based on experience associated with the implementation 
of programmes in the current financial perspective, we can 
recommend a few areas for individual non‑competitive sup-
port. Undoubtedly these are investments associated with 
construction of the network of regional roads and airports, 
with regional significance, limited in number and with only 
one beneficiary. In the light of available knowledge on sup-
port from the EU funding, in the 2014–2020 perspective 
the non‑competitive procedure should also include projects 
under the territorial Contract, including R+D investments, 
enhancing innovative potential, and health care8.

Regardless of the support areas, strategic projects should be 
identified using the following criteria set out in the document 
of the Ministry of Regional Development Non-competitive 
projects in the 2014–2020 period. Rules for identification of 
strategic projects within operational programs:

•	 formal criteria, which each strategic project should comply 
with:

8 Such measures are included in the Project of the Partnership 
Agreement as areas covered by the Territorial Contract, and 
at the same time the scope of the interventions is compatible 
with the assumptions of the Priority Axis 1: conditions for the 
knwoledge-based economy oraz Axis 9: socially cohesive region, the 
preliminary project of the Regional Operational Programme for 
the Małopolskie Voivodeship for years 2014–2020.
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o	 eligibility of the project and beneficiary – the scope of 
the project and the type of beneficiary must comply 
with the requirements of the Measure;

o	 strategic character – the investment must fulfill the 
aims and objectives of existing strategic documents, but 
does not necessarily have to be explicitly mentioned 
in those documents;

o	 extent of the impact of the project – regional or sub-
‑regional support in the case of supporting the Sub-
regional Development Programme;

o	 feasibility of the project – project selection should take 
into account the preparation, execution and comple-
tion of the investment stage in the programming period 
2014–2020;

o	 the nature of investment – it should, in principle, realize 
the tasks and public goals, in justified cases allowing the 

possibility of supporting beneficiaries other than public, 
especially if they carry out important investments in 
terms of socio‑economic development;

o	 readiness for implementation – an investment included 
in the list of strategic projects should be ready for 
implementation within two years from its inclusion 
in the list, a departure from this principle should be 
possible only in justified cases;

•	 substantive criteria, enabling the ranking of investments 
with regard to their: 

o	 contribution to the programme – as a general rule, 
the project should have a minimum 5% contribution 
to the achievement of indicators assigned to a given 
objective, and the higher the share, the higher the 
significance of the investment for the achievement of 
the objectives.
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1. Wstęp

Raport stanowi podsumowanie badania pn. Ocena pozakon-
kursowej ścieżki wyboru projektów: Indykatywny Wykaz 
Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 2007–2013, prze-
prowadzonego w okresie czerwiec –sierpień 2013 r. przez 
Instytut Badań Strukturalnych na zlecenie Departamentu 
Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Małopolskiego.

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

• oceny Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projek-
tów Kluczowych (IWIPK) jako trybu wyboru projektów 
w ramach MRPO 2007–2013 – przedmiotem analiz były 
zastosowane w Programie mechanizmy programowe 
i proceduralne;

• metaewaluacji projektów ujętych w Indykatywnym Wy-
kazie Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO 
2007–2013 – w tym obszarze badania skupiono się na 
efektach interwencji w ramach IWIPK, w szczególności 
ich wpływu na realizację celu głównego MRPO, celów 
osi priorytetowych oraz wskaźników produktu i rezul‑ 
tatu;

• dobrych praktyk w zakresie pozakonkursowego trybu 
wyboru projektów w programach operacyjnych per-
spektywy 2007–2013 – ta część badania służyła zobra-
zowaniu dobrych praktyk zarówno wśród realizowanych 
w MRPO inwestycji, jak i rozwiązań proceduralnych oraz 
mechanizmów wyboru projektów stosowanych w innych 
programach operacyjnych.

Wnioski z badania zostały opracowane w oparciu o analizę 
danych zastanych i wywołanych, w szczególności analizę 
dokumentów programowych stosowanych w MRPO oraz 
dostępnych wniosków. Wiedza pozyskana w ten sposób 
została uzupełniona i pogłębiona w wyniku przeprowadzenia 
wywiadu fokusowego i panelu eksperckiego z przedstawicie-
lami Instytucji Zarządzajacej (IZ) MRPO, odpowiadającymi 
za identyfikację i monitorowanie postępów przygotowania 
inwestycji znajdujących się w IWIPK.

2. Metodologia

2.1. Analiza danych zastanych

2.1.1. Desk research

Analiza desk research była punktem wyjścia dla stworze-
nia ram koncepcyjnych badania. Badanie rozpoczęliśmy od 
przestudiowania dokumentów programowych MRPO oraz 
dokumentów powiązanych, w tym wytycznych dotyczących 
stosowania trybu pozakonkursowego w perspektywie finan-
sowej 2007–2013. Przy wypracowaniu rekomendacji, poza 
wynikami analizy dotychczasowej interwencji, wykorzystano 
dostępne, robocze materiały dotyczące trybu pozakonkur-
sowego w okresie programowania 2014–2020.

2.1.2. Analiza wniosków o dofinansowanie

Analiza wniosków o dofinansowanie była kluczowym punk-
tem ewaluacji wspartych projektów. Objęte zostały nią 
wszystkie inwestycje realizowane w ramach Osi 1 oraz Osi: 
3–8 MRPO, dla których złożone zostały wnioski aplikacyjne. 
W pozostałych przypadkach badanie opierało się na analizie 

Tabela 1. Liczba wniosków poddanych analizie

Oś priorytetowa Liczba projektów* Liczba wniosków Liczba preumów

Oś priorytetowa 1. warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na 
wiedzy

24 19 3

Oś Priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy 4 4

Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego 18 13

Oś priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny 20 18

Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna 13 13

Oś priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska 6 3

Oś Priorytetowa 8. współpraca międzyregionalna 1

Suma 86 70 3

* Liczba projektów wg Indykatywnego wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, 

z dnia 18.07.2013 r.

Źródło: Opracowanie własne
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preumów i innych dostępnych informacji o projekcie. ta 
część ewaluacji umożliwiła porównanie założeń i oczekiwań 
dotyczących stosowania trybu pozakonkursowego z rzeczy-
wistymi efektami interwencji.

W ramach analiz sprawdzono m.in., w jakim stopniu projekty 
z IWIPK przyczyniają się do realizacji celu głównego MRPO, 
celów poszczególnych osi priorytetowych oraz przypisanych 
do nich wskaźników produktu i rezultatu.

2.1.3. Studia przypadków

W ramach badania przygotowano również studia przypad-
ku Indywidualnych Projektów Kluczowych realizowanych 
w MRPO. Analizie poddano 10 projektów, prezentujących 
kluczowe przedsięwzięcia w różnych obszarach wspar-
cia. Inwestycje te wybrane zostały jako ilustracja dobrych 
praktyk w realizacji inwestycji o strategicznym znaczeniu 
dla regionu.

Obok studiów przypadku inwestycji z MRPO, analizy objęły 
pozakonkursowy tryb wyboru projektów z regionalnych 
programów operacyjnych województw śląskiego i lubu-
skiego. Aby porównać efekty interwencji wykorzystującej 
pozakonkursowe ścieżki wyboru inwestycji z brakiem ta-
kiego podejścia, studium przypadku objęło również Regio-
nalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego, 
którego wdrażanie oparto w całości na procedurze konkur‑ 
sowej.

2.2. Analiza danych wywołanych

2.2.1. Zogniskowany wywiad grupowy (FGI)

W ramach ewaluacji przeprowadzono zogniskowany wy-
wiad grupowy (FGI). Zostali do niego zaproszeni pracownicy 
Departamentu Polityki Regionalnej zajmujący się identyfi-
kowaniem projektów kluczowych oraz monitorowaniem 
procesu ich przygotowania do momentu złożenia wniosku 
o dofinansowanie. Podczas dyskusji poruszono kwestie:

• założenia i cele leżące u podstaw zastosowania trybu 
pozakonkursowego;

• ocena efektów stosowania trybu pozakonkursowego;

• mocne i słabe strony stosowania trybu pozakonkurso-
wego;

• ocena projektów realizowanych w trybie pozakonkur-
sowym;

• wykorzystanie ścieżki pozakonkursowej w perspektywie 
finansowej 2014–2020.

2.2.2. Telefoniczne wywiady pogłębione (TDI)

W celu uzupełnienia analiz o przykłady różnego podejścia 
do stosowania trybu pozakonkursowego oraz pogłębienia 
studiów przypadku obejmujących inne programy operacyjne, 
przeprowadzono trzy wywiady telefoniczne z przedstawi-
cielami Instytucji Zarządzających regionalnymi programami 
operacyjnymi (RPO) województw lubuskiego, śląskiego i po-
morskiego. Podczas rozmowy skupiono się na:

• celach i założeniach leżących u podstaw zastosowania try-
bu pozakonkursowego w wybranych programach, w tym 
Programu Rozwoju Subregionów w RPO Województwa 
Śląskiego 2007–2013;

• ogólnej ocenie efektów zastosowanych rozwiązań (pro-
cedur i mechanizmów);

• ogólnej ocenie efektywności przedsięwzięć realizowanych 
w trybie pozakonkursowym;

• założeniach dotyczących zastosowania trybu pozakon-
kursowego w perspektywie finansowej 2014–2020.

2.2.3. Panel ekspercki

Aby rekomendacje dla programu perspektywy finansowej 
2014–2020 były możliwie dobrze dopasowane do specy-
fiki województwa małopolskiego, na zakończenie procesu 
badawczego przeprowadzono panel ekspercki z przedsta-
wicielami Departamentu Polityki Regionalnej. Umożliwiło 
to uzupełnienie wniosków płynących z badania i wypraco-
wanych na ich podstawie rekomendacji o opinie pracow-
ników odpowiedzialnych za identyfikację i monitorowanie 
przygotowywania do realizacji inwestycji kluczowych.

3. System wyboru projektów w MRPO

W MRPO 2007–2013 podstawowym trybem wyboru pro-
jektów jest tryb konkursowy, w którym wnioskodawcy zo-
bowiązani są do przedstawienia pełnej dokumentacji apli-
kacyjnej na etapie składania wniosku. W przypadku pięciu 
działań moment ten poprzedzony był wstępną kwalifikacją 
projektów (preselekcją), przeprowadzoną na podstawie 
karty projektu wraz z matrycą logiczną i innymi wskazany-
mi w konkursie załącznikami, ale bez pełnej dokumentacji. 
Dotyczyło to przedsięwzięć realizowanych w:

• schemacie A i B Działania 1.1 warunki dla rozwoju społe-
czeństwa opartego na wiedzy;

• schemacie D Działania 3.1 Inwestycje w poprawę bazy 
noclegowej oraz przystosowanie obiektów zabytkowych do 
celów turystycznych;
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Tabela 2. wykaz Schematów MRPO, w których stosowany jest tryb Indywidualnych Projektów Kluczowych

Schematy, w których przewidziano jedynie procedurę 
pozakonkursową

Schematy, w których przewidziano procedurę konkursową 
i pozakonkursową

• Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej
 � Schemat A: Budowa regionalnego systemu informacji tury-

stycznej
• Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej

 � Schemat B: Drogi w miastach na prawach powiatu
• Działanie 4.2 Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłu-

dze regionu
 � Schemat B: tabor kolejowy
 � Schemat C: Regionalna sieć kolejowa

• Działanie 5.1 Krakowski Obszar Metropolitalny jako ważny wę-
zeł europejskiej przestrzeni badawczej

• Działanie 5.2 Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego 
Obszaru Metropolitalnego

• Działanie 5.3 Rozwój zintegrowanego transportu metropolital-
nego

 � Schemat B: Infrastruktura okołolotniskowa
• Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich

 � Schemat C: Likwidacja skutków klęsk żywiołowych
• Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w  tym 

socjalnego i zdrowotnego
 � Schemat C: Służby ratunkowe

• Działanie 7.4 Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz 
ochrona przed skutkami klęsk żywiołowych

• Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych
 � Schemat A: Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa 

wyższego
 � Schemat B: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego 

oraz kształcenia zawodowego
• Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego
• Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej

 � Schemat B: Inwestycje w obiekty i  infrastrukturę uzdrowi-
skową

• Działanie 3.3 Instytucje kultury
 � Schemat A: Rozwój infrastruktury kulturalnej

• Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej
 � Schemat A: Drogi o znaczeniu regionalnym

• Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w  tym 
socjalnego i zdrowotnego

 � Schemat A : Ochrona zdrowia
• Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wyko-

rzystania odnawialnych źródeł energii
• Działanie 8.1 Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Uszczegółowienia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, z dnia 23 maja 2013 r.

• dwóch działaniach Osi 6, w tym schemacie B Działania 6.1 
Projekty w zakresie rekreacji i sportu, schemacie A Działa-
nia 6.2 Odnowa centrów wsi i schemacie B Infrastruktura 
społeczna, w tym edukacyjna i sportowa.

W ramach dwóch działań procedura wyboru projektów 
obejmuje ocenę dodatkowych dokumentów, bez których 
nie można ubiegać się o dofinansowanie:

• w schemacie B Działania 3.1 Inwestycje w obiekty i infra-
strukturę uzdrowiskową proces oceny rozpoczyna się od 
weryfikacji planów rozwoju uzdrowiska, przygotowanych 
przez wnioskodawców;

• w schemacie A Działania 6.1 Rozwój miast – aby uzyskać 
dofinasowanie, należy przygotować program rewitalizacji 
miasta.

Ze względu na zniszczenia dokonane przez powódź z 2010 
roku w  MRPO umożliwiono zastosowanie specjalnego 
trybu wyboru dla inwestycji mających na celu likwidację 
skutków klęsk żywiołowych. Przedsięwzięcia wybierane 
były w uproszczonej procedurze pozakonkursowej, tj. nie 
musiały przechodzić etapu konsultacji społecznych, a od 
wnioskodawców nie wymagano podpisania preumowy9.

9 Na postawie Uszczegółowienia Małopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego (UMRPO), Kraków, 23 maja 2013 r.

tryb pozakonkursowy przewidziany został we wszystkich, za 
wyjątkiem drugiej, osiach programu. Projekty indywidualne 
można realizować w 19 obszarach interwencji, obejmujących 
14 z 23 działań. W niemal połowie przypadków przewidziano 
możliwość wsparcia zarówno w procedurze konkursowej, 
jak i pozakonkursowej, w pozostałych dofinansowanie prze-
znaczono jedynie na projekty kluczowe.

3.1. Proces wyboru projektów z IWIPK

Proces wyboru projektów do IWIPK rozpoczął się na etapie 
programowania MRPO 2007–2013. Zarząd Województwa 
Małopolskiego zaprosił wówczas potencjalnych benefi-
cjentów do zgłaszania propozycji inwestycji kluczowych 
do Banku Projektów Regionalnych tworzonego w latach 
2006–2007. Przedsięwzięcia te miały spełniać następujące 
warunki:

• kwalifikowalność projektu i beneficjenta;

• zgodność projektu z  celami Strategii Rozwoju Kraju 
(SRK), Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na 
lata 2007–2013 (NSRO), MRPO 2007–2013 oraz stopień 
wpływu projektu na realizowane wskaźniki tych progra-
mów;

• skalę oddziaływania projektu (zasięg regionalny);
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• dostępność alokacji w  ramach danej osi prioryteto‑ 
wej10.

Lista zebranych propozycji była poddawana konsultacjom 
społecznym oraz ocenie strategicznej. Na tej podstawie 
stworzono i zatwierdzono IWIPK, który stanowi załącz-
nik do Uszczegółowienia MRPO. Kolejnym krokiem było 
złożenie przez beneficjenta zaktualizowanej karty oceny 
projektu, stanowiącej podstawę dla podpisania preumowy, 
określającej:

• podstawowe informacje dotyczące projektu, w tym jego 
zakres, informacje o beneficjencie, wartość inwestycji, 
bieżący stan przygotowania;

• zobowiązanie beneficjenta do prawidłowego i termino-
wego przygotowania projektu do realizacji;

• harmonogram opracowania projektu;

• inne niezbędne informacje.

Po tym etapie przygotowana była pełna dokumentacja pro-
jektu oraz wniosek o dofinansowanie. Instytucja Zarządzająca 
zapewniała wsparcie doradcze w tym zakresie, beneficjenci 
mogli również, za pośrednictwem IZ, zgłaszać się po po-

10 Na podstawie Podręcznika Instytucji Zarządzającej Małopolskim 
Regionalnym Programem Operacyjnym 2007–2013, Urząd Marszał-
kowski Województwa Małopolskiego, Kraków, styczeń 2013 r.

moc do inicjatywy JASPERS oraz Project Pipline. Złożony 
wniosek, analogicznie jak w przypadku procedury konkur-
sowej, podlegał ocenie formalnej i merytorycznej. Różnica 
pomiędzy procedurą konkursową a pozakonkursową doty-
czyła m.in. wsparcia udzielonego przez IZ oraz zapewnienia 
beneficjentom inwestycji, ważnych dla rozwoju społeczno‑
‑gospodarczego regionu, dłuższego czasu na przygotowanie 
projektu i zebranie pełnej dokumentacji aplikacyjnej, jak 
również możliwości kilkukrotnego poprawienia tych doku-
mentów podczas obu etapów oceny. Warunkiem udzielenia 
dofinansowania było z jednej strony spełnienie przez projekt 
wymogów formalnych i merytorycznych dla danego działa-
nia, z drugiej gotowość do wdrożenia inwestycji.

IWIPK stanowiący załączniki do UMRPO nie jest listą osta-
teczną: w  okresie objętym ewaluacją liczba projektów 
w IWIPK zmieniała się 21 razy. Pierwotnie w wykazie było 
37 inwestycji, w chwili przeprowadzania badania było ich 
8611. Na przestrzeni lat liczba projektów rosła, choć zda-
rzały się pojedyncze przypadki usunięcia projektu z IWIPK 
np. w 2012 roku w Działaniu 5.2 zrezygnowano z wsparcia 
inwestycji Uniwersytetu Jagiellońskiego pn. Budowa krytej 
pływalni z basenem długości 50 m z zapleczem.

11 Stan na 18.07.2013.

wykres 1. Zmiany liczby projektów kluczowych w IwIPK na przestrzeni trwania programu
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wykres 2. Poziom wykorzystania alokacji w RPO poszczególnych województw
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3.2. Procedura wyboru projektów 
w Regionalnych Programach 
Operacyjnych

3.2.1. Procedura wyboru projektów w RPO 
Województwa Pomorskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 
(RPO WP) na lata 2007–2013 jest jedynym RPO, w którym 
nie wykorzystano możliwości stosowania pozakonkursowej 
ścieżki wyboru projektów. Autorzy programu przygotowali, 
zgodnie z wymaganiami, listę potencjalnych inwestycji klu-
czowych, którą zamieszczono w Uszczegółowieniu. W do-
kumencie tym zaznaczono jednak, że projekty wskazane 
w załączniku nie są indywidualnymi projektami kluczowymi 
dla programu operacyjnego w rozumieniu art. 28 ust 1 pkt 1 
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju, stanowiąc jedynie otwarte zestawienie 
inwestycji możliwych do sfinansowania w ramach naboru 

wniosków do RPO WP12. Na liście znalazło się 16 przedsię-
wzięć, z których większość została zrealizowana.

Powodem rezygnacji z trybu pozakonkursowego była z jed-
nej strony chęć zachowania przejrzystych zasad wyboru 
projektów i realizacji programu. Z drugiej, negatywne skutki 
stosowania procedury indywidualnej, objawiające się bra-
kiem mobilizacji do przygotowania przedsięwzięcia w mo-
mencie wpisania inwestycji na listę projektów kluczowych. 
Zdaniem przedstawicieli IZ RPO WP, procedura konkursowa, 
konieczność zdobycia wymaganych zezwoleń i przygoto-
wania dokumentacji aplikacyjnej w określonym terminie 
oraz konkurencja ze strony innych projektów wpływa na 
wnioskodawców mobilizująco. Warto odnotować, że wnio-
skodawcy inwestycji o dużym znaczeniu dla osiągnięcia celów 
programu mogli liczyć na wsparcie ze strony IZ.

12 Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Dla Wo-
jewództwa Pomorskiego na lata 2007–2013, z  dnia 18 kwietnia 
2013 r., s. 184.
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Indykatywne Harmonogramy ogłaszania konkursów w ra-
mach RPO WP 2007–2013 są przygotowywane pod koniec 
każdego roku. Na przestrzeni ostatnich 3 lat były aktualizo-
wane 13 razy. Przyczyny zmian były różne, od przekładania 
terminów konkursów ze względu na nowelizację ustawy 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju13, przez prze-
suwanie i wydłużanie terminów naborów, po rezygnację 
z konkursów w jednych działaniach i/lub dodatkowe nabory 
w innych. Analiza informacji dotyczących zamian w harmo-
nogramach wskazuje, że w sytuacjach, w których ważne, 
z punktu widzenia celów programu, projekty nie zostałyby 
złożone na czas, możliwe było wydłużenie terminów naboru 
lub ich przesunięcie14.

W ramach wdrażania programu przeprowadzono ponad 
60 konkursów, w których ocenie poddano ponad 1050 
wniosków. Poza dwoma przypadkami, w każdym z nabo-
rów składano od kilku do kilkunastu wniosków. Pomimo 
niestosowania procedury pozakonkursowej Województwo 
Pomorskie ma najwyższy stopnień kontraktacji środków 
w ramach regionalnego programu operacyjnego. Oparcie 
się jedynie na procedurze konkursowej nie przeszkodziło 
w realizacji wielu dużych i skomplikowanych inwestycji infra-
strukturalnych, które w innych regionach zapewne wsparte 
zostałyby w trybie pozakonkursowym, np. projekty dotyczą-
ce rozbudowy sieci transportowej, w tym przedsięwzięcia 
tak duże jak Rewitalizacja i modernizacja tzw. helskiego kory-
tarza kolejowego – linii kolejowej nr 213 Reda – hel (wartość 
inwestycji ponad 110 mln zł, poziom dofinansowania niemal 
66 mln zł), czy duże inwestycje w infrastrukturę edukacyj-
ną np. Budowa budynku Neofilologii wydziału Filologicznego 
w  ramach Kampusu Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego 
w Gdańsku (wartość inwestycji ponad 30 mln zł, poziom 
dofinansowania 23 mln zł).

3.2.2. Procedura wyboru projektów w RPO 
Województwa Lubuskiego

W ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjne-
go na lata 2007–2013 (LRPO) przewidziano trzy ścieżki wy-
boru projektów: konkursowy, indywidualny oraz systemowy. 
Konkursy stanowią podstawową formę wsparcia udzielanego 
w ramach programu. tryb systemowy obejmuje projekty 
własne Instytucji Zarządzającej LRPO, mogące ubiegać się 
o wsparcie we wszystkich priorytetach. tryb indywidulany 
przeznaczony jest dla projektów o strategicznym znaczeniu 
dla realizacji programu.

13 Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju.

14 Np. w  2012 roku Uchwałą Nr 1150/182/12 Zarządu Woje-
wództwa Pomorskiego z dnia 25 września 2012 roku, na prośbę 
wnioskodawców wydłużono czas naboru i przesunięto konkurs 
dotyczący wsparcia regionalnej infrastruktury drogowej (Działanie 
4.1).

Indykatywny Plan Inwestycyjny

Prace nad stworzeniem Indykatywnego Planu Inwestycyj-
nego (IPI) rozpoczęto już w 2006 roku, gdy nie było jeszcze 
oficjalnych wytycznych dotyczących stosowania procedury 
pozakonkursowej. Pierwotna lista projektów z IPI opraco-
wana została przez IZ LRPO, a następnie skonsultowana 
z departamentami Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubuskiego. Wymagania dotyczące projektów kluczowych 
obejmowały zgodność z celami Strategii Rozwoju Wojewódz-
twa Lubuskiego oraz regionalny zasięg inwestycji, później 
kryteria te doprecyzowano. W dokumencie pn. wytyczne 
w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania 
projektów znajdujących się w Indykatywnym Planie Inwestycyj-
nym LRPO na lata 2007–2013, zdefiniowano wymogi doty-
czące projektów indywidualnych. Obejmują one:

•	 kwalifikowalność projektu oraz beneficjenta;

•	 strategiczny charakter projektu rozumiany jako zgodność 
projektu z celami SRK, NSRO, LRPO oraz Strategią Roz-
woju Województwa Lubuskiego z horyzontem czasowym 
do 2020 r.;

•	 skala oddziaływania projektu (regionalna);

•	 stopień wpływu projektu na osiągnięcie wskaźników SRK, 
NSRO oraz LRPO;

•	 dostępność środków finansowych w ramach alokacji da-
nego priorytetu LRPO;

•	 inne kryteria specyficzne dla sektora/inne kryteria okre-
ślone przez IZ15.

Na listę IPI można zgłaszać zarówno projekty gotowe do 
realizacji, jak i znajdujące się w fazie koncepcyjnej, jeśli są one 
szczególnie istotne dla rozwoju społeczno ‑gospodarczego 
regionu. Po wstępnej ocenie projektów ostateczna akcepta-
cja listy poprzedzana jest konsultacjami społecznymi, najczę-
ściej przeprowadzanymi za pomocą strony internetowej IZ 
LRPO. Beneficjenci projektów wpisanych na listę IPI mogą 
być objęci dwiema różnymi procedurami, w zależności od 
stopnia przygotowania inwestycji:

•	 dla projektów znajdujących się w  fazie koncepcyjnej 
w przeciągu miesiąca od zatwierdzenia Planu przez Za-
rząd Województwa Lubuskiego podpisywana jest umowa 
wstępna zawierająca informacje o: beneficjencie i projek-

15 Wytyczne w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowa-
nia projektów znajdujących się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym 
LRPO na lata 2007–2013, Wersja 4.00, Departament Lubuskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego, Zielona Góra, październik 
2010 r.
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cie, harmonogramie opracowania projektu oraz zobo-
wiązanie do prawidłowego i terminowego przygotowania 
projektu do realizacji;

•	 aby przyspieszyć proces wdrażania programu, w przy-
padku projektów gotowych do realizacji zrezygnowano 
z konieczności podpisywania umowy wstępnej, prze-
chodząc od razu do złożenia wniosku o dofinansowanie 
wraz z wymaganą dokumentacją16.

Projekty znajdujące się na liście IPI objęte są systemem za-
rządzania i monitorowania na etapie ich przygotowania, 
obejmującego: koordynację i nadzór nad przygotowaniem 
inwestycji do realizacji, monitorowanie postępów w proce-
sie przygotowawczym, podejmowanie działań zaradczych 
w sytuacjach stanowiących zagrożenie dla realizacji projek-
tu oraz wsparcie doradcze dla beneficjenta. IZ zastrzegła 
sobie również możliwość odstąpienia od realizacji umowy 
wstępnej i zawarcia umowy o dofinansowanie w sytuacji gdy:

•	 beneficjent wycofa się z realizacji projektu;

•	 wystąpi ponadtrzymiesięczne opóźnienie w przygoto-
waniu projektu (decyzja podejmowana jest po ocenie 
przyczyn opóźnienia);

16 Op. cit.

•	 beneficjent zataił ważne informacje mogące mieć wpływ 
na możliwość i termin realizacji projektu w przewidzia-
nym zakresie;

•	 nastąpiły obiektywne okoliczności uniemożliwiające przy-
gotowanie lub realizację projektu;

•	 projekt przestał spełniać kryteria decydujące o umiesz-
czeniu go na liście;

•	 beneficjent dokonał zmian w projekcie bez uzyskania 
formalnej zgody i/lub nie przestrzega zapisów umowy 
wstępnej;

•	 beneficjent nie przekazuje w terminie informacji o po-
stępach w przygotowaniu projektu;

•	 projekt nie spełnił kryteriów formalnych i merytorycznych 
dla danego działania17.

17 Op. cit.
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Z badania ewaluacyjnego18 oraz analizy informacji zawartych 
na stronach programu19 wynika, że w kilku przypadkach IZ 
LRPO skorzystała z możliwości usunięcia projektu z listy 
m.in. ze względu na niespełnienie kryteriów oceny.

Ocena efektów zastosowanych rozwiązań

W pierwszej wersji Uszczegółowienia programu w Planie 
znajdowało się 6 inwestycji, w tym 3 obejmujące moderni-
zację linii kolejowych, jedna dotycząca rozbudowy lotniska 
w Babimoście oraz 2 z zakresu gospodarki wodnej20. Stan 
taki utrzymywał się do początku 2010 roku, wówczas ZWL 
podjął decyzję o przyspieszeniu wdrażania programu, co 
wpłynęło na skokową zmianę liczby przedsięwzięć w IPI. 
W Uszczegółowieniu ze stycznia 2010 r. znajdowało się 
już 155 inwestycji21, w chwili obecnej jest ich 17222, co daje 
najwyższą wartość spośród wszystkich RPO wykorzystują-
cych procedurę pozakonkursową. trybem indywidualnym 
objęto 12 działań, w ramach 5 priorytetów LRPO. Łączna 
wartość tych projektów opiewa na niemal 2 mld złotych, 
przy dofinansowaniu sięgającym niemal 1,15 mld zł. Oznacza 
to, że inwestycje z IPI konsumują ponad 65% alokacji dla 
LRPO 2007–2013. Największy udział we wsparciu mają 
w obszarach związanych z infrastrukturą społeczną (ok. 80% 
alokacji z Priorytecie IV. Rozwój i modernizacja infrastruktury 
społecznej), działalnością turystyczną i kulturową (ok. 80% 
środków w Priorytecie V. Rozwój i modernizacja infrastruktury 
turystycznej i kulturowej) oraz wsparciem konkurencyjności 
regionu (ok. 75% alokacji w Priorytecie I. Rozwój infrastruk-
tury wzmacniającej konkurencyjność regionu)23.

Zarówno wnioski z ewaluacji LRPO, jak i informacje pozy-
skane podczas wywiadu z przedstawicielem IZ LRPO po-
twierdzają, że realizacja trybu indywidualnego przyspiesza 
tempo wydatkowania środków, pozwalając na szybkie za-
kontraktowanie znacznej części alokacji, również w drugiej 
części okresu programowania24. Co do zasady projekty z IPI 

18 W raporcie Analiza i ocena pozakonkursowego trybu wyboru projek-
tów opracowanym przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą 
Sp. z  o.o. wymieniono 5 przypadków, w  których wykreślono 
projekt z IPI ze względu na niespełnianie kryteriów oceny lub re-
zygnację beneficjenta.

19 http://www.lrpo.lubuskie.pl/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=391:aktualizacja ‑indykatywnego ‑planu‑
‑inwestycyjnego ‑lrpo&catid=97:stan ‑wdraania&Itemid=116.

20 Uszczegółowienie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2007–2013, Zielona Góra, 28 marca 2008 r.

21 Uszczegółowienie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2007–2013, Zielona Góra, 26 stycznia 2010 r.

22 Uszczegółowienie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2007–2013, Zielona Góra, 17 lipca 2013 r.

23 Dane na podstawie porównania wartości dofinansowania pro-
jektów z IPI, z alokacją dla poszczególnych priorytetów, wg kursu 
4 PLN.

24 Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., Analiza i ocena 
pozakonkursowego trybu wyboru projektów, Szczecin, maj 2011 r.

oceniono jako mające kluczowe znaczenie dla osiągnięcia 
wskaźników programu oraz Strategii Rozwoju Wojewódz-
twa Lubuskiego (SRWL). Jak wynika z przeprowadzonych 
analiz, każdemu celowi strategii odpowiada co najmniej kilka 
inwestycji z IPI, przy czym nie zaobserwowano znaczących 
różnic w zakresie wpisywania się w cele tych dokumentów, 
pomiędzy projektami konkursowymi a pozakonkurso wymi25.

Jak wynika z wywiadu przeprowadzonego z przedstawicie-
lem IZ, nie zaobserwowano większych problemów z wy-
dłużaniem procesu przygotowania i realizacji projektów 
ze względu na stosowanie procedury pozakonkursowej. 
Jednocześnie badanie ewaluacyjne dotyczące trybu pozakon-
kursowego w LRPO wskazuje na dwa obszary wymagające 
zmian w celu usprawnienia procesu wdrażania programu. 
Przede wszystkim z badania wynika, że należy wyeliminować 
możliwość wielokrotnego stosowania poprawek i uzupełnień 
oraz wielokrotnych korekt wniosków o płatność, poprzez 
określenie dopuszczalnej ich liczby. Jak wynika z przepro-
wadzonych analiz w wybranych przepadkach procedury te 
ciągnęły się przez kilkanaście miesięcy (wnioski o płatności). 
Co więcej, ze względu na większą dyscyplinę beneficjen-
tów konkursowych w przygotowywaniu dokumentów na 
czas (z uwagi na wyznaczony termin), należałoby rozważyć 
wprowadzenie podobnych rozwiązań dyscyplinujących be-
neficjentów z listy IPI.

Zdaniem przedstawiciela IZ LRPO trudno jednoznacznie 
wskazać konkretne obszary i typy projektów, w których 
procedura pozakonkursowa jest szczególnie wskazana. 
W  perspektywie 2007–2013 zakres interwencji objętej 
IPI jest bardzo szeroki, duże znaczenie dla regionu mają 
zarówno przedsięwzięcia infrastrukturalne dotyczące mo-
dernizacji linii kolejowych (Modernizacja linii kolejowej nr 358 
Zbąszynek -Gubin na odcinku Zbąszynek – czerwieńsk wraz 
z budową łącznicy Pomorsko – Przylep omijającej stację czer-
wieńsk etap 1), wsparcie potencjału innowacyjnego (Budowa 
Parku Technologii i Logistyki Przemysłu „Interior” w Nowej Soli) 
oraz gospodarczego (Uzbrojenie terenów w strefie przemysło-
wej Lotnisko w Żarach), jak i zwiększenie wykorzystania ICt 
w pracy administracji publicznej (Lubuski e -Urząd).

W programie perspektywy 2014–2020 w LRPO nadal pla-
nowane jest stosowanie procedury pozakonkursowej jako 
jednej ze ścieżek wyboru projektów. W chwili obecnej nie 
można jednak wskazać na konkretne obszary interwencji 
i prawdopodobną liczbę projektów. Zgodnie z informacjami 
udzielonymi przez przedstawiciela IZ punktem wyjścia dla 
identyfikacji projektów kluczowych może być hasłowa lista 
inwestycji wpisanych do SRWL.

25 Op. cit.

http://www.lrpo.lubuskie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=391:aktualizacja-indykatywnego-planu-inwestycyjnego-lrpo&catid=97:stan-wdraania&Itemid=116
http://www.lrpo.lubuskie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=391:aktualizacja-indykatywnego-planu-inwestycyjnego-lrpo&catid=97:stan-wdraania&Itemid=116
http://www.lrpo.lubuskie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=391:aktualizacja-indykatywnego-planu-inwestycyjnego-lrpo&catid=97:stan-wdraania&Itemid=116
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3.2.3. Procedura wyboru projektów w RPO 
Województwa Śląskiego

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2007–2013 prze-
widziano trzy ścieżki wyboru projektów: procedurę kon-
kursową, Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów 
Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów (PRS). 
Co do zasady inwestycje kluczowe miały obejmować rela-
tywnie krótką listę przedsięwzięć o znaczeniu regionalnym, 
natomiast projekty wsparte w PRS – inicjatywy o znaczeniu 
subregionalnym.

Indykatywny wykaz Indywidualnych Projektów 
Kluczowych

Prace nad identyfikacją i wyborem inwestycji kluczowych 
rozpoczęły się w połowie 2006 r. Zarząd Województwa 
zaprezentował przedstawicielom subregionów tabelę finan-
sową z indykatywnym limitem środków, które mogły być 
rozdysponowane na przedsięwzięcia indywidualne. Następ-
nie przedstawiciele subregionów zgłaszali swoje propozycje 
inwestycji, przesyłając fiszki projektowe, oceniane przez 
pracowników IZ RPO WSL pod kątem kwalifikowalności 
projektu i beneficjenta. W ramach procesu przygotowa-
nia i oceny projektów kluczowych dopuszczono 2 moż‑ 
liwości:

1. wstępną ocenę projektu kluczowego:

•	 obejmującą przygotowanie wstępnego studium wyko-
nalności wraz z fiszką projektu – na podstawie oceny 
podpisana była umowa ramowa;

•	 przygotowanie pełnego studium wykonalności wraz 
z fiszką projektu – na podstawie oceny podpisana była 
umowa ramowa,

2. pełną ocenę projektu obejmującą przygotowanie wnio-
sku aplikacyjnego, pełnego studium wykonalności oraz 
pozostałej dokumentacji projektowej – na podstawie 
oceny podpisana była umowa ramowa, z której można 
jednak było zrezygnować na rzecz podpisania umowy 
o dofinansowanie.

Zgodnie z wytycznymi do procedury Projektów Kluczowych 
oraz Programów Rozwoju Subregionów wnioskodawcy mieli 
6 miesięcy na podpisanie umowy ramowej lub umowy o dofi-
nansowanie, od momentu wpisania inwestycji do IWIPK. Nie-
podpisanie umowy w przewidywanym terminie skutkować 
mogło usunięciem projektu z IWIPK. Wyniki badania ewa-
luacyjnego dotyczącego ścieżki pozakonkursowej w RPO 

WSL 2007–201326 wskazują, że w projektach realizowanych 
w procedurze pozakonkursowej występowały opóźnienia 
w składaniu dokumentacji projektowej (około 3% projektów 
z PRS i 39% z IWIPK) i przesunięcia w harmonogramach 
realizacji projektów (35% w PRS i 28% w IWIPK), jedno-
cześnie nie wskazano przypadków, w których opóźnienia 
te wiązałyby się z usunięciem projektów z listy.

Program Rozwoju Subregionu

Z  analizy dokumentów programowych oraz wywiadu 
z przedstawicielem IZ RPO WSL wynika, ze PRS powstały 
jako odpowiedź na potrzeby regionu i głosy ze strony samo-
rządów, które chciały, aby część decyzji dotyczących wyboru 
obszarów wsparcia i konkretnych projektów podejmowana 
była na poziomie lokalnym. Argumentem przemawiającym 
za takim rozwiązaniem było to, że władze lokalne lepiej 
rozumieją problemy i potrzeby społeczno ‑gospodarcze 
poszczególnych obszarów.

Czterem subregionom (środkowemu, północnemu, połu-
dniowemu i zachodniemu) przedstawiono listę 12 działań 
i poddziałań wraz z przypisaną do nich alokacją (oddzielną 
dla każdego subregionu), którą mogły rozdysponować na 
kluczowe dla siebie inwestycje, zgodne z zakresem wsparcia 
przewidzianym w danym działaniu lub poddziałaniu.

Podstawowym elementem PRS jest uzgodniona przez sub-
regiony lista projektów uznanych za szczególnie ważne dla 
ich rozwoju. Inwestycje te, jeśli spełniają kryteria formalne 
i merytoryczne, realizowane są w procedurze pozakonkur-
sowej. Uzgodnienie i akceptacja wspólnej listy projektów 
sformalizowane zostaje przez porozumienie subregionalne, 
określające, poza samą listą, zasady współpracy i organiza-
cji subregionalnego procesu uzgadniania i przygotowania 
Programu Rozwoju Subregionu. Program subregionalny 
zawierać powinien: diagnozę danego subregionu, strategię 
jego rozwoju, listę głównych projektów PRS, plan finanso-
wy – zgodny z planem finansowym RPO WSL, szczegóło-
wy system zarządzania, informacje o przeprowadzonych 
konsultacjach społecznych oraz załącznik z listą projektów 
rezerwowych. Sformalizowaniu zapisów programu służy 
podpisanie umowy o współpracy w ramach PRS. Umowa 
taka określać ma: przedmiot i cel umowy, zasady współpracy, 
prawa i obowiązki stron oraz system nadzoru nad realizacją 
umowy. to na subregionach spoczywa również obowią-
zek prowadzenia monitoringu PRS, w przypadku dużych 

26 PSDB, Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2007–2013: Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Pro-
gramy Rozwoju Subregionów, lipiec 2010 r.
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opóźnień IZ RPO WSL przewidziała możliwość przesunięcia 
środków do puli konkursowej RPO WSL.

IZ RPO WSL podjęła szereg działań służących zmotywowaniu 
przedstawicieli subregionów do rzetelnego i terminowego 
wywiązywania się z powierzonych im obowiązków, wśród 
zastosowanych rozwiązań wymienić można:

•	 narzucenie terminów dotyczących przygotowania list 
projektów i PRS;

•	 konieczność akceptacji list przez minimum 75% przedsta-
wicieli z danego subregionu, reprezentujących minimum 
75% mieszkańców;

•	 wymóg wskazania lidera w każdym z subregionów, który 
odpowiadałby za tworzenie ostatecznych wersji doku-
mentów programowych oraz kontakty z IZ;

•	 wyznaczenie reprezentacji subregionu, która mogłaby 
w jego imieniu dokonywać zmian w PRS;

•	 IZ organizowała ponadto spotkania informacyjne oraz 
konsultacyjne dla subregionów.

Ocena efektów zastosowanych rozwiązań

W IWIPK RPO WSL znajduje się łącznie 26 projektów klu-
czowych (w tym 3 duże i 13 mniejszych oraz 10 inwestycji 
dotyczących odbudowy infrastruktury zniszczonej wskutek 
powodzi). W wykazie uwzględniono również 3 inwestycje 
z listy rezerwowej, w tym 2 dotyczące odbudowy infrastruk-
tury zniszczonej w wyniku powodzi27. Zgodnie ze sprawoz-
dawczością programu, w dotychczas zakończonych naborach 
podpisano umowy dotyczące ponad 250 projektów z PRS, 
w grupie tej dominują inwestycje w obszarze środowiska 
(56) oraz transportu (48).

Wyniki badania ewaluacyjnego oraz wywiad z przedsta-
wicielem IZ RPO WSL wskazują, że stosowanie ścieżki 
pozakonkursowej umożliwiło sprawniejsze wydatkowanie 
środków oraz realizację inwestycji w większym stopniu 
odpowiadających potrzebom mieszkańców. Jednocześnie 
procedura pozakonkursowa wpłynęła demobilizująco na 
część beneficjentów, objawiając się gorzej przygotowaną 
dokumentacją aplikacyjną (niż projekty konkursowe) oraz 
opieszałością w przygotowaniu inwestycji.

Z porównania efektów stosowania obu rozwiązań wynika, 
że inwestycje z IWIPK oceniane są jako bardziej strategicz-

27 Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych, stan na 
czerwiec 2013 r., załącznik nr 8 do Szczegółowego opisu priorytetów 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2007–2013.

ne i lepiej powiązane ze Strategią Rozwoju Województwa 
Śląskiego 2000–2020. Natomiast przedsięwzięcia z PRS le-
piej odpowiadają na potrzeby lokalne. Ogólna ocena stra-
tegiczności interwencji na poziomie subregionalnym jest 
zróżnicowana i zależy od tego, czy w danym obszarze sa-
morządy doszły do porozumienia i wybrały kilka kluczowych 
inwestycji rozwiązujących kompleksowo dany problem, czy 
nastąpiła fragmentaryzacja wsparcia, skutkująca mniejszą 
efektywnością. Co do zasady PRS sprawdziły się najlepiej 
w obszarach, w których realizowano projekty sieciowe/
liniowe i gdzie wiązka projektów realizowanych przez kilka 
sąsiednich gmin przynosiła zdecydowanie większe efekty niż 
inwestycje punktowe (dotyczy to w szczególności projektów 
wodno ‑kanalizacyjnych oraz budowy tras rowerowych).

W perspektywie finansowej 2014–2020 w RPO WSL prze-
widziane jest wykorzystanie procedury pozakonkursowej 
w podobnej skali jak obecnie. Planuje się przygotowanie 
krótkiej listy projektów kluczowych oraz dalsze wsparcie 
programów subregionalnych. Jak wynika z przeprowadzo-
nego wywiadu, w nowej perspektywie kontynuacją PRS 
mają być 4 Zintegrowane Inwestycje terytorialne (ZIt), 
których obszar pokrywał się będzie z zasięgiem obecnych 
subregionów. IZ planuje podpisywanie umów z poszcze-
gólnymi subregionami, w których określona zostanie alo-
kacja dla subregionu, przeznaczenie środków oraz dekla-
rowany w PRS wkład we wskaźniki produktu i rezultatu 
RPO WSL. Ma to zwiększyć zaangażowanie subregionów 
w osiąganie założonych celów i przenieść na nie część od-
powiedzialności za wdrażanie programu. Subregiony będą 
również zobowiązane do opracowania swoich strategii, 
w których zdiagnozują potrzeby i wskażą potencjalne inwe‑ 
stycje.

4. Ocena Indykatywnego Wykazu 
Indywidualnych Projektów Kluczo-
wych jako trybu wyboru projektów 
w ramach MRPO 2007–2013

Ocena mechanizmów wyboru projektów w trybie IWIPK 
w ramach MRPO 2007–2013 dokonana została w oparciu 
o analizę dostępnej dokumentacji programowej, sprawoz-
dawczości MRPO oraz wniosków o dofinansowanie, a także 
informacji zebranych podczas wywiadu grupowego z pra-
cownikami Departamentu Polityki Regionalnej UMWM.

4.1. Mocne i słabe strony mechanizmów 
wyboru projektów w trybie IWIPK 
w ramach MRPO 2007–2013

W porównaniu z procedurą konkursową, wybór projek-
tów w trybie IWIPK ma dwie zasadnicze zalety. Pozwala 
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na wczesną identyfikację przedsięwzięć strategicznych dla 
osiągnięcia celów programu, dając potencjalnym benefi-
cjentom czas na przygotowanie projektu i zebranie doku-
mentacji. Co do zasady projekty indywidualne zwiększają 
szansę realizacji:

•	 przedsięwzięć dużych i praco‑ oraz czasochłonnych, 
których przygotowanie wymaga dużych nakładów pra-
cy związanych z zebraniem dokumentacji, pozwoleń na 
budowę, uregulowania kwestii własności gruntu, decyzji 
środowiskowych etc.;

•	 przedsięwzięć, w których konieczne jest uzyskanie po-
rozumienia z innymi podmiotami (np. realizacja projek-
tu Portu Lotniczego Kraków‑Balice uzależniona była od 
porozumienia się Portu Lotniczego z PKP PLK);

•	 projektów trudnych, z którymi potencjalny beneficjent 
mógłby sobie nie poradzić, np. ze względu na specyfikę 
obszaru interwencji oraz skomplikowany zakres projektu 
(np. przedsięwzięcia badawczo ‑naukowe z Działania 5.1).

W  wymiarze operacyjnym procedura pozakonkursowa 
sprawdza się lepiej od procedury konkursowej w przypad-
ku działań, w których występuje potencjalnie mała liczba 
wnioskodawców i/lub projektów. Procedura konkursowa, 
w tym stosująca preselekcję, jest z kolei lepiej dopasowana 
do obszarów cieszących się dużym zainteresowaniem wnio-
skodawców, realizujących stosunkowo podobne projekty. 
W takiej sytuacji konkursy pozwalają wybrać najlepsze ze 
zgłoszonych przedsięwzięć, a konieczność konkurowania 
o wsparcie motywuje do przygotowania lepszych inwestycji. 
Natomiast realizacja projektów indywidualnych pozwala 
na usprawnienie wdrażania programu oraz ograniczenie 
kosztów z tym związanych w przypadku:

•	 obszarów interwencji, w których jest jeden potencjalny 
beneficjent (np. w Działaniu 5.2 jedynie jeden podmiot 
był w stanie podjąć się budowy dużego centrum kongre-
sowego);

•	 działań, w których jest ograniczona i możliwa do ziden-
tyfikowania liczba projektów (np. wsparcie służb ratun-
kowych z Działania 6.3 schemat C).

trudno jest porównywać procedurę pozakonkursową 
z  podejściem konkursowym obejmującym ocenę pro-
gramów rozwoju uzdrowisk i rewitalizacji miast. Wydaje 
się, że cel stosowania obu podejść jest inny, tak samo jak 
skala i oddziaływanie wspartych projektów, mających ra-
czej wymiar lokalny niż regionalny. W uproszczeniu moż-
na uznać, że wybór projektów w oparciu o wspomniane 
programy umożliwia wyselekcjonowanie inwestycji o zna-
czeniu strategicznym w skali lokalnej, odpowiadających na 

najważniejsze ze zdiagnozowanych problemów i potrzeb. 
Jedynie w ograniczonych przypadkach ich znaczenie wykra-
cza poza poziom lokalny, jak ma to miejsce w przypadku 
wsparcia modernizacji pijalni głównej w Krynicy ‑Zdroju, 
będącej jednym z najbardziej rozpoznawalnych uzdrowisk  
w kraju.

Największym mankamentem mechanizmu pozakonkurso-
wego jest brak jasnych wytycznych dotyczących wyboru 
inwestycji. Zasadniczo kwestie te ograniczono do spełnienia 
wymogów formalnych, skali oddziaływania inwestycji (zasięg 
regionalny) oraz zgodności z celami dokumentów progra-
mowych i strategicznych. Projekty indywidualne przechodzą 
analogiczne etapy oceny formalnej i merytorycznej co przed-
sięwzięcia oceniane w procedurze konkursowej. Oznacza to, 
że są one zgodne z celami programu i jego poszczególnych 
działań. Jednak nie zawsze jest to równoznaczne z wybo-
rem przedsięwzięcia o kluczowym znaczeniu dla realizacji, 
niekiedy dosyć precyzyjnie zdefiniowanego, celu danej osi. 
Zjawisko to zdiagnozowano m.in. w:

•	 przypadku projektu Budowa Biblioteki Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakowie – dokończenie, której znaczenie 
dla osiągnięcia celu osi 1 w zakresie poprawy dostępu 
do edukacji, uszczegółowionego na poziomie działania 
o wpływ na poprawę dostępu do edukacji oraz dostępu 
do bazy dydaktycznej umożliwiającej wyposażenie miesz-
kańców (…) w umiejętności oraz kwalifikacje zapewnia-
jące dobry start oraz możliwie stabilne funkcjonowanie na 
rynku pracy wydaje się o wiele mniejsze niż pozostałych 
inwestycji z listy IWIPK wspartych w Działaniu 1.1 oraz 
wielu projektów wyłonionych w procedurze konkur-
sowej. Nie umniejszając znaczenia przedsięwzięcia ze 
względu na jego zakres (m.in. ochronę cennych i niekiedy 
unikatowych zbiorów), można mieć zastrzeżenia co do 
skali wpływu na zapewnienie absolwentom kwalifikacji 
zwiększających ich szanse na rynku pracy;

•	 dwóch przedsięwzięciach z Działania 1.1 schemat A obej-
mujących modernizację budynku Uniwersytetu Papieskie-
go oraz auli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 
– mających większe znaczenie dla poprawy jakości studio-
wania na tych uczelniach niż zwiększania dostępności do 
bazy dydaktycznej pozwalającej na zdobycie kwalifikacji 
istotnych na rynku pracy.

Poza tym niekiedy skala i efekty (wyrażone wskaźnikami) 
inwestycji wpisanej do IWIPK nie odbiegają znacząco od 
projektów konkursowych, taka sytuacja dotyczy m.in.:

•	 wspomnianych projektów Uniwersytetów Papieskiego 
i Pedagogicznego, których zakres rzeczowy i deklarowany 
wpływ na osiągnięcie wskaźników jest mniejszy niż części 
z przedsięwzięć konkursowych;
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•	 planowanej inwestycji z Działania 1.1 schemat B pole-
gającej na stworzeniu Rzemieślniczego Centrum Moto-
ryzacyjnego, w przypadku którego ani zakres rzeczowy 
projektu, ani oczekiwane efekty mierzone liczbą osób 
korzystających z wspartej infrastruktury nie wyróżniają 
się na tle przedsięwzięć wspartych w procedurze kon-
kursowej;

•	 inicjatywy z Działania 7.2 dotyczącej budowy zintegrowa-
nego systemu pozyskiwania i dystrybucji energii powstałej 
z OZE – skala potencjalnych efektów inwestycji nie odbie-
ga od efektów przedsięwzięć wyłonionych w procedurze 
konkursowej.

Jak wskazano powyżej, procedura pozakonkursowa nie 
zawsze prowadzi do wyboru inwestycji o strategicznym 
znaczeniu dla realizacji celów programu, szczególnie gdy po-
równuje się je z przedsięwzięciami wspartymi w konkursach. 
Niemniej w wielu przypadkach wynika to z wykorzystania 
IWIPK jako mechanizmu uelastyczniającego zarządzanie 
interwencją, szczególnie na końcowym etapie wdrażania, 
umożliwiającego wykorzystanie środków powstałych w wy-
niku oszczędności przetargowych lub z innych powodów, 
taka sytuacja dotyczy:

•	 wspomnianych projektów z osi 1 (projekty Uniwersyte-
tów Papieskiego i Pedagogicznego), które zostały wpisane 
na listę na późnym etapie wdrażania programu, w latach 
2012–2013;

•	 przedsięwzięcia dotyczącego realizacji kampanii wize-
runkowej, promującej region, planowanej do realizacji 
przez Małopolską Organizację turystyczną w Krakowie 
(jedyny projekt kluczowy przewidziany do dofinansowania 
w Działaniu 8.1 Promocja Małopolski na arenie międzyna-
rodowej).

4.2. Ocena efektywności mechanizmu 
wyboru projektów w trybie 
Indykatywnego Wykazu Indywidualnych 
Projektów Kluczowych MRPO

4.2.1. Koszty i korzyści stosowania IWIPK

Wspomniane we wcześniejszej części raportu zalety IWIPK 
jako mechanizmu wyboru projektów, przekładają się na 
efektywność jego stosowania. W ujęciu ogólnym procedura 
pozakonkursowa stwarza możliwości lepszego zaplanowa-
nia interwencji. W szczególności zwiększa szanse realizacji 
dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych, na których przy-
gotowanie potrzeba więcej czasu niż na mniejsze projekty. 
Przykładem takiej sytuacji jest największa inwestycja z Dzia-

łania 1.2, tj. budowa Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej 
(MSS), której przygotowanie zajęło wiele lat, czy budowa 
wewnętrznego układu komunikacyjnego Lotniska Kraków‑
‑Balice, która wymagała porozumienia między Portem Lot-
niczym a PKP PLK.

Wybór części projektów w trybie indywidualnym ogranicza 
koszty przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, ponieważ 
beneficjenci zbierają komplet dokumentów dopiero w sytu-
acji, w której mogą być, z dużym prawdopodobieństwem, 
pewni otrzymania wsparcia. W przypadku kosztów po-
noszonych przez IZ trudno ocenić potencjalne zyski lub 
dodatkowe nakłady związane z  trybem pozakonkurso-
wym. Z jednej strony ogranicza on bowiem konieczność 
przygotowania i przeprowadzenia konkursu w działaniach, 
w których wszystkie inwestycje realizowane są w trybie 
indywidualnym. Oznacza to mniejsze nakłady pracy zwią-
zane z oceną wszystkich nadesłanych wniosków28. Z dru-
giej strony, procedura pozakonkursowa wiążę się z dodat-
kowymi nakładami pracy po stronie IZ, których unika się 
w konkursach. Zgodnie z podręcznikiem IZ MRPO, po 
podpisaniu preumowy IZ monitoruje postępy w przygo-
towaniu projektów na podstawie informacji otrzymywa-
nych od beneficjentów. Dodatkowo przeprowadzane są 
przeglądy projektów kluczowych, a beneficjentom zapew-
niane jest środowiskowe wsparcie doradcze do 15 godzin 
na jeden projekt oraz 8‑godzinna pomoc w zakresie do-
radztwa ekonomiczno ‑finansowego. Uzupełnieniem tych 
działań jest wsparcie z inicjatywy JASPERS i Project Pipe‑ 
line29.

4.2.2. Kluczowe czynniki ryzyka

Z analizy dotychczasowych efektów stosowania podejścia 
pozakonkursowego wynika, że na poziomie wdrażania wiążą 
się z nim pewne ryzyka. Wynikają one z możliwości wpi-
sywania na listę IWIPK projektów w fazie koncepcyjnej. 
Możliwość taka sama w sobie nie jest elementem ocenianym 
negatywnie, ponieważ stwarza szanse realizacji przedsię-
wzięć o dużym znaczeniu, jednak jeszcze nieprzygotowanych 
do wprowadzenia na ścieżkę inwestycyjną. Niemniej miało 
to też swoje konsekwencje związane z:

•	 dużymi opóźnieniami w realizacji projektu, rezygnacją 
z niego i/lub usunięciem z listy – zagraża to osiągnięciu 
celów programu i wybranych wskaźników, w przypad-
ku gdy dana inwestycja jest jedynym przedsięwzięciem 

28 W okresie objętym programowaniem w 45 konkursach dotyczą-
cych wszystkich osi, z wyjątkiem osi 2, poddano ocenie ponad 
2000 wniosków i kart oceny projektów, dotyczących łącznie po-
nad 2200 przedsięwzięć.

29 Podręcznik Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Pro-
gramem Operacyjnym na lata 2007–2013, Kraków 2013 r.
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wpływającym na osiągnięcie celu (np. przez pewien czas 
istniało zagrożenie niezrealizowania projektu Małopolska 
Sieć Szerokopasmowa) ryzyko niepowodzenia jest więk-
sze niż w przypadku projektów konkursowych, w których 
odpowiedzialność za osiągnięcie założeń rozkłada się na 
więcej inwestycji30;

•	 zakres planowanej inwestycji, szczególnie w przypadku 
projektów koncepcyjnych, może w trakcie prac nad nimi 
ewoluować, w tym zmniejszać swoją skalę na tyle, że stra-

30 Wśród projektów usuniętych z  IWIPK MRPO wymienić można 
Budowę wielofunkcyjnej hali widowiskowo -sportowej wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą, której beneficjentem miała być Gmina Miejska 
Kraków, ujętego w Priorytecie 5: Krakowski Obszar Metropolital-
ny, Działanie 5.2. Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego 
Obszaru Metropolitalnego. ZWM Uchwałą Nr 1151/11 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2011 r., Projekt 
skreślono z listy ze względu na niedotrzymanie, wielokrotnie wy-
dłużanych, terminów oraz brak podstawowej dokumentacji dla 
projektu oraz brak zabezpieczenia środków finansowych, skut-
kujące ryzykiem niewykorzystania środków przeznaczonych na 
realizację projektu. Podobne powody były przyczyną rezygnacji 
z inwestycji pn. Zbiornik Grodna na potoku Grodna w gminie Grybów, 
ujętego w Działaniu 7.4 Bezpieczeństwo ekologiczne oraz ochrona 
przed skutkami klęsk żywiołowych, czy budowy Obwodnicy Olku-
sza (ostatecznie wspartej w  trybie konkursowym) – usuniętych 
z IWIPK Uchwałą Nr 195/11 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 22 lutego 2011 r. Analogiczna sytuacja dotyczyła projektu 
Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brze-
zna z drogą krajową nr 28, skreślonego z listy Uchwałą Nr 645/13 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2013 r. oraz 
Budowy krytej pływalni z basenem długości 50 m z zapleczem, którą 
miał realizować Uniwersytet Jagielloński, a która została usunięta 
Uchwałą Nr 1613/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 
20 grudnia 2012 r.

ci ona strategiczny charakter – przykładem takiej sytuacji 
jest projekt Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczący stwo-
rzenia zintegrowanego systemu pozyskiwania i dystrybucji 
energii z OZE, realizowany w Działaniu 7.2. Założenia 
dotyczące inwestycji obejmowały zdecydowanie większą 
skalę działań, jednak ze względu na rezygnację z realizacji 
projektu UJ w Działaniu 5.231, zakres przedsięwzięcia 
został zmniejszony i trudno go uznać za projekt kluczowy 
na tle innych inwestycji z Działania 7.2.

Przykładów takich sytuacji nie było wiele, jednak jeśli do-
tyczą one jedynej inwestycji w danym działaniu, to ryzyko 
nieosiągnięcia celów programu jest bardzo duże. Oznacza 
to potrzebę większej kontroli nad postępami prac w po-
szczególnych projektach oraz, w razie konieczności, podej-
mowanie szybkich działań minimalizujących ryzyko, łącznie 
z wykreśleniem projektu z listy IWIPK i/lub w miarę moż-
liwości zastąpieniem go inną inwestycją.

4.2.3. Stopień przygotowania projektów

Na podstawie dostępnych danych trudno oceniać stan przy-
gotowania inwestycji do realizacji i stopień zaangażowania 
beneficjentów. Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów, 
w większości przypadków projektodawcy byli silnie zaan-
gażowani w realizację przedsięwzięć, na które otrzymali 
dofinansowanie. Zdarzały się pojedyncze przypadki, w któ-
rych występowały duże opóźnienia lub wykreślano projekt 

31 W 2012 roku w Działaniu 5.2 zrezygnowano z wsparcia inwestycji 
Uniwersytetu Jagiellońskiego pn. Budowa krytej pływalni z basenem 
długości 50 m z zapleczem.

Tabela 3. Okres od podpisania preumowy do złożenia wniosku o dofinansowanie (miesiące)

Działanie MRPO
Średni czas od podpisania 

preumowy do złożenia 
wniosku o dofinansowanie

Średni czas od podpisania 
preumowy do podpisania 

umowy
Min. okres Maks. okres

1.1 7,6 14,7 1 24

1.2 1,4 10,0 1 20

3.1 2,0 10,0 1 14

4.1 15,9 20,7 6 48

4.2 5,3 10,0 1 13

5.1 11,0 18,8 1 25

5.2 9,9 14,7 1 23

6.2 3,1 9,1 1 16

6.3 5,5 9,8 1 22

7.4 7,5 21,0 1 29

Średnia 7,8 14,1 1 48

Źródło: Na podstawie danych przekazanych przez Urząd Marszałkowski
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z listy32, a następnie ponownie go wpisywano (przykładem 
takiej inwestycji jest Małopolski System Informacji Medycz-
nej – MSIM)33.

Analiza informacji dotyczących okresu, jaki upłynął od podpi-
sania preumowy do podpisania umowy, wskazuje, że najszyb-
ciej przygotowane do wdrażania były projekty z Działania 
1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz 6.2 w zakre-
sie projektów powodziowych i 6.3 w odniesieniu do służb 
ratunkowych. Najwięcej czasu zajmowało przygotowanie 
dużych inwestycji infrastrukturalnych z osi 4 Infrastruktura dla 
rozwoju gospodarczego, wymagających zebrania sporej liczby 
dokumentów i pozwoleń, uregulowania spraw związanych 
z własnością gruntów etc.

Relatywnie długi czas na przygotowanie dokumentacji 
aplikacyjnej pozwolił na w miarę zaawansowany stopień 
przygotowania inwestycji do realizacji. Analiza deklaracji 
zawartych we wnioskach o dofinansowanie wskazuje, że 
z grupy 70 przedsięwzięć:

•	 47 inwestycji wymagało pozwolenia na budowę, z tego 
37 takie pozwolenie posiadało, 45 posiadało opracowa-
ną dokumentację techniczną, 2 posiadały dokumentację 
w trakcie opracowania, w 40 przypadkach projekt miał 
uregulowany status prawny gruntu, 1 znajdował się w fa-
zie analiz i koncepcji;

•	 12 inwestycji nie wymagało pozwolenia na budowę, 
wszystkie z nich charakteryzowały się wysokim stopniem 
zaawansowania prac w zakresie przygotowania projektu 
do realizacji;

•	 11 inwestycji realizowanych było w trybie zaprojektuj 
i wybuduj, z tego 9 posiadało program funkcjonalno‑
‑użytkowy oraz uregulowany status prawny gruntu, 
w  2  przypadkach mimo posiadania programu status 
prawny gruntu nie był uregulowany, 1 z projektów jest 
dopiero na etapie wstępnych koncepcji, studiów i analiz.

Poziom zaawansowania prac nad projektami kluczowymi 
i poziom zaangażowania w realizację inwestycji bywa różny. 
Z przeprowadzonego wywiadu wynika, że w większości 
przypadków beneficjenci szybko przystępują do wdrażania 
inwestycji. Zdarzają się jednak przypadki dużych opóźnień 
względem przyjętego harmonogramu. Ustalenie przyczyn 
tych sytuacji nie jest jednak przedmiotem niniejszego ba-
dania.

32 Patrz przypis 27.
33 Np. pomiędzy styczniem a lutym 2011 roku z IWIPK wykreślono 

2 projekty, w tym budowę obwodnicy Olkusza, którą ostatecznie 
zrealizowano w trybie konkursowym.

4.3. Wnioski dla procedury wyboru 
projektów w trybie pozakonkursowym 
w RPO Województwa Małopolskiego 
na lata 2014–2020

Uzasadnieniem stosowania procedury pozakonkursowej 
powinno być w głównej mierze umożliwienie realizacji in-
westycji o strategicznym znaczeniu dla osiągnięcia celów 
programu. Warto jednak pamiętać, że w wybranych przy-
padkach może ona wpływać na usprawnienie procesu wdra-
żania. Z pragmatycznego punktu widzenia może ograniczyć 
koszty i nakłady pracy związane ze stosowaniem procedury 
konkursowej w sytuacji ograniczonej podaży projektów, 
czy niewystarczającego czasu na przygotowanie i przepro-
wadzenie konkursu (np. koniec okresu programowania). 
Procedura pozakonkursowa może być bardziej efektywnym 
narzędziem przy:

•	 identyfikacji i wyborze inwestycji strategicznych dla osią-
gnięcia zakładanych celów o dużym znaczeniu w skali 
regionu – w takiej sytuacji należy rozważyć, czy jedna lub 
kilka z góry określonych inwestycji lepiej rozwiążą dany 
problem niż większa liczba przedsięwzięć konkursowych;

•	 wsparciu projektów ważnych i jednocześnie trudnych do 
realizacji m.in. ze względu na skalę i stopień skomplikowa-
nia projektu oraz konieczność porozumienia się i koordy-
nacji działań innych podmiotów – w takiej sytuacji należy 
rozważyć, czy ograniczenie czasu na przygotowanie inwe-
stycji przez wyznaczenie terminu naboru konkursowego 
nie wyeliminuje tych projektów, bo wnioskodawcy nie 
będą w stanie przygotować ich na czas.

Na poziomie operacyjnym, w porównaniu z procedurą 
konkursową, tryb indywidualny może usprawnić wdrażanie 
programu w sytuacji związanej m.in. z:

•	 ograniczoną liczbą potencjalnych beneficjentów – jeśli 
dany cel może być osiągnięty przez wsparcie jednego 
beneficjenta lub ograniczonej, z góry znanej liczby bene-
ficjentów, przygotowanie i przeprowadzenie konkursu 
może się okazać zbędnym działaniem;

•	 pojawieniem się dodatkowych środków na zakończenie 
okresu programowania – tryb pozakonkursowy stwa-
rza możliwość do wykorzystania dodatkowej alokacji 
w sytuacji, w której nie ma wystarczająco dużo czasu na 
przygotowanie i przeprowadzenie konkursu.

Warto jednak zaznaczyć, że są obszary, w których trafniejsze 
będzie zastosowanie trybu konkursowego, pozwalającego 
z jednej strony na zwiększenie przejrzystości procesu wy-
boru projektów i z drugiej, na mobilizację beneficjentów do 
szybkiego i sprawnego przygotowania dokumentacji aplika-
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cyjnej. W szczególności podejście konkurencyjne powinno 
być stosowane:

•	 w działaniach, w których występuje potencjalnie duża licz-
ba beneficjentów i projektów – ograniczająca lub wręcz 
uniemożliwiająca jednoznaczne wskazanie przedsięwzię-
cia lub przedsięwzięć kluczowych dla osiągnięcia celów: 
w takiej sytuacji zastosowanie procedury pozakonkur-
sowej zaburzałoby konkurencyjność;

•	 w obszarach, w których nie można racjonalnie i efektyw-
nie zaprogramować interwencji na wiele lat – w szczegól-
ności w dziedzinach, w których następują relatywnie duże 
zmiany w stosunkowo krótkim czasie, np. wsparcie prze-
znaczone na zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw;

•	 w działaniach, w których inwestycje będą miały relatywnie 
niewielką, w stosunku do alokacji, wartość i będzie ich 
dużo.

Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej mechanizmu wyboru 
projektów warto wziąć pod uwagę czynniki związane za-
równo z zakresem samej inwestycji, typem beneficjenta, jak 
i stanem wdrażania programu (por. tabela poniżej).

Poniższa tabela wskazuje, w jakich sytuacjach więcej argu-
mentów przemawia za stosowaniem procedury konkurso-
wej, a w jakich za mechanizmami pozakonkursowymi. Nie 
są to kryteria przesądzające o jedynym możliwym trybie 
wyboru, wskazują jednak na potencjalnie bardziej efektywne 
rozwiązania ze strategicznego i pragmatycznego punktu 
widzenia.

1. Liczba potencjalnych beneficjentów – w przypadku, gdy 
dane zadanie/działanie może być realizowane tylko przez 
jednego beneficjenta, stosowanie procedury konkursowej 
zwiększa jedynie koszty niezbędnych procedur i ma raczej 
charakter fasadowy niż rzeczywiście umożliwiający wybór 
najlepszej z możliwych propozycji.

Czynniki mające wpływ na wybór procedury wdrażania IWIPK Konkurs

1

Liczba potencjalnych 
beneficjentów

tylko jeden beneficjent może zrealizować dany typ inwestycji, która jest 
kluczowa dla osiągnięcia celu

X

Istnieje potencjalnie duża liczba beneficjentów mogących przyczynić się do 
osiągnięcia danego celu

X

2
Liczba projektów 
realizujących dany cel

Jeden lub ograniczona, możliwa do zdefiniowania liczba X

Potencjalnie duża liczba projektów o zbliżonym zakresie X

3
Skala i znaczenie 
inwestycji

Znaczenie i/lub zasięg regionalny/subregionalny dla SPR X

Znaczenie i/lub zasięg lokalny X

4
Stopień 
skomplikowania 
inwestycji

Projekt trudny i czasochłonny do przygotowania X

Projekt możliwy do przygotowania w relatywnie krótkim czasie X

5

Pojawiają się 
dodatkowe środki 
(np. z oszczędności 
przetargowych)

Do zakończenia programu pozostało mało czasu, jedocześnie dostępne są 
(dodatkowe) środki

X

Program na wczesnym etapie wdrażania, możliwe przeprowadzenie kon‑
kursu

X

6

Wpływ na realizację 
wskaźników osi

Duży, w kontekście potencjalnego wsparcia (udziału w alokacji), wpływ na 
osiągnięcie wskaźników osi

X

Mały, w kontekście potencjalnego wsparcie (udziału w alokacji), wpływ na 
osiągnięcie wskaźników osi

X

7
Wpływ na realizację 
dokumentów 
strategicznych

Projekt wprost realizujący cele dokumentów strategicznych X

Projekt zgodny z dokumentami strategicznymi, jednak nie realizujący bezpo-
średnio ich założeń

X

8
typ beneficjenta 
i projektu

Beneficjent publiczny lub zakres projektu związany z usługami publicznymi 
lub prywatny realizujący inwestycje ważne dla regionu

X

Beneficjent prywatny X

9
Projekt samodzielny/ 
we współpracy

Projekt musi być realizowany we współpracy z innymi podmiotami (potrzeb-
na koordynacja)

X

Projekt realizowany samodzielnie X



– 28 –

MAŁOPOLSKIE STUDIA REGIONALNE
nr 1 / 30 / 2014

2. Liczba potencjalnych projektów – jeżeli w danym obsza-
rze tematycznym/działaniu w wyniku przeprowadzanej 
analizy zainteresowania wsparciem wiadomo, że podaż 
projektów będzie niewielka, odpowiadająca przewidzia-
nej alokacji, dodatkowo mogą być one realizowane je-
dynie przez jednego beneficjenta albo niewielką, z góry 
określoną ich liczbę, stosowanie procedury konkursowej 
również jest działaniem zbędnym, zwiększającym koszty.

3. Skala i znaczenie inwestycji – jeżeli dana inwestycja ma 
duży/kluczowy wpływ na rozwiązanie danego problemu 
lub wykorzystanie posiadanego potencjału w skali całego 
regionu lub z pożytkiem dla całego regionu, należy dążyć 
do jej zrealizowania m.in. poprzez zapewnienie wsparcia 
w procedurze pozakonkursowej.

4. Stopień skomplikowania inwestycji – jeżeli zakres rzeczo-
wy i/lub stopnień skomplikowania danej inwestycji jest 
na tyle duży (m.in. ze względu na konieczność zebrania 
dokumentacji, pozwoleń, decyzji środowiskowych czy 
porozumienia z innymi podmiotami), że trudno prze-
widzieć/wyznaczyć pewny termin przygotowania inwe-
stycji, a projekt jest ważny dla osiągnięcia zakładanych 
celów, należy umożliwić potencjalnemu beneficjentowi 
przygotowanie przedsięwzięcia, niezależnie od terminów 
konkursów wyznaczonych dla danego działania.

5. Pojawiają się dodatkowe środki (np. z  oszczędności 
przetargowych) – w sytuacji, w której, szczególnie na 
koniec wdrażania programu, pojawiają się dodatkowe 
środki, można rozważyć zastosowanie procedury poza-
konkursowej, jeśli nie ma wystarczająco dużo czasu na 
przygotowanie i przeprowadzenie konkursu.

6. Wpływ na realizację wskaźników osi – jeżeli dana inwe-
stycja ma duże znaczenie dla osiągnięcia celów danej osi, 
mierzonych wskaźnikami produktu i rezultatu, należy dać 
jej pierwszeństwo w dostępie do wsparcia.

7. Wpływ na realizację dokumentów strategicznych – jeżeli 
dana inwestycja bezpośrednio realizuje cele dokumentów 
strategicznych (np. Strategii Rozwoju Województwa Ma-
łopolskiego na lata 2011–2020, czy Regionalnej Strategii 
Innowacji), można zastosować procedurę pozakonkur-
sową, szczególnie jeśli przewidywana liczba takich przed-
sięwzięć jest ograniczona.

8. typ beneficjenta i projektu – jeśli beneficjentem jest pod-
miot publiczny lub podmiot prywatny świadczący usługi 
publiczne o oddziaływaniu w skali regionalnej, należy roz-
ważyć procedurę pozakonkursową, szczególnie w sytuacji 
projektu oddziałującego na całe województwo.

9. Projekt samodzielny/we współpracy – jeżeli dany pro-
jekt musi być realizowany we współpracy z innymi pod-

miotami, aby przynieść oczekiwane efekty o znaczeniu 
regionalnym, należy umożliwić wsparcie w procedurze 
pozakonkursowej ze względu na konieczność koordyna-
cji działań wielu aktorów. W tym wymiarze procedura 
indywidualna może mieć wpływ na zapewnienie kom-
plementarności.

Warto podkreślić, że aby uniknąć potencjalnych problemów 
z opóźnieniami w realizacji projektów, należałoby położyć 
większy nacisk na przygotowanie realnego harmonogra-
mu przygotowania inwestycji kluczowej, uwzgledniające-
go monitorowanie kamieni milowych dla danego projektu. 
Natomiast w sytuacji znaczących opóźnień należy zasto-
sować system sankcji (np. konieczność pokrycia kosztów 
udzielonego wsparcia doradczego), z możliwością usunię-
cia projektu z listy IWIPK. Precyzyjne zdefiniowanie zasad 
wsparcia projektów pozakonkursowych, uwzględniające 
skalę udzielanej pomocy oraz kary za niewywiązywanie się 
z założeń, powinny zadziałać motywująco na beneficjentów.

Pomysł ten jest zgodny z intencjami autorów dokumentu 
pn. Zasady wsparcia projektów strategicznych oraz dużych 
projektów w perspektywie finansowej 2014–2020, przygoto-
wanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Zgodnie 
z jego zapisami zarys systemu wsparcia inwestycji w nowym 
programie powinien uwzględniać m.in. skuteczne zachęty dla 
beneficjentów do sprawnego przygotowania projektów i sankcje 
w przypadku niewywiązywania się ze zobowiązań zawartych 
w umowie o dofinansowanie.

4.3.1. Subregionalne Programy Rozwoju

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Ma-
łopolskiego (RPO WM) na lata 2014–202034 wprowadzone 
będzie nowe rozwiązanie w postaci przeznaczenia pewnej 
puli środków na wsparcie subregionów35. Decyzja o zasto-
sowaniu konkretnego trybu wyboru projektów w ramach 
SPR powinna być podejmowana na analogicznych zasadach 
jak opisane powyżej. Z tym, że strategiczny wymiar danego 
przedsięwzięcia powinien być oceniany w skali subregionu, 
a nie regionu. Oznacza to, że w SPR powinno się uwzględnić 
zarówno procedurę pozakonkursową, jak i konkursową, 
w zależności od:

•	 potencjalnej liczby i typu beneficjentów;

•	 obszaru interwencji;

•	 znaczenia w skali subregionu.

34 Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woje-
wództwa Małopolskiego na lata 2014–2020, wersja 1.0, Kraków, 
18 lipca 2013 r.

35 Ibidem.
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Co do zasady procedurą pozakonkursową proponujemy 
objąć podstawowe usługi publiczne. Umożliwi to upodmio-
towienie subregionów, którym pozostawiona zostanie de-
cyzja dotycząca wyboru najważniejszych inwestycji na ich 
obszarze, w ramach wsparcia, na które mają zagwaranto-
wane środki. Procedurą konkursową warto objąć obszary, 
w których beneficjentem są podmioty prywatne lub takie, 
w których konkurencja zwiększa efektywność interwencji. 
W wybranych obszarach interwencji warto rozważyć zasto-
sowanie podejścia mieszanego, uwzględniającego zarówno 
wsparcie projektów indywidualnych, jak i konkursowych. 
W ujęciu ogólnym:

•	 tryb pozakonkursowy powinien obejmować interwen-
cje w obszarze usług publicznych i dziedzin, w których 
realizacja sieciowych i  komplementarnych inwesty-
cji, uzgodnionych przez przedstawicieli subregionów 
przyniesie zdecydowanie większe efekty niż inwestycje 
punktowe, wyłonione w drodze konkursu. W szcze-
gólności tego typu wsparcie powinno objąć interwen‑ 
cje w:

o Osi priorytetowej 3. Aktywna gospodarczo Małopolska 
w zakresie podstawowej infrastruktury rozwoju go-
spodarczego;

o Osi priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna 
przyjazna środowisku w zakresie zrównoważonego 
transportu miejskiego oraz pojedynczych dużych in-
westycji obejmujących modernizację systemów cie-
płowniczych i grzewczych;

o Osi priorytetowej 6. Dziedzictwo i przestrzeń regionalna 
w zakresie: ochrony, udostępniania i promocji dzie-
dzictwa naturalnego, jeśli dotyczy tworzenia dużych 
produktów turystycznych oraz rewitalizacji fizycznej 
zdegradowanych obszarów miejskich, ewentualnie 
łącznie z rewitalizacją społeczną, jeśli będzie to kom-
pleksowa rewitalizacja;

o Osi priorytetowej 7. Nowoczesna infrastruktura trans-
portowa dla rozwoju społeczno -gospodarczego;

o Osi priorytetowej 9. Region spójny społecznie w za-
kresie infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia 
o znaczeniu subregionalnym;

o Osi priorytetowej 10. wiedza i kompetencje miesz-
kańców w zakresie rozwoju szkolnictwa zawodowego 
oraz infrastruktury edukacyjnej;

•	 tryb konkursowy, w którym kryteria wyboru powinny 
premiować jak największy wkład przedsięwzięcia w reali-
zację celu działania (mierzony odpowiednim wskaźnikiem/ 
wskaźnikami), obejmować powinien obszary, w których 

konkurencja daje bodźce dla realizacji lepiej przemyśla-
nych i przygotowanych inwestycji, w tym:

o Oś priorytetową 4. Regionalna polityka energetyczna 
przyjazna środowisku w zakresie rozbudowy i moderni-
zacji systemów ciepłowniczych i grzewczych – w przy-
padku mniejszych projektów;

o Oś priorytetową 6. Dziedzictwo i przestrzeń regionalna 
w zakresie rewitalizacji społecznej zdegradowanych 
obszarów miejskich;

o Oś priorytetową 9. Region spójny społecznie w zakre-
sie dostępności do kompleksowej oferty wsparcia dla 
osób starszych i niepełnosprawnych oraz rozwoju sieci 
wsparcia ekonomii społecznej;

o Oś priorytetową 10. wiedza i kompetencje mieszkań-
ców w zakresie rozwoju infrastruktury szkoleniowej, 
w przypadku szkoleń świadczonych przez podmioty 
prywatne czy NGO.

•	 tryb mieszany powinien być stosowany w schematach, 
w których o sukcesie interwencji decyduje z jednej strony 
stworzenie odpowiednich warunków infrastrukturalnych 
(np. strefy aktywności gospodarczej), z drugiej aktywność 
podmiotów komercyjnych na wspartym obszarze. Sytu-
ację taką najlepiej obrazują inwestycje z zakresu turystyki, 
w której równie ważne jest stworzenie odpowiedniej 
infrastruktury całej strefy turystycznej, jak i zapewnienie 
komercyjnych usług na ich obszarze, zwiększających jego 
atrakcyjność dla turystów. W takim przypadku warto 
rozważyć:

o tryb pozakonkursowy dla przedsięwzięć infrastruk-
turalnych, stanowiących warunek dalszego rozwoju 
danego obszaru;

o tryb konkursowy, stymulujący rozwój danego obsza-
ru, poprzez przeznaczenie pewnej puli środków dla 
przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć lub rozsze-
rzyć działalność na wspartych terenach. Procedura 
konkursowa pozwoli wówczas na wyłonienie najlep-
szych inwestycji.

Punktem wyjścia dla stworzenia listy projektów strategicz-
nych w ramach SPR powinny być wyniki naboru projektów 
do Banku Projektów Regionalnych w zakresie Subregional-
nych Programów Rozwoju oraz efekty pracy pięciu forów 
subregionalnych, reprezentujących przedstawicieli sektora 
publicznego, prywatnego i pozarządowego każdego z sub-
regionów. Lista potencjalnych inwestycji powinna być uzgod-
niona na forum subregionalnym, przy akceptacji większości 
jej uczestników, a następnie skonsultowana z Zarządem 
Województwa Małopolskiego i oceniona pod względem 
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spełniania kryteriów dla projektów strategicznych w RPO 
WM 2014–2020 (patrz rozdział 5.9).

5. Metaewaluacja inwestycji 
ujętych w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów 
Kluczowych MRPO 2007–2013

W Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Klu-
czowych znajduje się 8636 inwestycji. Ponad 70% z nich to 
projekty zakończone lub w trakcie realizacji, w pozostałych 
przypadkach wnioski podlegają ocenie lub nie zostały jeszcze 
złożone. Stan zaawansowania wdrażania projektów kluczo-
wych przedstawiono w tabeli 4.

Projekty z IWIPK konsumują 42% alokacji Programu, sta-
nowiąc jednocześnie 9% wszystkich realizowanych przed-
sięwzięć (wliczając w to inwestycje, dla których nie złożono 
jeszcze dokumentacji).

Procedurą pozakonkursową objęto inwestycje w ramach 
siedmiu osi MRPO. Pod względem liczebności dominują 
projekty przyczyniające się do tworzenia warunków dla 
rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy (oś 1), wspar-
cia Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (oś 5) oraz 
infrastruktury transportowej (oś 4). Dużo przedsięwzięć 
dotyczy spójności wewnątrzregionalnej (oś 6), jednak dzieje 
się tak za sprawą dziewięciu inwestycji likwidujących skutki 
powodzi z 2010 roku. W pozostałych osiach liczba projek-
tów kluczowych jest ograniczona. Pod względem wartości 
dofinansowania również widoczna jest dominacja projektów 
kolejno w osi 5, 4 i 1, przekłada się to na średnią wartość 
projektu, która dla osi 5 wynosi niecałe 33 mln zł, dla osi 4 
ponad 31 mln zł, natomiast dla osi 1 ponad 19 mln zł. Warto 
odnotować dużą średnią wartość przedsięwzięć w osi 7, 
wynoszącą niemal 16 mln zł.

36 Wg Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczo-
wych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2007–2013 z dnia 18.07.2013 r.

Tabela 4. Stan wdrażania Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO

Poziom wdrażania Liczba projektów Wartość całkowita Dofinansowanie

Projekty zakończone 20 809 896 369 570 345 099

Projekty w trakcie realizacji 43 1 957 719 866 1 099 316 683

Projekty wybrane do dofinansowania 2 160 328 979 13 788 980

Projekty w trakcie oceny 3 68 626 780 57 251 656

Projekty niezłożone 18 330 265 594 162 078 785

Suma 86 3 182 837 588 1 902 781 203

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości UMwM

wykres 5. Udział projektów z IwIPK w ogólnej liczbie projektów 
(poza osią 2)*

projekty konkursowe (91%)

projekty kluczowe wybrane 
do wsparcia (7%)

pozostałe projekty kluczowe (2%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości MRPO, stan 

na czerwiec 2013 r.

* wartość dotycząca projektów kluczowych wybranych do wsparcia dotyczy 
sumy przedsięwzięć zrealizowanych, w trakcie realizacji oraz wybranych do 
dofinansowania. Dane dotyczące pozostałych projektów obejmują przedsię-
wzięcia w trakcie oceny, te dla których złożono dokumentację do oceny oraz 
jeszcze nie złożone.

wykres 6. Udział dofinansowania projektów z IwIPK w ogólnej 
wartości dofinansowani projektów wybranych do wsparcia w MRPO 
(poza osią 2)

projekty konkursowe (58%)

projekty kluczowe wybrane 
do wsparcia (37%)

pozostałe projekty kluczowe (5%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości MRPO, stan 

na czerwiec 2013 r.
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wykres 7. Liczba projektów kluczowych w poszczególnych osiach 
MRPO
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości MRPO, stan 

na czerwiec 2013 r.

wykres 8. wartość dofinansowania projektów kluczowych w po-
szczególnych osiach MRPO
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości MRPO, stan 

na czerwiec 2013 r.
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wykres 9. Stan zaawansowania wdrażania projektów kluczo-
wych – projekty (z)realizowane i wybrane do wsparcia vs. projekty 
niezłożone i w trakcie oceny
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości MRPO, stan 

na czerwiec 2013 r.

wykres 10. Stan zaawansowania wdrażania projektów kluczowych 
– wartość dofinansowania projektów (z)realizowanych i wybranych 
do wsparcia vs. projektów niezłożonych i w trakcie oceny
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości MRPO, stan 

na czerwiec 2013 r.
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Stan zaawansowania wdrażania projektów kluczowych różni 
się w zależności od obszaru interwencji. W okresie objętym 
ewaluacją zrealizowano, rozpoczęto realizację lub wybrano 
do wsparcia (podpisano umowę) wszystkie przedsięwzięcia 
z zakresu turystyki (oś 3) oraz spójności wewnątrzregionalnej 
(oś 6). Za wyjątkiem osi 7, dotyczącej infrastruktury ochrony 
środowiska oraz osi 8 obejmującej współpracę międzyre-
gionalną, zrealizowano lub podjęto realizację większości 
z planowanych przedsięwzięć w poszczególnych obsza-
rach tematycznych. W przypadku osi 8 projekt wpisano do 
IWIPK w maju 2013 r. (brak podpisanej preumowy w okre-
sie realizacji badania). Z porównania wartości inwestycji  
(z)realizowanych z pozostałymi przedsięwzięciami z IWIPK 

wynika, że na obecnym etapie programowania podjęto się 
wdrożenia największych inicjatyw, zostawiając na koniec 
inwestycje o mniejszej skali.

5.1. Wpływ projektów z IWIPK 
na realizację celu głównego MRPO

Indywidualne Projekty Kluczowe stanowić miały zbiór 
przedsięwzięć o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów 
programu i osiągnięcia zakładanych wskaźników rozwoju 
społeczno ‑gospodarczego województwa. Inwestycje wy-
bierane w trybie pozakonkursowym skupiają się głównie na 
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wsparciu podstawowej infrastruktury publicznej i wzmac-
nianiu gałęzi uznanych za ważne filary rozwoju Małopolski, 
w tym:

•	 projekty rozwijające potencjał małopolskich uczelni, a co 
za tym idzie przyczyniające się do budowy gospodarki 
opartej na wiedzy, poprzez zapewnienie dobrze wykształ-
conych kadr;

•	 zróżnicowany katalog przedsięwzięć wspierających roz-
wój społeczeństwa informacyjnego, głównie poprzez za-
pewnienie dostępu do Internetu, wykorzystanie narzędzi 
ICt do zarządzania regionem i funkcjonowania podmio-
tów publicznych (policji i innych służb ratowniczych), po 
zwiększenie zasobów internetowych;

•	 inwestycje w infrastrukturę transportową zwiększające 
dostępność regionu oraz bezpieczeństwo mieszkańców 
(szczególnie poprzez budowę obwodnic), stwarzające 
tym samym warunki dla rozwoju gospodarczego, w tym 
wykorzystującego potencjał turystyczny;

•	 projekty wzmacniające rolę Krakowskiego Obszaru 
Metropolitalnego jako centrum dostępu do edukacji na 
wysokim poziomie, specjalistycznych usług medycznych 
oraz centrum kultury zarówno w regionie, jak i całym 
kraju.

taka koncentracja interwencji przyczynia się do realizacji 
celu głównego MRPO, określonego jako tworzenie warun-
ków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Na podstawie 
dostępnych informacji trudno jest ocenić rzeczywistą skalę 
tego wpływu. Analiza wniosków o dofinansowanie pozwala 
jedynie na ocenę wpływu interwencji na osiągnięcie jednego 
ze wskaźników celu głównego, mianowicie liczby miejsc 
pracy brutto. Na etapie programowania autorzy MRPO za-
łożyli, że interwencja powinna się przyczynić do stworzenia 
3554 etatów. We wszystkich analizowanych wnioskach (70) 
beneficjenci zadeklarowali utworzenie łącznie 928 miejsc 
pracy, z czego 677 powstanie do końca 2013 r. Oznacza 
to, że inwestycje kluczowe przyczyniają się do osiągnięcia 
19% wartości docelowej dla roku 2013 oraz 26% w chwili 
zakończenia projektów. Co do zasady jest to bardzo dobry 
wynik, chociaż wymaga on komentarza. Warto bowiem 
odnotować, że w osiach, w których realizowano projekty 
indywidualne, powstać miało łącznie 680 etatów, z czego 
aż 600 w obszarze turystyki (w dużej mierze w ramach 
projektów konkursowych), pozostałe 80 przypisano do 
osi 5. Turystyka i przemysł kulturowy. Analiza dokumentów 
aplikacyjnych wskazuje na to, że miejsca pracy powstały 
w innych obszarach niż pierwotnie zakładano. Uwaga ta do-
tyczy w szczególności interwencji w osi 5, w której powstało 
ponad 7 razy więcej etatów niż przewidywano. Utworzono 
je głównie w placówkach ochrony zdrowia (375) oraz in-
stytucjach kultury (139).

Ze względu na bardzo zróżnicowany zakres interwen-
cji realizowanej w trybie pozakonkursowym, trudno jest 
ocenić jej znaczenie dla osiągnięcia zakładanych celów. 
Szczególnie, że w IWIPK znajdują się projekty o dużej skali 
i znaczeniu dla całego regionu (jak MSS czy infrastruktura 
drogowa) lub danego obszaru interwencji i subregionu (jak 
wsparcie PWSZ) oraz przedsięwzięcia o mniejszej skali 
i oddziaływaniu (jak budowa biblioteki w Papieskiej Aka-
demii teologicznej czy park wodny w Wysowej ‑Zdroju). 
W kolejnych częściach raportu przedstawiamy wyniki ana-
lizy dotyczącej zakresu i oceny wsparcia w poszczególnych 
osiach MRPO.

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

W ramach osi 1 procedurą pozakonkursową objęto inwe-
stycje w obu działaniach oraz obu schematach Działania 
1.1. Na liście IWIPK znajdują się 24 projekty, na łączną 
kwotę dofinansowania niemal 457 mln zł, z czego niemal 
254 mln zł konsumują uczelnie (Działanie 1.1 schemat A), 
ponad 20 mln zł szkoły zawodowe i  centra kształcenia 
ustawicznego (Działanie 1.1 schemat B) i ponad 182 mln zł 
inwestycje mające na celu rozwój społeczeństwa informacyj-
nego (Działanie 1.2). Poniżej przedstawiono charakterystykę 
wspartych przedsięwzięć.

5.2.1. Zakres interwencji

Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych

wykres 11. Udział projektów konkursowych w ogólnej liczbie pro-
jektów wybranych w Działaniu 1.1 – liczba projektów

projekty konkursowe (80%)

projekty kluczowe wybrane 
do wsparcia (18%)

pozostałe projekty kluczowe (2%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości MRPO, stan 

za czerwiec 2013 r.
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Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych  
(cd.)

wykres 12. Udział projektów kluczowych w dofinansowaniu w ra-
mach Działania 1.1 – wartość dofinansowania

projekty konkursowe (32%)

projekty kluczowe wybrane 
do wsparcia (67%)

pozostałe projekty kluczowe (1%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości MRPO, stan 

za czerwiec 2013 r.

Zakres indywidualnych projektów kluczowych

•	 budowa i rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Pań-
stwowych Wyższych Szkół Zawodowych z Nowego tar-
gu, tarnowa, Nowego Sącza i Oświęcimia, kompleksu 
Paderevianum II Uniwersytetu Jagiellońskiego i Centrum 
Komputerowego Akademii Górniczo ‑Hutniczej;

•	 budowa Biblioteki Papieskiej Akademii teologicznej 
w Krakowie;

•	 modernizacja budynku Uniwersytetu Papieskiego oraz 
auli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie;

•	 budowa bazy dydaktycznej Centrów Kształcenia Budow-
lanego w tarnowie;

•	 modernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Ma-
łopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach;

•	 utworzenie Rzemieślniczego Centrum Motoryzacyjnego 
Subregionu tarnowskiego (projekt na etapie podpisania 
preumowy).

Charakterystyka projektów wspartych w procedurze 
konkursowej

Inwestycje wsparte w procedurze konkursowej są w więk-
szości przypadków przedsięwzięciami o mniejszej skali (war-
tości), koncentrującymi się na przebudowie i modernizacji 
infrastruktury dydaktycznej i szkół zawodowych oraz do-
posażeniu laboratoriów badawczych i pracowni do prak-

tycznej nauki zawodu uczelni (często z przeznaczeniem dla 
konkretnej specjalizacji). Ich celem jest w poprawa jakości 
nauczania, w tym nauczania praktycznego, zwiększająca 
szanse absolwentów na rynku pracy, odnosi się to zarówno 
do uczelni, jak i szkół zawodowych i placówek kształcenia 
ustawicznego. Średni poziom dofinansowania projektów 
konkursowych wynosi:

•	 niemal 3,7 mln zł dla uczelni;

•	 niemal 1,8 mln zł dla szkół zawodowych i placówek kształ-
cenia zawodowego.

Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

wykres 13. Udział projektów konkursowych w ogólnej liczbie pro-
jektów wybranych w Działaniu 1.2 – liczba projektów

projekty konkursowe (82%)

projekty kluczowe wybrane 
do wsparcia (10%)

pozostałe projekty kluczowe (8%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości MRPO, stan 

za czerwiec 2013 r.

wykres 14. Udział projektów kluczowych w dofinansowaniu w ra-
mach Działania 1.2 – wartość dofinansowania

projekty konkursowe (30%)

projekty kluczowe wybrane 
do wsparcia (56%)

pozostałe projekty kluczowe (14%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości MRPO, stan 

za czerwiec 2013 r.
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Zakres indywidualnych projektów kluczowych

• budowa sieci szerokopasmowej;

• budowa zintegrowanych systemów informatycznych 
obejmujących:

o zarządzanie i monitoring satelitarny w województwie 
(na potrzeby służb ratunkowych);

o integrację zasobów bazodanowych dla wspomagania 
administracji w województwie i powiecie;

o zarządzanie województwem;

o sterowanie ruchem w regionie;

o zarządzanie informacją medyczną;

o udostępnianie e ‑usług;

o system komunikacji policji;

o system zarządzania transportem zbiorowym w woje-
wództwie;

•	 digitalizację zbiorów małopolskich muzeów;

•	 wykorzystanie narzędzi ICt w obszarze edukacji, pozwa-
lające na współpracę (w obszarze prowadzenia wspólnych 
badań, organizacji wirtualnych laboratoriów etc.) pomię-
dzy 6 uczelniami, na czele z AGH oraz 16 jednostkami 
samorządu (Małopolska Chmura Edukacyjna – projekt 
pilotażowy, projekt na etapie podpisania preumowy);

•	 rozbudowa mocy obliczeniowej komputerów dużej mocy 
w AGH;

Charakterystyka projektów wspartych w procedurze 
konkursowej

Zakres inwestycji wybranych w drodze konkursu obejmuje 
w głównej mierze:

•	 informatyzację jednostek samorządu terytorialnego, 
polegającą głównie na wprowadzeniu zintegrowanych 
systemów zarządzania oraz wdrożeniu e ‑usług;

•	 informatyzację zakładów opieki zdrowotnej;

•	 wdrożenie systemów informacji geograficznej (GIS) w jed-
nostkach samorządu terytorialnego;

•	 poprawę dostępu do Internetu na terenach defawory-
zowanych;

•	 systemy zarządzania i e ‑usługi w szkołach wyższych;

•	 digitalizację zasobów kultury.

Średni poziom dofinansowania projektów konkursowych 
wynosi niecały milion złotych.

5.2.2. Ocena interwencji

Wpływ na realizację celu osi 1: Poprawa dostępu do 
edukacji oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Co do zasady większość (niemal 85%) inwestycji realizo-
wanych w osi 1 ma duży wpływ na osiągniecie celów osi 
i poszczególnych działań, przyczyniając się do tego w różny 
sposób:

•	 Projekty kluczowe realizowane przez PWSZ przyczy-
niają się do poprawy dostępu do edukacji na obszarach 
oddalonych od głównego ośrodka akademickiego. Roz-
budowa infrastruktury dydaktycznej UJ i AGH umożliwia 
zwiększenie limitów przyjęć, w ten sposób zwiększając 
dostępność studiowania oraz możliwości praktycznej 
nauki zawodu na kierunkach związanych z informatyką 
(AGH) oraz filologią (UJ). W ten sposób wszystkie pro-
jekty dobrze realizują cel osi.

•	 Rozbudowa i wsparcie szkół zawodowych i centrów 
kształcenia praktycznego przyczyniają się do zwiększenia 
dostępności i jakości edukacji na poziomie zawodowym, 
wpływając na zapewnienie umiejętności praktycznych, 
ważnych na rynku pracy.

•	 Najmniejszy wpływ na realizację celów osi mają 3 inwe-
stycje obejmujące modernizację istniejącej infrastruktury 
Uniwersytetu Pedagogicznego i Papieskiego. Przedsię-
wzięcia te w większej mierze wpływają na wzrost jakości 
studiowania niż na zwiększenie dostępności do edukacji.

•	 Jedna z inwestycji zdecydowanie odstaje od pozosta-
łych projektów kluczowych pod względem wpływu na 
osiąganie celów osi. Budowa Biblioteki Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakowie – dokończenie jest przedsięwzię-
ciem, które ma znikomy wpływ na poprawę dostępności 
do edukacji, zapewniającej wyposażenie mieszkańców wo-
jewództwa Małopolskiego (…) w umiejętności oraz kwa-
lifikacje zapewniające dobry start oraz możliwie stabilne 
funkcjonowanie na rynku pracy. Ma ona duże znaczenie 
w kontekście odpowiedniego przechowywania i udo-
stępniania posiadanych zbiorów, ale nie realizuje celów 
osi i działania, w takiej skali jak inne projekty, również te 
wsparte w procedurze konkursowej.

•	 Kluczową inwestycją, warunkującą osiągniecie celu w ob-
szarze społeczeństwa informacyjnego jest budowa Ma-
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łopolskiej Sieci Szerokopasmowej, realizująca wszystkie 
wskaźniki związane z dostępem do Internetu.

•	 Ze względu na zakres interwencji większość inwestycji 
przyczynia się do realizacji celu głównego poprzez zwięk-
szenie wykorzystania Internetu oraz ICt do usprawnienia 
procesów zarządzania województwem oraz świadczenia 
usług publicznych.

•	 Projekt obejmujący digitalizację dóbr kultury – wspiera 
rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozsze-
rzanie zasobów Internetu, w ten sposób przyczyniając 
się do osiągnięcia celu działania.

•	 Jedno z przedsięwzięć AGH (Modernizacja AcK cyFRO-
NET AGh – etap I) – wspiera potencjał naukowy w za-
kresie usług teleinformatycznych.

•	 Projekt pilotażowy wspierający współpracę między 
uczelniami i szkołami wpływa na rozwój społeczeństwa 
informacyjnego dzięki wykorzystywaniu możliwości ICt 
w edukacji i nauce.

Wpływ na realizację wskaźników dla osi 1

Projekty wybrane w procedurze pozakonkursowej kon-
sumują większość wsparcia dla osi 1, co przekłada się na 
znaczący wkład w osiągnięcie wartości docelowych wskaźni-
ków produktu i rezultatu, zarówno jeśli chodzi o liczbę osób 
korzystających z ich efektów, jak i produktów powstałych 
w wyniki interwencji. Wartości dotyczące wskaźników rezul-
tatu, szczególnie w obszarze szkolnictwa są niedoszacowane 
i włączając w to efekty realizacji przedsięwzięć konkurso-
wych, zostaną one znacznie przekroczone.

Wpływ na realizację Strategii Rozwoju Województwa 
Małopolskiego

•	 Większość (niemal 85%) projektów wspartych w Dzia-
łaniu 1.1 przyczynia się do zwiększenia dostępu do edu-
kacji dobrej jakości, w ten sposób realizując cel Strategii 
Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007–2013 
zdefiniowany jako Lepiej wykształceni, twórczy i przedsię-
biorczy mieszkańcy, opisany w polu A. Konkurencyjność go-
spodarcza, w obszarze I. Społeczeństwo wiedzy i aktywności.

•	 Przedsięwzięcia kluczowe z Działania 1.2 realizują ten 
sam cel, ale w obszarze III, związanym z rozwojem in-
frastruktury regionalnej, w tym wypadku infrastruktury 
społeczeństwa informacyjnego. Co więcej, inwestycje 
obejmujące systemy zarządzania w administracji publicz-
nej wpływają na realizację celu inspirująca, przejrzysta 
i wspierająca rozwój administracja publiczna, opisanego 
w polu C. Potencjał instytucjonalny, w obszarze IX. No-
woczesne zarządzanie publiczne.

Oddziaływanie na rozwój gospodarczy i społeczny 
regionu

•	 Zarówno projekty polegające na rozbudowie infrastruktu-
ry dydaktycznej krakowskich szkół wyższych, jak i PWSZ 
umożliwią z jednej strony zwiększenie limitów przyjęć 
na tych uczelniach, z drugiej studiowanie w lepszych wa-
runkach. Oznacza to zwiększenie szans na studiowanie 
dla osób spoza Krakowa (PWSZ) oraz podjęcie nauki na 
obleganych uczelniach głównego ośrodka akademickiego 
regionu (UJ i AGH). Lepsze wykształcenie to nie tylko 
większe szanse na rynku pracy, ale też przyciąganie pra-
codawców do regionu.

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość 
docelowa (2013)*

Wartość 
osiągnięta

wskaźnik produktu
Liczba projektów z zakresu edukacji szt. 14 (12)**

Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego szt. 20 (12)

Długość wybudowanej/rozbudowanej/zmodernizowanej sieci Inter-
netu szerokopasmowego

km 1420 1209

wskaźnik rezultatu
Liczba usług publicznych oferowanych on‑line szt. 4940 212

Liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego osoby 720 000 790 202

Liczba studentów korzystających z efektów projektów osoby 50 000 33 888

Liczba osób korzystających z infrastruktury kształcenia ustawicznego osoby 15 000 11 136***

* wartości docelowe określone zostały na podstawie danych z dokumentu Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007–2013. wszystkie wskaźniki 
produktu i rezultatu oraz określone dla nich wartości docelowe opisane w części wpływ na osiągnięcie wskaźników dla celu … dotyczą mierników dla osi priorytetowej 
MRPO. Uwaga ta dotyczy wszystkich ocenianych osi.
** w przypadku wszystkich podanie wartości w nawiasach oznacza potencjalną liczbę inwestycji znajdujących się w IwIPK.
*** we wnioskach nie rozdzielano kształcenia ustawicznego od zawodowego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy wniosków o dofinansowanie
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•	 W przypadku pozostałych (ponad 15%) projektów uczelni 
oddziaływanie inwestycji będzie mniejsze, odczuwalne 
głównie w odniesieniu do jakości studiowania (odnowione 
budynki i nowe wyposażenie).

•	 Wsparcie szkół zawodowych i  centrów kształcenia 
praktycznego pozwala na lepsze dopasowanie wiedzy 
i umiejętności absolwentów tych placówek do potrzeb 
lokalnych rynków pracy. Umożliwia również tworzenie 
i rozwój lokalnych specjalizacji.

•	 Zapewnienie dostępu do Internetu oraz wykorzystywa-
nie jego możliwości jest obecnie kluczowym warunkiem 
rozwoju społeczno ‑gospodarczego. Wykorzystanie ICt 
w pracy administracji publicznej i procesach zarządzania 
województwem nie tylko powinno zwiększyć efektyw-
ność pracy wspartych jednostek, ale i w dłuższej per-
spektywie ograniczyć koszty funkcjonowania administracji 
i ułatwić kontakt z nią.

Odpowiedź na popyt

•	 Wsparcie uczelni zarówno krakowskich, jak i subregional-
nych jest odpowiedzią na rosnące od lat zainteresowanie 
studiami, za którym nie szły w parze inwestycje w rozwój 
bazy dydaktycznej szkół wyższych.

•	 Wsparcie informatyzacji administracji i  zwiększenie 
wykorzystania ICt w usługach publicznych oraz do-
stępie do dóbr kultury jest naturalną konsekwencją 
wzrostu znaczenia Internetu we wszystkich wymiarach  
życia.

Przewidywane koszty utrzymania

•	 W przypadku PWSZ realizacja inwestycji (budowa infra-
struktury dydaktycznej) w dłuższym okresie przyniesie 
oszczędności, spowodowane rezygnacją z wynajmu po-
mieszczeń niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycz-
nych i praktycznych. Duże koszty utrzymania były jedną 
z przyczyn wnioskowanej rozbudowy tych placówek 
(np. w PWSZ w tarnowie koszty wynajmu hal sportowych, 
basenów oraz sal w szpitalu, niezbędnych do prowadzenia 
zajęć praktycznych sięgały niemal 500 tys. zł rocznie).

•	 W kontekście niżu demograficznego, który jest już od-
czuwalny na uczelniach, wydaje się, że dalsze wsparcie 
rozbudowy infrastruktury dydaktycznej nie jest wskazane.

•	 Zwiększenie wykorzystania ICt w pracy administracji 
publicznej powinno, szczególnie w dłuższej perspektywie, 
przynieść oszczędności, których nie powinny przeważyć 
koszty utrzymania powstałych systemów.

Rola w stymulowaniu komplementarnej interwencji 
polityki regionalnej

•	 Inwestycje wsparte w Działaniu 1.1 są zazwyczaj częścią 
większego planu rozwoju danej placówki. Rozbudowana 
w ich ramach infrastruktura stwarza warunki dla tworze-
nia na jej bazie projektów naukowych i badawczych.

•	 Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania stwa-
rza warunki dla dalszego rozwoju powstałych usług oraz 
dołączania do nich kolejnych modułów, pozwalających 
stworzyć kompleksowy system zarządzania rozwojem.

centrum Komputerowe AGh. Biorąc pod uwagę rolę, jaką AGh spełnia dla regionu, kształcąc specjalistów z zakresu technologii informacyjnych oraz tworząc zaplecze 
badawczo-rozwojowe, znaczenie projektu dla innowacyjności gospodarki regionu należy ocenić jako istotne. Fot. A. Gruszczyńska
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Ramka 1. Studium przypadku – Działanie 1.1 schemat A3738

Tytuł projektu Budowa Centrum Komputerowego (Informatyki) AGH – budynek dydaktyczny Wydziału EAIiE AGH 
w Krakowie

Beneficjent Akademia Górniczo ‑Hutnicza im. Stanisława Staszica
Działanie 1.1. Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat A: Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnic-

twa wyższego
Wartość inwestycji 64 795 170 Rozpoczęcie realizacji 2009–06–30
Dofinansowanie 54 916 696 Zakończenie realizacji 2012–12–31
Zasięg projektu Lokalny Lokalizacja projektu Kraków

Uzasadnienie 
realizacji projektu

Akademia Górniczo ‑Hutnicza w Krakowie należy do najlepszych uczelni technicznych w Polsce i jest jednym 
z najważniejszych ośrodków edukacyjnych i naukowych w województwie małopolskim. Omawiany projekt do-
tyczy budowy nowego budynku dydaktycznego dla Katedry Informatyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, 
Informatyki i Elektroniki AGH. Katedra prowadzi kierunek Informatyka (na którym w latach 2008–2009 kształ-
ciło się ok. 3% studentów AGH37), będąc głównym dostarczycielem wysoko wykwalifikowanej kadry informa-
tycznej w regionie oraz współpracując z przedsiębiorstwami bazującymi na technologiach informatycznych.
Problemem Katedry Informatyki była niewystarczająca, w stosunku do potrzeb, baza dydaktyczna. We wcze-
śniejszych latach skupiała się ona na inwestycjach w sprzęt i oprogramowanie, co zaburzyło proporcję między 
powierzchnią użytkową a posiadanym sprzętem komputerowym. Ze względu na rosnącą liczbę osób zainte-
resowanych studiowaniem na kierunku Informatyka oraz potrzebę kształcenia większej liczby doktorantów, 
niedostateczna liczba pomieszczeń okazała się istotnym czynnikiem ograniczającym rozwój AGH i możliwość 
rozszerzania jej oferty edukacyjnej.
Badania branży It w roku 2008 w Małopolsce wskazywały na jej rosnące potrzeby rozwojowe przy jednocze-
snym niedoborze odpowiednio wykwalifikowanych pracowników38. Biorąc pod uwagę rolę, jaką AGH spełnia 
dla regionu, kształcąc specjalistów z  zakresu technologii informacyjnych oraz tworząc zaplecze badawczo‑
‑rozwojowe, znaczenie projektu dla innowacyjności gospodarki regionu należy ocenić jako istotne.

Opis Przedmiotem projektu była budowa Centrum Komputerowego Informatyki AGH, do którego miała przenieść 
się Katedra Informatyki. Budynek miał zapewnić dodatkową przestrzeń przeznaczoną dla celów dydaktycznych, 
odpowiadając na rosnącą liczbę studentów i rosnące zapotrzebowanie na informatyków. W budynku przewi-
dziano sale wykładowe, laboratoria i pomieszczenia dla pracowników naukowych.

Wpływ na realizacje 
celów MRPO

Projekt realizuje 1 cel szczegółowy MRPO Podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Małopolski, 
poprzez rozwijanie potencjału uczelni w kierunku zgodnym z potrzebami gospodarczymi regionu i związanym 
z sektorem technologii informacyjnych, a także przez wsparcie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Pro-
jekt wzmacnia bowiem potencjał edukacyjny i badawczo ‑rozwojowy w obrębie metropolii.

Wpływ na realizacje 
celów SRWM 
2007–2013

Inwestycja realizuje cele SRWM opisane w polu Konkurencyjność gospodarcza, w obszarach rozwoju Społeczeń-
stwo wiedzy i aktywności oraz Krakowski Obszar Metropolitalny.

Wskaźniki produktu

Nazwa wskaźnika Wartość na zakończenie 
projektu

Wkład w realizacje wartości 
docelowej (%)

Liczba wybudowanych obiektów dydaktycznych 1 16%
Wskaźniki rezultatu

Nazwa wskaźnika Wartość na zakończenie 
projektu

Wkład w realizacje wartości 
docelowej (%)

Liczba studentów korzystających z wybudowanej infrastruktury 
dydaktycznej

1200 2%

Liczba stałych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji 
projektu

20
nd dla działania

(dla MRPO 0,2%)

37 http://www.dzn.agh.edu.pl/nowa/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=51.
38 http://obserwatorium.malopolska.pl/files/common/prezentacje/seminarium‑2008–12–18/branze_IT_BiR.pdf.



– 38 –

MAŁOPOLSKIE STUDIA REGIONALNE
nr 1 / 30 / 2014

5.3. Oś priorytetowa 3 Turystyka 
i przemysł kulturowy

W osi 3 procedurę pozakonkursową zastosowano w obu 
schematach Działania 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej 
oraz schemacie A Działania 3.3 Instytucje kultury. W okresie 
objętym ewaluacją w IWIPK umieszczono cztery inwestycje, 
z czego trzy dotyczyły wsparcia turystyki, a jedna instytucji 
kultury. Łączna wartość dofinansowania tych przedsięwzięć 
to niemal 39 mln zł, z czego ponad 28 mln zł konsumuje 
obszar związany z turystyką. Poniżej przedstawiono cha-
rakterystykę tych przedsięwzięć.

5.3.1. Zakres interwencji

Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej 
schemat A Budowa regionalnego systemu informacji 
turystycznej

•	 W ramach Działania 3.1 schemat A przewidziano reali-
zację tylko jednej inwestycji kluczowej dotyczącej bu-
dowy Małopolskiego Systemu Informacji turystycznej. 
Inwestycja o wartości ponad 17 mln zł i dofinansowaniu 
na poziomie 14 mln zł konsumuje alokacje przeznaczoną 
na ten obszar interwencji.

•	 Wsparty projekt zakłada stworzenie zintegrowanego sys-
temu informacji turystycznej skupiającego 34 podmioty 
z terenu Małopolski świadczące usługi w tym zakresie.

Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej 
schemat B Inwestycje w obiekty i infrastrukturę 
uzdrowiskową

wykres 15. Udział projektów konkursowych w ogólnej liczbie pro-
jektów wybranych w Działaniu 3.1 schemat B – liczba projektów

projekty kluczowe wybrane 
do wsparcia (15%)

projekty konkursowe (85%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości MRPO, stan 

za czerwiec 2013 r.

Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej 
schemat B Inwestycje w obiekty i infrastrukturę 
uzdrowiskową (cd.)

wykres 16. Udział projektów kluczowych w dofinansowaniu w ra-
mach Działania 3.1 schemat B – wartość dofinansowania

projekty kluczowe wybrane 
do wsparcia (26%)

pozostałe konkursowe (74%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości MRPO, stan 

za czerwiec 2013 r.

Zakres indywidualnych projektów kluczowych

•	 budowa parku wodnego w Wysowej ‑Zdroju;

•	 modernizacja Pijalni Głównej w Krynicy‑Zdroju.

Charakterystyka projektów wspartych w procedurze 
konkursowej

Inwestycje dofinansowane w procedurze konkursowej obej-
mują wsparcie szeroko rozumianej infrastruktury uzdro-
wiskowej, poprawiającej atrakcyjność poszczególnych 
uzdrowisk, w tym: Krynicy ‑Zdrój, Muszyny, Piwnicznej, 
Rabki ‑Zdrój, Szczawnicy, Wapiennej i Żegiestowa ‑Zdrój. 
Wśród przedsięwzięć znalazły się:

•	 budowa parków rekreacyjnych i zdrojowych;

•	 rewitalizacja deptaków i głównych ulic.

Średnia wartość dofinansowania inwestycji kluczowych wy-
nosi niemal 3,7 mln zł i jest porównywalna ze wsparciem 
projektu kluczowego dotyczącego budowy parku wodnego, 
ale dużo mniejsza niż inwestycja z Krynicy ‑Zdroju.
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Działanie 3.3 Rozwój infrastruktury turystycznej 
schemat A Rozwój infrastruktury kulturalnej

wykres 17. Udział projektów konkursowych w ogólnej liczbie pro-
jektów wybranych w Działaniu 3.3 schemat A – liczba projektów

projekty kluczowe wybrane 
do wsparcia (5%)

projekty konkursowe (95%)

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości MRPO, stan 

za czerwiec 2013 r.

wykres 18. Udział projektów kluczowych w dofinansowaniu w ra-
mach Działania 3.3 schemat A – wartość dofinansowania

projekty kluczowe wybrane 
do wsparcia (10%)

projekty konkursowe (90%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości MRPO, stan 

za czerwiec 2013 r.

Zakres indywidualnych projektów kluczowych

•	 przebudowa muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego 
Jana Pawła II w Wadowicach, obejmująca moderniza-
cję budynku umożliwiającą rozpoczęcie działalności 
wystawienniczej, kulturalno ‑edukacyjnej i naukowo‑
‑badawczej.

Charakterystyka projektów wspartych w procedurze 
konkursowej

W procedurze konkursowej dofinansowanie zyskała liczna 
grupa projektów obejmujących:

•	 rozbudowę i modernizację infrastruktury instytucji kul-
tury, w tym wojewódzkich instytucji kultury, m.in. Ma-
łopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu, 
który dzięki dofinansowaniu zbudował Małopolską Galerię 
Sztuki na Bursztynowym Szlaku, czy krakowskiego teatru 
Scena Stu;

•	 organizację festiwali i imprez wszelkiego rodzaju od festi-
walu Gustav Mahler Festival 2011 Filharmonii im. Karola 
Szymanowskiego, po Małopolska – Karpaty OFFer. Mię-
dzynarodowy Multimedialny Festiwal Sztuk, realizowany 
przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ.

Średnia wartość inwestycji wspartych w procedurze kon-
kursowej wynosi:

•	 niemal 5,4 mln zł dla przedsięwzięć infrastrukturalnych;

•	 nieco ponad 0,5 mln zł dla festiwali, wystaw i działań 
promocyjnych.

Poza wartością projektu kluczowego nie zaobserwowano 
istotnych różnic między nim a częścią przedsięwzięć dofi-
nansowanych w ramach procedury konkursowej, również 
obejmujących wojewódzkie instytucje kultury (np. Małopol-
skie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu).

5.3.2. Ocena interwencji

Wpływ na realizację celu osi 3: Podniesienie konkurencyj-
ności turystycznej regionu.

•	 Podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu 
wymaga, poza stworzeniem atrakcyjnej oferty, zinte-
growanego i spójnego systemu informacji turystycznej 
i promocji. Z tego względu rola MSIt ma duże znaczenie 
dla osiągnięcia sukcesu.

•	 Poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego w Wysowej‑
‑Zdroju zwiększy atrakcyjność tej miejscowości dla prze-
bywających tam kuracjuszy, przyczyniając się do większe-
go wykorzystania posiadanego potencjału, trudno jednak 
oceniać ten projekt jako kluczowy w skali regionu.

•	 Pijalnia Główna jest jednym z symboli Krynicy ‑Zdroju, 
z  tego względu jej modernizacja ma duże znaczenie 
wizerunkowe, a doprowadzenie jej stanu do obecnych 
standardów wydaje się zadaniem ważnym w kontekście 
utrzymania renomy uzdrowiska, będącego gospodarzem 
Forum Ekonomicznego (patrz Ramka 2).

•	 W ujęciu ogólnym należy uznać, że wsparcie obu uzdro-
wisk ma wpływ na zwiększanie konkurencyjności tury-
stycznej dla każdej z miejscowości. Jednakże skala inter-
wencji jest niewielka i dopiero uwzględniając pozostałe 
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przedsięwzięcia dotyczące uzdrowisk, wsparte w proce-
durze konkursowej, można mówić o dużym znaczeniu 
dla realizacji celów osi 3.

•	 Wsparcie Muzeum z Wadowic wpływa na podniesienie 
jakości oferty turystyki pielgrzymkowej, tym samym pod-
nosząc konkurencyjność turystyczną regionu, trudno jed-
nak ocenić je jako strategiczne w porównaniu z innymi 
projektami wspartymi w tym działaniu.

Wpływ na realizację wskaźników dla osi 3

Inwestycje z IWIPK realizowane w osi 3 stanowią niewielki 
odsetek wspartych projektów, stąd ich wpływ na osiągniecie 
wskaźników dla osi jest niewielki.

Wpływ na realizację Strategii Rozwoju Województwa 
Małopolskiego

•	 Utworzenie MSIt realizuje SRWM, w którym, jako jedno 
z działań przyczyniających się do podniesienia rentowno-
ści usług turystycznych, wymieniono stworzenie systemu 
„IT” – informacji turystycznej w regionie i o regionie, zadanie 
to określono w obszarze II Gospodarka regionalnej szansy, 
polu A Konkurencyjność gospodarcza;

•	 Dofinansowanie projektów uzdrowiskowych również re-
alizuje cele określone w obszarze II, w którym w strategii 
postępowania wpisano wsparcie przemysłów czasu wolnego 
jako gałęzi gospodarki (w tym turystyki uzdrowiskowej, sportu 
i rekreacji).

•	 Jedyna inwestycja dotycząca instytucji kultury wpisuje 
się w realizację celu opisanego w polu A Konkurencyjność 
gospodarcza w zakresie rozwoju przemysłów czasu wolnego 
oraz w polu B Rozwój społeczny i jakość życia, w obszarze 
rozwoju VII Dziedzictwo i przestrzeń regionalna. Moder-
nizacja siedziby muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II 
zapewnia z jednej strony wzbogacenie oferty turystycznej 

Wadowic (w zakresie turystyki pielgrzymkowej), z drugiej 
zabezpiecza pamiątki po papieżu.

Oddziaływanie na rozwój gospodarczy i społeczny 
regionu

•	 Spójna i  kompleksowa informacja turystyczna może 
zwiększać rozpoznawalność marki turystycznej woje-
wództwa, przekładając się na wzrost przychodów z tej 
gałęzi gospodarki.

•	 Inwestycje na terenie uzdrowisk zwiększają ich potencjał 
turystyczny, a co za tym idzie – dają szansę na zwiększenie 
przychodów i rozwój gospodarczy tych terenów.

•	 Rozwój Muzeum Jana Pawła II umożliwi wykorzystanie 
potencjału turystyki pielgrzymkowej w Wadowicach, 
przekładając się na wzrost przychodów z tego tytułu.

Odpowiedź na popyt

•	 Modernizacja i rozwój infrastruktury uzdrowiskowej są 
odpowiedzią na wieloletnie zaniedbania w tym zakresie, 
wpływające hamująco na rozwój funkcji uzdrowiskowych 
i główny potencjał rozwojowy tych miejscowości.

•	 Objęcie wsparciem muzeum Dom Rodziny Jana Pawła II 
jest odpowiedzią na prośby o zachowanie wszystkich 
pamiątek po Janie Pawle II, zgłaszanych przez odwiedza-
jących jego mieszkanie. Beneficjent nie przeprowadził 
analiz i badań marketingowych dotyczących potrzeb i pre-
ferencji potencjalnych odwiedzających, jednak potrzeba 
utworzenia wysokiej jakości ośrodka upamiętniającego 
życie Jana Pawła II jest powszechnie wyrażana przez 
zwiedzających i różne instytucje. Dotychczasowy stan 
infrastruktury nie pozwalał jednak na pełną, nowoczesną 
ekspozycję posiadanych zbiorów i wykorzystanie posia-
danego potencjału.

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość 
docelowa (2013)

Wartość 
osiągnięta

wskaźnik produktu
Liczba projektów z zakresu turystyki szt. 100 (2)

Liczba nowo utworzonych, zmodernizowanych, wyposażonych 
obiektów kultury i dziedzictwa

szt. 60 1

wskaźnik rezultatu
Liczba osób korzystających w ciągu roku z obiektów objętych wspar-
ciem w wyniku realizacji projektów

osoby 2 000 000 1 551 940

Liczba utworzonych miejsc pracy szt. 600 56

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy wniosków o dofinansowanie.
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Przewidywane koszty utrzymania

•	 Wsparcie uzdrowisk ma zwiększyć ich atrakcyjność tu-
rystyczną, a co za tym idzie wpływy z turystyki. W takim 
kontekście inwestycje w dłuższym okresie powinny przy-
nieść korzyści w postaci większych przychodów, które 
pozwolą je utrzymać.

•	 Muzeum Dom Rodziny Jana Pawła II od 2008 roku jest 
wojewódzką instytucją kultury, z tego względu więk-
szość kosztów związanych z jej utrzymaniem spoczywa 
na Samorządzie Województwa. Instytucja ta na tle in-
nych wojewódzkich instytucji kultury należy do tanich 
w utrzymaniu, ale jednocześnie nie generujących prawie 
żadnych przychodów39. Stworzenie 10 nowych etatów 

39 Por. Diagnoza stanu kultury w Województwie Małopolskim i analiza 
SWOT, IBS, Warszawa 2012, s. 82.

zwiększy koszty utrzymania podmiotu, jednak skala tych 
wydatków nie jest duża na tle innych instytucji kultury 
wspartych w Działaniu 5.2.

Rola w stymulowaniu komplementarnej interwencji 
polityki regionalnej

•	 Potencjał Małopolskiego Systemu Informacji turystycz-
nej w zakresie komplementarności obejmuje w głównej 
mierze promocje powstających dzięki wsparciu MRPO 
produktów turystycznych, od infrastruktury, po imprezy 
kulturalne.

•	 Inwestycje kluczowe zlokalizowane na terenie uzdrowisk 
są jedynie częścią podejmowanych tam działań, mających 
na celu przywrócenie im świetności i wzbogacenie oferty, 
w takim ujęciu wszystkie są względem siebie komplemen-
tarne, prowadząc do zwiększenia atrakcyjności danego 
ośrodka.

Ramka 2. Studium przypadku – Działanie 3.1
Tytuł projektu Modernizacja Pijalni Głównej w Krynicy ‑Zdroju

Beneficjent Uzdrowisko Krynica ‑Żegiestów S.A

Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury turystycznej Schemat B Inwestycje w obiekty i infrastrukturę uzdrowi-
skową

Wartość inwestycji 30 715 500 Rozpoczęcie realizacji 2011‑04‑01

Dofinansowanie 10 000 000 Zakończenie realizacji 2013‑03‑31

Zasięg projektu Lokalny Lokalizacja projektu Krynica Zdrój

Uzasadnienie 
realizacji projektu

Krynica ‑Zdrój jest jedną z najbardziej znanych polskich miejscowości uzdrowiskowych. Budynek Pijalni Głów-
nej, której dotyczy projekt, pełni w niej rolę wyjątkową i traktowany jest jako najbardziej rozpoznawalny ele-
ment krynickiej infrastruktury uzdrowiskowej. Pełni on funkcję pijalni wód leczniczych, jest również miejscem 
organizacji wystaw, koncertów i przedstawień. Od 1990 roku organizowane w nim jest Forum Ekonomiczne 
z udziałem polskich i zagranicznych polityków i przedsiębiorców.
Stan budynku od oddania go do użytku, tj. 1971 roku, uległ pogorszeniu. Modernizacji wymagał dach niespełnia-
jący norm bezpieczeństwa pod względem wytrzymania obciążenia śniegowego, kluczowe instalacje, elementy 
elewacji zewnętrznej, jak również sala koncertowa. Analiza problemowa przeprowadzona przez wnioskodaw-
cę pokazała również potrzebę dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych i seniorów.

Opis Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja i  remont budynku Pijalni Głównej. W szczególności 
prace inwestycyjne miały polegać na renowacji dachu, powiększeniu sali koncertowej z dostosowaniem jej do 
funkcji kongresowej, konferencyjnej i kinowej. Realizacja projektu miała zachować bryłę budynku i charakter 
elewacji, zgodnie z  zaleceniami konserwatorskimi. Wykonanie pochylni i wind miało natomiast dostosować 
budynek pod względem komunikacyjnym dla osób niepełnosprawnych i starszych.
Poza zwiększeniem bezpieczeństwa obiektu inwestycja miała dostosować go do nowych funkcji, zwłaszcza 
kongresowo ‑konferencyjnych, co powinno ograniczyć sezonowość ruchu turystycznego i  przyciągnąć do 
Krynicy ‑Zdrój nowych turystów.

Wpływ na realizacje 
celów MRPO

Projekt realizuje 1 cel szczegółowy MRPO Podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Małopolski, 
poprzez ochronę dziedzictwa kulturowego Małopolski, jak również wsparcie rozwoju turystyki.

Wpływ na realizacje 
celów SRWM 
2007–2013

Inwestycja realizuje cele SRWM opisane w polach Konkurencyjność gospodarcze w polu Gospodarka regionalnej 
szansy oraz Rozwój społeczny i jakość życia w obszarze rozwoju Dziedzictwo i przestrzeń regionalna.
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Wskaźniki produktu

Nazwa wskaźnika Wartość na zakończenie 
projektu

Wkład w realizacje 
wartości docelowej (%)

Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej 
i rekreacyjnej zlokalizowanych na terenie uzdrowisk 1 3%

Powierzchnia zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycz-
nej i rekreacyjnej zlokalizowanych na terenie uzdrowisk

4702,49 nd

Wskaźniki rezultatu

Nazwa wskaźnika Wartość na zakończenie 
projektu

Wkład w realizacje 
wartości docelowej (%)

Liczba korzystających z rozbudowanych/przebudowanych/zmo-
dernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 
zlokalizowanych na terenie uzdrowisk

1 046 800 84%

Liczba stałych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu 2 0,5%

5.4. Oś priorytetowa 4 Infrastruktura 
dla rozwoju gospodarczego

W osi 4 procedurą pozakonkursową objęto inwestycje 
dotyczące rozwoju infrastruktury drogowej, w tym drogi 
o znaczeniu regionalnym (Działanie 4.1 schemat A) oraz 
drogi w miastach na prawach powiatu (Działanie 4.1 sche-
mat B). Inwestycje kluczowe wsparto również w ramach 
Działania 4.2 Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłu-
dze regionu. W okresie objętym ewaluacja w IWIPK znaj-
duje się 18 projektów, z których 10 już zrealizowano, 2 są 
w trakcie realizacji, 1 podlega ocenie, a dla 6 nie podpisano 
jeszcze preumowy. Łączna wartość projektów wynosi po-
nad 415 mln zł dla Działania 4.1 i ponad 48 dla Działania 
4.2. Zakres realizowanych inwestycji opisany został poniżej.

5.4.1. Zakres interwencji

Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej

wykres 19. Udział projektów konkursowych w ogólnej liczbie pro-
jektów wybranych w Działaniu 4.1 – liczba projektów

projekty konkursowe (78%)

projekty kluczowe wybrane 
do wsparcia (17%)

pozostałe projekty kluczowe (5%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości MRPO, stan 

za czerwiec 2013 r.

Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej  
(cd.)

wykres 20. Udział projektów kluczowych w dofinansowaniu w ra-
mach Działania 4.1 – wartość dofinansowania

projekty konkursowe (71%)

projekty kluczowe wybrane 
do wsparcia (25%)

pozostałe projekty kluczowe (4%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości MRPO, stan 

za czerwiec 2013 r.

Zakres indywidualnych projektów kluczowych

•	 budowa 8 obwodnic: Proszowic, Zembrzyc, Dobczyc, 
Podegrodzia, Szczurowej, Wojnicza, zachodniej obwod-
nicy Nowego Sącza, Skawiny (wniosek nie został złożony 
w okresie objętym badaniem);

•	 rozbudowa dróg w Krakowie: budowa nowego odcinka 
ulicy Księcia Józefa (obejście Przegorzał) oraz rozbudowa 
ul. Surzyckiego, ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka;

•	 budowa połączenia autostrady A4 z drogą wojewódzką 
nr 977.
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Charakterystyka projektów wspartych w procedurze 
konkursowej

•	 Zakres inwestycji wspartych w procedurze konkursowej 
obejmuje w głównej mierze modernizację istniejących od-
cinków dróg wojewódzkich. Ponadto do dofinansowania 
wybrano również 2 przedsięwzięcia dotyczące budo-
wy obwodnic (Olkusza – pierwotnie projektu z IWIPK 
i Godowa) oraz budowę mostu. Projekty indywidualne 
skupiają się w większości przypadków na budowie nowej 
infrastruktury, podczas gdy konkursowe to w głównej 
mierze modernizacja już istniejącej.

•	 Średnia wartość dofinansowania projektów konkurso-
wych z Działania 1.1 Schemat A wynosi niemal 30 mln zł, 
przy czym nieco ją zawyża największa inwestycja w całym 
działaniu tj. Modernizacja drogi woj. nr 776 Kraków – Pro-
szowice – Ostrów o wartości niemal 125 mln zł i dofinan-
sowaniu przekraczającym 75 mln zł.

Działanie 4.2 Zwiększenie roli transportu zbiorowego 
w obsłudze regionu

W Działaniu 4.2 Zwiększenie roli transportu zbiorowego 
w obsłudze regionu projekty pozakonkursowe realizowane 
są jedynie w schemacie B tabor kolejowy i C Regionalna sieć 
kolejowa. W okresie objętym ewaluacją w wykazie IWIPK 
zamieszczono:

•	 1 inwestycję w schemacie B – obejmującą zakup 5 sztuk 
taboru kolejowego – projekt ten skonsumował całą alo-
kację;

•	 6 inwestycji w schemacie C, przy czym jedynie 2 z nich są 
w trakcie realizacji, a dla kolejnych 4 nie złożono jeszcze 
dokumentacji i nie podpisano preumowy:

o projekty zrealizowane – modernizacja linii kolejowej 
na odcinkach tarnów ‑Stróże oraz Kraków Bonarka‑
‑Kraków Swoszowice;

o projekty, dla których nie złożono dokumentacji – cztery 
inwestycje obejmujące integrację transportu kolejo-
wego z transportem zbiorowym w miastach: tarnów, 
Bochnia, trzebinia i Krzeszowice.

5.4.2. Ocena interwencji

Wpływ na realizację celu osi 4: Rozwój infrastruktury 
sprzyjającej wzrostowi społeczno‑gospodarczemu

•	 Inwestycje dotyczące budowy obwodnic z jednej strony 
pozwalają na wyprowadzenie ruchu z miasta, a tym sa-

mym zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, z drugiej 
na usprawnienie systemu transportowego na terenie wo-
jewództwa. Projekty te przyczyniają się do zwiększenia 
jego dostępności i atrakcyjności dla potencjalnych inwe-
storów. Podobnie z budową połączenia z autostradą, bę-
dącą warunkiem jej pełnego wykorzystania i zwiększenia 
dostępności.

•	 Inwestycje realizowane na terenie Krakowa likwidują 
wąskie gardła w ruchu, poprawiają jakość nawierzchni, 
jednocześnie likwidując zagrożenie dla mieszkańców (dro-
ga w Przegorzałach przechodzi przez centrum osiedla 
mieszkaniowego). Lepszy dojazd do miasta zwiększa też 
jego atrakcyjność dla zmotoryzowanych turystów.

•	 Inwestycje kolejowe przyczyniają się do osiągnięcia celu 
poprzez wsparcie transportu zbiorowego, mającego waż-
ną rolę w rozwoju społeczno ‑gospodarczym, jest to forma 
szczególnie sprzyjająca zrównoważonemu rozwojowi.

•	 Zakup nowego taboru oraz modernizacja linii zwiększają 
atrakcyjność kolei jako środka komunikacji, zarówno pod 
względem komfortu jazdy (nowe pociągi), jak i szybko-
ści i bezpieczeństwa połączeń (skrócenie czasu podróży 
dzięki likwidacji ograniczeń prędkości wynikających ze 
złego stanu technicznego torów).

Wpływ na realizację wskaźników dla osi 4

Z uwagi na koncentrację interwencji wspartej w trybie 
pozakonkursowym na budowie nowych dróg (w zakresie 
infrastruktury transportu), inwestycje te znacząco przy-
czyniają się do osiągnięcia wskaźników związanych z dłu-
gością nowo wybudowanych dróg. W ramach wsparcia 
transportu zbiorowego zrealizowano dotychczas jedynie 
inwestycje PKP PLK, z tego względu wskaźniki dotyczą-
ce liczby zakupionego taboru publicznego są realizowane 
z małym stopniu. Oceniając efekty interwencji mierzone 
zaoszczędzonym czasem na nowych i zrekonstruowanych 
drogach i  liniach kolejowych, należy być bardzo ostroż-
nym, bo wartość informacyjna podanych danych wydaje 
się niewielka.

Wpływ na realizację Strategii Rozwoju Województwa 
Małopolskiego

•	 Inwestycje z Działania 4.1 realizują SRWM w zakresie 
rozwoju międzyregionalnych i wewnątrzregionalnych 
powiązań drogowych, wpisanych w obszar III. Infrastruk-
tura dla rozwoju regionalnego, pola A Konkurencyjność go-
spodarcza. Natomiast projekty z Działania 4.2 wpływają 
na zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze 
regionu, wpisane w ten sam cel.
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Oddziaływanie na rozwój gospodarczy i społeczny 
regionu

•	 Łącznie wszystkie projekty kluczowe realizowane w Dzia-
łaniach 4.1 i 4.2 zwiększają dostępność transportową 
regionu, będącą podstawowym czynnikiem rozwoju 
społeczno ‑gospodarczego.

•	 Dofinansowanie budowy obwodnic poprawia bezpieczeń-
stwo mieszkańców oraz jakość połączeń transportowych 
wewnątrz regionu. Co więcej, wsparte inwestycje po-
prawiają dostępność transportową obszarów aktywności 
gospodarczej, m.in. Zielonego Parku Przemysłowego 
w tarnowie, Wojnickiego Zielonego Parku Przemysło-
wego, Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego, Strefy 
Aktywności Gospodarczej w Limanowej oraz Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej w Jaworniku.

•	 Przedsięwzięcia PKP PLK poprawiają parametry tech-
niczne torów, umożliwiając skrócenie czasu dojazdu oraz 
zwiększając komfort podróży.

Odpowiedź na popyt

•	 Stan infrastruktury transportowej w całym kraju, w tym 
w Małopolsce wymaga poprawy, inwestycje kluczowe 

realizowane w osi 4 zaspokajają część z potrzeb zdiagno-
zowanych na terenie Małopolski. Szczególne znaczenie 
należy przypisać budowie obwodnic, pozwalających na 
wyprowadzenie ruchu z centów miast, przyczyniając się 
tym samym do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców 
i poprawy ich jakości życia.

Przewidywane koszty utrzymania

•	 Ocena przewidywanych kosztów utrzymania nowo bu-
dowanej infrastruktury drogowej jest zadaniem trudnym. 
Wydaje się, że ze względu na znaczenie tych inwestycji 
należy raczej mówić o potencjalnych zyskach związanych 
z większą dostępnością i lepszymi warunkami dla rozwoju 
społeczno ‑gospodarczego.

Rola w stymulowaniu komplementarnej interwencji 
polityki regionalnej

•	 Komplementarność inwestycji transportowych polega 
z  jednej strony na uzupełnianiu ciągów komunikacyj-
nych, z drugiej na stwarzaniu możliwości rozwojowych 
na wspartych terenach.

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość 
docelowa (2013)

Wartość 
osiągnięta

wskaźnik produktu
Liczba projektów z zakresu transportu szt. 55 (11)

Długość nowych dróg – drogi regionalne km 32 28,748

Długość nowych dróg – drogi lokalne km 0 5,395

Długość zrekonstruowanych dróg – drogi lokalne km 180 9,972

Liczba zakupionego taboru transportu publicznego (tabor kolejowy, 
autobusy miejskie)

szt. 41 5

Długość zrekonstruowanych linii kolejowych km 12 15,644

wskaźnik rezultatu
Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w prze-
wozach pasażerskich i towarowych

euro/rok 2 829 200 302 745 828

Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejo-
wych w przewozach pasażerskich i towarowych

euro/rok 820 000 982 740*

* Suma dla 2 projektów, w jednym wartość podana w euro (228 213), w drugim w złotówkach (3 018 107), wartość w złotówkach przeliczona na euro wg kursu 4 PLN.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy wniosków o dofinansowanie.
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Ramka 3. Studium przypadku – Działanie 4.1 Schemat A
Tytuł projektu Obwodnica Podegrodzia

Beneficjent Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury drogowej Schemat A Drogi o znaczeniu regionalnym
Wartość inwestycji 53 115 784 Rozpoczęcie realizacji 2009‑10‑26

Dofinansowanie 44 282 976 Zakończenie realizacji 2011‑12‑31

Zasięg projektu Lokalny Lokalizacja projektu Podegrodzie, Stadła, Brzezna, 
Gołkowice Dolne

Uzasadnienie reali-
zacji projektu

Wsie: Podegrodzie, Stadła, Brzezna i Gołkowice Dolne leżą w powiecie nowosądeckim. Są usytuowane przy 
trasach prowadzących w stronę pobliskich obszarów inwestycyjnych (Strefa Aktywności Gospodarczej w Li-
manowej), jak i obszarów popularnych wśród turystów (Strefa Pienińska, miejscowości: Krynica ‑Zdrój, Mu-
szyna, Piwniczna ‑Zdrój, Gródek nad Dunajcem). Przez Podegrodzie, Stadła i Brzezną przebiega ponadto droga 
powiatowa nr K 1544. Przejazd nią był kłopotliwy dla pojazdów ciężarowych (m.in. ze względu na bardzo zły 
stan techniczny i małą szerokość), a zarazem stwarzał niebezpieczeństwo dla pieszych.
Celem projektu było wybudowanie obwodnicy Podegrodzia. Miała ona odciążyć inne drogi znajdujące się 
w tym obszarze, a zarazem wyprowadzić ruch tranzytowy z centrów obszarów zabudowanych. Realizacja 
projektu miała doprowadzić do przeniesienia się ruchu na obwodnicę, dzięki czemu spowolniona zostałaby 
degradacja alternatywnych połączeń drogowych, a zarazem ułatwiony zostałby dostęp do wspomnianych już 
obszarów inwestycyjnych, turystycznych, a także polsko ‑słowackich przejść granicznych (Piwniczna ‑Mniszek 
n. Popradem, Niedzica – Lysa n. Dunajcom, Leluchów – Čirč). Obwodnica miała również zwiększyć bezpie-
czeństwo drogowe oraz zmniejszyć zanieczyszczenie spalinami i hałasem.

Opis Przedmiotem projektu była budowa obwodnicy Podegrodzia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969, a także m.in. 
powiązana z nią budowa rond, mostów i zabezpieczenie dna potoków. Część z działań podejmowanych przy 
realizacji projektu miała zarazem charakter zabezpieczający miejscową ludność przed zagrożeniem powodzio-
wym. Obwodnica miała stanowić istotne miejsce w hierarchii powiązań układu drogowego w skali regionu.

Wpływ na realizacje 
celów MRPO

Projekt realizuje 1 cel szczegółowy MRPO Podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Małopolski, 
poprzez rozwijanie i poprawę jakości infrastruktury drogowej, a tym samym zmniejszanie barier przestrzen-
nych w południowej części Małopolski.

Wpływ na realizacje 
celów SRWM 
2007–2013

Inwestycja realizuje cele SRWM opisane w polu Konkurencyjność gospodarcza, w obszarze rozwoju Infrastruk-
tura dla rozwoju regionalnego.

Wskaźniki produktu

Nazwa wskaźnika Wartość na zakończenie 
projektu

Wkład w realizacje 
wartości docelowej (%)

Długość wybudowanych obwodnic 6,46 29%

Liczba wybudowanych obiektów inżynierii drogowej 3 27%

Wskaźniki rezultatu

Nazwa wskaźnika Wartość na zakończenie 
projektu

Wkład w realizacje warto-
ści docelowej (%)

Oszczędności czasu w przewozach pasażerskich 30 089 432 3%

Oszczędności czasu w przewozach towarowych 5 806 266 5%
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5.5. Oś priorytetowa 5 Krakowski Obszar 
Metropolitalny

Interwencja w obszarze osi 5 niemal w całości przeznaczona 
została na wsparcie inwestycji kluczowych. Wyjątkiem od 
tej reguły jest schemat A Rozwój zintegrowanego transportu 
metropolitalnego w Działaniu 5.3, w którym dofinansowanie 
można pozyskać jedynie w ramach procedury konkursowej. 
W okresie objętym ewaluacją w IWIPK umieszczonych było 
20 projektów, z których większość znajdowała się w fazie 
realizacji. Łączna wartość inwestycji wybranych do wsparcia 
wynosi niemal 658 mln, z czego:

•	 ponad 118,5 mln zł konsumują przedsięwzięcia z Dzia-
łania 5.1 KOM jako ważny węzeł europejskiej przestrzeni 
badawczej;

•	 prawie 260 mln zł przeznaczono na Działanie 5.2 Umoc-
nienie europejskiej pozycji KOM i rozwój funkcji metropoli-
talnych;

•	 kwotą prawie 21 mln zł dofinansowano rozwój lotniska 
w schemacie B Infrastruktura okołolotniskowa Działania 
5.3.

5.5.1. Zakres interwencji

Oś priorytetowa 5 Krakowski Obszar Metropolitalny

wykres 21. Liczba projektów indywidualnych w osi 5

0 3 6 9 12 15

Działanie 5.2

Działanie 5.1

Działanie 5.3

projekty kluczowe wybrane do wsparcia

pozostałe projekty kluczowe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości MRPO, stan 

za czerwiec 2013 r.

Oś priorytetowa 5 Krakowski Obszar Metropolitalny 
(cd.)

wykres 22. Udział dofinansowania wg działań – projekty indywidu-
alne z osi 5

Działanie 5.1 (18%)

Działanie 5.2 (79%)

Działanie 5.3 (3%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości MRPO, stan 

za czerwiec 2013 r.

Działanie 5.1 Krakowski Obszar Metropolitalny jako 
ważny węzeł

•	 W Działaniu 5.1 wsparciem objęto 5 inwestycji realizowa-
nych przez 3 uczelnie krakowskie: AGH (3), Politechnikę 
Krakowską (1) oraz Uniwersytet Rolniczy (1). W ramach 
tych inwestycji powstaną:

o Centrum Medycyny Weterynaryjnej – Ośrodek Me-
dycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej;

o Hala maszyn ACK Cyfronet AGH;

o Centrum Energetyki;

o Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego;

o Laboratorium Projektowo ‑Operacyjne Inteligentnych 
Infrastruktur Energetycznych – Green AGH Campus.

Działanie 5.2 Rozwój funkcji metropolitalnych 
Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

•	 W ramach 14 przedsięwzięć z Działania 5.2 dofinanso-
wanie pozwoli na:

o budowę nowych obiektów i modernizację już istnie-
jących budynków dla 8 instytucji kultury, w tym utwo-
rzenie Muzeum Sztuki Współczesnej;

1

4

13

0

 1

 1
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o wsparcie 5 projektów z zakresu ochrony zdrowia 
obejmujących utworzenie: Centrum Badań i techno-
logii Medycznych, Centrum Specjalistycznej Medy-
cyny Ratunkowej, Centrum Urazowego Medycyny 
Ratunkowej i Katastrof, budowę bloku operacyjnego, 
przystosowanie budynku z przeznaczeniem na szpital 
okulistyczny;

o utworzenie dużego centrum kongresowego.

Działanie 5.3 Rozwój zintegrowanego transportu 
metropolitalnego

•	 jedyna inwestycja w Działaniu 5.3 obejmuje budowę we-
wnętrznego układu komunikacyjnego Portu Lotniczego 
w Krakowie.

5.5.2. Ocena interwencji

Wpływ na realizację celu osi 5 Wzmocnienie pozycji 
Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego jako znaczą-
cego ośrodka metropolitalnego w Europie

Wszystkie projekty realizowane w osi 5 przyczyniają się do 
osiągnięcia celu osi poprzez:

•	 wsparcie jego potencjału naukowo ‑badawczego dzięki 
przedsięwzięciom 3 krakowskich uczelni, polegającym 
na stworzeniu zaawansowanych centrów badawczo‑
‑rozwojowych, głównie w sektorze energetyki;

•	 wzmocnienie roli metropolii jako głównego ośrodka 
usług kulturalnych – inwestycje polegające na rozbudo-
wie infrastruktury kulturalnej mają znaczenie ze względu 

na potencjał turystyczny regionu, tworząc jednocześnie 
dobry klimat dla rozwoju klasy kreatywnej;

•	 wzmocnienie roli Krakowa jako ośrodka specjalistycznych 
usług medycznych;

•	 stworzenie możliwości wykorzystania potencjału tu-
rystyki biznesowej oraz możliwości organizacji dużych 
imprez kulturalnych, biznesowych etc. dzięki utworzeniu 
centrum kongresowego, mogącego pomieścić łącznie 
niemal 3000 osób, w tym ponad 2000 w największej sali 
audytoryjnej (patrz Ramka 4).

•	 port lotniczy w Krakowie jest jednym z największych 
lotnisk w kraju, należących do sieci t ‑tNt, jego znaczenie 
jako węzła transportowego jest nie do przecenienia nie 
tylko w skali regionu, ale i kraju, dlatego rozwój portu, 
w tym poprawa jego dostępności, doskonale wpisują się 
w realizację celów dla osi 5.

Wpływ na realizację wskaźników dla osi 5

Ze względu na ograniczenie interwencji do wsparcia in-
westycji kluczowych cała odpowiedzialność za realizację 
wskaźników działania spoczęła na 19 dofinansowanych 
przedsięwzięciach. Z analizy wartości docelowych dla osi 5 
oraz wartości deklarowanych przez beneficjentów wynika, 
że we wszystkich obszarach zdecydowanie przekroczono 
skwantyfikowane cele.

Wpływ na realizację Strategii Rozwoju Województwa 
Małopolskiego

Inwestycje realizowane w ramach osi 5 przyczyniają się do 
osiągnięcia założeń SRWM 2007–2013 opisanych w obszarze 

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość 
docelowa (2013)

Wartość 
osiągnięta

wskaźnik produktu
Liczba projektów z zakresu innowacji szt. 2 3

Liczba wspartych obiektów z zakresu infrastruktury kulturalnej na 
terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

szt. 7 8

Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia na terenie Krakowskie-
go Obszaru Metropolitalnego

szt. 3 3(5)

wskaźnik rezultatu
Liczba osób korzystających z infrastruktury metropolitalnej wspartej 
w wyniku realizacji projektów

osoby/rok 200 000 914 774

Liczba instytucji współpracujących w ośrodkach innowacji szt. 5 29

Liczba utworzonych miejsc pracy szt. 80 578

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy wniosków o dofinansowanie.
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IV Krakowski Obszar Metropolitalny, pola A Konkurencyjność 
gospodarcza. W  dokumencie tym wyznaczono kierunki 
rozwoju związane z umocnieniem europejskiej pozycji KOM 
i rozwój funkcji metropolitalnych.

Oddziaływanie na rozwój gospodarczy i społeczny 
regionu

Wpływ na rozwój społeczno ‑gospodarczy projektów wspar-
tych z osi 5 przejawia się w 4 wymiarach:

o wzmocnienie potencjału badawczo ‑naukowego w przy-
szłościowych dziedzinach nauki (energetyce);

o wzmocnienie potencjału kulturowego i turystycznego 
(turystyka kulturowa);

o zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez roz-
wój specjalistycznych placówek ochrony zdrowia;

o poprawa dostępności transportowej portu lotniczego, 
zwiększająca możliwości jego rozwoju.

Odpowiedź na popyt

•	 Przedsięwzięcia realizowane przez instytucje kultury są 
odpowiedzią na problemy lokalowe wielu z nich (np. Cri-
coteka czy Muzeum Lotnictwa Polskiego), będące prze-
szkodą dla pełnego wykorzystania potencjału, w tym od-
powiedniej prezentacji posiadanych zbiorów. Są również 
odpowiedzią na zmianę wymagań dotyczących sposobu 
prezentacji i odbioru treści kulturowych (wykorzystanie 
nowoczesnych form prezentacji w Cricotece czy Budowa 
Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie).

•	 Rozwój specjalistycznych placówek ochrony zdrowia jest 
odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, umożliwiającą 

zmniejszenie czasu oczekiwania na specjalistyczne zabie-
gi oraz zwiększającą możliwości szybkiego i sprawnego 
reagowania na sytuacje kryzysowe.

•	 W Krakowie nie było dotychczas infrastruktury kongreso-
wej pozwalającej na organizację dużych imprez (powyżej 
2000 osób), co ograniczało potencjał miasta jako ośrodka 
turystyki biznesowej i konferencyjnej.

•	 Poprawa dostępności, w tym skrócenie czasu dojazdu 
do portu lotniczego, jest odpowiedzią na oczekiwania 
pasażerów i istotnym czynnikiem dalszego rozwoju lot‑ 
niska.

Przewidywane koszty utrzymania

Co do zasady większość inwestycji wspartych w osi 5 gene-
rować będzie duże koszty utrzymania, m.in. ze względu na 
znaczne zwiększenie zatrudnienia, czy konieczność utrzyma-
nia infrastruktury i finansowania jej działalności, szczególnie 
w instytucjach kultury i placówkach ochrony zdrowia. Będą 
to koszty, które pokryć będzie musiał budżet wojewódzki, 
budżet Gminy Miejskiej Kraków (instytucje kultury) i środki 
z NFZ. Ze względu na znaczenie społeczne tych inwestycji 
trudno jednak o jednoznaczną ocenę efektywności wsparcia 
w oparciu o przewidywane koszty utrzymania.

Rola w stymulowaniu komplementarnej interwencji 
polityki regionalnej

Wsparcie potencjału badawczego i kulturalnego KOM stwa-
rza duże możliwości dla wykorzystania go w celu promocji 
gospodarczej i turystycznej regionu, pozwalającej w dłuż-
szym okresie czasu na stopniowe rozwijanie potencjału 
naukowego i kulturowego. W takim kontekście dofinan-
sowanie przedsięwzięć z osi 5 rodzi pole do prowadzenia 
komplementarnej interwencji polityki regionalnej.
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Ramka 4. Studium przypadku – Działanie 5.2
Tytuł projektu Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)

Beneficjent Gmina Miejska Kraków

Działanie 5.2. Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
Wartość inwestycji 346 708 545 Rozpoczęcie realizacji 2007‑06‑01

Dofinansowanie 82 892 965 Zakończenie realizacji 2013‑09‑30

Zasięg projektu Lokalny Lokalizacja projektu Kraków

Uzasadnienie 
realizacji projektu

Kraków jest miastem budzącym duże zainteresowanie wśród organizatorów kongresów. Wynika to z atrakcyj-
ności turystycznej miasta, jak również z rozwiniętej infrastruktury noclegowej i gastronomicznej. Badania rynku 
turystyki biznesowo ‑kongresowej wskazują jednak, że tym, co ogranicza rozwój Krakowa w tej dziedzinie, jest 
niedobór dużych obiektów kongresowych mogących pomieścić ponad 1000 osób. W dodatku do największych 
pomieszczeń wykorzystywanych w celach konferencyjnych należą sale uniwersyteckie, teatralne i koncertowe, 
które nie są w pełni do tego przystosowane. Rezultatem tego stanu rzeczy jest przegrywanie konkurencji o or-
ganizację kongresów z innymi miastami Polski i Europy.
Problemowi temu ma zaradzić projekt budowy centrum kongresowego mogącego pomieścić ponad 2000 osób. 
Ma ono pełnić nie tylko rolę kongresowo ‑konferencyjną, ale również być miejscem organizowania imprez 
kulturalnych. Dzięki istniejącej już infrastrukturze noclegowej i turystycznej, a także dużej rozpoznawalności 
miasta, projekt ma szansę na skuteczne wypełnienie zakładanych w nim celów.

Opis Celem projektu jest budowa centrum kongresowego z salą audytoryjną mieszczącą ponad 2000 osób. Obiekt 
ma być wyposażony również m.in. w zespół sal konferencyjnych oraz wielofunkcyjną salę wystawową. We 
wniosku projektowym podkreślane jest wypełnianie przez centrum wymogów międzynarodowych organizacji 
kongresowych oraz najwyższych standardów akustyki i mechaniki widowiskowej. Realizacja projektu ma do-
prowadzić do powstania nowoczesnego obiektu światowej klasy.

Wpływ na realizacje 
celów MRPO

Projekt realizuje 1 cel szczegółowy MRPO Podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Małopolski 
poprzez wsparcie rozwoju turystyki kongresowej, imprez kulturalnych oraz jakości i wolumenu usług Krakow-
skiego Obszaru Metropolitalnego.

Wpływ na realizacje 
celów SRWM 
2007–2013

Inwestycja realizuje cele SRWM opisane w polu Konkurencyjność gospodarcza, w obszarach rozwoju Gospodarka 
regionalnej szansy i Krakowski Obszar Metropolitalny.

Wskaźniki produktu

Nazwa wskaźnika Wartość na zakończenie 
projektu

Wkład w realizacje 
wartości docelowej (%)

Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury kongresowej/ wysta-
wienniczej

1 nd

Powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury kongresowej/
wystawienniczej

36 293,44 nd

Wskaźniki rezultatu

Nazwa wskaźnika Wartość na zakończenie 
projektu

Wkład w realizacje 
wartości docelowej (%)

Liczba osób korzystających z infrastruktury metropolitalnej wspartej 
w wyniku realizacji projektu (rocznie)

182 500 91%

Liczba stałych miejsc prac utworzonych w wyniku realizacji projektu 40 50%
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5.6. Oś priorytetowa 6 Spójność 
wewnątrznregionalna

W osi 6 procedurą pozakonkursową objęto wszystkie inwe-
stycje w schemacie C Likwidacja skutków klęsk żywiołowych 
Działania 6.2 Rozwój obszarów wiejskich oraz schemacie C 
Służby ratunkowe Działania 6.3 Poprawa bezpieczeństwa miesz-
kańców, w tym socjalnego i zdrowotnego. Ponadto w schema-
cie A Ochrona zdrowia Działania 6.3 obok projektów kon-
kursowych znalazła się jedna inwestycja wybrana w trybie 
pozakonkursowym. W okresie objętym ewaluacją w osi 6 
realizowanych było łącznie 13 przedsięwzięć kluczowych, 
w tym:

• 9 inwestycji likwidujących skutki powodzi z 2010 roku, 
dofinasowanych kwotą niemal 60 mln zł;

• 3 projekty polegające na doposażeniu służb ratunkowych, 
na które wydano nieco ponad 9 mln zł;

• 1 inwestycja z zakresu ochrony zdrowia wsparta kwotą 
niemal 25 mln zł.

5.6.1. Zakres interwencji

Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich

•	 W ramach wsparcia w Działaniu 6.2 zdecydowano się 
na zastosowanie trybu pozakonkursowego do wsparcia 
9 projektów polegających na likwidacji skutków powodzi 
z 2010 roku w 5 gminach. Dzięki interwencji odbudo-
wano infrastrukturę społeczną, komunalną, drogową w: 
Rupniowie, Lanckoronie, Szczucinie, Szczurowej i Wie-
trzychowicach.

Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, 
w tym socjalnego i zdrowotnego Schemat A Ochrona 
zdrowia

wykres 23. Udział projektów konkursowych w ogólnej liczbie pro-
jektów wybranych w Działaniu 6.3 schemat A – liczba projektów

projekty kluczowe wybrane 
do wsparcia (6%)

projekty konkursowe (94%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości MRPO, stan za 

czerwiec 2013 r.

Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, 
w tym socjalnego i zdrowotnego Schemat A Ochrona 
zdrowia (cd.)

wykres 24. Udział projektów kluczowych w dofinansowaniu w ra-
mach Działania 6.3 schemat A – wartość dofinansowania

projekty kluczowe wybrane 
do wsparcia (19%)

projekty konkursowe (81%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości MRPO, stan 

za czerwiec 2013 r.

Zakres indywidualnych projektów kluczowych

W trybie pozakonkursowym dofinansowano projekt z za-
kresu ochrony zdrowia polegający na budowie ośrodka 
onkologicznego w Nowym Sączu.

Charakterystyka projektów wspartych w procedurze 
konkursowej

W procedurze konkursowej dofinansowano kilkanaście pro-
jektów obejmujących rozbudowę, modernizację i doposa-
żenie szpitali powiatowych i zespołów opieki zdrowotnej. 
Skala tych inwestycji, mierzona wartością dofinansowania, 
była niemal czterokrotnie mniejsza niż projektu kluczowego, 
wynosząc niecałe 7 mln zł.

Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, 
w tym socjalnego i zdrowotnego Schemat c Służby 
ratunkowe

W ramach procedury pozakonkursowej zrealizowano 3 pro-
jekty obejmujące doposażenie służb ratunkowych i moder-
nizacje ich placówek, w tym:

•	 doposażenie służb ratunkowych Państwowej Straży Po-
żarnej (patrz Ramka 5) i Ochotniczej Straży Pożarnej;

•	 zmodernizowano i doposażono placówkę GOPR.
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5.6.2. Ocena interwencji

Wpływ na realizację celu osi 6 Zmniejszenie infrastruk-
turalnych barier w dostępie do usług społecznych

•	 Celem projektów przeciwpowodziowych była likwidacja 
skutków powodzi i przywrócenie do użytku zniszczonej 
infrastruktury społecznej i drogowej. Przedsięwzięcia 
te w dosłowny sposób przyczyniają się do zmniejszenia 
barier w dostępie do usług społecznych na terenach po-
powodziowych.

•	 Zakres interwencji w ramach Działania 6.3, szczególnie 
w odniesieniu do wsparcia straży pożarnej, w większym 
stopniu przyczynia się do realizacji celu samego działania, 
określonego zdecydowanie węziej, jako polepszenie oraz 
zabezpieczenie dostępu mieszkańców województwa do usług 
z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz wsparcie 
działania służb ratowniczych w regionie.

•	 Rozbudowa nowosądeckiego szpitala wprost przyczynia 
się do osiągnięcia celu osi, poprzez rozbudowę infra-
struktury zapewniającą dostęp do specjalistycznych usług 
zdrowotnych poza KOM.

Wpływ na realizację wskaźników dla osi 6

Poza projektami powodziowymi inwestycje wsparte w osi 6 
stanowią niewielki odsetek (5%) realizowanych projektów, 
z tego względu ich wpływ na realizację wskaźników osi 
również jest niewielki.

Wpływ na realizację Strategii Rozwoju Województwa 
Małopolskiego

Inwestycje kluczowe dofinansowane w osi 6 realizują cele 
SRWM 2007–2013 określone w polu B Rozwój społeczny 
i jakość życia, w obszarze V. Spójność wewnątrzregionalna. 
Choć ze względu na ograniczony zakres interwencji skala 
ich wpływu jest niewielka.

Oddziaływanie na rozwój gospodarczy i społeczny 
regionu

Wsparcie z osi 6 niweluje nierówności wewnątrzregionalne 
i zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców, w ten sposób 
wyrównując szanse rozwojowe terenów oddalonych od 
stolicy regionu i obszaru jej oddziaływania.

Odpowiedź na popyt

•	 Skutki powodzi z 2010 roku wymogły realizacje projek-
tów powodziowych, w tym sensie wsparcie MRPO jest 
odpowiedzią na zdiagnozowany popyt.

•	 Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom jest jednym 
z kluczowych zadań władz, dlatego wsparcie służb ratow-
niczych oraz specjalistycznej opieki medycznej odpowiada 
potrzebom społeczności Małopolski.

Przewidywane koszty utrzymania

Poza wsparciem placówki ochrony zdrowia inwestycje 
z osi 6 nie powinny generować większych niż dotychczas 
kosztów utrzymania. W przypadku szpitala onkologicznego 
z Nowego Sącza zysk dla społeczeństwa z dostępności do 
specjalistycznej opieki medycznej powinien przewyższać 
potencjalnie wysokie koszty utrzymania placówki i powsta-
łych w niej 40 etatów.

Rola w stymulowaniu komplementarnej interwencji 
polityki regionalnej

Zakres działań niwelujących skutki klęsk żywiołowych oraz 
tych poprawiających bezpieczeństwo ma niewielkie znacze-
nie dla stymulowania komplementarnej interwencji polityki 
regionalnej, ponieważ ich celem jest zaspokojenie podsta-
wowych potrzeb społecznych. W tym sensie ma bardziej 
charakter wyrównujący nierówności niż stymulujący do 
realizacji komplementarnych przedsięwzięć.

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość 
docelowa (2013)

Wartość 
osiągnięta

wskaźnik produktu
Liczba projektów z zakresu naprawy infrastruktury uszkodzonej 
w wyniku działania żywiołu

szt. 6 9*

wskaźnik rezultatu
Liczba osób korzystających z infrastruktury społecznej osoby 332 100 109 711
Liczba pacjentów korzystających z infrastruktury ochrony zdrowia osoby 120 000 6150
Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowa-
dzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów

szt. 30 000 0**

* wartości deklarowane we wnioskach odnoszą się do liczby osób korzystających z wybudowanej/odbudowanej/wyremontowanej/zmodernizowanej infrastruktury 
społecznej uszkodzonej w wyniku działania żywiołu.
** wartość podana przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy wniosków o dofinansowanie.
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Ramka 5. Studium przypadku – Działanie 6.3 Schemat C

Tytuł projektu „Bezpieczna Małopolska – poprawa skuteczności działań małopolskich jednostek PSP poprzez zakup 
specjalistycznego sprzętu pożarniczego”

Beneficjent Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Działanie 6.3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego Schemat C Służby 
ratunkowe

Wartość inwestycji 12 214 829 Rozpoczęcie realizacji 2010‑12‑13

Dofinansowanie 7 041 930 Zakończenie realizacji 2011‑12‑31

Zasięg projektu
regionalny Lokalizacja projektu Powiaty: Bocheński, Brzeski, Dą-

browski, Krakowski, tarnowski

Uzasadnienie 
realizacji projektu

Województwo małopolskie w roku 2009 odznaczało się najmniejszym w kraju współczynnikiem liczby straża-
ków na 1000 mieszkańców. W dodatku pomimo wzrastającej w latach 2005–2009 liczby mieszkańców i tury-
stów odwiedzających Małopolskę, liczba osób zatrudnionych w Państwowej Straży Pożarnej utrzymywała się 
na stałym poziomie. Oznacza to, że na małopolskie jednostki straży pożarnej przypadała coraz większa liczba 
potencjalnych wezwań. Jako odpowiedź na ten problem zaproponowano projekt mający na celu zwiększenie 
jakości wyszkolenia i wyposażenia oddziałów strażackich.

Opis Realizacja projektu polegać ma na zakupie i użytkowaniu mobilnej komory rozgorzeniowo ‑dymowej z ciągni-
kiem siodłowym, 10 średnich samochodów ratowniczo ‑gaśniczych wyposażonych w skokochron oraz 5 ze-
stawów pompowych o dużej wydajności. Mobilna komora rozgorzeniowo ‑dymowa miała stanowić przewoź-
ny moduł szkolno ‑treningowy służący do szkolenia strażaków (funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej 
i druhów Ochotniczej Straży Pożarnej) w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych. W przypadku strażaków 
z OSP fakt ten ma szczególnie istotne znaczenie, umożliwi bowiem możliwość odbycia szkolenia bez koniecz-
ności poświęcania znacznej ilości czasu na dojazd na miejsce treningu. Pojazdy ratowniczo ‑gaśnicze miały 
natomiast zostać przekazane do małopolskich jednostek PSP.

Wpływ na realizacje 
celów MRPO

Projekt realizuje 1 cel szczegółowy MRPO Poprawa spójności wewnętrznej regionu osiągana w oparciu o zasadę 
zrównoważonego rozwoju, poprzez modernizację infrastruktury przeciwdziałającej klęskom żywiołowym.

Wpływ na realizacje 
celów SRWM 
2007–2013

Inwestycja realizuje cele SRWM opisane w polu Rozwój społeczny i jakość życia, w obszarze rozwoju Spójność 
wewnątrzregionalna.

Wskaźniki produktu

Nazwa wskaźnika Wartość na zakończenie 
projektu

Wkład w realizacje 
wartości docelowej (%)

Liczba zakupionego sprzętu dla służb ratunkowych 16 Nd

Wskaźniki rezultatu

Nazwa wskaźnika Wartość na zakończenie 
projektu

Wkład w realizacje 
wartości docelowej (%)

Potencjalna liczba przeprowadzonych akcji ratunkowych za pomocą 
zakupionego sprzętu

6000 Nd

5.7. Oś priorytetowa 7 Infrastruktura 
ochrony środowiska

Pozakonkursową ścieżką wyboru projektów objęto dwa 
spośród czterech działań osi 7. W tym Działanie 7.2 Poprawa 
jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii, w którym o dofinansowanie można się było 
ubiegać zarówno w procedurze konkursowej, jak i w trybie 
indywidulanym oraz 7.4 Bezpieczeństwo ekologiczne oraz 

ochrona przed skutkami klęsk żywiołowych, w którym wsparcie 
przewidziano tylko dla projektów kluczowych. W okresie 
objętym ewaluacją w IWIPK znajdowało się 6 przedsięwzięć:

•	 2 projekty wybrane do wsparcia w Działaniu 7.2;

•	 4 inwestycje w Działaniu 7.4, z których 2 znajdują się 
w fazie realizacji.
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5.7.1. Zakres interwencji

Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii

wykres 25. Udział projektów konkursowych w ogólnej liczbie pro-
jektów wybranych w Działaniu 7.2 – liczba projektów

projekty kluczowe wybrane 
do wsparcia (2%)

projekty konkursowe (98%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości MRPO, stan 

za czerwiec 2013 r.

wykres 26. Udział projektów kluczowych w dofinansowaniu w ra-
mach Działania 7.2 – wartość dofinansowania

projekty kluczowe wybrane 
do wsparcia (13%)

projekty konkursowe (87%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości MRPO, stan 

za czerwiec 2013 r.

Zakres indywidualnych projektów kluczowych

•	 Stworzenie zintegrowanego systemu pozyskiwania i dys-
trybucji energii z OZE na terenie III Kampusu Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego (dwa etapy inwestycji, przy czym 
dla etapu drugiego nie podpisano preumowy w okresie 
realizacji badania).

Charakterystyka projektów wspartych w procedurze 
konkursowej

W procedurze konkursowej wsparciem objęto dotychczas 
niemal 80 inwestycji realizowanych zarówno przez podmioty 
publiczne, jak i prywatne:

•	 poprawiające efektywność energetyczną w budynkach 
użyteczności publicznej, głównie poprzez termomoder-
nizację oraz wykorzystanie OZE;

•	 zwiększające udział OZE w bilansie energetycznym po-
przez budowę instalacji do produkcji OZE.

Wiele z wspartych inwestycji obejmowało kompleksowe 
rozwiązania na terenie gminy (np. poprawiające efektyw-
ność energetyczną budynków publicznych). Średnia wartość 
dofinansowania inwestycji konkursowych z Działania 7.2 
wynosiła mniej niż 1,7 mln zł, jednak duży wpływ na to miała 
duża (20%) liczba projektów poniżej 500 tys.

Działanie 7.4 Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego 
oraz ochrona przed skutkami klęsk żywiołowych

Zakres projektów wybranych do dofinansowania obejmuje:

•	 rekultywację zbiorników wodnych (patrz Ramka 6);

•	 budowę zbiorników retencyjnych (dla 2 inwestycji nie 
podpisano jeszcze preumowy).

5.7.2. Ocena interwencji

Wpływ na realizację celu osi 7 Likwidowanie zaniedbań 
w ochronie środowiska i racjonalne gospodarowanie za-
sobami

•	 Interwencja w Działaniu 7.2 przyczynia się do realizacji 
celu osi w zakresie zwiększenia efektywności energetycz-
nej i ograniczenia zanieczyszczeń, jednak skala tego wpły-
wu jest niewielka, istotna raczej dla wspartego podmiotu.

•	 Zwiększenie możliwości retencji wód jest wyzwaniem 
w kontekście zwiększenia bezpieczeństwa ekologicznego. 
Ponieważ w Działaniu 7.4 przewidziano jedynie projek-
ty indywidualne, należy uznać, że mają one decydujący 
wpływ na osiągnięcie celu.

Wpływ na realizację wskaźników dla osi 7

W przypadku Działania 7.2 znaczenie inwestycji kluczowej 
dla osiągnięcia skwantyfikowanego celu osi 7 jest niewielkie. 
W przypadku inwestycji z Działania 7.4 dotychczas reali-
zowane przedsięwzięcia mają duży wpływ na wskaźniki, 
odpowiadający skali wykorzystanej alokacji.

Wpływ na realizację Strategii Rozwoju Województwa 
Małopolskiego

•	 Wsparcie w ramach Działania 7.2 przyczynia się do re-
alizacji celu SRWM określonego w polu B Rozwój spo-
łeczny i jakość życia, w obszarze VI. Ochrona środowiska, 
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w zakresie ochrony powietrza. Skala tego wpływu jest 
jednak mała.

•	 Interwencja w Działaniu 7.4 realizuje SRWM w również 
w obszarze VI. Ochrona środowiska, w zakresie zapew-
nianie bezpieczeństwa ekologicznego i ochrony przed 
skutkami klęsk ekologicznych, w tym przypadku powodzi.

Oddziaływanie na rozwój gospodarczy i społeczny 
regionu

•	 Projekty z osi 7 nie oddziałują na rozwój społeczno‑
‑gospodarczy jako czynniki prowzrostowe, ich znaczenie 
przejawia się w zapewnianiu bezpieczeństwa pozwa-
lającego na zrównoważony rozwój, przy minimalizacji 
zagrożeń ekologicznych.

Odpowiedź na popyt

Województwo małopolskie jest szczególnie narażone na 
występowanie powodzi, realizacja działań prewencyjnych 
jest odpowiedzią na istniejące zagrożenia. Natomiast pro-
blemy zanieczyszczenia powietrza i niskiej efektywności 
energetycznej są zjawiskiem powszechnym, konieczność 

podjęcia działań poprawiających sytuację w obszarze ener-
getyki i jakości powietrza nakładają na Polskę zobowiązania 
akcesyjne, w tym sensie interwencja w tym obszarze również 
jest odpowiedzią na istniejący popyt.

Przewidywane koszty utrzymania

•	 Inwestycje zwiększające wykorzystanie OZE co do zasady 
zmniejszają koszty związane z pozyskiwaniem i zużyciem 
energii, projekty te są więc opłacalne ekonomicznie.

•	 Działania przeciwpowodziowe mają za zadanie ograniczać 
skutki potencjalnych powodzi, a co za tym idzie koszty 
naprawy wyrządzonych szkód, pod tym względem można 
raczej mówić o ich dodatnim bilansie ekonomicznym.

Rola w stymulowaniu komplementarnej interwencji 
polityki regionalnej

•	 Specyficzny zakres interwencji w ramach osi 7 sprawia, że 
ma ona marginalną role w stymulowaniu komplementar-
nej interwencji, przyczyniając się raczej do zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańcom regionu, niwelując zagro-
żenia dla rozwoju społeczno ‑gospodarczego.

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość 
docelowa (2013)

Wartość 
osiągnięta

wskaźnik produktu
Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza szt. 10 (1)

Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej szt. 20 (1)

Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń szt. 4 (2)

Moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych MW 34 0,28

wskaźnik rezultatu
Liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową osoby 15 000 10 000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy wniosków o dofinansowanie.
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Ramka 6. Studium przypadku – Działanie 7.4
Tytuł projektu Rekultywacja zbiorników Czchów‑Rożnów

Beneficjent Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego w Gródku nad Dunajcem

Działanie 7.4. Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz ochrona przed skutkami klęsk żywiołowych
Wartość inwestycji 39 227 866 Rozpoczęcie realizacji 2007‑10‑25

Dofinansowanie 33 319 702 Zakończenie realizacji 2012‑12‑31

Zasięg projektu Lokalny Lokalizacja projektu Bartkowa (gm. Gródek nad 
Dunajcem), tęgoborze (gm. Ło-
sosina Dolna), Wytrzyszczka (gm. 
Czchów)

Uzasadnienie reali-
zacji projektu

Zespół zbiorników Czchów ‑Rożnów spiętrzających rzekę Dunajec pełni niezwykle istotną rolę dla regionu: 
pozwala na produkcję energii elektrycznej, umożliwia ochronę przeciwpowodziową oraz stanowi obszar 
turystyczno ‑rekreacyjny. Głównymi zagrożeniami dla spełniania przez zbiorniki ich funkcji jest proces ich za-
mulania oraz wzrost zanieczyszczeń. Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego realizował w związku z tym pro-
jekty mające na celu przeciwdziałanie i odwrócenie skutków tych dwóch procesów.
Inwestycja zgłoszona przez wnioskodawcę jest zatem kolejnym etapem prac związanych z rekultywacją zbior-
nika czchowskiego i rożnowskiego realizowanych wcześniej w ramach Kontraktu Wojewódzkiego i programu 
ZPORR. Realizacja projektu miała zmniejszyć zagrożenie powodziowe, którego poziom w dorzeczu Dunajca 
jest wysoki. Ponadto dzięki inwestycji zwiększyć miała się atrakcyjność turystyczna gmin leżących w otoczeniu 
zbiorników.

Opis Przedmiotem projektu jest rekultywacja zbiorników Czchów ‑Rożnów: pogłębienie i odmulenie zbiorników 
oraz ustabilizowanie i podniesienie nowej linii brzegowej. W ramach kosztów inwestycyjnych przewidziano 
także m.in. budowę parkingu, ścieżek rowerowych i pieszo ‑rowerowych.

Wpływ na realizacje 
celów MRPO

Projekt realizuje 1 cel szczegółowy MRPO Poprawa spójności wewnętrznej regionu osiągana w oparciu o zasadę 
zrównoważonego rozwoju poprzez modernizację infrastruktury przeciwdziałającej klęskom żywiołowym.

Wpływ na realizacje 
celów SRWM 
2007–2013

Inwestycja realizuje cele SRWM opisane w polu Rozwój społeczny i jakość życia, w obszarze rozwoju Ochrona 
środowiska.

Wskaźniki produktu

Nazwa wskaźnika Wartość na zakończenie 
projektu

Wkład w realizacje 
wartości docelowej (%)

Długość wybudowanych wałów przeciwpowodziowych 1,55 78%

Liczba zrekultywowanych zbiorników wodnych 2 40%

Liczba wybudowanych polderów 3 60%

Wskaźniki rezultatu

Nazwa wskaźnika Wartość na zakończenie 
projektu

Wkład w realizacje 
wartości docelowej (%)

Liczba osób objęta ochroną przeciwpowodziową 10 000 67%

Pojemność wybudowanych polderów 502 500 20%

Liczba stałych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji pro-
jektu

45 nd
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5.8. Oś priorytetowa 8 Współpraca 
międzyregionalna

W okresie objętym ewaluacją nie złożono wniosku ani nie 
podpisano preumowy dla projektu Małopolskiej Organizacji 
turystycznej pn. Realizacja wizerunkowej kampanii promo-
cyjnej regionu i jego walorów z wykorzystaniem możliwości 
oferowanych przez linie lotnicze, będącego jedyną inwestycją 
planowaną do wsparcia w procedurze pozakonkursowej 
w ramach Działania 8.1 i całej osi 8. Dlatego ocena tego 
przedsięwzięcia nie była możliwa w ramach przedmioto-
wego badania.

5.9. Wnioski dla obszarów wsparcia 
w RPO WM 2014–2020

Na podstawie doświadczeń z wdrażania programów perspek-
tywy finansowej 2014–2020 można wskazać kilka obszarów 
predestynowanych do wsparcia w trybie pozakonkursowym. 
Należą do nich inwestycje polegające na rozbudowie sieci 
dróg regionalnych czy portów lotniczych, których znaczenie 
jest regionalne, liczba ograniczona, a beneficjentem jeden 
podmiot. W świetle dostępnej wiedzy dotyczącej wsparcia 
z funduszy unijnych w perspektywie 2014–2020 procedurą 
pozakonkursową powinny zostać objęte również projekty 
planowane do realizacji w ramach kontraktu terytorialne-
go40. W szczególności inwestycje z zakresu infrastruktury 

40 Szczegółowy opis wstępnych propozycji dotyczących projektów 
planowanych do realizacji w  ramach Kontraktu Terytorialnego 
i jednocześnie finansowanych z RPO WM 2014–2020 przedsta-
wia dokument z dnia 14 sierpnia 2013 roku pn. Kontrakt Teryto-
rialny dla Małopolski. Wstępna lista przedsięwzięć rekomendowanych 
do objęcia kontraktem terytorialnym 2014–2020.

B+R, przedsięwzięcia wzmacniające potencjał innowacyjny 
regionu oraz inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia 
o znaczeniu regionalnym41.

Poza obszarami wskazanymi powyżej kwestia wyboru odpo-
wiedniej ścieżki wsparcia uzależniona powinna być od decyzji 
podjętych na etapie programowania i analiz dotyczących 
efektywności zastosowania każdego z podejść w rozwia-
zywaniu zdiagnozowanych problemów i wyzwań. Jeżeli np. 
dany problem zdiagnozowany w strategii i programie lepiej 
rozwiązać przez jedną kompleksową inwestycję niż szereg 
mniejszych, niepowiązanych ze sobą projektów, to warto 
rozważyć tryb pozakonkursowy.

Analizując zapisy wstępnego projektu regionalnego programu 
operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014–
2020, można wskazać obszary, w których pod pewnymi 
warunkami zastosowanie trybu pozakonkursowego może 
ułatwić wdrażanie programu i osiągnięcie zakładanych ce-
lów. Rekomendacje dla każdej z osi przedstawione zostały 
w tabeli poniżej.

41 Działania takie wpisane są do projektu Umowy Partnerstwa jako ob-
szary objęte Kontraktem Terytorialnym, jednocześnie przytoczony 
zakres interwencji odpowiada założeniom osi priorytetowej 1. 
Warunki dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy oraz osi prioryte-
towej 9. Region spójny społecznie, wstępnego projektu Regional-
nego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego 
na lata 2014–2020.

Tabela 5. Obszary interwencji w RPO wM 2014–2020, rekomendowanych do objęcia procedurą pozakonkursową

Oś MRPO Rekomendacje

Oś priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

Zgodnie z założeniami przedstawionymi w dokumencie tryb poza-
konkursowy zastosowany zostanie w zakresie dotyczącym:
• przedsięwzięć związanych z uzupełnieniem potencjału badaw-

czego jednostek naukowych, zgodnie z regionalną strategią in-
teligentnej specjalizacji,

• przedsięwzięć związanych z  uzupełnieniem potencjału insty-
tucji otoczenia biznesu w  obszarze działalności badawczo‑
‑rozwojowej i innowacyjnej, zgodnie z regionalną strategią inte-
ligentnej specjalizacji,

• przedsięwzięć związanych z  systemową promocją innowacji 
i współpracy nauki z biznesem.

Jeżeli na etapie programowania zdiagnozowano wszystkie projek-
ty realizujące cel osi, dodatkowo wynikają one z SRWM oraz RSI, 
jednocześnie są wpisane do Kontraktu terytorialnego i skonsumują 
całą alokację, to tryb pozakonkursowy wydaje się rozwiązaniem 
ułatwiającym realizację celów programu w zakresie:
• uzupełnienia potencjału badawczego jednostek naukowych,
• wsparcia IOB – jeśli są to pojedyncze duże projekty o znaczeniu 

regionalnym,
• w odniesieniu do przedsięwzięć związanych z systemową pro-

mocją innowacji i współpracy nauki z biznesem – zakres inter-
wencji przewiduje utworzenie regionalnego centrum populary-
zującego naukę i innowacje – procedura pozakonkursowa jest 
uzasadniona, jeśli do realizacji celu przewidziano jedną dużą 
i kompleksową inwestycję, a nie kilka pomniejszych projektów.
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Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska

Zgodnie z założeniami przedstawionymi w dokumencie tryb poza-
konkursowy zastosowany zostanie w zakresie dotyczącym:
• przedsięwzięć związanych z  rozwojem zasobów treści cyfro-

wych,
• przedsięwzięć związanych z rozwijaniem regionalnych i ponad-

lokalnych systemów teleinformatycznych, zapewniających do-
stępność, integrację i poprawę jakości usług publicznych świad-
czonych drogą elektroniczną.

Procedura pozakonkursowa ma uzasadnienie przy ograniczonej 
liczbie projektów dużej skali, realizujących dany cel:
• rozwój zasobów treści cyfrowych – jeśli planowany projekt ma 

mieć podobną skalę co obecnie realizowany (Wirtualne Muzea 
Małopolski), to ze względu na zakres inwestycji oraz stopień 
skomplikowania warto rozważyć procedurę pozakonkursową,

• rozwój systemów teleinformatycznych – procedura poza-
konkursowa jest uzasadniona jedynie w przypadku projektów 
systemowych, których efekty będą miały znaczenie dla całego 
regionu i/lub będą obejmować jednostki z  terenu całego wo-
jewództwa. W przypadku pojedynczych inwestycji o znaczeniu 
lokalnym proponujemy zastosowanie procedury konkursowej.

Oś priorytetowa 3. Aktywna gospodarczo Małopolska

Zgodnie z założeniami przedstawionymi w dokumencie tryb poza-
konkursowy zastosowany zostanie w zakresie dotyczącym:
• przedsięwzięć związanych z promocją gospodarczą i turystycz-

ną regionu oraz promocją przedsiębiorczości.

• Procedura pozakonkursowa miałaby uzasadnienie tylko w przy-
padku realizacji jednej ogólnej kampanii promocyjnej/wielolet-
niej strategii dla całego regionu.

• W przypadku wsparcia terenów inwestycyjnych, realizowanych 
w SPR, warto zastosować procedurę pozakonkursową w od-
niesieniu do przygotowania infrastruktury, pozwalającej na re-
alizację inwestycji ważnych dla całego subregionu.

• Wsparcie SAG wpisanych do Kontraktu terytorialnego powinno 
być udzielane w procedurze pozakonkursowej.

Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku

Zgodnie z założeniami przedstawionymi w dokumencie tryb poza-
konkursowy zastosowany zostanie w zakresie dotyczącym:
• przedsięwzięć związanych z poprawą efektywności energetycz-

nej w gminach,
• przedsięwzięć związanych z wprowadzeniem zintegrowanego 

planowania energetycznego w województwie,
• przedsięwzięć związanych z  inwestowaniem w  ekologiczny 

transport miejski, w tym w pojazdy elektryczne.

• Zgodnie z wytycznymi projektu Umowy Partnerstwa efektyw-
ność energetyczna będzie prawdopodobnie finansowana przy 
pomocy instrumentów zwrotnych, z  tego względu wskazanie 
procedury wyboru projektów nie pozostawia pola do podejmo-
wania decyzji. Niemniej w sytuacji, w której okaże się możliwe 
stosowanie dotacji, procedurą pozakonkursową można objąć 
jedynie pojedyncze duże inwestycje o kluczowym znaczeniu dla 
osiągnięcia zakładanych celów.

• Interwencja obejmująca transport miejski realizowana może 
być w kilku miastach, których lista jest znana, tryb pozakonkur-
sowy jest więc uzasadniony.

Oś priorytetowa 6. Dziedzictwo i przestrzeń regionalna

Zgodnie z założeniami przedstawionymi w dokumencie tryb poza-
konkursowy zastosowany zostanie w zakresie dotyczącym:
• rekultywacji terenów zdegradowanych, w tym zagospodarowa-

nia terenów miejskich poprzez nadanie im nowych funkcji,
• rewitalizacji uzdrowisk.

• W przypadku planowania kompleksowych przedsięwzięć, roz-
wiązujących problem we wszystkich newralgicznych obszarach 
miejskich można rozważyć zastosowanie procedury pozakon-
kursowej, w szczególności w przypadku rewitalizacji fizycznej 
i społecznej miast subregionalnych, w projektach wpisanych do 
Kontraktu terytorialnego.

• Liczba uzdrowisk jest z góry znana, na etapie programowania 
można zatem określić problemy każdego z nich – jeżeli inter-
wencją mają być objęte wszystkie miejscowości uzdrowiskowe, 
a inwestycje w nich realizowane mają rozwiązywać najważniej-
sze problemy, to można zastosować procedurę pozakonkurso-
wą. W sytuacji wsparcia jedynie punktowych inwestycji w poje-
dynczych uzdrowiskach procedura pozakonkursowa może się 
okazać kontrskuteczna (sztucznie faworyzując pewne obszary).

Oś priorytetowa 7. Nowoczesna infrastruktura transportowa dla rozwoju społeczno ‑gospodarczego

Zgodnie z założeniami przedstawionymi w dokumencie tryb poza-
konkursowy zastosowany zostanie w zakresie dotyczącym:
• infrastruktury dróg o znaczeniu regionalnym,
• rozwoju regionalnego transportu kolejowego,
• infrastruktury lotniskowej.

Ze względu na zakres interwencji i ograniczoną liczbę potencjal-
nych beneficjentów, mogących realizować poszczególne cele osi, 
tryb pozakonkursowy jest uzasadniony w każdym z wymienio-
nych obszarów.
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Oś priorytetowa 8. Otwarty rynek pracy

Zgodnie z założeniami przedstawionymi w dokumencie tryb poza-
konkursowy zastosowany zostanie w zakresie dotyczącym:
• projektów mających strategiczne znaczenie dla rozwoju 

społeczno ‑gospodarczego regionu (szczególnie projektów, któ-
rych działania obejmą obszar całego województwa),

• projektów, których wnioskodawcy, ze względu na charakter 
projektu, będą jednoznacznie wskazani w  dokumentach pro-
gramowych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

• Co do zasady projekty Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Powia-
towych Urzędów Pracy powinny być realizowane pozakon-
kursowo, można jednak rozważyć pozostawienie pewnej puli 
środków przeznaczonych dla PUP na konkursy, tak aby wspie-
rać potencjał tych instytucji i nagradzać za dobrze przemyślane 
projekty.

• W przypadku wsparcia konsumowanego przez NGO zastoso-
wanie powinna mieć procedura konkursowa, pozwalająca na 
wybór najbardziej efektywnych przedsięwzięć.

Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie

Zgodnie z założeniami przedstawionymi w dokumencie tryb poza-
konkursowy zastosowany zostanie w zakresie dotyczącym:
• projektów mających strategiczne znaczenie dla rozwoju 

społeczno ‑gospodarczego regionu (szczególnie projektów, któ-
rych działania obejmą obszar całego województwa),

• projektów, których wnioskodawcy, ze względu na charakter 
projektu, będą jednoznacznie wskazani w  dokumentach pro-
gramowych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

• W przypadku projektów obejmujących ochronę zdrowia, w od-
niesieniu do podmiotów o znaczeniu regionalnym warto rozwa-
żyć podejście pozakonkursowe, umożliwiające realizacje więk-
szych, kompleksowych przedsięwzięć, szczególnie jeśli będą 
one wpisane do Kontraktu terytorialnego.

• Wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia w programach subre-
gionalnych przekazywane powinno być w  trybie pozakonkur-
sowym na inwestycje o  znaczeniu strategicznym w  skali sub-
regionu.

Oś priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje mieszkańców

Zgodnie z założeniami przedstawionymi w dokumencie tryb poza-
konkursowy zastosowany zostanie w zakresie dotyczącym:
• w  przypadku projektów mających strategiczne znaczenie dla 

rozwoju społeczno ‑gospodarczego regionu (szczególnie pro-
jektów, których działania obejmą obszar całego województwa),

• projektów, których wnioskodawcy, ze względu na charakter 
projektu, będą jednoznacznie wskazani w  dokumentach pro-
gramowych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

• W  zakresie szkolnictwa zawodowego warto realizować pro-
jekty pozakonkursowe, komplementarne, tworzone w ramach 
sieci na poziomie subregionalnym.

Źródło: Opracowanie własne

Największym mankamentem procedury pozakonkursowej 
w perspektywie finansowej 2007–2013 był brak jasnych 
kryteriów selekcji projektów. Z przeprowadzonych analiz 
wynika, że trudno o wskazanie jednoznacznych obszarów 
realizacji inwestycji kluczowych, można jednak wskazać kilka 
warunków, które powinien spełniać projekt, aby został uzna-
ny za przedsięwzięcie kluczowe. W tym miejscu przytoczone 
zostały wstępne założenia dotyczące metod identyfikacji 
przedsięwzięć strategicznych, uwzględniających wytyczne 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego określone w doku-

mencie pn. Projekty pozakonkursowe w okresie 2014–2020. 
Zasady identyfikacji projektów strategicznych w ramach prac 
nad programami operacyjnymi. Jednocześnie proponuje się 
podział tych kryteriów na formalne (niezbędne do spełnienia 
dla otrzymania dofinansowania) i merytoryczne, pozwalające 
na zróżnicowanie oceny inwestycji z uwzględnieniem jej 
znaczenia dla osiągania celów interwencji. Warto odnotować, 
że część z kryteriów formalnych dotyczyć powinna również 
wyboru projektów w procedurze konkursowej (kwalifiko-
walność projektu i beneficjenta oraz wykonalność projektu).
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Kryterium identyfikujące 
projekt strategiczny Komentarz

Kryteria formalne

Kwalifikowalność 
projektu i beneficjenta

Projekt musi być zgodny z przewidzianym w programie zakresem interwencji. Przedmiot inwestycji nie 
może wykraczać poza zakres interwencji przewidziany w RPO WM 2014–2020. typ beneficjenta musi 
być zgodny z wymogami danego działania.

Dostępność alokacji Wartość dofinansowania projektu strategicznego nie może przekraczać alokacji dostępnej dla danego 
działania.

Strategiczność projektu

W przytaczanym dokumencie strategiczność projektu oznacza, że jego realizacja wynika z obowią-
zujących dokumentów strategicznych i w istotny sposób przyczynia się do osiągnięcia celów w nich 
zawartych. Na poziomie założeń nie doprecyzowano, czy inwestycje takie mają być wpisane z nazwy 
do ww. dokumentów, czy odpowiadać obszarom interwencji i zakresom przewidzianych przedsię-
wzięć. Wydaje się, że wystarczy, iż zakres danej inwestycji będzie odpowiadać możliwie precyzyjnie 
zdefiniowanym celom i przewidzianym obszarom interwencji, przedsięwzięcie nie musi być jednak 
wpisane z nazwy.

Zasięg oddziaływania 
projektu

Projekty realizowane w trybie pozakonkursowym powinny być strategiczne w skali regionu lub 
w przypadku SPR w skali subregionu. Nie oznacza to, że w przypadku inwestycji infrastrukturalnych 
realizowane projekty powinny obejmować zasięgiem cały region, ale powinny być ważne w jego skali, 
np. budowa obwodnicy, która nie tylko zwiększa bezpieczeństwo w danym mieście, ale i usprawnia 
ruch na ważnych szlakach komunikacyjnych.

Wykonalność projektu

Zgodnie z zaleceniami MRR propozycje projektów strategicznych powinny zostać ocenione również 
pod względem wykonalności inwestycji, czyli możliwości jej przygotowania, realizacji i zakończenia 
fazy inwestycyjnej w okresie programowania 2014–2020.
MRR proponuje, aby ocenę wykonalności przeprowadzali zewnętrzni eksperci, możliwość rezygnacji 
z oceny przewidziano:
• dla projektów wpisanych do dokumentów strategicznych/ implementacyjnych, dla których przepro-

wadzono ocenę stanu zaawansowania prac i określono kamienie milowe do monitorowania postę-
pów;

• dla inwestycji w zaawansowanym stanie przygotowania projektu, na etapie tworzenia list projektów 
strategicznych.

Co do zasady pomysł analizy wykonalności jest słuszny, istnieje jednak ryzyko, że przy dużej liczbie in-
westycji tego rodzaju ocena ekspercka będzie się przedłużać, opóźniając wdrażanie programu. Z tego 
względu warto dopuścić możliwość oceny wykonalności przez przedstawicieli jednostek realizujących 
funkcje IZ.

Charakter inwestycji

W dokumencie MRR sugeruje się, że status projektu strategicznego uzyskać mogą jedynie inwestycje reali-
zujące istotne cele lub zadania publiczne. Przykładowe podmioty, które mogą realizować tego typu cele lub 
zadania, to: jednostki sektora finansów publicznych, przedsiębiorstwa państwowe, instytuty badawcze, banki 
państwowe, spółki prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa lub komunalne (…) podmioty prywatne 
np. w ramach partnerstwa publiczno -prywatnego*. Co do zasady podejście takie uznać należy za słuszne, 
warto jednak przewidzieć możliwość odejścia od tej zasady w wyjątkowych sytuacjach, dotyczących 
realizacji szczególnie ważnych inwestycji, których beneficjent nie mieści się w wymienionym powyżej 
zakresie.

Gotowość do realizacji

Projekty inwestycyjne powinny być gotowe do realizacji w terminie do 2 lat od wpisania inwestycji na 
Listę Projektów Strategicznych. Można przewidzieć ewentualne odstępstwa od tej reguły, powinny być 
one jednak uzasadnione dużą wagą inwestycji. Jednocześnie należy pamiętać, że nawet w przypadku 
potencjalnego wydłużenia tego terminu, okres zakończenia części inwestycyjnej nie może wykraczać 
poza okres programowania 2014–2020.

Kryteria merytoryczne

Wkład w realizację celu 
programu

Zgodnie z wytycznymi MRR projekt kluczowy, jeśli nie wynika bezpośrednio z dokumentów strategicz-
nych, powinien przyczyniać się do osiągnięcia wskaźników danej osi w minimum 5%.
Rekomendujemy, aby w przypadku działań, w których realizowanych może być relatywnie niewiele 
projektów, minimalny poziom wkładu w realizację przyjętych wskaźników był odpowiednio wyższy, 
adekwatny do uzyskanego wsparcia.
Co do zasady wyżej oceniane powinny być inwestycje o większym wkładzie w realizację celów 
i wskaźników programu (przy założeniu spełnienia innych wymogów).

* MRR, Projekty pozakonkursowe w okresie 2014–2020. Zasady identyfikacji projektów strategicznych w ramach prac nad programami operacyjnymi, s. 5.
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Wybór inwestycji kluczowych w ramach Subregionalnych 
Programów Rozwoju dokonywany powinien być w oparciu 
o takie same kryteria formalne jak te, które będą stosowa-
ne dla projektów strategicznych na poziomie całego pro-
gramu. Inwestycje takie muszą spełniać kryteria związane 

z kwalifikowalnością projektu i beneficjenta, dostępnością 
alokacji, wykonalnością projektu, gotowością do realizacji 
i charakterem inwestycji. W przypadku SPR nacisk położony 
powinien być na subregionalny wymiar interwencji, który 
musi być jednocześnie zgodny z całym programem.

Kryterium identyfikujące 
projekt strategiczny w SPR Komentarz

Kryteria formalne

Strategiczność projektu

Inwestycje subregionalne powinny realizować cele określone w SPR, które muszą być jednocześnie 
zgodne z celami RPO WM 2014–2020 i SRWM 2011–2020.
Projekty tego typu nie muszą być wpisane w dokument strategiczny i programowy poziomu regional-
nego, jednak powinny być ujęte w SPR.

Zasięg oddziaływania 
projektu

Inwestycje kluczowe wspierane w ramach SPR powinny rozwiązywać problemy w skali subregionu.

Kryteria merytoryczne

Wkład w realizację celu

Analogicznie jak w przypadku całego programu, projekty wsparte w trybie pozakonkursowym w ra-
mach SPR powinny mieć istotny wkład w realizację wskaźników danej osi. Ponieważ jednak każdy 
subregion otrzyma część z alokacji dla danej osi/działania, wkład w osiąganie mierników powinien być 
adekwatny do wielkości przewidzianej alokacji.
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Ocena realizacji Działania 6.4 
Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3 
– w ramach Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego 2007–2013

Streszczenie

Województwo małopolskie ma wyższy od średniej krajo-
wej poziom przyrostu naturalnego. Dane z 2012 roku 
wskazują, że Małopolska liczy 3 346 796 mieszkańców, 
z czego 256 456 (7,7%) to dzieci w wieku 0–6 lat.

W ciągu ostatnich kilku lat można zaobserwować regular-
ny wzrost liczby dzieci uczęszczających do żłobków 
i przedszkoli; od roku 2007 do 2011 liczba dzieci korzy-
stających z tych placówek wzrosła o 10 punktów procen-
towych. Na popularność żłobków i przedszkoli ma wpływ 
miejsce zamieszkania rodziców dzieci – ogólnie mówiąc, 
największą popularnością cieszą się one w dużych miastach 
(im większe miasto, tym większa popularność korzystania 
z tych placówek).

Najwięcej miejsc w placówkach zapewniających opiekę nad 
dziećmi do lat 3, w przeliczeniu na 1000 dzieci, oferowały 
największe miasta w kraju, w tym Kraków. Jednak na pozo-
stałym obszarze województwa małopolskiego liczba tego 
typu przedsiębiorstw jest dość niska. W zdecydowanej 
części regionu przeważa sytuacja, w której na 1000 
dzieci dostępnych jest tylko od 4 do 15 miejsc.

Podobnie jak w  pozostałej części kraju, w  Małopolsce 
co roku obserwuje się niedobór miejsc w żłobkach 
i przedszkolach. Pomimo danych mówiących o dużym po-
pycie na usługi związane z zapewnieniem opieki nad dziećmi, 
liczba przedsiębiorców decydujących się na otwarcie takiej 
działalności jest niewielka. W ramach Małopolskiego 
Regionalnego Operacyjnego na lata 2007–2013 wo-

jewództwo małopolskie oferuje możliwość uzyskania 
wsparcia – dofinansowania dla osób chcących inwe-
stować w infrastrukturę opieki nad dziećmi do lat 3 
(Działanie 6.4). Wysokość środków przeznaczonych na 
dofinansowanie Działania 6.4 – Infrastruktura opieki nad 
dziećmi do lat 3 w województwie małopolskim wynosi 
11 086 182,93 zł. Wsparciem obejmowane mogą być te 
projekty, które mają na celu budowę, przebudowę, roz-
budowę oraz modernizację obiektów przeznaczonych do 
świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 i/lub zakup 
wyposażenia ww. obiektów. Minimalna kwota, o jaką można 
się ubiegać, wynosi 100 tys. złotych, natomiast maksymalna 
kwota dofinansowania to 800 tys. złotych. Dofinansowanie 
może wynosić maksymalnie 60% wydatków kwalifikowa-
nych.

Na dzień 10 maja 2013 roku o środki w ramach Działania 
6.4 aplikowało łącznie 5 podmiotów, z czego 1 wniosek 
o przyznanie dofinansowania je uzyskał, 1 wniosek został 
odrzucony, a pozostałe 3, w czasie powstawania niniejszego 
raportu, były w fazie rozpatrywania.

Poszukując przyczyn tak niskiego zainteresowania poten-
cjalnych beneficjentów pozyskaniem środków w ramach 
Działania 6.4 MRPO, Wykonawca przeprowadził telefo-
niczne wywiady pogłębione (ItI), indywidualne wywiady 
pogłębione (IDI) oraz zrealizował badanie ankietowe (an-
kieta internetowa CAWI). Wyniki tych badań ilościowych 
i jakościowych zostały po ich zakończeniu skonsultowane 
z ekspertami – specjalistami w zakresie świadczenia usług 
opieki nad dziećmi oraz zarządzania tego typu placówką – 
z ich udziałem zorganizowano panel ekspertów. W trakcie 
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jego trwania powstała również część rekomendacji wzglę-
dem Działania 6.4 – Infrastruktura opieki nad dziećmi do  
lat 3.

Przeprowadzone badania wykazały, że najważniejsze 
przyczyny niskiego zainteresowania przedsiębiorców 
Działaniem 6.4 mają podłoże ekonomiczne.

Zbyt wysoki poziom wymaganego wkładu własnego 
oraz brak odpowiednich dopłat do prowadzonej dzia-
łalności (tj. podobnych do tych, na jakie mogą liczyć przed-
szkola) powoduje, że przedsiębiorcy rezygnują z zakładania 
lub rozwoju przedsiębiorstwa zapewniającego opiekę nad 
dziećmi do lat 3. Ponadto żłobki są przez przedsiębiorców 
postrzegane jako mniej rentowne od przedszkoli lub w ogóle 
nierentowne.

Respondenci częstokroć wskazywali, że otwieranie kolej-
nych oddziałów żłobkowych jest nieopłacalne w związ-
ku z aktualną sytuacją demograficzną. Stosunkowo 
często osoby badane wyrażały przekonanie, że występuje 
obecnie niż demograficzny, podczas gdy sytuacja jest od-
wrotna. Zarówno przyrost naturalny, jak i saldo migracji 
w województwie małopolskim są dodatnie.

Brak dostatecznej wiedzy na temat Działania 6.4 jest 
kolejną przyczyną niskiego zainteresowania aplikowaniem 
o fundusze w ramach Działania 6.4, którą ujawniło badanie. 

Respondenci częstokroć otwarcie mówili o swojej niewiedzy. 
Dodawali także, że brakuje im odpowiedniego punktu 
informacyjnego, w którym mogliby ją uzyskać.

Pojawiły się także pojedyncze głosy mówiące o tym, że mi-
nimalna kwota przyznawanego wsparcia powinna ulec 
obniżeniu. Dzięki temu osoby o mniejszych potrzebach 
również mogłyby rozwijać swoją placówkę, korzystając 
z dofinansowania.

Ankietowani wskazywali także, że biurokracja związa-
na z ubieganiem się o wsparcie jest dla nich czynnikiem 
zniechęcającym do aplikowania. tę opinię podzielały 
także osoby, które złożyły wniosek o dofinansowanie. 

Pytani o przyczyny braku zainteresowania pozyskaniem środ-
ków Działania 6.4 respondenci badania wskazywali także 
negatywny wpływ dużej liczby przepisów, które należy 
uwzględnić przy zakładaniu tego typu działalności. 

Problemem, który został zasygnalizowany w badaniu, jest 
też niedostateczne zaufanie społeczne do żłobków. 
Placówki te są traktowane jako konieczność, a nie optymalne 
rozwiązanie. Przyczyną, zdaniem części respondentów, jest 
m.in. negatywny obraz tego typu przedsiębiorstw kreowany 
w mediach. Jedna z osób zasugerowała także, że przyczyną 
jest niedostateczna liczba placówek, które oferują wysoką 
jakość usług.
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Summary
the Malopolskie province has higher level of birthrate 
than the national average. Statistics from 2012 indicate 
that the Malopolskie province has 3,346,796 inhabitants, of 
which 256,456 (7,7%) constitute children aged 0–6.

In the recent years, regular increase in the number of 
children attending nurseries and kindergartens has 
been observed. From 2007 to 2011 the number of children 
enrolled in those facilities has increased by 10 percentage 
points. the popularity of nurseries and kindergartens de-
pends on the place of residence of the parents. Generally 
speaking, the greatest popularity of those facilities can be 
observed in big cities (the biggest the city, the more popular 
those institutions are).

Institutions providing care for children up to 3 years old, 
that could admit most children, per 1,000 children, were 
situated in biggest cities in the country, including Cracow. 
However, the number of such facilities in other regions of 
the Malopolskie province is relatively low. In vast part of 
the province, there are only 4–15 places available per 
1,000 children.

In the Malopolskie province, likewise in the rest of the coun-
try, the shortage of free places in nurseries and kinder-
garten is observed every year. Although data indicate that 
there is high demand on services connected with providing 
childcare, the number of entrepreneurs deciding on setting 
up such facilities is rather scarce. Within the scope of the 
Malopolska Regional Operational Programme 2007–
2013, the Malopolskie province offers the possibility of 
acquiring assistance – subsidies for people who want 
to invest in the infrastructure that provides care to 
children under three years of age (Measure 6.4). the 
amount of funds allocated for financing Measure 6.4 – Institu-
tions providing childcare for children under the age of three 
in the Malopolska province is 11,086,182.93 PLN. Support 
may only be granted to those projects, which aim at con-
structing, reconstructing, extending or modernizing of ob-
jects intended for provision of childcare services to children 
under three years of age and/or purchasing equipment to the 
aforementioned institutions. the minimal amount of money, 
one can apply for is 100,000 PLN, while the maximal equals 
800,000 PLN. Grants can be up to 60% of eligible expenses.

As of May 10, 2013, there were five subjects in total applying 
for subsidy within Measure 6.4, of which one application 
has received subsidy, one application was rejected and the 
remaining three were still under examination at the time 
of writing this report.

Looking for reasons for such low interest of potential ben-
eficiaries in obtaining financial support within the scope of 
the Measure 6.4 MROP, the Contractor have carried out 
individual telephone interviews (ItI), individual in‑depth in-

terviews (IDI) and survey (Internet questionnaire CAWI). 
the results of both quantitative and qualitative research have 
been consulted with experts – specialists in the provision 
of childcare services and management of this kind of insti-
tutions – with whom an expert panel have been organized. 
During the expert panel some of the recommendations for 
Measure 6.4 – Institutions providing childcare for children 
under the age of three – have been produced.

the research result prove that the most important rea-
sons for such low interest of entrepreneurs in Measure 
6.4 stem from the economic situation.

too high level of required own contribution and the lack of 
adequate subsidies to run a business (i.e. similar to those 
available for nurseries) mean that entrepreneurs give up 
setting up or developing institutions providing childcare for 
children under three years of age. Furthermore, entrepre-
neurs see nurseries as less profitable than kindergartens or 
not profitable at all.

Respondents frequently pointed to the lack of cost-effec-
tiveness in opening new nurseries in relation to the 
current demographic situation. Quite often respondents 
expressed the belief that currently there is a demograph-
ic low, while the reality proves something opposite. Both 
population growth and migration balance in the Malopolskie 
province are positive.

Lack of the adequate knowledge on Measure 6.4 is yet an-
other reason for low interest in applying for subsidies within 
the scope of Measure 6.4. Respondents openly talked about 
their unawareness of the topic. they added also that there 
is no adequate information point where they could get all 
necessary information from.

there were also single opinions that the minimal amount 
of financial support should be lowered, so that even people 
with lesser needs could develop their facility using subsidies.

Respondents also pointed out that the bureaucracy 
associated with applying for financial support is a dis-
incentive for them to apply. this view was shared by 
people who had applied for a subsidy. 

When asked about the reasons for the lack of interest in 
acquiring financial support from Measure 6.4, survey re-
spondents also pointed out the negative impact of a large 
number of rules that must be considered when setting 
up this type of business. 

the problem, which was indicated by the study, lays also in 
the insufficient public confidence in the nurseries. these 
institutions are considered as a necessity, not an optimal solu-
tion. the reasons, according to some respondents, include 
negative image of these companies created in the media. 
One person also suggested that the cause is the insufficient 
number of institutions that offer high quality services.
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1. Wstęp

1.1. Cel badania

Raport stanowi podsumowanie badania ewaluacyjnego pn. 
Ocena realizacji Działania 6.4 Infrastruktura opieki 
nad dziećmi do lat 3 – w ramach Małopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 2007–2013.

Przeprowadzone dla Małopolski analizy demograficzne 
wskazują na stopniowy wzrost prognozowanej liczby lud-
ności w perspektywie roku 2020. Na przyrost ludności 
województwa nakładać się będą dwa pozytywne trendy: 
ruch naturalny oraz ruch migracyjny. Interwencję MRPO 
2007–2013 w ramach Działania 6.4 Infrastruktura opieki nad 
dziećmi do lat 3 zaprogramowano, mając na uwadze poprawę 
dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców 
województwa małopolskiego oraz rozwój przedsiębiorczo-
ści poprzez wspieranie inwestycji przedsiębiorstw w tej 
dziedzinie. Dotychczasowe wyniki prowadzonego naboru 
projektu wskazują jednak, że wsparcie zaprogramowane 
w ten sposób nie jest odpowiednio atrakcyjne dla przed-
siębiorców prowadzących działalność w zakresie opieki nad 
dziećmi do lat 3.

Celem głównym badania ewaluacyjnego jest analiza przy-
czyn bardzo niskiego zainteresowania potencjalnych 
beneficjentów uzyskaniem wsparcia w ramach Dzia-
łania 6.4 Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3.

2. Narzędzia i techniki badawcze

Celem możliwie najdokładniejszego zbadania tematyki za-
stosowano triangulację kilku metod i technik badawczych, 
a także metod analizy danych.

Na potrzeby badania wykorzystano następujące techniki:

• badanie desk research, polegające na zebraniu dostęp-
nych danych wtórnych (zastanych);

• indywidualne wywiady telefoniczne (ItI);

• indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z kluczowy-
mi respondentami, tj. osobami, które złożyły wniosek 
o dofinansowanie w ramach Działania 6.4;

• ankieta internetowa (CAWI) przeprowadzona z przed-
siębiorcami prowadzącymi żłobki i przedszkola w woje-
wództwie małopolskim;

• panel ekspertów – z 3 ekspertami z zakresu opieki 
nad dziećmi, z czego jedna była ekspertem w zakresie 
zarządzania w tej dziedzinie.

Dane zebrane w ramach ww. technik badawczych zostały 
poddane różnym rodzajom analizy, tak by jak najrzetelniej 
zrealizować główny cel badania, czyli odpowiedzieć na py-
tanie: co jest przyczyną niskiego zainteresowania przed-
siębiorców wsparciem udzielanym w ramach Działania 6.4 
MRPO Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3.

Do analizy zgromadzonych danych pierwotnych zastoso-
wano następujące techniki:

• ilościowa analiza danych zebranych w ramach wszyst-
kich technik badawczych;

• jakościowa analiza danych zebranych w ramach wszyst-
kich technik badawczych;

• analiza przyczynowo-skutkowa;

• analiza PEST przeprowadzana wspólnie z ekspertami 
wybranymi do udziału w panelu ekspertów;

• analiza SWOT przeprowadzana wspólnie z ekspertami 
wybranymi do udziału w panelu ekspertów.

Dzięki triangulacji powyższych technik zbierania i analizy 
danych opracowano wnioski z badania i przedstawiono Za-
mawiającemu rekomendacje odnośnie do dalszej organizacji 
wsparcia w ramach Działania 6.4 Infrastruktura opieki nad 
dziećmi do lat 3.

3. Wyniki badania

3.1. Wyniki badania metodą gabinetową 
– desk research

W województwie małopolskim odnotowywany jest wyż-
szy od średniej krajowej poziom przyrostu naturalnego, 
w roku 2011 wynosił on 1,76 na 1000 mieszkańców. Dla 
porównania, średnia krajowa przyrostu naturalnego w 2011 
roku była na poziomie 0,36 na 1000 mieszkańców, różnica 
jest zatem znacząca. W okresie 2002–2011 nastąpił także 
wzrost liczby ludności zamieszkałej na obszarach wiejskich 
(o 5,7%) oraz w miastach (o 0,9%). Wysokim przyrostem 
naturalnym odznaczyły się zwłaszcza powiaty na południu 
województwa, niekorzystnie sytuacja ta wyglądała na tere-
nach północnych oraz zachodnich1.

1 Raport: „Województwo Małopolskie 2012” opublikowany przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 
2012: http://www.malopolskie.pl/Pliki/2013/wojewodztwo_ma-
lopolskie_2012.pdf.

http://www.malopolskie.pl/Pliki/2013/wojewodztwo_malopolskie_2012.pdf
http://www.malopolskie.pl/Pliki/2013/wojewodztwo_malopolskie_2012.pdf
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Małopolska liczy 3 346 796 mieszkańców, z czego 256 456 
(7,7%) to dzieci w wieku 0–6 lat. W wieku przedprodukcyj-
nym jest 655 918 (19,6%) mieszkańców. Wiek produkcyjny 
i poprodukcyjny osiągnęło odpowiednio 2 126 195 (63,5%) 
i 564 683 (16,9%) osób2.

W 2002 roku na szczycie Unii Europejskiej kraje członkow-
skie postawiły przed sobą cel, aby do 2010 r. przynajmniej 
33% dzieci w wieku do lat 3 oraz 90% dzieci między 3 a 6 
rokiem życia zostało objętych instytucjonalną formą opieki3. 
tymczasem w „Diagnozie społecznej 2011”4 można znaleźć 
informację, że w 2011 roku w Polsce łączny odsetek dzieci 
w wieku 0–6 lat uczęszczających do żłobków lub przedszkoli 
wynosił 29,1%, przy czym żłobki – według wyników tego 
badania – są zdecydowanie mniej popularne od przedszkoli. 
Współczynnik ten jest zatem dużo niższy od zaleceń Unii 
Europejskiej nawet pomimo tego, że z roku na rok odno-
towuje się jego wzrost (na przestrzeni 4 lat – od roku 2007 
do 2011 można zauważyć wzrost o ponad 10 punktów pro-
centowych). Na popularność instytucjonalnych form opieki 
nad dziećmi do lat 6 ma także wpływ miejsce zamieszkania 
rodziców – ogólnie mówiąc, im większe miasto, tym po-
pularność ta jest większa (20% dzieci z terenów wiejskich 
oraz 47,9% dzieci z miast powyżej 500 tys. mieszkańców 
z niej korzysta). Dane te prezentuje tabela 1.

Jednocześnie tylko ok. 2% dzieci w Polsce uczęszcza do 
żłobków5. Warto nadmienić, że nawet przy tak niskim wskaź-
niku z całego kraju docierają informacje na temat niedobo-
ru miejsc w żłobkach oraz innych placówkach oferujących 
opiekę nad dziećmi do lat 3.

2 Raport: „Powierzchnia i  ludność w  przekroju terytorialnym 
w  2012 r.” opublikowany przez GUS, Warszawa 2012, tabela 
na str. 53: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_powierzch-
nia_ludnosc_teryt_2012.pdf.

3 K. Piętka ‑Kosińska, A. Ruzik ‑Sierdzińska, raport z badania: „Żłobki 
w Polsce, badanie empiryczne i jakościowe”, przeprowadzonego 
na zlecenie Banku Światowego przy współpracy merytorycznej 
Departamentu Polityki Rodzinnej MPiPS.

4 J. Czapiński, T. Panek: raport „Diagnoza społeczna 2011. Warunki 
i jakość życia Polaków”, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.

5 Dane GUS z 2009 r. Inne źródła podają wartości zbliżone, osią-
gające maksymalnie 4,2%.

W 2011 roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadził 
ogólnopolskie badanie na temat działalności instytucjonal-
nych form opieki nad dziećmi do lat 3 w Polsce6. Badania 
wskazały, że żłobki są przeważnie placówkami publicznymi 
(80%). Jednak porównując ten wynik do roku poprzedniego, 
można zauważyć gwałtowny (o 10 punktów procentowych) 
wzrost liczby żłobków niepublicznych. Prawdopodobnie 
jest to konsekwencją wejścia w życie ustawy o opiece nad 
dziećmi do lat 3, dzięki której żłobki nie są już traktowane 
jako ośrodki opieki zdrowotnej i nie podlegają ich rygorom7.

W zdecydowanej większości przypadków placówki zapew-
niające opiekę nad dziećmi do lat 3 są wynikiem działalności 
gospodarczej osoby fizycznej (67% żłobków niepublicznych, 
87% klubów dziecięcych i 90% innych podmiotów).

Rysunek 1. Miejsca w placówkach na 1000 dzieci w wieku do lat 3, 
według podregionów. Stan na dzień 31.12.2011 r.

90 do 133   (4)
60 do   90   (4)
30 do   60 (19)
15 do   30 (21)

Źródło: Raport z badania: „Żłobki i kluby dziecięce w 2011 r.”, GUS.

6 Raport z  badania: „Żłobki i  kluby dziecięce w  2011 r.” opubli-
kowany przez GUS: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/
ZOS_zlobki_i_kluby_dzieciece_w_2011.pdf

7 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 
lat 3.

Tabela 1. Liczba dzieci w wieku 0–6 lat, które uczęszczają do żłobka lub przedszkola [%]. Dane ogólnopolskie.

rok Miasta 
>500 tys.

Miasta 
200–500 tys.

Miasta 
100–200 tys.

Miasta 
20–100 tys.

Miasta  
<20 tys. Wieś Ogółem

2011 47,90 37,90 30,90 30,00 32,80 20,00 29,10

2009 31,50 32,10 27,00 21,70 23,00 12,60 20,50

2007 25,92 25,19 22,80 22,39 18,40 12,09 18,75

Źródło: Na podstawie danych z raportu „Diagnoza społeczna 2011. warunki i jakość życia Polaków”, J. czapiński, T. Panek.

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_powierzchnia_ludnosc_teryt_2012.pdf
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_powierzchnia_ludnosc_teryt_2012.pdf
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ZOS_zlobki_i_kluby_dzieciece_w_2011.pdf
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ZOS_zlobki_i_kluby_dzieciece_w_2011.pdf
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Najwięcej miejsc w placówkach zapewniających opiekę nad 
dziećmi do lat 3,w przeliczeniu na 1000 dzieci, oferowa-
ły największe miasta w kraju, w tym Kraków (sytuację tę 
przedstawia Rysunek 1). Jednocześnie należy zwrócić uwagę 
na to, że w pozostałej części województwa małopolskiego 
infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo słabo 
rozwinięta. W zdecydowanej części regionu przeważa sy-
tuacja, w której na 1000 dzieci dostępnych jest od 4 do 15 
miejsc (czyli tylko 0,4–1,5% dzieci do lat 3 może liczyć na 
miejsce w odpowiedniej placówce)8.

Mała liczba instytucji oferujących opiekę nad dziećmi do lat 3 
nie jest jednak kwestią braku popytu na tego typu usługi 
i jest to problem ogólnopolski. Z informacji zamieszczonych 
na krakowskich portalach informacyjnych9 wynika, że tylko 
w samym Krakowie (gdzie miejsc w żłobkach jest najwięcej 
w porównaniu do reszty województwa) brakowało w roku 
2012 miejsc dla co najmniej 1500 dzieci.

Problem zbyt małej dostępności żłobków i przedszkoli jest 
poruszany w mediach już od kilku lat. W celu poprawy tej 
sytuacji rząd w 2011 roku wprowadził ustawę o opiece nad 

8 Raport z badania: „Żłobki i kluby dziecięce w 2011 r.”, GUS.
9 http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/1756115,krakow ‑w‑

‑zlobkach ‑wciaz ‑brakuje ‑miejsca ‑dla‑1500‑maluchow,id,t.html, 
http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,35803,12734062,Niepewne_
przyszloroczne_dotacje_dla_zlobkow_prywatnych.html.

dziećmi do lat 310, zwaną powszechnie „ustawą żłobkową”. 
Podstawową zmianą, jaką wprowadziła ustawa, jest przejście 
żłobków pod kuratelę Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej i odebranie im statusu zakładów opieki zdrowotnej. 
Dzięki temu placówki te nie muszą już spełniać szeregu 
wymogów sanitarnych i budowlanych, a zatrudniony tam 
personel nie musi mieć wykształcenia medycznego. Opie-
kunem w żłobku może być każdy, kto ma wykształcenie co 
najmniej średnie, posiada co najmniej 2‑letnie doświadczenie 
w opiece nad dziećmi do lat 3 oraz przed zatrudnieniem 
ukończył odpowiednie szkolenie11. Ustawa, poprzez zmniej-
szenie wymagań stawianych przed żłobkami, miała na celu 
pobudzenie przedsiębiorczości w tym zakresie, zwiększenie 
liczby niepublicznych placówek. Badania CBOS pokazują, 
że 58% przebadanych Polaków jest zdania, że ułatwienia 
w zakładaniu żłobków i stworzenie innych form opieki nad 
małymi dziećmi istotnie pomagają rodzinom decydującym 
się na posiadanie dzieci12.

Pomimo danych mówiących o dużym popycie na usługi zwią-
zane z zapewnieniem opieki nad dziećmi, liczba przedsię-
biorców decydujących się na otwarcie takiej działalności jest 

10 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 
lat 3.

11 Na podstawie ww. ustawy oraz serwisu http://ustawazlobkowa.
niania.pl/a/ustawa.

12 Raport z badania: „Polityka państwa wobec rodziny” opublikowany 
przez CBOS, maj 2012 r.

Tylko ok. 2% dzieci w Polsce uczęszcza do żłobków. Fot. A. Gruszczyńska

http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/1756115,krakow-w-zlobkach-wciaz-brakuje-miejsca-dla-1500-maluchow,id,t.html
http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/1756115,krakow-w-zlobkach-wciaz-brakuje-miejsca-dla-1500-maluchow,id,t.html
http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,35803,12734062,Niepewne_przyszloroczne_dotacje_dla_zlobkow_prywatnych.html
http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,35803,12734062,Niepewne_przyszloroczne_dotacje_dla_zlobkow_prywatnych.html
http://ustawazlobkowa.niania.pl/a/ustawa
http://ustawazlobkowa.niania.pl/a/ustawa
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mała. Województwo małopolskie oferuje wsparcie dla osób 
chcących inwestować w infrastrukturę opieki nad dziećmi 
do lat 3 (Działanie 6.4 MRPO), jednak nie cieszy się ono 
powodzeniem. Do 10 maja 2013 roku złożono 5 wniosków 
o przyznanie dofinansowania, z czego 1 je uzyskał, 1 został 
odrzucony, a pozostałe 3, w czasie powstawania raportu, 
były rozpatrywane.

Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie 
Działania 6.4 MRPO Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3 
w województwie małopolskim wynosi 11 086 182,93 zł. 
Wsparciem obejmowane mogą być te projekty, które mają na 
celu budowę, przebudowę, rozbudowę oraz modernizację 
obiektów infrastruktury opieki nad dziećmi do lat 3 i/lub 
zakup wyposażenia ww. obiektów. O dofinansowanie mogą 
się ubiegać mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Mi-
nimalna kwota, o jaką można się ubiegać, wynosi 100 tys. zł., 
a maksymalna – 800 tys. zł. Dofinansowanie może wynosić 
maksymalnie 60% wydatków kwalifikowanych13.

Problem zbyt małej liczby żłobków został dostrzeżony także 
na szczeblu państwowym, czego wyrazem jest rządowy pro-
jekt „Maluch 2012”, mający na celu umożliwienie rodzicom 
podjęcie aktywności zawodowej poprzez stworzenie wa-
runków dla rozwoju zróżnicowanych instytucji opiekuńczo‑
‑edukacyjnych dla małych dzieci oraz poprawę standardów 
funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Rząd 
w 2012 roku przeznaczył na ten cel 40 mln złotych14. W mo-
mencie powstawania raportu nie były dostępne jeszcze dane 
na temat efektów wdrożenia tego programu, jednak wiado-
mo, że w roku 2013 kwota dofinansowania została znacznie 
zwiększona i miała wynosić 90 mln zł rocznie15.

3.2. Wyniki badania metodą 
Telefonicznego Wywiadu Pogłębionego 
(ITI)

Badaniem w ramach tej metody objęto 39 respondentów 
z terenu województwa małopolskiego, reprezentujących 
następujące podgrupy:

• uczestnicy szkolenia zorganizowanego w ramach Dzia-
łania 6.4;

• przedsiębiorcy;

13 Na podstawie ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie 
Działania 6.4: http://www.fundusze.malopolska.pl/mrpo/Docu-
ments/Nabory_FE/6–4/ogloszenie ‑o ‑naborze.pdf.

14 Dokument resortowego programu „MALUCH” w roku 2012.
15 http://www.mpips.gov.pl/wsparcie ‑dla ‑rodzin ‑z ‑dziecmi/opieka‑

‑nad ‑dzieckiem ‑w ‑wieku ‑do ‑lat ‑trzech/resortowy ‑pogram‑
‑maluch/otwarty ‑konkurs ‑ofert ‑w ‑ramach ‑resortowego‑
‑programu ‑maluch‑2013‑‑‑edycja ‑i/.

• osoby prowadzące żłobki;

• osoby prowadzące przedszkola;

• osoby prowadzące inną działalność związaną z zapew-
nieniem opieki nad dziećmi w wieku 0–6 lat.

3.2.1. Uczestnicy szkolenia zorganizowanego 
w ramach Działania 6.4

Spośród 10 respondentów wywiadów ItI z tej grupy 2 osoby 
skorzystały ze środków urzędu pracy na otwarcie lub rozwój 
działalności związanej z opieką nad dziećmi w wieku 0–6 lat. 
Pozostałe 8 osób zamierzało skorzystać z dofinansowania, 
najczęściej w ramach Działania 6.4, ale z różnych powodów 
zrezygnowało. Kilku respondentów tłumaczyło, dlaczego 
nie zdecydowali się na skorzystanie ze środków unijnych 
m.in. w taki sposób:

• „[…] Chciałem skorzystać z jeszcze jednego dofinanso-
wania, ale przez niedopowiedzenie urzędników musiałem 
zrezygnować”;

• „Chciałam skorzystać z Działania 6.4., ale wymagania 
i tworzenie wniosku zmusiły mnie do rezygnacji”.

4 respondentów nie potrafiło stwierdzić, czy wsparcie jest 
wystarczające, najczęściej tłumaczyli to tym, że dość szybko 
zrezygnowali z pomysłu otworzenia tego typu działalności. 
Jedna osoba wprost powiedziała: „nie interesowało mnie 
to, trafiłam tam [na szkolenie] przez to, że nie doczytałam, 
bo nie mam własnej firmy […]”.

Jeden z respondentów, przy ogólnie dobrej ocenie wsparcia 
zasugerował jednak, że: „przydałoby się więcej kursów, 
bo uzupełnianie dokumentów jest skomplikowane. Było-
by dobrze, gdyby była jakaś osoba, która powiedziałaby 
i wytłumaczyła krok po kroku, jak przygotować wniosek”.

Jedna osoba wyraziła bardzo krytyczną opinię na temat ofe-
rowanego wsparcia: „Beznadziejne. W skali od 1 do 6 dał-
bym 1. Pieniądze nie wiadomo dla kogo. Informacje niejasno 
przekazywane, na szkoleniu nie było to jasno powiedziane 
[…]. Nie można rozliczać faktur wstecz, to bardzo źle, po-
winny być one rozliczane”.

Inne osoby komentowały kwestię wysokości wsparcia w taki 
sposób:

• „Ogrom dokumentów […], co do sprawy finansowej, to 
zbyt wysoki wkład własny”;

• „Problemem jest wymagany wkład własny, kwoty są duże, 
ale nie powinno być aż tak dużego procentu wkładu wła-
snego”.

http://www.fundusze.malopolska.pl/mrpo/Documents/Nabory_FE/6-4/ogloszenie-o-naborze.pdf
http://www.fundusze.malopolska.pl/mrpo/Documents/Nabory_FE/6-4/ogloszenie-o-naborze.pdf
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch/otwarty-konkurs-ofert-w-ramach-resortowego-programu-maluch-2013---edycja-i/
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch/otwarty-konkurs-ofert-w-ramach-resortowego-programu-maluch-2013---edycja-i/
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch/otwarty-konkurs-ofert-w-ramach-resortowego-programu-maluch-2013---edycja-i/
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch/otwarty-konkurs-ofert-w-ramach-resortowego-programu-maluch-2013---edycja-i/
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Respondenci, oceniając kryteria naboru projektów w kon-
kursach Działania 6.4, ponownie wspominali przede wszyst-
kim o problemie wkładu własnego, najczęściej ich zdaniem 
zbyt wysokiego. Jedna osoba uznała, że: „kryteria są dobre, 
ale powinny być jaśniej zdefiniowane”. Inna z kolei odniosła 
się do problemu szerzej i dodała, że: „bardzo ciężko spełnić 
wszystkie te wymagania odnośnie do lokalu”.

Z odpowiedzi badanych wyłania się ogólna, nie najlepsza 
opinia na temat rentowności przedsiębiorstw zapewnia-
jących opiekę nad dziećmi do lat 3. Pojawiały się głosy na 
temat konieczności dofinansowywania tego typu placówek 
z budżetu gminy, podobnie jak ma to miejsce w przypadku 
placówek oferujących opiekę nad dziećmi wieku 3–6 lat.

• „tak, potrzebują dofinansowania […]. tylko zamożniejsze 
rodziny korzystają z tego typu przedsiębiorstw”;

• „Dużym utrudnieniem jest brak dopłat”;

• „Wszystko zależy od miejsca. My chcemy otworzyć na 
terenie powiatu, w którym nie ma innego żłobka. Za-
interesowanie jest niestety średnie, nie takie jak byśmy 
chcieli. Brak jakiejkolwiek pomocy ze strony urzędu. Po-
wiat nawet nie bierze udziału w programie ministerialnym 
Maluch”;

• „Nie, [żłobki] nie są w stanie [same się utrzymać]. Wszyst-
kie gminy dotują przedszkola, a żadna żłobków […]. Do-
tacje muszą być chociażby takie, jak w przedszkolach. 
Nie ma czegoś takiego, jak dotacje na żłobek”.

Pojawiły się jednak też głosy mówiące o tym, że tego typu 
placówki są w stanie się samodzielnie utrzymywać, jednak 
jak twierdzą respondenci: „nie na jakimś wygórowanym 
poziomie”.

Nieco lepiej wypadała ocena ośrodków oferujących opiekę 
nad dziećmi nieco starszymi, w wieku 3–6 lat. Jako przyczy-
ny tego stanu rzeczy badani wskazywali przede wszystkim 
wspomniane już dopłaty oraz większą liczbę dzieci uczęsz-
czających do tych placówek.

• „Więcej dzieci, to na pewno pozwala im się utrzymać. 
No i te dopłaty są na pewno bardzo istotne”;

• „Samemu ciężko, ale dzięki dotacjom z gminy jest o wiele 
lepiej. Łatwiej się prowadzi taką placówkę oraz jest więcej 
chętnych”;

• „Jest taka norma w naszym kraju, że dzieci do przedszkola 
się posyła, ale do żłobka to już ciężko”;

• „Ich sytuacja jest na pewno lepsza niż żłobków. Wszystkie 
mają dofinansowanie, a rodzice chętnie z niego korzystają. 

A w żłobkach zapis jest, że organy nie muszą dopłacać, 
więc oczywiście nie dopłacają”;

• „Również sobie same nie poradzą, choć już jest lepsza 
sytuacja, jak w przypadku żłobków dzięki dopłatom. No 
i mniejsze wymagania, mniej opiekunów na grupę itp.”.

Pojawiały się także nieliczne głosy na temat tego, że oba 
typy placówek są w takiej samej sytuacji i mogą być tak 
samo rentowne.

Na pytanie o porównanie sytuacji obu przedsiębiorstw dwie 
osoby wskazały, że żłobki są bardziej rentowne. Jedna uznała, 
że to ze względu na: „powrót do pracy matki. Obecnie jest 
taka tendencja, że oboje rodziców musi pracować, dlatego 
uważam, że żłobki będą w coraz lepszej sytuacji”. Druga 
z kolei wskazała na kwestię sytuacji finansowej danej rodziny: 
„zamożni ludzie posyłają swoje dzieci tam, więc i większe 
fundusze wchodzą w grę”.

Z oceną kryterium rentowności ze sprzedaży respondenci 
mieli najwięcej problemów. Duża część unikała odpowiedzi 
na to pytanie, a głównymi komentarzami, jakie się pojawiały, 
były głosy sceptyczne:

• „Oj, moim zdaniem to nieuczciwe, bo takie instytucje nie 
przynoszą dużych zysków”;

• „Co najmniej dziwne”;

• „Skandal takie kryterium, żłobki przynoszą na pewno 
mniejszy dochód niż przedszkola”;

• „Nie wiem, ale nie brzmi to ciekawie”.

Respondenci głównie planowali poszerzenie istniejącej dzia-
łalności o kolejny oddział przedszkolny lub zwiększenie liczby 
przyjmowanych dzieci. Większość jednak porzuciła swoje 
plany, głównie ze względu na brak środków na wymagany 
przez Działanie 6.4 wkład własny. Jedna osoba powiedziała, 
że negatywna opinia sanepidu zablokowała jej plany rozwoju 
w tym kierunku.

Badani wskazywali, że aby zachęcić przedsiębiorców do 
zakładania placówek związanych z zapewnianiem opieki 
nad dziećmi, konieczne są:

• „Stabilizacja rynku – reformy, a nie co dwa lata wszystko 
się zmienia”;

• „Największym problemem są wymogi sanepidu, straży 
pożarnej itp. Masa przepisów do spełnienia”;

• „Muszą być jaśniejsze przepisy, bardziej ludzkie trakto-
wanie, a nie tylko musisz mieć to i to, bo jest tak i tak”;
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• „Możliwość pokrywania w projektach kosztów osobo-
wych”.

Respondenci, którzy otrzymali dofinansowanie na prowadze-
nie swoich placówek, wykorzystali je na zakup materiałów 
dydaktycznych lub na otwarcie własnej działalności. Osoby, 
które do tej pory z takiego wsparcia nie skorzystały, mówiły, 
że chętnie zmodernizowałyby swoją placówkę, gdyby miały 
takie możliwości.

Jednocześnie pomimo ogólnie nie najlepszej opinii badanych 
na temat rentowności żłobków (oraz nieco lepszej na temat 
przedszkoli, ze względu na ich dofinansowywanie przez gmi-
ny), uznawali oni, że popyt na tego typu usługi jak najbardziej 
występuje, a w perspektywie najbliższych kilku lat – będzie 
prawdopodobnie wzrastał. Respondenci upatrywali przyczyn 
tego przede wszystkim w zmianach społecznych związanych 
z aktywnością kobiet na rynku pracy.

Co ciekawe, część badanych negatywnie postrzegała kwe-
stię otwierania kolejnych placówek zapewniających opiekę 
nad dziećmi w kontekście aktualnej sytuacji demograficznej. 
Najczęściej wynikało to z tego, że byli oni przekonani o tym, 
że obecnie występuje ujemny przyrost naturalny.

Sposobami na zachęcenie przedsiębiorców do otwierania 
działalności związanej z zapewnianiem opieki nad dziećmi 
do lat 3, według badanych z tej grupy, mogłyby być:

• „Propagowanie w radiu i telewizji środków na założenie 
takiej działalności”;

• „[…] Stabilizacja przepisów”;

• „Brak wkładu własnego i uproszczenie przepisów, to na 
pewno by zachęciło”;

• „Zmniejszenie biurokratyzacji, to na pewno i zastosowa-
nie wsparcia, które nie wymaga wkładu własnego”;

• „Lokal, to jest największa bariera oraz pomoc przy zdo-
byciu kredytu bądź odszukaniu odpowiedniego lokalu”;

• „Dotacje powinny być wyższe niż w przedszkolach i prze-
pisy powinny być jakoś dostosowane, urzędy powinny 
pomagać w rozwoju tego typu działalności, a nie hamo-
wać”;

• „Ciężko powiedzieć, ale na pewno jakieś środki na roz-
poczęcie…”.

By zainteresować przedsiębiorców samym wsparciem, zda-
niem respondentów, należałoby znieść lub obniżyć kwotę 
wymaganego wkładu własnego. Ponadto uznawali oni, że 
samo Działanie 6.4 było słabo rozreklamowane, wskazywali, 

że sami dowiedzieli się „przypadkiem”. Również tworzenie 
samego wniosku, zdaniem jednego z badanych, wymaga 
pomocy osoby, która jest w tym biegła: „potrzebne jest 
źródło informacji przede wszystkim”. Mówiono także o ko-
nieczności zorganizowania większej liczby szkoleń, a także 
„mniejszej ilości rzeczy formalnych na szkoleniu, a większej 
praktycznych”.

3.2.2. Przedsiębiorcy

Wśród respondentów badania ItI żaden z rozmówców z gru-
py przedsiębiorców nie prowadził działalności w zakresie 
zapewnienia opieki nad dziećmi. Jedna osoba starała się o do-
finansowanie tego typu działalności z urzędu pracy, jednak 
dostała decyzję odmowną. Wszyscy badani interesowali się 
wsparciem w ramach Działania 6.4, jednak uznali poziom 
dofinansowania za zbyt niski bądź wskazywali na to, że nie 
mieli odpowiedniego lokalu. Dwie osoby nadal rozważają 
otwarcie tego typu przedsiębiorstwa.

Część respondentów nie potrafiła ocenić wysokości wspar-
cia. Inni rozmówcy w wywiadach ItI mieli przede wszystkim 
uwagi do wysokości udzielanego wsparcia:

• „Uważam, iż poziom wsparcia jest na tyle niski, iż może 
zniechęcać, należałoby coś z tym zrobić”;

• „Jestem osobą młodą, po studiach i nie mam kapitału ani 
szansy na pożyczkę, kredyt. Poza tym projekt jest bar-
dzo dobry, jednak pomoc jest nieadekwatna dla młodych 
osób”;

• „Uważam, że minimalna kwota pomocy jest za wysoka. 
Co do rozszerzenia – przydałoby się wsparcie konsul-
tingowe”.

Część rozmówców uznała kwotę wsparcia za wystarczającą 
i nie zauważali oni potrzeby wprowadzania większych zmian 
w jego zakresie:

• „Samo wsparcie było skonstruowane poprawnie i poza 
może jeszcze jaśniejszym wyjaśnieniem niektórych spraw 
nic bym nie zmieniała”;

• „Muszę powiedzieć, że już nie pamiętam szczegółów, ale 
z tego co pamiętam, było prawidłowe. Chociaż wiadomo, 
że im więcej pieniędzy, tym lepiej”.

Osoby, które potrafiły ocenić kryteria dla konkursów w ra-
mach projektów Działania 6.4, wskazywały, że były one 
raczej dobrze skonstruowane:

• „Nie są wygórowane. Wysokość wsparcia jednak, tak jak 
mówiłem, jest zbyt niska”;
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• „Kryteria były jasne i sprecyzowane, nie są rygorysty‑ 
czne”;

• „Kryteria nie były problemem. Były skonstruowane dosyć 
jasno i ich spełnienie nie stanowiłoby jakiegoś strasznego 
problemu”;

• „Kwestia wkładu własnego była tym kryterium, które 
mnie osobiście, pomimo że dowiadywałam się w wielu 
miejscach, wyeliminowało”.

Rentowność przedsiębiorstw zapewniających opiekę nad 
dziećmi do lat 3 była przez badanych oceniana negatywnie, 
twierdzili oni, że bez dofinansowania nie mają one szans 
na rynku:

• „W większych miastach tak, mogą być rentowne, ale 
w mniejszych miejscowościach i na wsiach chyba jest 
kiepsko”;

• „Według mnie po kilku miesiącach jest to opłacalne, ale 
raczej przy pomocy urzędu. Same, to bardzo ciężko”;

• „Nie są w stanie utrzymać się same, zwłaszcza na terenach 
wiejskich. Nie znam rodziców z takich miejscowości, 
którzy byliby skorzy do ponoszenia pełnych opłat zwią-
zanych z opieką nad dzieckiem”;

• „Nie są w stanie. Koszt prowadzenia tego typu działalności 
jest wysoki”.

Respondenci mieli podobną opinię na temat przedsiębiorstw 
oferujących opiekę nad dziećmi w wieku 3–6 lat. Zaznaczali 
jednak, że mają się one lepiej, gdyż w odróżnieniu od żłob-
ków, mogą one liczyć na dofinansowanie z budżetu gminy, 
są wobec nich stawiane mniejsze wymagania oraz uczęszcza 
do nich więcej dzieci. Porównując szanse na rynku placówek 
oferujących opiekę nad dziećmi do lat 3 oraz tych, które za-
pewniają ją dzieciom w wieku 3–6 lat, respondenci uznawali, 
że w lepszej sytuacji są przedsiębiorstwa oferujące opiekę 
nad dziećmi starszymi.

Badani mieli duży problem z odniesieniem się do wskaza-
nego jako kryterium dla pozyskania dofinansowania w ra-
mach Działania 6.4 ograniczenia rentowności z prowadzonej 
sprzedaży. Osoby, które wyraziły swoją opinię, uznawały, 
że kryterium jest albo niekorzystne, albo bezzasadne ze 
względu na niską rentowność przedsięwzięcia – nie spra-
wia różnicy.

Kilku respondentów uznało, że chciałoby rozszerzyć obec-
nie prowadzone przedsiębiorstwo o działalność związaną 
z opieką nad dziećmi albo otworzyć własną firmę zajmującą 
się wyłącznie opieką nad dziećmi:

• „Planuję coś komercyjnego pod kątem doraźnej opieki 
nad dziećmi, ale uzależnione jest to od otrzymania dofi-
nansowania i odnalezienia odpowiedniego lokalu”;

• „Obecnie mam sporo zapytań związanych z punktem 
czynnym 2 razy w tygodniu, organizującym zajęcia o dłu-
gości 3–6 godzin […]”;

• „Żłobek lub Klub Malucha, ale uzależnione jest to od 
otrzymania środków unijnych”;

• „Nie, chyba że znajdę jakiś projekt unijny umożliwiający 
mi wcielenie w życie takich planów. Bardziej chętnie za-
łożyłabym przedszkole aniżeli żłobek”.

Pomoc, jakiej oczekiwaliby przedsiębiorcy w zakresie otwie-
rania kolejnych placówek zapewniających opiekę nad dzieć-
mi, skupia się przede wszystkim na ich rzetelnym informo-
waniu oraz rozszerzeniu dofinansowania. Przedsiębiorcy 
oczekiwaliby także, by w ramach Działania 6.4 można było 
zakładać również przedszkola, a nie tylko żłobki. Respon-
denci wskazywali:

• „Spotkania indywidualne, od początku do końca prowa-
dzić osobę z dobrym pomysłem”;

• „[…] Najbardziej brakuje mi jednego, konkretnego źródła 
informującego o wszystkich dotacjach”;

• „Uważam, że brakuje nam przede wszystkim jasnych 
przepisów. Przykładowo osoby pracujące w sanepidzie 
same nie widzą dokładnie, jakie wymagania trzeba speł-
nić”;

• „Uważam, iż bardzo pomocne byłoby wprowadzenie 
innych, bardziej przejrzystych systemów finansowania. 
Dopłaty powinny być pewne i jasno określone, a nie uza-
leżnione od nastawienia i woli urzędników państwowych”;

• „Za pomocą dodatkowych dofinansowań, dopłat na wzbo-
gacanie wyposażenia, może nawet na monitoring”.

Rozmówcy w wywiadach ItI na pytanie, czy ewentualna 
placówka byłaby finansowana ze środków unijnych, odpo-
wiadali raczej twierdząco. Zwracali oni uwagę, że chętnie 
skorzystaliby z każdego dofinansowania, ponieważ bez niego 
trudno utrzymać tak kosztowną działalność, wymaga ona 
według nich, co najmniej takich samych dofinansowań, na 
jakie mogą liczyć przedszkola, a wskazane byłyby wyższe.

Respondenci byli ostrożni w ocenie popytu na usługi związa-
ne z opieką nad dziećmi w perspektywie najbliższych 5 lat. 
Wskazywali na to, że placówek jest faktycznie za mało, lecz 
z drugiej strony – że są one na tyle drogie, że większość 
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rodzin nie stać na to, by oddać swoje dziecko pod ich opiekę. 
Na ten temat badani wypowiadali się następująco:

• „Na terenach wiejskich, pomimo że uważam, że obecnie 
mamy trudną sytuację demograficzną, sytuacja nie po-
winna się pogorszyć, ale na pewno nie będzie wzrastać, 
raczej utrzyma się wszystko na stałym poziomie”;

• „Podobno obecna sytuacja, zwłaszcza demograficzna, nie 
jest najlepsza, ale w miejscu, gdzie mieszkam, zapotrze-
bowanie jest bardzo duże. Ponadto uważam, że popyt 
będzie rósł, pytanie tylko, czy rodziców będzie na to 
stać…”;

• „W większych miastach popyt będzie, a w mniejszych, to 
sam nie wiem, chyba ciężko […]. Sytuacja demograficzna 
nie jest dobra, ale na rynku pracy sytuacja jest taka, że 
ludzie muszą się kurczowo trzymać swoich prac, bo nie 
jest dobrze, a to może ich zmusić do posyłania dzieci do 
żłobków i przedszkoli”;

• „Będzie malał, maleje dzietność rodzin, coraz mniej ludzi 
stać na dziecko”;

• „Mogę się wypowiadać w odniesieniu do terenów wiej-
skich, a na nich sytuacja raczej nie zachęca do otwierania 
takich placówek”;

Przyczyn braku zainteresowania przedsiębiorców zakła-
daniem działalności związanej z zapewnieniem opieki nad 
dziećmi do 3 lat respondenci upatrywali przede wszystkim 
w nadmiernej biurokratyzacji, braku jasnych informacji oraz 
wsparcia dla osób młodych, chcących założyć taką działal-
ność.

Zainteresowanie wsparciem w ramach Działania 6.4 moż-
na byłoby, zdaniem badanych, rozbudzić przede wszyst-
kim poprzez kampanię informacyjno ‑reklamową, o której 
wspominali niemal wszyscy. Ponadto w opinii respondentów 
korzystna byłaby korekta kryteriów przyznawania wsparcia, 
przede wszystkim przez zmniejszenie kwoty wymaganego 
wkładu własnego oraz akceptację wkładu niepieniężnego.

3.2.3. Osoby prowadzące żłobki

W grupie respondentów ItI żadna z ankietowanych osób 
prowadzących żłobki nie korzystała z dofinansowania ze 
środków unijnych. Respondenci tłumaczyli ten fakt zbyt 
skomplikowaną procedurą pozyskiwania środków, brakiem 
odpowiednich dla nich projektów oraz czasu na ich szukanie, 
a także niewystarczającą ilością środków własnych.

Badani oceniali swoją wiedzę na temat możliwości otrzy-
mania dofinansowania w ramach Działania 6.4 jako niewy-
starczającą. Wskazywali jednak na problem w postaci zbyt 

wysokiej kwoty wymaganego wkładu własnego oraz tego, 
że minimalna kwota wsparcia, o jakie można się ubiegać, po-
winna zostać obniżona. Respondenci mówili między innymi:

• „Nietrafiony pomysł, bo dla ludzi, którzy już mają pie-
niądze, a jak mają pieniądze, to nie zakładają żłobków”;

• „[…] Minimalna kwota wsparcia powinna być obniżona 
[…], ja np. potrzebuję dofinansowania na plac zabaw – 
ok. 20–30 tys.”;

• „Wystarczająca pomoc. Wiadomo, że zawsze chciałoby 
się więcej, ale i tyle jest dobrze”.

Jeśli chodzi o kryteria, które należy spełnić, by otrzymać do-
finansowanie, to negatywnie przez rozmówców z tej grupy 
została oceniona kwestia wkładu własnego oraz wymagań 
lokalowych.

Respondenci negatywnie oceniali także rentowność żłobków, 
przede wszystkim ze względu na brak takich dofinansowań, 
na jakie mogą liczyć przedszkola:

• „Żłobek jest absolutnie nierentowny bez dofinansowania. 
Jeśli bym nie miała przedszkola, to bym go zamknęła. 
Jedynym powodem, dla którego go trzymam, jest to, że 
jest to swoista baza dla przedszkola”;

• „takie jednostki same się nie utrzymają. Mało tego, żłobki 
mają o wiele gorszą sytuację niż przedszkola, gdyż dofi-
nansowanie z urzędu na jedno dziecko w żłobku to jest 
100 zł, a w przedszkolu 300”;

• „Nie, gdyż prywatne żłobki są bardzo drogie w porów-
naniu z publicznymi i ciągle muszą walczyć o dotacje, nie 
to co przedszkola”;

• „Strasznie kiepsko. Na 5 dzieci 1 opiekunka, a nie przyj-
dzie ona do pracy, jak zarobi najniższą krajową. Same 
koszty opiekunki, jedzenia itp. są wysokie. Jakbym dostała 
takie dotacje, jak przedszkola, to mój żłobek kosztowałby 
tyle, co publiczny”;

• „Oba przedsiębiorstwa potrzebują dofinansowania i po-
mocy, zarówno sprawujące opiekę nad młodszymi, jak 
i nad starszymi dziećmi. Przedsiębiorstwa zapewniające 
opiekę nad dziećmi do lat 3 są w o tyle trudnej sytuacji, 
że matki są często na urlopach macierzyńskich i same 
zajmują się dziećmi”.

Sytuacja przedszkoli na rynku jest dużo lepiej oceniana 
przez respondentów. Przytaczają oni takie argumenty, 
jak mniejsze wymagania im stawiane, przy jednoczesnych 
wyższych dotacjach oraz większym zainteresowaniu od-
biorców usług:
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• „Przedszkola mają o wiele lepszą sytuację – po 500 zł na 
każde dziecko. A ja na żłobek nic nie dostaję, przy czym 
u nich są mniejsze wymagania […]”;

• „Dzięki dopłatom nie jest najgorzej, bo ze żłobka wy-
chodzę na zero, czasem nawet dopłacałam”;

• „takie placówki również potrzebują wsparcia, jednakże 
w takim wypadku często jest więcej chętnych, gdyż matki 
wracają do pracy”;

• „Lepiej, gdyż otrzymują dotacje i to są dotacje niecelowe”;

• „Na pewno są w lepszej sytuacji niż żłobki, ze względu 
na większe dofinansowanie, ale bez dofinansowania nie 
mieliby szans”;

• „W o wiele lepszej sytuacji są placówki dla dzieci od 3 
do 6 lat – mniejsze wymagania, mniej opiekunów, duże 
dotacje itd.”.

Również w przypadku tej grupy badanych większość mia-
ła problem z oceną kryterium ograniczenia rentowności 
z prowadzonej działalności opieki nad dziećmi. Pojawiły się 
jednak opinie, że gdyby wsparcie było dobrze rozplanowane, 

to badanym nie przeszkadzałoby to kryterium, głównie ze 
względu na to, że trudno osiągnąć rentowność.

Badani chcieliby rozwijać swoją działalność, jednak najwięk-
szym problemem jest dla nich brak pieniędzy na ten cel oraz 
niepewność co do opłacalności takiego przedsięwzięcia:

• „Plany są, ale sama nie wiem, gdzie i jak się rozwijać. Co 
sprawdzam jakieś dotacje, to tylko dla milionerów”;

• „tak, planujemy rozwój placówki, ale tylko i wyłącznie 
ze środków unijnych”;

• „Mam takie myśli, ale wiąże się to z kosztami, a nie wiem, 
czy warto dalej wchodzić w żłobki, czy po prostu dbać 
o to, co się ma”;

• „tak, cały czas się zastanawiam nad nowym żłobkiem, ale 
jak nie będę mieć pieniędzy na bieżącą działalność i nie 
otrzymam pomocy, to nie wiadomo jak to będzie…”.

Ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie własnej działalności 
związanej z opieką nad dziećmi można, zdaniem responden-
tów, przede wszystkim przez dofinansowanie ich bieżącej 
działalności. Wskazywali oni, że przedszkola mogą już na coś 

Sytuacja przedszkoli na rynku została dużo lepiej oceniana przez uczestników badania. Fot. A. Gruszczyńska
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takiego liczyć i te placówki prawdopodobnie nie potrzebują 
większych ulg. Badani jednak chcieliby, by ich przedsiębior-
stwa mogły liczyć na co najmniej podobne wsparcie, jakie 
otrzymują placówki oferujące opiekę nad dziećmi starszymi. 
Pojawiły się także głosy na temat konieczności zmiany na-
stawienia ludzi do żłobków, obniżenia wymagań sanepidu 
oraz zwiększenia liczby szkoleń na temat możliwości do-
finansowania.

Respondenci przewidują, że w ciągu najbliższych 5 lat popyt 
na ich usługi będzie rósł, głównie ze względu na prognozy 
demograficzne oraz tendencję do „kurczowego trzymania 
się swojej pracy, jak już ktoś ją ma”. Zaznaczają jednocześnie, 
że zależy to również od lokalizacji placówki.

Samym Działaniem 6.4, zdaniem badanych, można ludzi za-
chęcić przede wszystkim poprzez wspomniane już udzielanie 
dofinansowania na bieżącą działalność żłobków. Koniecz-
ne w opinii respondentów jest także zwiększenie działań 
informacyjno ‑promocyjnych, a także zmniejszenie kwoty 
wkładu własnego:

• „Sądzę, że lepszym wyjściem byłoby stworzenie innych 
projektów, dla ludzi z mniejszą zasobnością portfela”;

• „Zmieniłabym poziom dofinansowania, bo 40% wkładu 
własnego to bardzo dużo i zwiększyłabym akcje rekla-
mowe”;

• „Środki powinny być dla normalnych ludzi, a nie dla mi-
lionerów”;

• „Brakuje szkoleń, konferencji, a przede wszystkim – rekla-
my. Raz dowiedziałam się o interesującej mnie konferencji, 
ale na tyle późno, że nie było możliwości nawet zapisania 
się. Reklama powinna być wzmożona przede wszystkim 
w Internecie”.

3.2.4. Osoby prowadzące przedszkola

W grupie rozmówców uczestniczących w badaniu tech-
niką ItI dwóch z respondentów skorzystało ze środków 
na otwarcie własnej działalności w ramach Działania 6.2. 
Pozostałe osoby prowadzące przedszkola w wywiadach ItI 
tłumaczyły, że nie znalazły projektu, który by im odpowiadał.

W tej grupie badanych duża liczba osób w ogóle nie słyszała 
o Działaniu 6.4. Po wyjaśnieniu przez osobę przeprowa-
dzającą wywiad, na czym to wsparcie polega, pojawiły się 
głosy, że: „nie brzmi to zachęcająco, szkoda, że musi być 
ten wkład własny”.

Inna osoba wyraziła ubolewanie nad faktem, że wsparcie 
to jest kierowane wyłącznie do osób, które chcą zakładać 
działalność związaną z opieką nad dziećmi do lat 3 i nie 

obejmuje ono przedszkoli. Ponadto pojawiła się także opinia, 
że wsparcie to warto by rozszerzyć o pomoc przy staraniu 
się o dofinansowanie.

Kryteria konkursowe dla Działania 6.4 w tej grupie badanych 
nie zostały ocenione dobrze. Są, według ankietowanych, 
przede wszystkim zbyt restrykcyjne, jak na kwotę dofinanso-
wania, o jaką można się ubiegać, oraz procent wymaganego 
wkładu własnego:

• „Moim zdaniem, kryteria są za wysokie, a przede wszyst-
kim zbyt rozbudowane. Wymagane jest tyle spraw formal-
nych i uzupełnienie takiej liczby dokumentów, że zwykły 
człowiek w tzw. międzyczasie nie jest fizycznie w stanie 
tego wykonać samodzielnie”;

• „Uważam, że kryteria lokalowe miałyby większy sens, 
gdyby kwota dofinansowania była wyższa. Jednakże uwa-
żam, że kryteria są dobre, oceniłabym na 4”.

Zdania na temat rentowności placówek zapewniających 
opiekę nad dziećmi do lat 3 były podzielone. Część uwa-
żała, że wszystko zależy od lokalizacji, ale ogólnie, są one 
w stanie się utrzymać, natomiast pozostałe osoby twier-
dziły, że bez dopłat z budżetu gminy nie mają one szans 
na rynku. Przykłady wypowiedzi na ten temat są nastę‑ 
pujące:

• „Sądzę, że tak. Musi być dobra lokalizacja i wysoki poziom 
usług, ale są w stanie się samodzielnie utrzymać”;

• „tak, uważam, że jest bardzo duże zainteresowanie i są 
w stanie same się utrzymać”;

• „Myślę, że tak, chociaż żłobki chyba nie są dotowane, 
żadnej pomocy finansowej ze strony urzędów, to utrudnia 
na pewno ich sytuację”;

• „takie przedsiębiorstwa, same, bez dopłat, nie mogą ist-
nieć. Chociaż oczywiście wszystko zależy od uposażenia 
rodziców”;

• „Bez wsparcia gminy byłoby to bardzo trudne. Może 
w mieście to wygląda lepiej, jednakże za miastem byłoby 
to niezwykle trudne. Jeżeli już, to bardzo skromnie”;

• „Uważam, iż żadna placówka tego typu nie ma szans 
sama się utrzymać z przychodów. Niezbędna jest pomoc 
miasta, unijna itp.”.

Podobnie, chociaż nieco lepiej, była oceniania przez roz-
mówców z tej grupy rentowność ośrodków zapewniających 
opiekę nad dziećmi w wieku 3–6 lat. Respondenci wskazywali 
na to, że jest im łatwiej, w głównej mierze ze względu na 
dofinansowanie, którym są obejmowane:
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• „Mam wsparcie z urzędu, bez niego placówka nie miałaby 
racji bytu. Bez wsparcia urzędu koszt dla rodziców na 
jedno dziecko mógłby wynieść nawet ponad 1000 zł”;

• „Ze względu na dopłaty oraz nastawienie rodziców w lep-
szej sytuacji są przedszkola”;

• „te placówki są już w lepszej sytuacji, ale z powodu dopłat. 
Bez nich również nie dałyby sobie rady […]. Większe 
szanse mają placówki dla dzieci od 3 do 6 lat z powodu 
dopłat. Jednakże docelowo powinno być tak, jak na Za-
chodzie, gdzie taka opieka nad dzieckiem jest darmowa 
dla rodziców. Należy uświadamiać ludzi o potrzebach 
takich placówek”.

Respondenci bardzo negatywnie podeszli do kryterium ogra-
niczenia rentowności ze sprzedaży z prowadzonej dzia-
łalności. traktowali je jako „kolejny argument przeciwko” 
wzięciu dofinansowania:

• „Uważam, że jest to nieuczciwe. Inwestycje w dzieci są 
inwestycjami przyszłościowymi i im więcej pieniędzy, 
tym lepsze wyposażenie, tym lepsze osoby – dydaktycy 
i nie powinno się odbierać tych środków”;

• „Brzmi to jak kolejny powód przeciwko temu działaniu”;

• „Nie powinno być takiego kryterium, zachęca to do nie-
uczciwych praktyk […]”.

ta grupa badanych w zdecydowanej większości miała plany 
związane z rozwojem obecnie prowadzonej działalności. 
Jedna osoba rozważała otworzenie niepublicznej szkoły 
podstawowej, pozostałe myślały albo o kompleksowym 
podejściu do opieki nad dziećmi i rozszerzeniu działalności 
również o jej zapewnienie nad dziećmi do lat 3, albo nad 
otworzeniem kolejnego oddziału przedszkolnego. Jednak, 
jak badani dodawali, są to plany raczej na dalszą przyszłość.

Ułatwić przedsiębiorcom zakładanie własnej działalności 
związanej z opieką nad dziećmi do lat 6 można byłoby, 
zdaniem badanych, poprzez ukierunkowanie wsparcia do 
właściwej grupy osób oraz dotacje do prowadzonej działal-
ności. Również przepisy dotyczące prowadzenia tego typu 
działalności, ich zdaniem, wymagają korekty. Rozmówcy 
z tej grupy wypowiadali się w następujący sposób:

• „Skierować działania do studentów pedagogiki, tacy ludzie 
nie wiedzą, co dalej robić ze sobą, jakieś ukierunkowanie. 
Błędem jest to, że obecnie każdy, bez odpowiedniego 
wykształcenia, może otwierać takie działalności jako 
opiekun dzienny”;

• „Zmiana przepisów, gdyż wymagania są bardzo wysokie, 
zwłaszcza lokalowe”;

• „Żłobki, to na pewno dotacje, odciążenie rodziców. Na 
początek może mniejsze opłaty za pracowników, bo to 
są straszne koszty, które niszczą tę działalność”;

• „Dofinansowanie z  ministerstwa i  przepisy, przepisy 
i jeszcze raz przepisy, uczynienie ich bardziej przyjaz‑ 
nymi”.

Respondenci deklarowali, że chcieliby skorzystać z dofi-
nansowania na rozwój swojej działalności, lecz pomimo 
poszukiwań nie trafili na takie, które by im odpowiadało. 
Większość osób nie zastanawiała się nad tym, jaki poziom 
wsparcia można uznać za wystarczający, a jeden z badanych 
zasugerował 80% dofinansowanie jako takie, które dla niego 
byłoby odpowiednie.

Badani, analizując sytuację na rynku placówek zapewnia-
jących opiekę nad dziećmi, wskazywali, że sytuacja na 
rynku jest niekorzystna oraz rodzi się mało dzieci. Mówi-
li także o rosnącym popycie, ale także o coraz większej 
liczbie placówek, przez co uznawali, że w ciągu 5 lat nie 
powinno być dużych zmian w zainteresowaniu ich usłu‑ 
gami.

Głównymi barierami otwierania żłobków są, zdaniem ba-
danych z tej grupy, przede wszystkim wymagania formalne 
i lokalowe przed nimi stawiane oraz kwestie finansowe:

• „Istnieją tylko dwie bariery: biurokracja i finanse. Koszt 
utworzenia takiej placówki jest bardzo wysoki, a liczba 
przepisów, jakie należy spełnić, jest straszna”;

• „Wielką blokadą są wymagania stawiane żłobkom. Od-
powiedzialność jest bardzo duża i również nakład pracy 
jest niewspółmierny do osiąganych zysków”.

Zachęcić przedsiębiorców do aktywności w tym kierunku 
można, w opinii badanych, przede wszystkim poprzez do-
tacje do działalności oraz dofinansowanie:

• „Przede wszystkim większe wsparcie finansowe, łatwiej-
szy dostęp do funduszy i większa pomoc urzędów”;

• „Większe dotacje, pomoc unijna i na pewno dotacje ze 
strony urzędu”;

• „tak jak powiedziałam, żłobkom brak przede wszystkim 
dotacji takich jak dla przedszkoli”.

Respondenci byli zdania, że samym Działaniem 6.4 można 
zainteresować potencjalnych beneficjentów przede wszyst-
kim łatwiejszą dostępnością informacji, reklamą:

• „Informacja i jeszcze raz reklama. Osobiście dopiero teraz 
dowiedziałam się o takim projekcie”;
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• „Reklama przez Internet i gazety pedagogiczne, powin-
ny to być główne źródła informacji na takie tematy, ja 
w każdym razie tam szukam informacji”;

• „Wysyłając informacje mailowe odnośnie do programu, 
bo jak dotychczas nie miałam pojęcia o realizacji takich 
działań”;

• „Zainteresowanie moim zdaniem jest wystarczające. 
Szkoda, że te środki są tylko na opiekę nad dziećmi do 
lat 3 […] i jak już wspomniałam, przydałaby się pomoc 
w ubieganiu się o dofinansowanie”.

3.2.5. Osoby prowadzące inną działalność 
związaną z zapewnieniem opieki nad dziećmi 
w wieku 0–6 lat

Spośród respondentów badania ItI jeden z rozmówców 
prowadzących działalność związaną z zapewnieniem opieki 
nad dziećmi w wieku 0–6 lat korzystał ze wsparcia w ramach 
Działania 6.2. Przedsiębiorstwa pozostałych osób nie były 
dofinansowywane, ponieważ: „nie mogły odszukać nic dla 
siebie”. Badani wskazywali także na swoją niewiedzę jako 
przyczynę nieskorzystania z dofinansowania, a także nadmiar 
biurokracji z tym związanej.

Badani, oceniając wsparcie, narzekali przede wszystkim 
na kwestię wkładu własnego. Jedna osoba nie potrafiła go 
ocenić w związku z tym, że wcześniej o Działaniu 6.4 nie 
słyszała. W wywiadach ItI pojawiły się między innymi takie 
opinie na ten temat:

• „[…] trzeba dużo wyłożyć z własnej kieszeni. Bardziej 
odpowiadają mi projekty takie jak 6.2, tutaj nie odpowia-
dał mi aż tak wysoki poziom wkładu własnego”;

• „[…] Szkoda, że nie jest na zakup nieruchomości”;

• „Wsparcie należy poprawić, bo dostawało się w nim ok. 
60% dofinansowania, a to za mały udział procentowy. 
75% byłoby o wiele bardziej motywujące”.

Wszyscy badani z tej grupy byli zgodni co do tego, że przed-
siębiorstwa zapewniające opiekę nad dziećmi do lat 3 nie są 
w stanie się samodzielnie utrzymać i wymagają dofinanso-
wania. Wskazywano, że koszty związane z pobytem dziecka 
w żłobku są na tyle duże, że niewielki odsetek rodzin może 
sobie na to pozwolić:

• „Działalność taka wymaga dofinansowania, gdyż jest duża 
liczba rodziców, których nie stać na ponoszenie pełnych 
kosztów”;

• „Są nierentowne, na pewno nie są w stanie się utrzymać, 
głównie z faktu braku dopłat”;

• „[…] Koszty przewyższają przychody. Wydatek ok. 
1200–1500 zł/dziecko jest straszny”.

Przedszkola, zdaniem ankietowanych, są w lepszej sytuacji 
ze względu na dotacje, jakie otrzymują i to pozwala im na 
bycie rentownymi. Badani wyrażali następujące opinie na 
ten temat:

• „Przedszkola mają dotacje na pewno 500–600 zł/dziecko, 
to je stawia w lepszej pozycji”;

• „Przedszkola są w lepszej sytuacji, ponieważ żłobki mają 
rekrutację cały czas, a dzieci do przedszkoli idą we wrze-
śniu. to sprawia, że jest prościej”;

Co ciekawe, jedna osoba uznała, że w związku z większą 
konkurencją, pomimo dopłat, to przedszkola są w gorszej 
sytuacji:

• „ta działalność również wymaga dofinansowania ze wzglę-
du na dużo większą konkurencję na rynku. Moim zdaniem, 
w tym wypadku istnieje nawet większe zapotrzebowanie 
na dofinansowanie niż w poprzednim”.

Osoba ta wskazała, również jako jedyna, że w lepszej sytu-
acji na rynku są żłobki, właśnie ze względu na wspomnianą 
mniejszą konkurencję. Pozostali respondenci uznawali za 
bardziej opłacalną działalność, która zapewnia opiekę nad 
dziećmi w wieku 3–6 lat, przede wszystkim ze względu na 
dofinansowania z budżetu gmin.

Jeden z respondentów zadeklarował, że planuje otworzenie 
drugiej placówki, również klubu malucha. Pozostałe osoby 
nie widziały takiej potrzeby, jak jeden z badanych doprecy-
zował – „obecny poziom usług jest na wysokim poziomie, 
więc nie planujemy niczego zmieniać”.

Jeśli chodzi o sposoby pobudzenia zainteresowania przedsię-
biorców otwieraniem placówek zapewniających opiekę nad 
dziećmi do lat 6, pojawiły się głosy odnośnie do związanej 
z tym nadmiernej biurokratyzacji, konieczności zmniejszenia 
wymogów sanepidu, a także możliwości wsparcia poprzez 
zakup nieruchomości oraz przez dotacje. Respondenci ba-
dania z tej grupy wymieniali:

• „Umożliwić zakup nieruchomości bądź jej wybudowanie 
lub zakup działki, ziemi”;

• „Przede wszystkim redukcja przepisów, m.in. wymagań 
sanepidu w zakresie zaplecza kuchennego”;

• „Wsparcia teraz potrzebują placówki do lat 3, żłobki. 
Powinny być dotacje z gminy, to by wystarczyło”.
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Ankietowani w momencie przeprowadzania badania nie 
planowali korzystania z możliwości ubiegania się o dofinanso-
wanie placówki. Jako przyczyny podawali przede wszystkim 
nadmiar biurokracji wiążącej się z aplikowaniem o wsparcie, 
a także brak projektów, które by im odpowiadały.

Respondenci badania ItI, prowadzący działalność związaną 
z zapewnieniem opieki nad dziećmi w wieku 0–6 lat, do-
strzegali, że liczba placówek oferujących opiekę nad dziećmi 
jest obecnie niewystarczająca, jednak sytuację demograficzną 
oceniali jako raczej niekorzystną. Zauważali także, że proble-
mem są zarobki rodziców i to, że: „ludzi nie stać na żłobki”.

Zaproponowanie sposobów na zachęcenie przedsiębiorców 
do otwierania działalności związanej z opieką nad dziećmi do 
lat 3 przysporzyło badanym z tej grupy sporo problemów. 
Wskazywali, że muszą to być: „przede wszystkim osoby 
z powołaniem, ale jak je zachęcić?”. Zdaniem ankietowa-
nych, prowadzących działalność związaną z zapewnieniem 
opieki nad dziećmi w wieku 0–6 lat, do popularyzacji tego 
typu inicjatyw przyczyniłyby się dotacje, polepszenie ogól-
nej sytuacji gospodarczej, a także uproszczenie procedur 
i zmniejszenie wymogów dotyczących zakładania i prowa-
dzenia tej działalności:

• „Wszystko zależy od dochodów ludzi młodych, jeżeli oni 
będą mieli lepsze zarobki, wtedy sytuacja również będzie 
inna”;

• „Dotacje i jeszcze raz dotacje ze strony powiatu, chociaż-
by na podobnym poziomie jak przedszkola w zupełności 
by wystarczyły”;

• „Procedury, wymogi – zmniejszyć, urealnić. Może w tę 
stronę coś spróbować?”.

Zdaniem tych respondentów, zainteresowanie potencjal-
nych beneficjentów Działaniem 6.4 można byłoby wzbu-
dzić przede wszystkim przez szeroko zakrojoną kampanię 
informacyjno ‑promocyjną oraz działania konsultingowe. Je-
den z rozmówców uzupełnił te propozycje w następujący 
sposób: „Przydałaby się również zmiana całego projektu, nie 
wkład własny, a jednorazowa pomoc bezzwrotna”.

3.3. Wyniki badania metodą 
Indywidualnego Wywiadu Pogłębionego 
(IDI)

W ramach badania ewaluacyjnego przeprowadzono dwa 
wywiady IDI z kluczowymi respondentami, tj. osobami, które 
złożyły wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 6.4 
MRPO 2007–2013. Rozmówcy w wywiadach pogłębionych 
zgodnie oceniali wysokość (kwotę) wsparcia w ramach Dzia-
łania 6.4 jako niewystarczającą. Jedna z tych osób uznała, że 

wysokość wsparcia jest odpowiednia w przypadku zakupu 
wyposażenia i adaptacji lokalu na cel prowadzenia usług 
opieki nad dziećmi, jednak w przypadku inwestycji w budo-
wę nowego budynku kwota dofinansowania jest zbyt niska.

Drugi rozmówca natomiast zaznaczył, że warto rozważyć 
zmniejszenie kwoty koniecznego wkładu własnego, ponie-
waż 40% to za dużo w odniesieniu do projektów wiążących 
się z ogromnymi kosztami. Jednocześnie dodał, że gdyby 
nie tego typu wsparcie, to: „nie opłacałoby się otwierać”.

Oboje respondenci uznali, że jest stanowczo za dużo for-
malności i biurokracji związanej z ubieganiem się o dofi-
nansowanie.

• „Największym problemem we wszystkich tych projek-
tach jest po prostu stopień zbiurokratyzowania i tego, że 
jest namnożenie takich dokumentów, że czasami jeden 
blokuje dziesięć innych […]. Nie mam pewności, że jak 
będę działała zgodnie z instrukcją, to wszystko będzie na 
tip ‑top dograne […]. Nie jest problemem brak informacji, 
ale liczba dokumentów”.

Według ich opinii, dodatkowym problemem są krótkie 
terminy oraz: „brak elastyczności w komunikacji, brak wy-
rozumiałości, takiego zrozumienia, że nie jestem w stanie 
dostarczyć jakiegoś dokumentu z innego urzędu w 7 dni, 
bo nikt mi go nie wyda tak szybko. Projekt się zmienia, nie 
ma stałości i trzeba to uwzględniać”. Wskazano także, że: 
„czasami trudno jest urzędnikom przetłumaczyć fakt, że 
przez innych urzędników my nie możemy czegoś dostarczyć, 
że nie możemy się wyrobić z czymś na czas. Byliśmy już po-
sądzani, przy innym projekcie, o opieszałość w dostarczaniu 
dokumentów z tego powodu”.

Jeden z rozmówców wspomniał także o: „problemach z ge-
neratorem wniosków, który nie działał i w którym pół roku 
po uruchomieniu dalej widziałam te same błędy […], to 
pola nie działają, to coś tam jest nieaktywne. Dzwoniłam, 
informowałam, przepraszano za błędy – ja to rozumiem, to 
się zdarza […], czekałam cierpliwie. No i pojawiły się odpo-
wiednie wskaźniki, które należało wybierać, ja to zrobiłam, 
zgodnie z tym, co się pojawiło. Po czym dwa miesiące później 
dostałam wezwanie, że nie uwzględniłam kilku wskaźników, 
które trzeba było uwzględnić, a ich po prostu nie było na 
tej liście, więc znowu musiałam się tłumaczyć… Ale tak to 
miło wspominam prace nad wnioskiem”.

Kryteria przyjęte w konkursach na projekty w Działaniu 6.4 
MRPO 2007–2013 były oceniane zarówno jako restrykcyj-
ne (ale konieczne ze względu na typ działalności związany 
z opieką nad małymi dziećmi), jak i „nieprzewidywalne”. 
Autor tej drugiej opinii wskazywał, że: „jeżeli ktoś się nie zna 
na przepisach, to brak wyłuszczenia wymogów jest prze-
szkodą. Nie wiadomo wielu rzeczy na etapie tworzenia 
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wniosku i można się zdziwić”. Druga osoba zaznaczyła, że 
plusem była bardzo duża czytelność dokumentacji konkur-
sowej Działania 6.4.

Jeden z respondentów uznał, że bez dofinansowania pro-
wadzenie żłobków jest nieopłacalne i bez niego nie są one 
w stanie się utrzymać. Drugi z rozmówców uzależnił ren-
towność tego typu przedsiębiorstwa od grupy docelowej, 
do której usługi będą skierowane. Według niego, brak miejsc 
można zauważyć w żłobkach publicznych, nie prywatnych, 
ponieważ: „żłobek jest dużym kosztem i biedniejszych ludzi 
na to nie stać”. Opłacalne są więc według niego tylko te, 
które oferują wysoką jakość usług, wyróżniają się na rynku 
i są skierowane do zamożniejszej grupy ludzi.

Porównując rentowność przedsiębiorstw zapewniających 
opiekę nad dziećmi do lat 3 oraz w wieku 3–6 lat, respon-
denci przywoływali różne argumenty. Jeden z badanych ujął 
to w taki sposób:

• „trudno określić. Żłobki – mało popularne, bo ludzie 
wolą zostawiać małe dzieci z kimś zaufanym, nie obcą 
osobą. Ale zaufanie też wzrasta […]. Przedszkole nato-
miast gwarantuje lepszy rozwój dziecka. Mają one więcej 
chętnych”.

Druga osoba uznała natomiast, że istnieje ogromne zapo-
trzebowanie na oba typy placówek. Statystycznie mniejszą 
popularność żłobków tłumaczyła ona tym, że brakuje dobrze 
prosperujących żłobków, oferujących wysoką jakość usług, 
mających monitoring, profesjonalną kadrę, nowoczesne za-
plecze, stąd mniejsze zainteresowanie nimi na rynku usług 
opieki nad dziećmi. Zwróciła ona także uwagę na wiele do-
niesień mediów o złej opiece w żłobkach, co przyczynia się 
do mniejszego zaufania społecznego wobec tych placówek.

Kryterium ograniczenia rentowności prowadzonej działalno-
ści to, zdaniem respondentów wywiadów IDI, „wyjątkowo 
nietrafiony pomysł” w zapisach dotyczących Działania 6.4 
MRPO. Zwracali oni przede wszystkim uwagę na to, że: 
„istotą przedsiębiorstwa jest zarabianie” oraz że wprowa-
dzenie tego kryterium „może odstraszać”:

• „to zaprzecza idei dofinansowania, ludzie będą kombi-
nować, nie przyjmując po prostu większej liczby dzieci, 
w ten sposób ograniczając swoje dochody”;

• „Projekt i tak związuje na kilka lat bardzo restrykcyjnie, 
więc jest to bez sensu, chociaż mało któremu przedsię-
biorstwu powodzi się na tyle dobrze”.

Respondenci zwracali także uwagę na skomplikowaną 
procedurę rozliczenia projektów – kwestionowanie ich 
wydatków i konieczność składania dodatkowych wyja-
śnień dotyczących poniesionych kosztów (jak stwierdzali: 

„nieraz zupełnie bezpodstawnie”). Jedna osoba zaznacza-
ła, że jej wydatki były negowane przez brak znajomości 
odpowiednich ustaw i przepisów ze strony urzędników 
(wymagań przeciwpożarowych oraz sanepidu). Jak mó-
wiła: „na tym projekcie nie można zaoszczędzić, bo zaraz 
przyjdzie strażak i mi nie dopuści do użytku, bo coś nie 
spełnia przepisów”. Sugerowała ona także, że źródłem 
tych problemów może być brak znajomości szczegółowych 
przepisów, do których odnosi się tzw. ustawa żłobkowa 
przez urzędników; respondentka uznała, że w przepisach 
tych: „wszystko było opisane i można było znaleźć, dlaczego 
konieczne jest użycie takiego, a nie innego rodzaju farb 
itp.”, natomiast takiej wiedzy nie mieli urzędnicy, z którymi 
miała styczność.

Druga osoba zaznaczała, że podczas rozliczania wydatków 
zrozumiałe jest wymaganie dodatkowych wyjaśnień, jeśli 
chodzi o większe wydatki, jednak w przypadku mniejszych 
kwot, na przykład cen zabawek, było to uciążliwe:

• „[…] to było straszne. Urząd tutaj poszedł trochę za 
bardzo w sprawdzanie nas i kontrolowanie, czy faktycznie 
ten kocyk to kosztował 30 zł, czy przypadkiem nie 25 
[…]. Miałam trochę żal do urzędu, że muszę nad tym 
siedzieć, bo wydawało mi się to dosyć oczywiste, że te 
ceny nie są przekłamane”.

Respondenci w wywiadach pogłębionych wskazywali na to, 
że popyt na usługi placówek zapewniających opiekę nad 
dziećmi w wieku 0–3 lat będzie w ciągu kilku najbliższych lat 
wzrastał i argumentowali to faktem występowania dodatnie-
go przyrostu naturalnego. Jedna z osób dodała, że wpływ na 
to mają także kolejne udogodnienia dla matek wprowadzane 
przez rząd („matki I, II, III kwartału, becikowe itp.”).

Badani uznali, że zachęcić przedsiębiorców do prowadzenia 
działalności oferującej usługi opieki nad dziećmi do lat 3 
można poprzez kampanie informacyjne, proponowanie 
wsparcia lokalowego, a także zmniejszenie minimalnej kwoty 
dofinansowania. Barierami w tym względzie są natomiast 
ich zdaniem:

• Niewiedza przedsiębiorców na temat możliwości otrzy-
mania dofinansowania, a także restrykcje związane z pro-
wadzeniem działalności, wyższy stopień odpowiedzial-
ności niż w przypadku innej działalności;

• Problemy ze znalezieniem odpowiedniej nieruchomo-
ści, spełnienie kryteriów konkursowych, biurokratyza-
cja procedur (duża liczba dokumentów i wymogów do 
spełnienia), a także zbyt krótkie terminy.

Ponadto jeden z  rozmówców zasugerował, że bardzo 
ograniczającym zapisem w ramach Działania 6.4 jest brak 
możliwości pobrania zaliczek na poczet realizacji projektu.
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3.4. Wyniki badania z wykorzystaniem 
ankiet internetowych CAWI

W badaniu ewaluacyjnym rozesłano formularz ankiety inter-
netowej do wszystkich niepublicznych placówek, świadczą-
cych usługi opieki nad dziećmi do lat 6 z terenu wojewódz-
twa małopolskiego, które znajdowały się w spisie Panoramy 
Firm oraz posiadały adres e ‑mailowy. Zgodnie z założeniami 
badania otrzymano 50 wypełnionych kwestionariuszy an-
kietowych.

W grupie respondentów badania ankietowego techniką 
CAWI zdecydowaną większość (92%) stanowiły kobiety, co 
odzwierciedla specyfikę zatrudnienia w tego typu działalno-
ści, w której pracuje więcej kobiet niż mężczyzn (Wykres 1).

wykres 1. Rozkład płci respondentów (cAwI)

kobieta (92%)

mężczyzna (8%)

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Ankietowani prowadzili niepubliczne przedszkola (51% 
wskazań), niepubliczne żłobki (32%) oraz inną działalność 
związaną z zapewnianiem opieki nad dziećmi do lat 6 (30%) 
(Wykres 2).

wykres 2. Rozkład odpowiedzi na pytanie o działalność, jaką pro-
wadzi respondent (cAwI)
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Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Respondenci ci najczęściej prowadzili swoją działalność 1–5 
lat (73% odpowiedzi), a 3% badanych miało ponad 10‑letnie 
doświadczenie w tej dziedzinie (Wykres 3).

wykres 3. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Od ilu lat prowadzi Pan /i  
działalność zapewniającą opieką nad dziećmi w wieku 0–6 lat?”  
(cAwI)

Powyżej 10 lat (3%)

Od 5 do 10 lat (13%)

Od roku do 5 lat (73%)

Poniżej roku (11%)

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Duża grupa badanych nie potrafiła ocenić, czy ich wiedza 
na temat dofinansowań z funduszy europejskich jest dobra, 
czy nie (27% respondentów wybrało odpowiedź „trudno 
powiedzieć”). 35% ankietowanych oceniło ją jako dobrą, 
14% jako bardzo dobrą, 19% uznało, że jest ona raczej zła, 
a 5% wybrało odpowiedź „bardzo źle” (Wykres 4).

wykres 4. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Jak ocenia Pan/i swoją 
wiedzę na temat możliwych form dofinansowania działalności z fun-
duszy europejskich?” (cAwI)

Bardzo źle (5%)

Raczej źle (19%)

Trudno powiedzieć (27%)

Raczej dobrze (35%)

Bardzo dobrze (14%)

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.
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Na pytanie o zdanie respondentów na temat rentowno-
ści prowadzenia przedsiębiorstwa oferującego opiekę nad 
dziećmi do lat 6 na przestrzeni najbliższych kilku lat odpowia-
dano, że pozostanie ona na podobnym poziomie lub będzie 
nieco mniej opłacalna (po 38% wskazań). 19% badanych 
uznało, że będzie ona nieco bardziej rentowna. Działalność 
tę, jako zdecydowanie bardziej opłacalną w przyszłości, widzi 
jedynie 5% badanych. Nikt z ankietowanych nie zaznaczył 
odpowiedzi „będzie zdecydowanie nieopłacalna” (Wykres 5).

wykres 5. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „ Jak w Pana/i opinii bę-
dzie się w przyszłych latach kształtowała rentowność (opłacalność) 
prowadzenia działalności zapewniającej opiekę nad dziećmi do lat 6 
w województwie małopolskim?” (cAwI)

Będzie nieco mniej opłacalna (38%)

Pozostanie na tym samym poziomie (38%)

Będzie nieco bardziej opłacalna (19%)

Będzie zdecydowanie bardziej opłacalna (5%)

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Badani byli niemal jednomyślni, porównując rentowność pla-
cówek oferujących opiekę nad dziećmi do lat 3 oraz w wieku 
3–6 lat: 68% z nich wskazało, że te zapewniające opiekę nad 
dziećmi w wieku 3–6 lat są bardziej rentowne. Jednocześnie 
tylko 3% ankietowanych zaznaczyło odpowiedź wskazu-
jącą na większą rentowność żłobków. 13% badanych nie 
potrafiło odpowiedzieć na to pytanie, a 16% stwierdziło, 
że ich opłacalność jest na podobnym poziomie (Wykres 6).

tylko 5% badanych skorzystało z możliwości dofinansowania 
swojej działalności.

Nieskorzystanie z funduszy europejskich badani tłumaczyli 
przede wszystkim nadmiarem formalności z tym związanych 
(51%). Ponadto przyznawali oni, że nie posiadają wystar-
czającej wiedzy na temat takiej możliwości (38%) lub nie 
spełniali kryteriów, na podstawie których wsparcie było 
przyznawane (30%) (Wykres 7).

W powyższym pytaniu wśród odpowiedzi „inne” (22%) 
respondenci wskazywali m.in. na następujące czynniki:

• „środki są głównie na nowe przedsięwzięcia. Kameralny 
żłobek nie spełnia kryteriów. Unia wspiera fabryki prze-
chowujące dzieci. Mały żłobek nie ma szans na wsparcie, 
a ja nie chcę żłobka na 50 dzieci, bo to nie sprzyja roz-
wojowi takich maluchów”;

• Brak środków na wymagany wkład własny;

• Brak zainteresowania tematem.

wykres 6. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Która placówka w Pana/i 
opinii jest najbardziej opłacalna?” (cAwI)

Trudno powiedzieć (13%)

Opłacalność obu kształtuje się na podobnym poziomie (16%)

Zapewniająca opiekę nad dziećmi w wieku 3-6 lat (68%)

Zapewniająca opiekę nad dziećmi do lat 3 (3%)

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

wykres 7. co było powodem nieskorzystania z możliwości dofinan-
sowania działalności? (cAwI)
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Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.
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Rozkład odpowiedzi na pytanie o to, czy respondenci planują 
skorzystać z funduszy europejskich był mniej więcej równy, 
za wyjątkiem zdecydowanie odmownego wskazania, któ-
re zaznaczyło 6% ankietowanych. Pozostałe odpowiedzi, 
sugerujące chęć pozyskania w przyszłości dofinansowania 
placówek oferujących opiekę nad dziećmi w wieku 0–6 lat 
uzyskały wyniki między 22 a 24% (Wykres 8).

wykres 8. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „czy planuje Pan/i w przy-
szłości skorzystać ze środków na dofinansowanie swojej działalności?” 
(cAwI)

Tak, dla działalności zapewniającej opiekę nad dziećmi 
w wieku 0-3 lat (24%)
Tak, dla działalności zapewniającej opiekę nad dziećmi 
w wieku 3-6 lat (22%)
Zarówno dla działalności zapewniającej opiekę nad dziećmi 
w wieku 0-3 lat, jak i 3-6 lat (24%)

Trudno powiedzieć (24%)

Nie planuję skorzystać ze środków na dofinansowanie 
działalności (6%)

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

wykres 9. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Jak Pana/i zdaniem 
można zachęcić przedsiębiorców do skorzystania z dofinansowania 
na założenie działalności zapewniającej opiekę nad dziećmi dla 
lat 3?” (cAwI)

Poprzez intensywniejszą kampanię informacyjno-promocyjną 
(19%)

Poprzez zwiększenie kwoty dofinansowania (8%)

Poprzez zmianę kryteriów przyznawania dofinansowania 
(38%)
Poprzez intensywniejszą działalność szkoleniowo-doradczą 
dla potencjalnych Beneficjentów (11%)

Inne (jakie?) (24%)

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Zachęcić przedsiębiorców do korzystania ze wsparcia 
w zakładaniu i rozwoju działalności związanej z opieką nad 
dziećmi do lat 6, zdaniem respondentów, można przede 
wszystkim poprzez zmianę kryteriów przyznawania dofi-
nansowania (38%). Ponadto wskazali oni na konieczność 
intensyfikacji działań informacyjno‑promocyjnych (19% od-
powiedzi). 24% respondentów wybrało odpowiedź „inne” 
(Wykres 9); w tym wypadku w ankiecie należało podać swoją 
propozycję i respondenci wskazywali, że powinno się zmniej-
szyć kwotę wkładu własnego oraz wprowadzić dopłaty takie 
jak w przedszkolach. Pojawiła się także propozycja udzielania 
100% dofinansowania, które pomogłoby firmom, będącym 
na granicy rentowności. Respondenci sugerowali też, by 
w ramach wsparcia można było otrzymać lokal.

W ankiecie przewidziano także miejsce na uwagi respon-
dentów, które mogły dotyczyć zarówno samego wsparcia, 
jak i ankiety. Pole to było nieobowiązkowe, respondenci 
podzielili się następującymi uwagami:

• „Działanie 6.4 jest przeznaczone dla osób, które już 
dysponują dużymi kwotami. tylko ktoś, mając 1,5 mln 
własnych środków, zakłada żłobek. Natomiast fabrykę 
Żłobek owszem, przy okazji prowadzenia swoich innych 
interesów i tak np. właściciel kilku restauracji sięga po 
te środki, bo jego córka ma kaprys mieć swój własny 
biznes. Żłobki powstałe z pasji i chęci pracy z dziećmi 
są dla Unii kiepskie, bo słabo zmieniają wskaźniki i sta-
tystyki. Ponadto trzeba odróżnić przedszkole od żłobka. 
Każde przedszkole ma zagwarantowaną dotację na dzieci, 
a Żłobek musi przetrwać z tego, co zarobi i później ktoś 
twierdzi, że Żłobek jest drogi, a jak ma nie być, skoro 
koszt utrzymania dziecka jest ok. 1 tys. zł i wszystko musi 
być pokryte z czesnego, a przedszkole ma połowę z tego 
dofinansowane”;

• „Możliwości, z którymi się spotkałam do tej pory, wyma-
gały zbyt dużego wkładu własnego lub pieniądze miały 
być w głównej mierze przeznaczone na rzeczy, których 
nie miałam w planie udoskonalać”;

• „Dlatego prowadzenie żłobków (opieka do 3 lat) szczegól-
nie niepublicznych będzie w przyszłości mało opłacalne, 
ponieważ nie mają obligatoryjnego dofinansowania jak 
przedszkola (a wiec opieka od 3–6 lat). Mam nadzie-
ję, iż ustawa zmieni się i pozwoli również prywatnym 
podmiotom starać się na dofinansowanie z programu 
‘Maluch’, który jest opłacalny, ponieważ dofinansowuje 
pobyt dzieci, a wiec koszt, jaki ponosi rodzic. Nie trzeba 
tutaj wkładu własnego, aby uzyskać pomoc. W przypadku 
Działania 6.4 bez obligatoryjnego dofinansowania gmin 
i przy wkładzie własnym przedsiębiorcy to mało atrak-
cyjne i opłacalne. Stąd też małe zainteresowanie. Sama 
uważam, iż prowadzenie żłobka to bardziej powołanie, 
misja niż możliwość jakiegokolwiek zarobku”;
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• „Żłobki i klubiki powstają w gminach, gdzie gmina daje 
dotację, brak jej powoduje nieopłacalność takiej działal-
ności (za 1000 zł można wynająć opiekunkę do dziecka)”;

• „Dopłaty, co z tego, jak wsparcie jest na otwieranie, skoro 
ledwo wystarcza na bieżącą działalność? to się nie kalku-
luje, lepiej te pieniądze z wkładu własnego zainwestować 
w coś innego”;

• „Z moich doświadczeń wynika, że wsparcie dla prywatne-
go przedsiębiorcy jest fikcją. Dofinansowywane są głównie 
gminy i jednostki samorządowe. Kryteria przyznawania 
dofinansowania są zazwyczaj absurdalne. Przedsiębiorcy 
rezygnują ze starania się o dotacje, bo wiedzą, że i tak 
nie dostaną”;

• „Byłam i jestem bardzo zainteresowana dofinansowaniem 
do swojej działalności – prowadzę klub malucha od roku 
i jeszcze potrzebuję niedużego wsparcia finansowego na 
rozwój działalności i poszerzenie wachlarza usług oraz 
reklamę. Mimo aktywnego poszukiwania projektu pod 
tego rodzaju działalność (od września 2012 roku) nie 
było niczego, z czego mogłabym skorzystać”.

3.5. Wyniki badania w ramach Panelu 
ekspertów

Panel ekspertów odbył się w 23.05.2013 r., a do udzia-
łu w nim zostały zaproszone trzy osoby, które posiadają 
wykształcenie pedagogiczne oraz zawodowo zajmują się 
zapewnianiem opieki nad dziećmi i mają wiedzę na temat 
funkcjonowania i zarządzania placówkami oferującymi tego 
typu usługi.

Przedstawiciel wykonawcy w trakcie spotkania panelowego 
zaprezentował ekspertom wyniki dotychczasowych badań: 
desk research, wywiadów pogłębionych (telefonicznych oraz 
osobistych) oraz ankiet internetowych. Uczestnikom Panelu 
zostały także zacytowane wybrane wypowiedzi respon-
dentów oraz wstępne wnioski z analiz. Następnie eksperci 
w toku dyskusji ustalali, jakie jeszcze okoliczności mogą być 
istotne dla wskazania przyczyn niskiego zainteresowania 
przedsiębiorców Działaniem 6.4 MRPO 2007–2013. Ich 
stwierdzenia zostały przedstawione w formie tabeli ana-
lizy PESt, zgodnie z którą wymieniane przez ekspertów 
poszczególne czynniki zostały podzielone na odpowied-
nie grupy – czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne 
i technologiczne/infrastrukturalne. Powyżej przedstawiono 
tabelę opracowaną podczas spotkaniu z ekspertami (ta-
bela 2. Analiza PESt przyczyn niskiego zainteresowania 
Działaniem 6.4.).

Uczestnicy Panelu ekspertów byli zgodni co do tego, że to 
przyczyny ekonomiczne zdecydowały o niskim zain-
teresowaniu przedsiębiorców dofinansowaniem w ra-
mach Działania 6.4 i to na nich należy się skupić.

Ustalono, że zdiagnozowane problemy dotyczą przede 
wszystkim zbyt niskiego poziomu wsparcia oferowanego 
w Działaniu 6.4. Rozwiązaniem tych trudności powinno być 
zmniejszenie wymaganego wkładu własnego, przynaj-
mniej do poziomu 15–25%.

Również brak dopłat lub niewystarczające dopłaty (w zależ-
ności od gminy) dla osób/podmiotów prowadzących placów-
ki opieki nad dziećmi, przy jednoczesnych bardzo wysokich 
wymaganiach i kosztach prowadzenia tej działalności mogą 
– zdaniem ekspertów – zniechęcać przedsiębiorców do 
podejmowania aktywności w tym kierunku. Wydaje się 

Tabela 2. Analiza PEST przyczyn niskiego zainteresowania Działaniem 6.4

Czynniki administracyjne Czynniki ekonomiczne

• Nadmiar dokumentów do wypełnienia, biurokracja;
• Polityka informacyjna urzędu;
• Liczba przepisów oraz norm (sanepid, straż pożarna, liczba 

opiekunek, kuchnia mleczna itd.) do spełnienia przy tego typu 
działalności.

• Strach przed wzięciem dofinansowania ze względu na obawę 
przed złym wydatkowaniem i związanymi z tym problemami;

• Konieczność wkładu własnego, brak środków na wkład własny 
na takim poziomie;

• Niskie zarobki, rodziców nie stać na ponoszenie wysokich 
opłat za żłobki, przez co trudno o ich rentowność;

• Brak dopłat, na które mogą liczyć przedszkola.

Czynniki społeczne Czynniki technologiczne/ infrastrukturalne

• Brak zaufania do instytucji żłobków;
• Niewiedza na temat aktualnej sytuacji demograficznej oraz 

prognoz;
• Brak zaufania do personelu.

• Przepisy związane ze żłobkami praktycznie uniemożliwiają 
przystosowanie jakiegoś budynku na potrzeby żłobka – brak 
odpowiednich lokali;

• Budowa odpowiedniego budynku może być lepszą alternatywą 
niż przystosowanie obecnych – kwota 800 tys. może być za 
niska.

Źródło: opracowanie własne.
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koniecznym wprowadzenie dofinansowania do bieżącej 
działalności żłobków, przynajmniej na początkowym etapie 
prowadzenia działalności, w kwocie przynajmniej takiej, jaka 
jest oferowana przedszkolom.

Ponadto brak zainteresowania wsparciem w ramach Działa-
nia 6.4 MRPO ze strony potencjalnych beneficjentów może 
wynikać z faktu, że ludzie nie czują się wystarczająco dobrze 
poinformowani o możliwościach finansowania działalności 
z funduszy europejskich. Działanie to jest niewystarczająco 
dobrze reklamowane. Zdaniem ekspertów, do przynajmniej 
części potencjalnie zainteresowanych osób można dotrzeć za 
pomocą przeprowadzania regularnych akcji mailingo-
wych, informujących o tego typu inicjatywach, a także 
poprzez udostępnienie tych informacji w widocznym 
miejscu w urzędzie gminy oraz w urzędach pracy. Ma-
ile można by rozsyłać do urzędów gmin, które następnie 
przekazywałyby te informacje odpowiednim placówkom na 
ich terenie (osobiście lub również za pośrednictwem maila) 
oraz wszystkim zainteresowanym osobom.

Strach przed nadmiarem wymaganej dokumentacji oraz 
problemy związane z przygotowaniem wniosku o dofinan-
sowanie projektu i dopełnianiem innych formalności są ko-
lejnym czynnikiem, mogącym, zdaniem ekspertów, zniechę-
cać przedsiębiorców do korzystania ze wsparcia w ramach 
Działania 6.4. Uczestnicy Panelu zaproponowali również, 
by rozwiązać to przez umożliwienie zainteresowanym 
spotkań z odpowiednim specjalistą, który ich „popro-
wadzi za rękę” przez proces ubiegania się o wspar-
cie i pisania wniosku oraz który wyjaśni kwestie sporne.

Eksperci dostrzegli także problem braku zaufania społe-
czeństwa do żłobków, strach matek przed zostawieniem 
tam dzieci, zwłaszcza w kontekście niepokojących doniesień 
mediów na ten temat. Rozwiązaniem tego problemu mo-
głaby być, ich zdaniem, kampania społeczna promująca 
żłobki, która miałaby zwiększyć zaufanie do tych placówek. 
Dzięki temu matki chętniej oddawałyby swoje dzieci pod 
opiekę tym ośrodkom, a nie traktowały tego jako ostateczną 
konieczność. Przedsiębiorcy po wzroście zaufania, jakim ob-
darzane są te placówki oraz ich popularności, sami zaczęliby, 
zdaniem ekspertek, interesować się dostarczeniem usług 
wysokiej jakości. Kampania zatem wpływałaby zarówno na 
popyt, jak i na podaż tych placówek.

Proponowane powyżej rozwiązania zostały podczas drugiej 
części Panelu poddane eksperckiej analizie SWOt, mającej na 
celu ustalenie ich mocnych oraz słabych stron, a także szans 
i zagrożeń z nimi związanych. Jest to technika, która ma na 
celu uporządkowanie zebranych informacji i jest stosowana 
przede wszystkim w ekonomii, np. przy analizie opłacalno-
ści wdrażania pewnych rozwiązań, czynników mogących 
decydować o powodzeniu danego projektu.

Propozycja 1:

• Zmniejszenie wymaganego wkładu własnego, zwiększenie 
dofinansowania przynajmniej do poziomu 75–85%:

Tabela 3. Analiza SwOT rekomendacji w postaci zmniejszenia 
wymaganego wkładu własnego.

Mocne strony Słabe strony

• Więcej osób mogących 
skorzystać ze wsparcia 
w ramach Działania 6.4.

• Wyższe koszty dofinan-
sowania, mniej placówek 
będzie mogło otrzymać 
dofinansowanie.

Szanse Zagrożenia

• Zwiększenie zaintereso-
wania wsparciem;

• Większa odwaga w podej-
mowaniu decyzji (mniejsze 
straty własnego kapitału);

• Większa szansa na akty-
wizację młodych ludzi, 
krótko po studiach, rozbu-
dzenie w nich przedsię-
biorczości.

• Niedocenianie wsparcia 
i niedbanie o przedsię-
biorstwo tak bardzo, jak 
w sytuacji, gdyby wymaga-
ło ono większego nakładu 
środków własnych.

Źródło: opracowanie własne.

Niewątpliwą korzyścią płynącą z wdrożenia tej rekomen-
dacji będzie zwiększenie liczby osób, które będą mogły 
skorzystać ze wsparcia oferowanego w Działaniu 6.4 MRPO 
2007–2013. Warto przypomnieć, że z indywidualnych wy-
wiadów telefonicznych wynikało, że właśnie wysoka kwota 
wkładu własnego była jedną z głównych przyczyn, z po-
wodu której respondenci nie decydowali się na złożenie 
wniosku o dofinansowanie. ta rekomendacja odpowiada 
więc na deklarowane przez badanych problemy. Wadą tego 
rozwiązania są wyższe koszty finansowania oraz związa-
na z tym mniejsza liczba placówek, które będzie można 
dofinansować. Jednak biorąc pod uwagę obecne bardzo 
niskie zainteresowanie dofinansowaniem oraz niewyko-
rzystywanie środków na nie przeznaczonych, kwestia ta 
traci na znaczeniu.

Zwiększenie procentowego udziału dofinansowania przed-
siębiorstwa wiąże się z szansą na to, że wsparcie będzie 
się cieszyło dużo większym zainteresowaniem. Umożliwi 
to także skorzystanie z niego osobom młodym, krótko po 
studiach, dla których było ono dotychczas zbyt kosztowne. 
Mniejszy udział własnego kapitału wiąże się także z większą 
odwagą potencjalnych beneficjentów, ponieważ ewentualne 
straty będą dla nich mniej dotkliwe. Jednocześnie konse-
kwencją może być jednak to, że niektóre osoby mogą nie 
doceniać środków, które zostaną im powierzone i nie dbać 
o przedsiębiorstwo tak bardzo, jak gdyby było ono sfinan-
sowane w pełni z ich środków.
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Wdrożenie tej rekomendacji zostało ocenione z jednej stro-
ny jako kluczowe w procesie rozbudzania zainteresowania 
Działaniem 6.4 wśród przedsiębiorców, z drugiej – należy 
mieć na uwadze, że za kwestię dopłat odpowiadają po-
szczególne samorządy gminne. Niemożliwym jest zatem jej 
bezpośrednie zastosowanie przez Instytucję Zarządzającą 
MRPO.

Propozycja 2:

• Wprowadzenie lub zwiększenie dopłat do wszystkich 
żłobków do poziomu wsparcia, na jakie mogą liczyć 
przedszkola:

Tabela 4. Analiza SwOT rekomendacji w postaci wprowadzenia 
dopłat dla żłobków.

Mocne strony Słabe strony

• Działalność stanie się 
opłacalna.

• Związane z tym zwiększe-
nie wydatków z budżetu 
gmin.

Szanse Zagrożenia

• Przedsiębiorcy zaczną po-
strzegać tę działalność jako 
rentowną na podobnym 
poziomie jak przedszkola, 
wspierane przez gminy;

• Zakładanie kolejnych od-
działów żłobkowych;

• Obecnie funkcjonujące 
jednostki będą miały szan-
sę na odłożenie funduszy 
na dalszy rozwój.

• Nadużycia z tym zwią-
zane, np. wykazywanie 
w raportach większej 
liczby dzieci, niż realnie 
w placówce przebywa.

Źródło: opracowanie własne.

Dzięki wprowadzeniu dopłat do żłobków w odpowied-
nich wysokościach przedsiębiorstwa te staną się rentow-
ne, a przez to – atrakcyjne dla inwestorów w podobnym 
stopniu, jak dużo chętniej zakładane przedszkola. Warto 
zwrócić uwagę, że respondenci właśnie z powodu braku 
odpowiednich dopłat do działalności związanej z opieką 
nad dziećmi do lat 3 nie decydują się na otwieranie tego 
typu placówek. Wprowadzenie dopłat może przyczynić 
się do powstawania większej liczby żłobków oraz rozwoju 
istniejących obecnie.

Wadą takiego rozwiązania są koszty, jakie ono za sobą nie-
sie. Ponadto istnieje ryzyko, że niektórzy przedsiębiorcy 
mogą próbować wykorzystywać w nieuczciwy sposób fakt 
istnienia takich dopłat, jednak wprowadzenie odpowiedniego 
systemu raportowania i kontroli tych placówek powinno 
zminimalizować to zagrożenie.

Wprowadzenie dofinansowania do żłobków jest bardzo 
istotnym czynnikiem, który mógłby motywować do zakła-
dania tego typu przedsiębiorstw. Potwierdzają to zarówno 

eksperci, biorący udział w panelu, jaki i respondenci badań 
IDI oraz CAWI.

Propozycja 3:

• Prowadzenie szeroko zakrojonej kampanii promocyjno‑
‑informacyjnej dotyczącej Działania 6.4, m.in. poprzez wy-
syłanie maili do gmin z informacją o możliwości ubiegania 
się o wsparcie lub bezpośrednio do placówek, umiesz-
czanie odpowiednich informacji w urzędzie gminy oraz 
w urzędzie pracy itp.

Tabela 5. Analiza SwOT rekomendacji w postaci zwiększenia inten-
sywności działań informacyjno-promocyjnych Działania 6.4

Mocne strony Słabe strony

• Niski koszt;
• Dotarcie z informacją do 

dużej liczby placówek, 
które mogą chcieć ubiegać 
się o wsparcie.

• Czas, który trzeba 
poświęcić na redakcję 
oraz upowszechnienie 
informacji.

Szanse Zagrożenia

• Zwiększenie kręgu 
osób poinformowanych 
o wsparciu zwiększa 
szanse na to, że ktoś 
zdecyduje się na złożenie 
wniosku.

• Ryzyko zainteresowania 
ze strony osób przypadko-
wych, które nie posiadają 
odpowiedniej wiedzy na 
temat prowadzenia tego 
typu przedsiębiorstwa.

Źródło: opracowanie własne.

Powodem niekorzystania przez potencjalnie zainteresowane 
osoby ze wsparcia w ramach Działalnie 6.4 może być także 
brak wiedzy o możliwości ubiegania się o takie dofinansowa-
nie. Regularne wysyłanie maili do zainteresowanych instytucji 
oraz umieszczanie informacji w odpowiednich urzędach 
może zmienić ten stan rzeczy.

Propozycja 4:

• Wprowadzenie dyżurów specjalisty, który będzie udzielał 
informacji na temat Działania 6.4, kwestii związanych 
z dokumentacją itp.

Tabela 6. Analiza SwOT rekomendacji w postaci wprowadzenia 
dyżurów specjalisty ds. Działania 6.4

Mocne strony Słabe strony

• Zwiększenie pewności 
działania i kreatywności 
potencjalnych benefi-
cjentów dzięki poczuciu, 
że istnieje możliwość 
zasięgnięcia fachowej opi-
nii i otrzymania pomocy 
w opracowaniu dokumen-
tacji.

• Koszty związane z wy-
nagrodzeniem osoby 
pełniącej tę funkcję.
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Szanse Zagrożenia

• Doprowadzenie planów 
do realizacji, powodzenie 
przedsięwzięcia, sukces;

• Powstawanie ciekawszych 
projektów;

• Dzięki punktowi, gdzie 
każdy będzie mógł uzy-
skać bardziej szczegółowe 
informacje – potencjalnie 
większe zainteresowanie 
Działaniem 6.4;

• Lepsze wykorzystanie 
dofinansowania;

• Uniknięcie konieczności 
odrzucania potencjalnie 
dobrych projektów z po-
wodu niedopilnowania 
jakiejś formalności.

• Poczucie „bycia wyręcza-
nym” może przyczynić się 
do utraty przez przedsię-
biorców zainteresowania 
projektem;

• Zainteresowanie pro-
jektem osób, które nie 
mają predyspozycji do 
prowadzenia tego typu 
działalności.

Źródło: opracowanie własne.

Wprowadzenie dyżurów specjalisty, który wyjaśniałby 
kwestie budzące wątpliwości potencjalnych beneficjentów 
Działania 6.4, zminimalizuje ryzyko odrzucania z przyczyn 
formalnych projektów, które mają duży potencjał. Spe-
cjalista ponadto nakierowywałby pomysły i zamierzenia 
zainteresowanego, mówiąc, co jest realne, a co nie. to 
z kolei zwiększyłoby pewność działania danego przedsię-
biorcy. Jednocześnie udzielanie bezpośrednich informacji 
wiąże się z szansą większego zainteresowania projektem. 
Zmniejsza to także ryzyko rezygnacji jakiejś osoby z powodu 
zniechęcenia z powodu skomplikowanych procedur i nad-
miernej ilości dokumentacji. Dzięki temu złożone projekty, 
przez odpowiednie nakierowanie, mogłyby być ciekawsze 
i w największym stopniu wykorzystać przysługujące im do-
finansowanie.

Rozwiązanie to wiąże się jednak z kosztami wynagrodze-
nia osoby, która miałaby takie dyżury pełnić i jest to nie-
wątpliwie wada tej propozycji. trzeba także uwzględnić 
zagrożenie zrzucania odpowiedzialności za projekt na tego 
specjalistę, utratę zainteresowania szczegółami przez da-
nego przedsiębiorcę. Należałoby w związku z tym uczulić 
konsultanta, by skupiał się na doradztwie, udzielaniu infor-
macji, a w żadnym wypadku nie wyręczał danej osoby z jej 
obowiązków. Ponadto pewne zagrożenie może stanowić 
fakt, że dzięki tak zaawansowanemu doradztwu projek-
tem prawdopodobnie zainteresują się osoby, które nie 
mają potencjału do prowadzenia tego typu działalności. 
to w perspektywie może przyczynić się do powstawania 
placówek, które oferowałyby słabą jakość usług, co z kolei 
mogłoby spowodować obniżenie zaufania społecznego do 
żłobków. Zagrożenie to jednak, zdaniem ekspertów, nie 
jest wysokie.

Propozycja 5:

• Kampania społeczna, promująca aktywizację zawodową 
kobiet oraz żłobki i inne placówki zapewniające opiekę 
nad dziećmi do lat 3, mająca na celu zwiększenie zaufania 
społecznego do tego typu ośrodków, zainteresowania 
nimi, a w konsekwencji – stymulująca popyt oraz podaż.

Tabela 7. Analiza SwOT rekomendacji w postaci kampanii społecz-
nej promującej żłobki.

Mocne strony Słabe strony

• Poprawa wizerunku 
żłobków;

• Długofalowe efekty.

• Duży koszt, w znaczący 
sposób zmniejszający pulę 
środków przeznaczonych 
na Działalnie 6.4.;

• Efekty będą odłożone 
w cza sie.

Szanse Zagrożenia

• Wzrost popytu i podaży;
• Większe zainteresowanie 

przedsiębiorców otwiera-
niem tego typu działal-
ności

• Zainteresowanie pro-
jektem osób, które nie 
mają predyspozycji do 
prowadzenia tego typu 
działalności.

Źródło: opracowanie własne.

Mocną stroną tej rekomendacji jest to, że jej efekty w po-
staci poprawy wizerunku żłobków będą miały charakter 
długofalowy. Wiąże się ona jednak ze stosunkowo długim 
czasem oczekiwania na rezultaty oraz dużym kosztem, który 
w bardzo znaczącym stopniu uszczupli budżet środków prze-
znaczonych na Działanie 6.4. Prawidłowe przeprowadzenie 
kampanii generuje szansę na zmianę wizerunku żłobków, 
pokazanie ich zalet, a przez to – zwiększenie zainteresowania 
nimi, być może nawet gotowość zapłacenia większych kwot 
za pobyt dziecka w placówce oferującej wysoką jakość usług. 
to z kolei zachęci przedsiębiorców do zakładania kolejnych 
tego typu ośrodków. Wadą jednak jest to, że zainteresowanie 
to mogą przejawiać osoby, które nie posiadają odpowiednich 
umiejętności i wiedzy do prowadzenia żłobków, a w efekcie 
– ponownego zmniejszenia zbudowanego zaufania społecz-
nego. Należy też zaznaczyć, że bez wprowadzenia mody-
fikacji w czynnikach ekonomicznych, mających wpływ na 
niskie zainteresowanie przedsiębiorców zakładaniem tego 
typu działalności, powodzenie kampanii może stanąć pod 
znakiem zapytania.

4. Wnioski i rekomendacje

W toku analizy danych zebranych poprzez desk research, 
przeprowadzone telefoniczne, indywidualne wywiady po-
głębione oraz informacji pozyskanych za pośrednictwem 
ankiety internetowej, a także dzięki Panelowi ekspertów 
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ustalono, jakie mogą być przyczyny tak niskiego zaintere-
sowania Działaniem 6.4.

Problemy dotyczą przede wszystkim kwestii ekonomicz-
nych. Zbyt wysoki poziom wymaganego wkładu wła-
snego oraz brak odpowiednich dopłat do prowadzonej 
działalności (tj. podobnych do tych, na jakie mogą liczyć 
przedszkola) powoduje, że przedsiębiorcy rezygnują z zakła-
dania lub rozwoju przedsiębiorstwa zapewniającego opiekę 
nad dziećmi do lat 3. Wśród wszystkich grup badanych ta 
działalność jest postrzegana jako nieopłacalna bądź o bardzo 
niskim poziomie rentowności. Dużo lepiej pod tym wzglę-
dem wypadają przedsiębiorstwa oferujące usługę opieki 
nad dziećmi w wieku 3–6 lat, które dzięki dopłatom oraz 
mniejszym wymaganiom im stawianym są przez responden-
tów postrzegane jako bardziej opłacalne.

Respondenci mówili wprost, że bez dopłat do działalności 
nie ma mowy o zainteresowaniu przedsiębiorców zakła-
daniem żłobków i braniem dofinansowań na ich otwiera-
nie. Jednocześnie należy zaznaczyć, że ta kwestia nie leży 
w kompetencjach samorządu województwa.

Pojawiły się także pojedyncze głosy mówiące o tym, że 
minimalna kwota przyznawanego wsparcia powinna ulec 
obniżeniu, by osoby, które nie mają tak dużych potrzeb, 
również miały możliwość rozwijania swojej placówki.

Ponadto ankietowani sami częstokroć mówili o swojej 
niedostatecznej lub wręcz zerowej wiedzy na temat 
Działania 6.4. Osoby, które potencjalnie mogłyby być 
zainteresowane dofinansowaniem, nie składają wniosku, 
ponieważ nie mają świadomości, że istnieje możliwość 
wsparcia rozwoju ich przedsiębiorstwa ze środków unij-
nych. Również pośrednio z wypowiedzi respondentów 
można było wywnioskować o powierzchownej wiedzy na 
temat Działania 6.4. Sugerowali oni, że wsparcie powinno 
koncentrować się na kwestiach lokalowych, podczas gdy 
właśnie na tym się ono opiera. W obliczu tych faktów au-
torzy raportu sugerują zwiększenie intensywności działań 
informacyjno‑promocyjnych.

Graficzne przedstawienie związku przyczynowo‑skutko-
wego pomiędzy najważniejszymi (zdaniem zespołu badaw-
czego) czynnikami a efektem w postaci niskiego zaintereso-
wania Działaniem 6.4 oraz ogólnie – zakładaniem żłobków, 
obrazuje Rysunek 2.

Inną formą pomocy ekonomicznej, sugerowaną przez 
badanych, są dopłaty do kosztów osobowych (np. po-
krycie składek ZUS) przynajmniej na początku prowadze-
nia działalności, kiedy placówka dopiero zdobywa zaufanie 
społeczne i musi walczyć o utrzymanie się na rynku. Jest to 
ciekawa uwaga, sugerująca wartościowy sposób rozwią-
zania kwestii niedostatecznego dofinansowania tego typu 

instytucji. trzeba jednak mieć na uwadze, że w ramach Ma-
łopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego nie ma 
obecnie możliwości udzielania tego typu dofinansowania.

Rysunek 2. Analiza przyczynowo-skutkowa najważniejszych czynni-
ków mających wpływ na brak zainteresowania Działaniem 6.4
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Źródło: opracowanie własne.

Badani wskazywali także, że biurokracja związana 
z ubieganiem się o wsparcie jest dla nich czynnikiem 
zniechęcającym do aplikowania o środki w ramach 
Działania 6.4 MRPO 2007–2013. tę opinię podzielały 
także osoby, które złożyły wniosek o dofinansowanie. twier-
dziły one, że proces ten był na tyle skomplikowany i wymagał 
takiej liczby dokumentów, że istotnie można uznać to za 
czynnik zniechęcający. Odpowiedzią na ten problem może 
być ustanowienie przynajmniej raz w miesiącu dyżurów 
odpowiedniego specjalisty, który pełniłby rolę konsultanta, 
wyjaśniałby wątpliwości związane z ubieganiem się o wspar-
cie, wypełnianiem wniosku itp.

Jedna z osób, z którymi przeprowadzono indywidualny wy-
wiad pogłębiony (IDI) zasugerowała także, że problemem 
może być niedostateczna wiedza osób odpowiadają-
cych za ocenę wniosków na temat aktualnych przepi-
sów budowlanych oraz sanepidu, do których odwołuje 
się tzw. ustawa żłobkowa. Rozwiązaniem w tej sytuacji może 
być przeprowadzenie odpowiedniego szkolenia.

W trakcie indywidualnego wywiadu pogłębionego została 
także wyrażona negatywna opinia o generatorze wnio-
sków, w którym występowały błędy, co jeszcze bardziej 
komplikowało proces ubiegania się o wsparcie. Należałoby 
wprowadzić odpowiednie korekty do działania tej aplikacji 
w celu minimalizacji prawdopodobieństwa wystąpienia tego 
typu sytuacji.

Ponadto badani wykazywali częstokroć nieznajomość ak-
tualnej sytuacji demograficznej. twierdzili oni, że wystę-
puje niż, który nie sprzyja zakładaniu działalności w zakresie 
opieki nad dziećmi. Warto w związku z tym umieścić na stro-
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nach internetowych Działania 6.4 odpowiedniej informacji 
o wynikach badań demograficznych wraz z linkami do nich.

Warto także zwrócić uwagę na problem braku zaufania 
społeczeństwa do żłobków, które są traktowanenie tyle 
jako optymalne rozwiązanie, co raczej jako ostateczność. 
Rozwiązaniem mogłaby być kampania społeczna, która od-
mieniłaby negatywny wizerunek żłobków. Należy jednak 
wziąć pod uwagę, że rozwiązanie to wiąże się z dużymi 
kosztami, a efekty tego typu kampanii będą znacznie od-
roczone w czasie.

Analizując kryteria wyboru projektów, należy stwier-
dzić, że to nie ich kwestia zadecydowała o niskim 
zainteresowaniu potencjalnych beneficjentów Dzia-
łaniem 6.4. Respondenci biorący udział w badaniu (za-
równo metodą ItI, jaki i IDI) nie zgłaszali wątpliwości co 
do zasadności kryteriów wskazanych dla Działania 6.4, jak 
również nie wspominali o problemach związanych z ich speł-
nieniem. Jedynym kryterium, które w opinii badanych może 
powodować rezygnację z aplikowania o środki w ramach 
Działania 6.4, była wysokość wkładu własnego. Zdaniem 
respondentów wymaganie wniesienia przez beneficjenta 
40% wkładu własnego, przy wysokiej kwocie minimalnej 
proponowanego wsparcia (min. 100 000 zł), stanowi dla 
osób rozpoczynających tego typu działalność istotną barierę. 
Jakkolwiek zdarzały się negatywne opinie na temat kryterium 
dotyczącego ograniczenia rentowności; respondenci stwier-
dzali, że może ono zniechęcać zainteresowanych, jednocze-
śnie jednak rozmówcy zaznaczali, że trudno osiągnąć taki 
poziom rentowności, by kryterium to miało zastosowanie. 
Czynnikiem zniechęcającym przedsiębiorców do wnio-
skowania o dofinansowanie w ramach Działania 6.4 
była przede wszystkim kwestia wysokiego wkładu 
własnego w kontekście niskiej rentowności przedsię-
biorstwa. Jednocześnie autorzy raportu wskazują, że 
stosowanie kryterium ograniczenia rentowności ze 
sprzedaży może, w dalszej perspektywie, blokować 
rozwój dobrze prosperującej działalności i powsta-
wanie kolejnych miejsc w placówkach zapewniających 
opiekę nad dziećmi do lat 3. Dlatego należy rozważyć 
jego dalsze stosowanie.

W odniesieniu do wymagań konkursowych pojawiały się 
także głosy mówiące o tym, że zbyt restrykcyjne są wy-
magania co do lokalu, w którym miałaby być prowadzona 
opieka nad dziećmi. Ponieważ w kryteriach dotyczących 
naboru projektów nie ma żadnych ograniczeń/wymagań 
co do lokum, najwyraźniej respondenci mieli na myśli wy-
mogi lokalowe i sanitarne określone przez sanepid i straż 
pożarną (określone w ustawie, a więc nie związane z apli-
kowaniem o środki w ramach Działania 6.4). Nie pojawiały 

się natomiast w wypowiedziach respondentów uwagi do-
tyczące, określonego wymaganiami konkursowymi, pro-
gu kwalifikowania wydatków przeznaczonych na nabycie 
nieruchomości gruntowej, które mogą maksymalnie sta-
nowić 30% całkowitych wydatków kwalifikujących się do 
objęcia dofinansowaniem w ramach projektu. Jeśli chodzi 
o wskazywaną w kryteriach naboru projektów wysokość 
dofinansowania, respondenci badania IDI podkreślali, że 
maksymalna kwota dofinansowania – 800 000 zł jest zbyt 
niska, aby możliwe było zbudowanie nowych budynków 
przeznaczonych na żłobek lub klub malucha; przy czym 
z punktu widzenia potencjalnych beneficjentów wybudo-
wanie nowych budynków spełniających wymogi sanitarne 
i przepisy przeciwpożarowe jest często łatwiejsze niż ada-
ptowanie istniejących już pomieszczeń, często o innym prze-
znaczeniu. Z kolei respondenci w badaniu ItI wskazywali, 
że minimalna kwota dofinansowania również kształtuje się 
na zbyt wysokim poziomie, ponieważ podmioty, które już 
prowadzą działalność opieki nad dziećmi do lat 3, często 
potrzebowałyby wsparcia w mniejszym zakresie, na przykład 
na doposażenie i modernizację pomieszczeń, a konieczność 
poniesienia 40% kosztów z własnych środków powoduje, 
że przedsiębiorcy nie korzystają z możliwości pozyskania 
dofinansowania. Ze strony rozmówców nie padały natomiast 
uwagi krytyczne dotyczące: okresu realizacji projektów, 
trwałości projektu, komplementarności; jedynie pojawi-
ła się wypowiedź dotycząca umożliwienia kwalifikowania 
wydatków poniesionych przed rozpoczęciem projektu (co 
jest niemożliwe w żadnym programie współfinansowanym 
ze środków UE). Jeden respondent wskazywał, że nie ma 
zastrzeżeń do kryteriów, natomiast powinny być one jaśniej 
zdefiniowane.

Wdrożenie rekomendacji powinno zwiększyć zaintereso-
wanie projektem i przynieść efekt w postaci większej liczby 
wpływających wniosków o dofinansowanie. Jednakże, bio-
rąc pod uwagę stopień dotychczasowego zainteresowania 
wsparciem oraz kwotę wykorzystanych środków, autorzy 
raportu wątpią, by całościowe wykorzystanie alokacji prze-
znaczonej na Działanie 6.4 było realne. Należy zwrócić uwa-
gę przede wszystkim na krótki czas, jaki pozostał do końca 
realizacji programu. Jak do tej pory z przewidzianej na Dzia-
łanie 6.4 sumy 11 086 182,93 zł jest szansa na wykorzystanie 
909 097,34 zł (2 wnioski, które pozytywnie przeszły etap 
oceny formalnej), zatem poniżej 1/10 przeznaczonej kwoty.

Do dnia 30.04.2013 r. zostało złożonych 5 wniosków na 
łączną kwotę 2 565 876, 01 zł. W związku z tym nawet 
biorąc pod rozwagę możliwość przedłużenia konkursu, 
wydaje się mało prawdopodobne, by zainteresowanie 
wzrosło na tyle, by Działanie 6.4 wyczerpało całość 
przeznaczonej na nie alokacji.
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4.1. Tabela wniosków i rekomendacji

Tabela 8. Tabela wniosków i rekomendacji w zakresie Działania 6.4 – Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3.

Lp. Wniosek Rekomendacja Sposób wdrożenia 
rekomendacji

Adresat 
rekomendacji

Przewidywany 
termin realizacji 

rekomendacji
1. Najczęściej wskazywanym 

powodem nieskorzystania 
z dofinansowania w ramach 
Działania 6.4 jest zbyt wyso-
ki poziom wkładu własnego.

Zmniejszenie kwoty 
wkładu własnego.

Obniżenie procentowego 
udziału wymaganego wkładu 
własnego do 15–25%.

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Małopolskiego

IV kwartał 2013 r. – 
I kwartał 2014 r.

2. Respondenci – potencjalni 
beneficjenci Działania 6.4 nie 
postrzegają żłobków jako 
opłacalne, przynoszące zysk. 
ten stan rzeczy potwierdza-
ją opinie osób prowadzących 
żłobki, a także osób, które 
prowadzą zarówno żłobek, 
jak i przedszkole. Jako 
przyczynę dużo większej 
rentowności przedszkoli 
podają wysokie dopłaty do 
ich działalności, przy dużo 
mniejszych wymaganiach 
sanitarnych oraz kadrowych.

Wprowadzenie i/lub 
zwiększenie dopłat do 
żłobków.

Zwiększenie/wprowadzenie 
takiego poziomu dofinanso-
wania, na jakie mogą liczyć 
przedszkola.

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Małopolskiego

IV kwartał 2013 r. – 
I kwartał 2014 r.

3. Duża część respondentów 
nie była świadoma możliwo-
ści uzyskania dofinansowania 
w ramach Działania 6.4 
MRPO bądź ich wiedza na 
ten temat była niewielka.

Intensyfikacja dzia-
łań promocyjno‑
‑informacyjnych 
wsparcia ze środków 
Działania 6.4.

Przez respondentów zostały 
zasugerowane następujące 
sposoby promocji Działania 
6.4: mailing do placówek 
oferujących opiekę nad 
dziećmi w wieku 0–6 lat, in-
formacje w urzędzie gminy, 
w urzędzie pracy, działania 
reklamowe w Internecie.

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Małopolskiego

IV kwartał 2013 r. – 
I kwartał 2014 r.

4. Wysokość oferowanego 
wsparcia nie odpowiada 
potrzebom respondentów. 
Z jednej strony osoby, 
które złożyły już wniosek, 
sugerują, że maksymalna 
kwota wsparcia powinna być 
wyższa, ponieważ 800 tys. zł 
może być niewystarczają-
ce na budowę placówki. 
Z drugiej strony, częściej 
pojawiała się opinia, że 
minimalna kwota wsparcia 
powinna zostać obniżona, 
tak by osoby, które posia-
dają już własną placówkę, 
mogły dokonać w niej nieco 
mniejszych modyfikacji. 
Zdanie to podzielała także 
jedna z osób, z którymi 
przeprowadzono wywiad 
indywidualny.

Korekta minimalnej 
i maksymalnej kwoty 
oferowanego wsparcia.

Ustalenie minimalnej kwoty 
wsparcia na poziomie 
50–70 tys. zł (sugestia ta po-
jawiała się przede wszystkim 
w trakcie wywiadów ItI).

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Małopolskiego

IV kwartał 2013 r. – 
I kwartał 2014 r.
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Lp. Wniosek Rekomendacja Sposób wdrożenia 
rekomendacji

Adresat 
rekomendacji

Przewidywany 
termin realizacji 

rekomendacji
5. Potencjalni beneficjenci 

obawiają się trudności zwią-
zanych z przygotowaniem 
wniosku o dofinansowanie 
i niezbędnej dokumentacji; 
brakuje im informacji na 
temat tego, jak ubiegać się 
o wsparcie, co jest potrzeb-
ne, osoby (doradcy), która 
ich poprowadzi.

Umożliwienie kontaktu 
z osobą, która będzie 
udzielała informacji 
na temat możliwości 
otrzymania dofinan-
sowania działalności 
związanej z opieką nad 
dziećmi do lat 3.

Ustanowienie dyżurów 
kompetentnej w tej dziedzi-
nie osoby, która udzielałaby 
wszystkich niezbędnych 
informacji i wyjaśniałaby 
kwestie niezrozumiałe, 
a także pomagała w wypeł-
nianiu wniosków: 1–2 razy 
w miesiącu.

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Małopolskiego

IV kwartał 2013 r. – 
I kwartał 2014 r.

6. Część badanych nie miała 
świadomości na temat 
aktualnej, sprzyjającej zakła-
daniu działalności związanej 
z opieką nad dziećmi, sytu-
acji demograficznej.

Upowszechnienie 
wyników badań demo-
graficznych, wska-
zujących na dodatni 
przyrost naturalny oraz 
dodatnie saldo migracji 
w województwie 
małopolskim.

Umieszczenie na stronie 
internetowej odpowiedniej 
informacji (w zakładce doty-
czącej Działania 6.4)

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Małopolskiego

II kwartał 2013 r. – 
III kwartał 2013 r.

7. Problemem, który zasygna-
lizowało kilku badanych, są 
wysokie koszty osobowe, 
które na początku prowa-
dzenia działalności (dopóki 
nie zdobędzie ona zaufania 
społeczeństwa) znacznie 
przerastają możliwości 
placówki.

Odciążenie osób 
zakładających dzia-
łalność związaną 
z zapewnieniem opieki 
nad dziećmi do lat 3 
z ponoszenia kosztów 
osobowych, np. skła-
dek ZUS.

Częściowe lub całościowe 
pokrycie kosztów osobo-
wych (związanych ze skład-
kami ZUS) pracowników 
żłobków i podobnych pla-
cówek przez przynajmniej 
pierwszy rok prowadzenia 
działalności w ramach do-
finansowania oferowanego 
w Działaniu 6.4.

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Małopolskiego

IV kwartał 2013 r. – 
I kwartał 2014 r.

8. Brak zaufania społeczeństwa 
do żłobków i innych placó-
wek oferujących opiekę nad 
dziećmi do lat 3.

Zwiększenie zaufa-
nia społecznego do 
instytucji żłobków 
poprzez przedsta-
wianie ich pozytyw-
nego wizerunku oraz 
korzyści związanych 
z szybkim powrotem 
do pracy kobiet po 
urlopie macierzyńskim 
– w ramach kampanii 
społecznej.

Opracowanie kampanii spo-
łecznej promującej żłobki, 
przedstawiającej je jako 
instytucje godne zaufania, 
przynoszące wymierne 
korzyści społeczne.

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Małopolskiego

IV kwartał 2013 r. – 
I kwartał 2014 r.

9. Błędy generatora wniosków 
uniemożliwiały prawidłowe 
wypełnienie wniosku.

Przeprowadzenie 
testów i wprowadze-
nie korekt do działania 
generatora wniosków 
aplikacyjnych.

Przeprowadzenie testów 
generatora wniosków, 
sprawdzenie, czy za jego 
pośrednictwem można wy-
generować wniosek wolny 
od błędów i braków. Na tej 
podstawie – wprowadzenie 
odpowiednich korekt do 
działania aplikacji.

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Małopolskiego

II kwartał 2013 r. – 
III kwartał 2013 r.

Źródło: opracowanie własne.
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