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1. INFORMACJE WSTĘPNE 

 

PROGRAM OPERACYJNY 

Cel: konwergencja 

Kwalifikowany obszar: województwo śląskie 

Okres programowania: 2007 - 2013 

Numer programu (CCI): 2007PL161PO019 

Nazwa programu: Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 

2007 - 2013 

SPRAWOZDANIE ROCZNE 

Z WDRAŻANIA PROGRAMU 

Rok sprawozdawczy: 2010 

Data zaakceptowania sprawozdania przez 

Komitet Monitorujący: 29 czerwca 2011 r. 

 

Wszystkie dane finansowe przedstawione w Sprawozdaniu zostały zaprezentowane w euro - 

kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego okresu, za który 

sporządzany jest dokument, tj. 1 EUR = 3,9650 PLN. 
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2. PRZEGLĄD REALIZACJI RPO WSL  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 został przyjęty 

przez Komisję Europejską 4 września 2007 roku. 

Głównym celem Programu jest stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu 

spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu. Zgodnie z celem głównym 

wybrane zostały Priorytety odpowiadające obszarom, które mają podstawowe znaczenie dla 

dynamicznego rozwoju regionu. Zawartość Priorytetów wynika między innymi z postulatów 

i rekomendacji, jakie uzyskano poddając projekt Programu konsultacjom z partnerami 

społecznymi i gospodarczymi, prognozie oddziaływania na środowisko oraz ewaluacji ex-

ante. 

W ramach RPO WSL wyodrębnione zostały następujące Priorytety: 

I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość. 

II. Społeczeństwo informacyjne. 

III. Turystyka. 

IV. Kultura. 

V. Środowisko. 

VI. Zrównoważony rozwój miast. 

VII. Transport. 

VIII. Infrastruktura edukacyjna. 

IX. Zdrowie i rekreacja. 

X. Pomoc techniczna. 

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju, IZ RPO WSL delegowała zadania związane z wdrażaniem działania/poddziałań oraz 

pełnieniem roli Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia (IP2 RPO WSL) wojewódzkiej 

jednostce organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Śląskie 

Centrum Przedsiębiorczości. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zostało powołane uchwałą 

Sejmiku Śląskiego nr III/13/4/2007 z dnia 19 września 2007 roku.  

IP2 RPO WSL w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2007-2013, jest odpowiedzialna za wdrażanie poniższych działania/poddziałań: 

- działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, 

- podziałanie 3.1.1 – Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa, 

- podziałanie 3.2.1 – Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa. 

Łączna kwota środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach 

działania/poddziałań wdrażanych przez IP2 RPO WSL wynosi  222 305 880 EUR. 
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W ramach realizacji RPO WSL zostanie zaangażowanych 1 712 980 303 EUR, ze środków 

wspólnotowych. Podział środków UE na poszczególne obszary został przedstawiony 

na poniższym rysunku 1. 
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Rysunek 1 Podział alokacji Programu na poszczególne obszary (dane w mln euro); źródło: RPO WSL. 

2.1. REALIZACJA I ANALIZA POSTĘPÓW  

2.1.1. INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPÓW RZECZOWYCH RPO WSL 

Informacje dotyczące postępu rzeczowego Programu czyli wskaźniki monitorowania celu 

głównego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

(RPO WSL) i horyzontalne zostały przedstawione w załączniku I do niniejszego 

Sprawozdania. 

2.1.2. INFORMACJE FINANSOWE 

Postęp finansowy Programu został przedstawiony w tabeli 2 Osie priorytetowe w podziale na 

źródło finansowania (w euro) – w danym roku oraz narastająco, która stanowi załącznik 

nr II do niniejszego Sprawozdania. 

2.1.3. INFORMACJE NT. PODZIAŁU WYKORZYSTANIA FUNDUSZY WG 

KATEGORII INTERWENCJI 

Dane dotyczące powyższego punktu zostały zamieszczone w załączniku nr III do niniejszego 

Sprawozdania. 
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2.1.4.  POMOC W PODZIALE NA GRUPY DOCELOWE 

Informacja  w podziale na grupy docelowe, sektory i obszary została zamieszczona w pkt. 

2.1.6 Analiza jakościowa. 

2.1.5. POMOC PONOWNIE WYPŁACONA LUB WYKORZYSTANA  

W ramach RPO WSL  w okresie sprawozdawczym jak i od początku realizacji programu nie 

zaszła sytuacja odzyskiwania środków dofinansowania od beneficjentów w związku 

z niezachowaniem przez nich przepisów dotyczących trwałości projektu. 

W ramach RPO WSL w okresie sprawozdawczym w związku z powstałymi 

nieprawidłowościami dokonano kwalifikacji zgodnie z datami decyzji IZ RPO WSL w tym 

zakresie, jako kwoty wycofane, środki UE o wartości 2 386 954,29 EUR (9 464 273,75 PLN), 

pomniejszając tym samym kolejne poświadczenia i deklaracje wydatków. Uwolnione w ten 

sposób środki przeznaczone zostały na dalsza realizację RPO WSL. 

 

2.1.6. ANALIZA JAKOŚCIOWA RPO WSL 

2.1.6.1. SYSTEM REALIZACJI RPO WSL 

Zmiany w dokumentach programowych 

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL kontynuowała prace związane z przygotowaniem 

i/lub aktualizacją oraz zmianami dokumentów niezbędnych w procesie wdrażania Programu 

i realizacji przez beneficjentów projektów. 

Poniżej na schemacie najważniejsze dokumenty programowe oraz dokumenty dot. wdrażania 

i zarządzania RPO WSL. 
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Rysunek 2 Dokumenty, procedury i wytyczne dot. RPO WSL



 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 

IZ RPO WSL w grudniu 2009 r. przekazała KE propozycję zmian w Programie, które 

wcześniej zostały przyjęte przez KM RPO WSL.  

5 sierpnia 2010 r. Komisja Europejska przyjęła nową wersję Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego – decyzja K(2010)5503 zmieniająca decyzję 

K(2007)4208. Aktualizacja dokumentu wynikła z następujących powodów: 

a) znowelizowano ustawę o finansach publicznych - zmiany miały wyłącznie charakter 

techniczny i nie prowadziły w żadnym stopniu do modyfikacji celów Programu ani 

zakresu wsparcia jakie w jego ramach jest udzielane, 

b) zmieniono alokacje na kategorie interwencji - zaproponowana przez IZ RPO WSL 

modyfikacja tabel 10 i 11 zawierających podział środków na kategorie interwencji 

(w tym na kategorie pro lizbońskie) wynikała z konieczności odzwierciedlenia w nich 

zmian dokonanych w RPO - m.in. zwiększenia puli środków na fundusze pożyczkowe 

i poręczeniowe w ramach Poddziałania 1.1.1, 

c) na podstawie roboczych ustaleń IZ RPO WSL z Komisją Europejską wynikła 

konieczność zmiany kształtu i uzasadnienia zapisu dotyczącego wspierania szkół 

wyższych w Priorytecie VIII. 

Wprowadzone do RPO WSL zmiany obowiązują od 6 sierpnia 2010 r., kiedy strona polska 

otrzymała notyfikację. Najważniejsze wprowadzone zmiany do dokumentu: 

 dodano kategorię interwencji 07, 

 dodano wskaźnik w osi priorytetowej II Społeczeństwo informacyjne, 

 oszacowano wartości docelowe dla wskaźników Oszczędność czasu na nowych 

i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych 

i Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych 

w przewozach pasażerskich i towarowych w ramach osi priorytetowe VII Transport 

oraz zmieniono jednostkę miary z mln euro na mln PLN, 

 wprowadzono zapisy techniczne m.in. dodano IP2 RPO WSL do schematu 

organizacyjnego, 

 zmiany zapisów w zakresie przepływów finansowych. 

 

W kolejnym okresie sprawozdawczym planowana jest renegocjacja RPO WSL z KE. Projekt 

zmian będzie dotyczył: 

  dokonania alokacji z Krajowej Rezerwy Wykonania, 

 dokonania alokacji środków dostosowania technicznego, 

 modyfikacji w zakresie wskaźników, 

 tzw. zmian technicznych, nowych i dotychczasowych, 

 dotychczasowych zmian notyfikowanych decyzją KE. 

Szczegółowy Opis Priorytetów RPO WSL 

URPO został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego 27 grudnia 2007 roku. 

Dokument stanowi uzupełnienie i uściślenie zapisów Programu oraz zawiera niezbędne 
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informacje dla potencjalnych beneficjentów. Aktualizacji dokumentu dokonano poprzez 

przyjęcie kolejnych uchwał Zarządu Województwa Śląskiego, a wprowadzone zmiany 

przedstawione zostały poniżej. 

Tabela 1 Najważniejsze zmiany w URPO wprowadzone w okresie sprawozdawczym 

PODSTAWA ZMIANY DOKUMENTU NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY 

 

Uchwała nr 129/342/III/2010 Zarządu 

Województwa Śląskiego z dnia 21 stycznia 2010 

roku 

 

- aktualizacja załącznika nr 6 Kryteria wyboru 

projektów w wyniku rekomendacji z ewaluacji Ocena 

kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WSL, 

- aktualizacja załącznika nr 9 Zestawienie wskaźników 

produktu i rezultatu w związku z ujednoliceniem 

nazewnictwa i wprowadzeniem wskaźników 

kluczowych. 

 

Uchwała nr 285/348/III/2010 Zarządu 

Województwa Śląskiego z dnia 11 lutego 2010 

roku 

- zmiana instytucji dokonującej płatności na rzecz 

beneficjentów RPO WSL w związku z nowelizacją 

ustawy o finansach publicznych, 

- wprowadzono kryterium ograniczające liczbę 

składanych wniosków (dotyczy poddziałań 1.2.3, 1.2.4, 

3.1.1 oraz 3.2.1), w ramach danego naboru 

wnioskodawca może złożyć jeden projekt (zasada nie 

dotyczy projektów związanych z udziałem w targach). 

Zmiana podyktowana doświadczeniem z poprzednich 

konkursów. 

Uchwała nr 439/353/III/2010 zarządu 

Województwa Śląskiego z dnia 2 marca 2010 

roku 

Dokonano aktualizacji dokumentu ze względu na 

konieczność doprecyzowania zapisów URPO przed 

ogłoszeniem konkursu w ramach Poddziałania 3.1.1 

Infrastruktura zaplecza turystycznego przez Śląskie 

Centrum Przedsiębiorczości. Zmodyfikowane zapisy 

wprowadzono w: opisie Priorytetu III Turystyka 

poddziałanie 3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego/ 

przedsiębiorstwa oraz poddziałanie 3.2.1  Infrastruktura 

okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa, w Załączniku nr 2 - 

Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w 

RPO WSL oraz w Załączniku nr 9 - Zestawieniu 

wskaźników produktu i rezultatu. 
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Uchwała nr 686/362/III/2010 Zarządu 

Województwa Śląskiego z dnia 30 marca 2010 

roku 

- stworzenie listy rezerwowej projektów kluczowych 

i przesunięcie na nią projektu Stworzenie połączenia 

DTŚ z Dąbrową Górniczą - etap I i połączenie DTŚ w 

Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach 

wraz z przebudową obiektów inżynierskich, 

- zmiana w załączniku nr 1 dot. przeniesienia 

środków przeznaczonych na realizację projektu 

kluczowego Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową 

Górniczą - etap I i połączenie DTŚ w Katowicach z 

Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z 

przebudową obiektów inżynierskich na wybór 

projektów z listy rezerwowej dla naboru 07.01.01-

063/09 w ramach działania 7.1.1. RPO WSL, 

- przeniesienie 300 000 EUR z alokacji działania 9.1 

Infrastruktura lecznictwa zamkniętego na działanie 9.2 

Infrastruktura lecznictwa otwartego celem 

umożliwienia podpisania wszystkich umów dla 

projektów wybranych do dofinansowania. 

 
 

 

Uchwała nr 902/370/III/2010 Zarządu 

Województwa Śląskiego z dnia 27 kwietnia 2010 

roku 

- zmieniono definicje w załączniku nr 10, 

- aktualizacja załącznika nr  9 m.in. uwzględniono 

zaktualizowane wskaźniki kluczowe Krajowego 

Systemu Informatycznego, zaktualizowano oznaczenia 

wskaźników (kluczowy, niekluczowy) 

 

 

 

Uchwałą nr 1436/384/III/2010 Zarządu 

Województwa Śląskiego z dnia 17 czerwca 2010 

roku 

- zmiana w załączniku nr 1 z uwagi na rezygnację 

beneficjenta Miasto Ożarowice z realizacji projektu 

kluczowego pozostała kwota 10 mln euro oraz 

oszczędności w ramach konkursu do poddziałania 1.1.1. 

typ 7 w wys. 1mln 250 tys. zostają przesunięte na 

działanie 1.2.4. wdrażane przez Śląskie Centrum 

Przedsiębiorczości, 

- dodanie poddziałania 6.2.3 Rewitalizacja – 

JESSICA, w celu rozpoczęcia wdrażania inicjatywy 

JESSICA, 

- aktualizacja Listy indykatywnych projektów 

kluczowych poprzez usunięcie projektu 

Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w 

Pyrzowicach - centrum logistyczne z powodu rezygnacji 

beneficjenta. 

 

Uchwała nr 2194/405/III/2010 Zarządu 

Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2010 

roku 

Aktualizacja dokumentu obejmowała następujące 

obszary: Opis priorytetu I Badania i rozwój 

technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość ( zmiana 

dot. dodania zapisu do działania 1.2 w związku z Linią 

demarkacyjną pomiędzy Programami Operacyjnymi 

Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej 

Polityki Rybackiej. Zgodnie z ww. dokumentem wartość 

projektów realizowanych w ramach 2 typu projektu 

„Wsparcie w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności 

B+R w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach” nie 

może przekroczyć 400 tys. PLN), opis priorytetu II 

Społeczeństwo informacyjne ( zmiana m.in. w celu 

umożliwienia aplikowania o środki wnioskodawcom, w 

projektach których dominującymi kosztami są wydatki 

związane z zakupem i instalacją PIAP, uzupełniono zapis 
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w związku ze wskazaniem możliwości dofinansowania  

inwestycji w budowę sieci szerokopasmowych), Zał. 1 - 

Indykatywna tabela finansowa - szczegółowy budżet RPO 

WSL (zmiana w związku z przesunięciem środków z puli 

z PRS na konkursy), Zał. 2 - Wytyczne w sprawie 

kwalifikowalności wydatków w RPO WSL, Zał. 3 - 

Indykatywna tabela finansowa zobowiązań w podziale na 

priorytety i działania, Zał. 10 – Słowniczek (zmiana w 

wyniku ujednolicenia dokumentu); 

 

 

 

Uchwała nr 2398/410/III/2010 Zarządu 

Województwa Śląskiego z dnia 16września 2010 

roku 

Aktualizacja dokumentu obejmowała następujące 

obszary: wprowadzono zapisy umożliwiające udzielenie 

pomocy publicznej na inwestycje finansowane ze 

środków RPO WSL, zgodnie z obowiązującymi 

rozporządzeniami MRR, w ramach Działania 9.1 

Infrastruktura lecznictwa zamkniętego wprowadzono 

zapisy umożliwiające dofinansowanie inwestycji 

realizowanych przez Zakłady lecznictwa 

uzdrowiskowego. Zmiany objęły zarówno cześć 

zasadniczą URPO jak również poszczególne załączniki. 

 

Uchwała nr 2962/423/III/2010 Zarządu 

Województwa Śląskiego z dnia 2 listopada 2010 

roku 

Aktualizacja dokumentu obejmowała następujące 

obszary: w związku z wygenerowaniem oszczędności 

zostały przeniesione wolne środki z alokacji działania 4.1 

Infrastruktura kultury do alokacji konkursowej działania 

4.3 Promocja kultury, zmianę nazwy beneficjenta 

wymienionego w katalogu beneficjentów działania 5.4 

Zarządzanie środowiskiem (zmiana wprowadzana po 

uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na modyfikację 

katalogu beneficjentów Priorytetu V. w związku z 

sugestiami zgłaszanymi przez Wnioskodawców).. 

 

Uchwała nr 3235/428/III/2010 Zarządu 

Województwa Śląskiego z dnia 25 listopada 2010 

roku 

- w związku z wygenerowania oszczędności w 

ramach działania 5.2 z PRS przeniesiono 

zaoszczędzone środki do alokacji konkursowej 

działania 5.1, ponadto ze względu na fakt, że 

wygenerowane oszczędności nie pokrywają w pełni 

potrzeb IZ RPO WSL podjęła decyzję o uzupełnieniu 

przenoszonej kwoty o część środków (5 500 000 

PLN) jakie pozostały w alokacji konkursowej 

działania 5.2. W związku z tym, zachodzi 

konieczność aktualizacji URPO WSL poprzez 

przesunięcie tych środków z alokacji konkursowej 

działania 5.2 do alokacji konkursowej działania 5.1, 

- w związku z oszczędnościami przesunięto 

alokację środków z puli projektów kluczowych na 

procedurę konkursową w ramach działania 4.1. RPO 

WSL Infrastruktura kultury. 
  

Źródło: opracowanie własne 
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Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych  

W okresie sprawozdawczym nastąpiły następujące zmiany w liście projektów kluczowych: 

1. Projekt Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą - etap I połączenie DTŚ 

w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów 

decyzją Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 30 marca 2010 r. został przesunięty 

na listę rezerwową Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. 

Środki przeznaczone na realizację ww. projektu kluczowego zostały przesunięte 

na wybór projektów z listy rezerwowej dla naboru 07.01.01-063/09 w ramach działania 

7.1.1. RPO WSL. 

2. Usunięcie z Listy indykatywnych projektów kluczowych projektu Infrastruktura 

okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - 

centrum logistyczne, z powodu rezygnacji beneficjenta  z realizacji projektu. Środki 

przeznaczone na realizację ww. projektu kluczowego zostały przesunięte na działanie 

1.2.4 Mikroprzedsiębiorstwa i MSP wdrażane przez Śląskie Centrum 

Przedsiębiorczości. 

 

Zmiany systemu instytucjonalnego 

 

Porozumienie  

Porozumienie nr 115/RR/2007 z dnia 31 października 2007 roku zawarte pomiędzy Zarządem 

Województwa Śląskiego a Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w sprawie zasad realizacji 

RPO WSL (zwanego dalej Porozumieniem), określa szczegółowe zadania IP2 RPO WSL 

objęte środkami Programu, warunki przekazania środków oraz sposób wykonywania przez 

IZ RPO WSL nadzoru nad prawidłowością wykorzystania przekazanych środków.  

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. ustawy o finansach publicznych 

oraz podpisaniem Aneksu nr 3 do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego 

dnia 28 lutego 2010 r. został podpisany aneks nr 2 do Porozumienia. Aneks wprowadza 

zmiany dotyczące przede wszystkim sposobu realizacji procedur finansowych, które 

są konsekwencją nowelizacji ww. przepisów.  

 

W związku z przesunięciem środków do poddziałania 1.2.4 Mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa z projektu kluczowego oraz z oszczędności powstałych w ramach konkursu 

1.1.1 typ projektu nr 7 oraz zwiększenia środków z Pomocy Technicznej przeznaczonych 

na funkcjonowanie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, 28 czerwca 2010 r. został 

podpisany Aneks nr 3 do Porozumienia. 

 

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WSL 

Pierwsza wersja dokumentu przyjęta została uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego dnia 

27 grudnia 2007 roku. W wyniku doprecyzowania zadań i funkcji realizowanych przez 

IZ RPO WSL, IP2 RPO WSL, IC oraz Instytucję Audytową oraz dostosowania dokumentu 

do innych dokumentów programowych niezbędna była aktualizacja zapisów. Aktualizacji 
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dokumentu dokonano poprzez przyjęcie dwóch uchwał Zarządu Województwa Śląskiego, 

a wprowadzone zmiany przedstawione zostały poniżej. 

Tabela 2 Najważniejsze zmiany w OSZiK wprowadzone w okresie sprawozdawczym 

PODSTAWA ZMIANY DOKUMENTU NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY 

Uchwała Nr /149/343/III/2010                                                                                                                            

Zarządu Województwa Śląskiego 

z dnia 26 stycznia 2010 roku 

- wprowadzono zmiany w schemacie 

organizacyjnym WRR w wyniku aktualizacji 

Regulaminu organizacyjnego UMWŚ, 

- doprecyzowano strukturę organizacyjną IP2 

RPO WSL. 

 

Uchwała nr 1352/383/III/2010 

Zarządu Województwa Śląskiego 

z dnia 15 czerwca 2010 roku 

 

- wprowadzono informacje dot. wdrażania 

inicjatywy JESSICA, 

- doprecyzowano zapisy w zakresie 

nieprawidłowości, 

- wprowadzono zmiany w strukturze 

organizacyjnej IP2 RPO WSL. 

Źródło: opracowanie własne 

Podręcznik Procedur Wdrażania RPO WSL 

Pierwsza wersja dokumentu została przyjęta przez Zarząd Województwa Śląskiego 8 stycznia 

2008 roku. W wyniku uszczegółowiania i doprecyzowania zadań i funkcji realizowanych 

przez IZ RPO WSL niezbędna była aktualizacja zapisów dokumentu. W okresie 

sprawozdawczym IZ RPO WSL cztery (4) razy aktualizowała Podręcznik Procedur 

Wdrażania RPO WSL. Szczegółowe informacje dotyczące głównych przyczyn zmian 

Podręcznika Procedur… w okresie sprawozdawczym zostały przedstawione poniżej. 

Tabela 3 Najważniejsze zmiany w Podręczniku Procedur Wdrażania RPO WSL wprowadzone w okresie 

sprawozdawczym 

PODSTAWA ZMIANY DOKUMENTU NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY 

 

Uchwała nr 150/343/III/2010 Zarządu 

Województwa Śląskiego z dnia 26 stycznia 2010 

roku 

- doprecyzowano procedury oceny i wyboru 

projektów, w celu sprawnego wdrażania RPO 

WSL, 

- w procedurze odwoławczej wprowadzono m. in. 

zapis umożliwiający wnioskodawcy uzupełnienie 

protestu o braki formalne, pojawiające się w 

postępowaniu odwoławczym, 

- dostosowano zapisy w związku z nowelizacją 

Ustawy o finansach publicznych 

 

Uchwała nr 1353/383/III/2010 Zarządu 

Województwa Śląskiego z dnia 15 czerwca 2010 

roku 

- wprowadzono zapisy dot. JESSICA, 

- wprowadzono zmiany w schematach 

organizacyjnych, 



26 

 

Uchwała nr 257/415/III/2010 Zarządu 

Województwa Śląskiego z dnia 1 października 2010 

roku 

 wprowadzono w IZ RPO WSL system IMS 

służący przekazywaniu informacji o 

nieprawidłowościach do Komisji Europejskiej, 

 doprecyzowano zapisy dot. procedur wdrażania 

RPO WSL 

Uchwała nr 46/4/IV/2010 Zarządu Województwa 

Śląskiego z dnia 16 grudnia 2010 roku 

 zaktualizowano wykaz skrótów, 

 dodano zespół obsługi prawnej do listy 

wydziałów/zespołów biorących udział w procesie 

wdrażania RPO WSL 

Wytyczne IZ RPO WSL 

W okresie sprawozdawczym zaktualizowano wytyczne, które zostały przedstawione 

w poniższej tabeli. 

Tabela 4 Szczegółowe informacje dot.  aktualizowanych wytycznych  

DOKUMENT 
PODSTAWA ZMIANY 

DOKUMENTU 
NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY 

Wytyczne opracowania 

studiów wykonalności 

projektów z  zakresu kultury 

Uchwała Zarządu Województwa 

nr 2/337/III/2010 z 5 stycznia 

2010r 

Dostosowanie zapisów dokumentu 

do obowiązujących zapisów 

wytycznych ogólnych do SW 

Wytyczne do opracowania 

studiów wykonalności dla 

projektów z zakresu 

infrastruktury społeczeństwa 

Uchwała Zarządu Województwa 

nr 53/339/II/2010 z 12 stycznia 

2010 r. 

Dostosowanie zapisów dokumentu 

do obowiązujących zapisów 

wytycznych ogólnych do SW 

Wytyczne opracowania 

studiów wykonalności dla 

projektów z zakresu czystego 

powietrza i odnawialnych 

źródeł energii 

 

Uchwała Zarządu Województwa 

457/354/III/2010 z  4 marca 2010r. 

Dostosowanie zapisów dokumentu 

do obowiązujących zapisów 

wytycznych ogólnych do SW 

Wytyczne ogólne 

opracowania studiów 

wykonalności 

 

Uchwała Zarządu Województwa 

457/354/III/2010 z 4 marca 2010 r. 
Dostosowanie zapisów dokumentu 

do obowiązujących zapisów 

wytycznych ogólnych do SW 
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Wytyczne opracowania 

studiów wykonalności dla 

projektów z zakresu 

promocji kultury 

 

Uchwała Zarządu Województwa 

456/354/III/2010 z 04 marca 2010r 

Dostosowanie zapisów dokumentu 

do obowiązujących zapisów 

wytycznych ogólnych do SW 

Wytyczne opracowania 

studiów wykonalności dla 

projektów z zakresu 

społeczeństwa 

informacyjnego 

 

Uchwała Zarządu Województwa 

456/354/III/2010 z 04 marca 2010r 
Dostosowanie zapisów dokumentu 

do obowiązujących zapisów 

wytycznych ogólnych do SW 
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Wytyczne opracowania 

studiów wykonalności 

dla projektów z zakresu 

rewitalizacji 

Uchwała Zarządu Województwa 

1115/375/III/2010 z 13 maja 2010 

roku, Uchwała Zarządu 

Województwa 2108/402/III/2010 z 

17 sierpnia 2010 roku 

 

Dostosowanie zapisów dokumentu 

do obowiązujących zapisów 

wytycznych ogólnych do SW 

Wytyczne opracowania 

studiów wykonalności 

dla projektów z zakresu 

infrastruktury 

lecznictwa zamkniętego 

 

Uchwała Zarządu Województwa 

2504/414/III/2010 z 28 września 

2010 r. 

 

Dostosowanie zapisów dokumentu 

do obowiązujących zapisów 

wytycznych ogólnych do SW 

Wytyczne IZ RPO WSL 

w zakresie Zasad 

udzielania wsparcia w 

formie zaliczek 

 

Uchwała nr 1874/397/III/2010 

Zarządu Województwa Śląskiego 

z dnia 29 lipca 2010 roku 
Doprecyzowano  zapisy dotyczące 

udzielania wsparcie w zakresie 

zaliczek z dotacji celowej budżetu 

państwa 

Uaktualnione Wytyczne 

ogólne oraz Wytyczne 

szczegółowe dla 

projektów z zakresu 

turystyki 

 

 

 

 

 

Uchwała Zarządu Województwa 

Śląskiego z dnia 6 lipca 2010 roku 

 zmiana definicji „projektu 

generującego dochód” - 

 wynikające ze zmiany zapisów 

Rozporządzenia 1083 (art. 55), 

 pojawiły się zapisy dot. 

występowania w projektach z 

zakresu turystyki pomocy 

publicznej (w tym nowe 

definicje), 

 dookreślenia- po zmianie 

niektórych zapisów 

Rozporządzenia WE 1083/2006, 

dla których projektów należy 

liczyć lukę w finansowaniu, 

 zmiany „kosmetyczne- 

stylistyczne”, tzn. takie, które 

miały na celu uproszczenie 

zapisów – bez ingerencji w 

merytorykę 
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Zaktualizowane wytyczne 

Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013 

dla beneficjentów w zakresie 

informacji i promocji 

 

 

 

 

Uchwała Zarządu Województwa 

Śląskiego z dnia 7 lipca 2010 roku 

Najważniejsze zmiany pojawiające 

się w wytycznych: 

hasło programu „Regionalny 

Program Województwa Śląskiego 

realna dopowiedź na realne 

potrzeby", które jest elementem 

obowiązkowym na billboardach, 

tablicach informacyjnych i 

pamiątkowych, plakatach oraz 

innych nośnikach typu out door, 

- tablica informacyjna nie różni się 

od pamiątkowej, 

- logo Programu Regionalnego oraz 

logo Unii Europejskiej razem z 

hasłem zajmują 25%, 

- zasada przeliczania kursu (wg 

zaleceń Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego). 

 

Kryteria wyboru projektów 

 

W okresie sprawozdawczym uchwałą Zarządu Województwa nr 129/342/III/2010 

z 21 stycznia 2010 roku wprowadzono do kryteriów wyboru rekomendacje wynikające 

z ewaluacji oraz doprecyzowano kryteria z Działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa 

informacyjnego. Uchwałą Zarządu Województwa nr 902/370/III/2010 z 27 kwietnia 2010 

roku wprowadzono także zmiany kryteriów z Działania 1.3 Transfer technologii i innowacji 

(zmiany przyjęte przez KM przed ogłoszeniem 1 konkursu). 

Badanie ewaluacyjne dot. Oceny systemu kryteriów wyboru projektów w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 zostało 

zakończone 9 czerwca 2010 roku. W jego wyniku sformułowane zostały następujące 

rekomendacje z informacją o ich wdrożeniu: 

1. Opracowanie, wszędzie tam gdzie jest to możliwe i zasadne, wskazań dotyczących 

sposobu interpretacji kryteriów oceny – rekomendacja została wdrożona w całości 

zarówno w IZ RPO WSL jak i w IP2 RPO WSL. 

2. Dokonanie doprecyzowania regulaminu KOP/podręcznika wdrażania tak, aby było jasne, 

że uzgadnianie ocen powinno mieć miejsce już przy różnicach sięgających 3 a nie 4 

punktów – rekomendacja została wdrożona w całości przez IP2 RPO WSL, IZ RPO WSL 

odrzuciło rekomendacje. 

3. Kontynuowanie i wzmacnianie szkoleń dla przedstawicieli KOP, idealnie wraz 

z symulowaną oceną wniosków – rekomendacja wdrożona w całości (w IZ RPO WSL 

oraz w IP2 RPO WSL). 

4. Ułatwienie w trakcie procesu oceny dostępu do Internetu poprzez zapewnienie w miejscu 

oceny co najmniej 1 komputera z dostępem do Internetu – rekomendacja została 

wdrożona w całości przez IP2 RPO WSL, IZ RPO WSL odrzuciła rekomendacje. 
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5. Rozpropagowanie możliwości korzystania z ekspertów wśród członków KOP. 

Zorganizowanie w sposób sformalizowany możliwości konsultacji ekspertów członków 

KOP ze specjalistami w zakresie: finansów, budownictwa, informatyki – rekomendacja 

została wdrożona w całości zarówno w IZ RPO WSL jak i w IP2 RPO WSL. 

6. Przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych pracowników zaangażowanych w ocenę 

formalną i przeprowadzenie/kontynuacja prowadzenia dla nich odpowiednich szkoleń – 

rekomendacja wdrożona w całości (w IZ RPO WSL oraz w IP2 RPO WSL). 

7. Rozważenie wprowadzenia rozwiązań organizacyjnych, zgodnie z którymi osoby 

dokonujące oceny formalnej będą w danym czasie skoncentrowane wyłącznie na tej 

kwestii. Jeśli nie jest to możliwe przy obecnym stanie zatrudnienia, rozważenie 

zwiększenia zatrudnienia – rekomendacja została wdrożona w całości przez IP2 RPO 

WSL, IZ RPO WSL odrzuciło rekomendacje. 

8. Ograniczenie kryteriów w ramach grupy kryteriów merytorycznych ogólnych 

(zerojedynkowych), z części rezygnując, część zaś lokując w grupie kryteriów 

formalnych, część zaś merytorycznych podstawowych – rekomendacja została wdrożona 

w całości przez IP2 RPO WSL, IZ RPO WSL odrzuciło rekomendacje. 

9. Dokonanie uproszczeń list sprawdzających – rekomendacja wdrożona w całości IZ RPO 

WSL. 

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono żadnego badania ewaluacyjnego w zakresie 

kryteriów wyboru projektów. 

Prace nad przygotowaniem/zmianą programów pomocowych 

 

Przygotowaniem programów pomocowych zajmuje się Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 

IZ RPO WSL, w ramach konsultacji zgłasza ewentualne uwagi do ww. programów.  

IZ RPO WSL udziela wsparcia zgodnie z poniższymi rozporządzeniami (programami 

pomocowymi): 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie 

udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach 

regionalnych programów operacyjnych, 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie 

udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury 

telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa 

uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych, 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie 

udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych 

programów operacyjnych, 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie 

udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych, 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie 

udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach 

regionalnych programów operacyjnych, 
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  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie 

udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów 

operacyjnych, 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie 

udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych, 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie 

udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarów 

miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych, 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie 

udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikoprzedsiębiorców oraz małych 

i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych. 

 
2.1.6.2. POSTĘP FINANSOWY I RZECZOWY 

Według stanu na koniec grudnia 2010 roku w ramach RPO WSL do realizacji zatwierdzono 

3144 wnioski na łączną wartość dofinansowania ogółem
1
 1 228 mln EUR (4 871 mln PLN), 

przy czym podpisano umowy/wydano decyzje dla 2411 projektów o wartości dofinansowania 

z UE 1 073 mln EUR (4 253 mln PLN) (62,63 % alokacji na lata 2007-13). We wnioskach 

o płatność beneficjenci wykazali poniesione 377 mln EUR (1 496 mln PLN) wydatków 

(wartość odpowiadająca dofinansowaniu UE), co stanowi 22,03% alokacji. Środki 

zatwierdzone przez IC to 343 mln EUR, co stanowi 20% alokacji. 

 

Rysunek 3 Postęp realizacji RPO WSL od uruchomienia Programu  

                                                 
1
 tzn. środki UE + dofinansowanie z budżetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej   
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W okresie sprawozdawczym wartość dofinansowania ogółem
1
 zatwierdzonych wniosków 

zwiększyła się o 523 mln EUR  (2 075 mln PLN) w porównaniu z rokiem wcześniejszym. 

Wzrost ten był w ok. 28% wynikiem znacznego przyrostu wybranych do dofinansowania 

wniosków w Priorytecie VI Zrównoważony rozwój miast 147 mln EUR (585 mln PLN).  

Wartość (odpowiadająca środkom UE) podpisanych umów/wydanych decyzji zwiększyła się 

o 569 mln EUR (2 259 mln PLN) w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Wzrost ten był 

w ok. 31% wynikiem znacznego przyrostu kontraktacji (795 mln PLN) w Priorytecie VI 

Zrównoważony rozwój miast.  

W stosunku do dostępnej na lata 2007-2013 alokacji, wartość kontraktacji dla RPO WSL 

wynosiła na koniec 2010 roku 62,63%. Największy wzrost  kontraktacji widoczny jest 

w priorytetach VI i VII (odpowiednio 31 % i 21%). 

Na koniec 2010 roku wartość dofinansowania UE wykazana przez beneficjentów 

we wnioskach o płatność zwiększyła się o 1 196 mln PLN w porównaniu z wykazanymi 

wydatkami na koniec 2009 roku. Do ogólnego wzrostu najbardziej przyczyniły się dwie osie 

priorytetowe VI Zrównoważony rozwój miast i VII Transport, w ramach których zatwierdzono 

wnioski na kwoty odpowiednio 75 mln EUR (296 mln PLN) i 72 mln EUR (287 mln PLN). 

W okresie sprawozdawczym w deklaracjach IC zatwierdziła 280 708 132,1 EUR, co stanowi 

82% wszystkich środków zatwierdzonych przez IC od uruchomienia Programu. 

 

Rysunek 4 Postęp realizacji RPO WSL w okresie sprawozdawczym 

Na poniższym Rys. przedstawiono postęp wdrażania RPO WSL w podziale na Priorytety. 

Wysoką dynamiką w wykorzystywaniu alokacji w każdym z zaprezentowanych obszarów 

charakteryzuje się oś priorytetowa IX Zdrowie i rekreacja, w związku z faktem, iż większość 

projektów dotyczy zakupu sprzętu medycznego w celu poprawy jakości i dostępności 
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do usług medycznych w regionie, których realizacja i rozliczanie następuje bardzo sprawnie.  

 

Do końca 2010 roku najsłabszy postęp we wdrażaniu nie biorąc pod uwagę osi priorytetowej 

X Pomoc techniczna wykazuje oś priorytetowa II Społeczeństwo informacyjne. Głównym 

powodem opóźnienia we wdrażaniu osi są konsekwencje problemów z pomocą publiczną 

jakie wystąpiły w poprzednim okresie sprawozdawczym. Obecnie jednak są ogłaszane 

konkursy, przeprowadzane oceny wniosków i w kolejnym okresie będą podpisywane umowy 

o dofinansowanie.  

 

W ramach dwóch osi priorytetowych tj. IV Kultura i IX Zdrowie i rekreacja zostały ogłoszone 

konkursy na całą alokację zaplanowaną na przedmiotowe osie.  

 

W ramach Priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast % wykorzystania alokacji na podstawie 

podpisanych umów jest większy niż na poziomie wybranych wniosków o dofinansowanie 

w związku z wdrażaniem Instrumentu JESSICA, która wdrażana jest na odmiennych 

zasadach. 

 

Szczegółowe informacje dot. poziomu wdrażania poszczególnych osi priorytetowych zostały 

zaprezentowane w pkt. 3 niniejszego Sprawozdania. 

 

 

Rysunek 5 Poziom wykorzystania alokacji od uruchomienia Programu w podziale na osie Priorytetowe 

Przełom 2007/2008 to okres instytucjonalnego przygotowania województwa śląskiego 

do wdrażania RPO WSL związane z tym tworzenie procedur, dokumentów potrzebnych 
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do właściwej obsługi beneficjentów. Postęp rzeczowy realizacji Programu głównie polegał 

na ogłaszaniu naborów na wnioski do dofinansowania. W związku z powyższym w 2008 roku 

poniesiono wydatki tylko w ramach osi priorytetowej X Pomoc techniczna, która przyczynia 

się do skutecznej absorpcji środków m.in. poprzez finansowanie zatrudnionych pracowników, 

wykonywania badań i analiz, które miały na celu usprawnienie realizacji Programu.  

Trzeci rok wdrażania RPO WSL charakteryzował się wysoką dynamiką w zakresie 

wnioskowania przez beneficjentów o środki unijne. 

Konsekwencją dużego zainteresowania beneficjentów środkami unijnymi w 2009 roku był 

znaczący wzrost kontraktacji w 2010 r., z wszystkich podpisanych umów aż 60% podpisano 

w 2010 roku. W 2010 r. poziom płatności w dalszym ciągu był niewielki, porównywalny 

do roku 2009, jednak w związku z coraz większym zaawansowaniem realizacji projektów 

przewiduje się, iż od 2011 roku poziom płatności będzie znacząco wzrastać. 

W kolejnych latach zakończy się etap przeprowadzania konkursów oraz kontraktacji środków, 

a rozpocznie się etap intensywnego rozliczania inwestycji, weryfikacji wniosków o płatność. 

 Poniżej przedstawiono realizację RPO WSL w podziale na lata. 

 

Rysunek 6 Realizacja RPO WSL w podziale na lata 
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Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych 

W ramach RPO WSL realizowanych jest 18 projektów kluczowych w tym jeden znajdujący 

się na liście projektów rezerwowych. W ramach 18 projektów 8 realizowanych jest w 53 

podprojektach.  

W okresie sprawozdawczym projekt pn. Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – 

etap I połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz 

z przebudową obiektów inżynierskich został przesunięty na listę rezerwową projektów 

kluczowych w związku z dużymi  opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji projektowej 

niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie i terminowego rozpoczęcia realizacji 

inwestycji. Środki przeznaczone na realizację ww. projektu kluczowego zostały przesunięte 

na wybór projektów z listy rezerwowej dla naboru 07.01.01-063/09 w ramach działania 7.1.1. 

RPO WSL. 

W ramach projektów kluczowych jeden beneficjent zrezygnował z realizacji projektu 

kluczowego pn. Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego 

Katowice w Pyrzowicach – centrum logistyczne. Rezygnacja wynikała z przedłużającej 

się procedury związanej z projektowanym przebiegiem autostrady A1 i drogi ekspresowej 

S11, a także nową inwestycją jaką był projekt szybkiej kolei z Katowic do MPL 

w Pyrzowicach. Podjęcie decyzji związanej z realizacją projektu kluczowego mogłoby 

stworzyć ryzyko wprowadzania koniecznych zmian w projekcie, czy też nawet spowodować 

sytuację w której realizacja projektu kluczowego ze względów lokalizacyjnych byłaby 

nieuzasadniona. Środki przeznaczone na realizację ww. projektu kluczowego zostały 

przesunięte na działanie 1.2.4 Mikroprzedsiębiorstwa i MSP wdrażane przez Śląskie Centrum 

Przedsiębiorczości. 

Do podpisania pozostało 11 umów o dofinansowanie (w tym projekt z listy rezerwowej).  

Na koniec 2010 r. pozostały do złożenia 2 wnioski o dofinansowanie na kwotę całkowitą –  

345 919 405,3 EUR (1 371 570 442,00 PLN) i dofinansowania – 66 620 428,75 EUR (264 

150 000,00 PLN), oraz jeden projekt z listy rezerwowej na kwotę całkowita– 41 018 261,54 

EUR (162 637 407,00 PLN), dofinansowanie – 22 206 809,58 EUR (88 050 000,00 PLN). 

W przypadku w/w 2 projektów z listy podstawowej terminy złożenia wniosków 

o dofinansowanie zostały wpisane do umowy ramowej i zostaną dotrzymane. 

IZ RPO WSL jest w stałym kontakcie z beneficjentami projektów kluczowych, organizowane 

są spotkania indywidualne, umożliwiające rozwiązywanie na bieżąco pojawiających się  

wątpliwości. 

Poniżej zbiorcza informacja dot. realizacji projektów kluczowych od uruchomienia Programu 

do końca 2010 r. 
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Rysunek 7 Postęp wdrażania projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WSL 

Programy Rozwoju Subregionów 

Realizacja wizji rozwoju województwa śląskiego, zidentyfikowanej w pierwszej strategii 

rozwoju regionu wymagała nowego ukształtowania przestrzeni. Dlatego też w roku 2000 

uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego przyjęto podział województwa na cztery obszary, 

w ramach których organizowane miały być procesy rozwojowe. W czasie prac nad 

aktualizacją Strategii rozwoju województwa 2000-2020 podział ten został podtrzymany, 

a obszary polityki rozwoju oficjalnie były już nazywane subregionami. Granice subregionów 

pokrywają się z granicami wyodrębnionych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Śląskiego obszarów metropolitalnych zbudowanych z grup powiatów 

powiązanych społecznymi, gospodarczymi i kulturowymi więzami.  

Podział województwa na subregiony jest tożsamy również z obowiązującym do 31 grudnia 

2007 roku
2
 podziałem na jednostki poziomu 3 – podregiony, zgodnie z Nomenklaturą 

Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS). Cztery subregiony / obszary 

polityki rozwoju to: południowy, północny, centralny, zachodni. 

                                                 
2
 Od pierwszego stycznia 2008 roku obowiązuje podział województwa na 8 podregionów – podregion centralny został podzielony na pięć 

odrębnych jednostek, Oparcie niniejszych Wytycznych na dotychczasowym podziale wynika z faktu iż obowiązywał on przez cały proces 

programowania oraz w momencie przyjmowania RPO WSL. 
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Rysunek 8 Obszary polityki rozwoju województwa 

Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego na realizację Programów Rozwoju Subregionów 

przeznaczono kwotę 239 016 703,4 EUR. Podziału środków pomiędzy subregiony dokonano 

zgodnie z algorytmem uwzględniającym liczbę mieszkańców, odwrotność PKB per capita 

oraz liczbę bezrobotnych
3
.  

Poszczególne subregiony otrzymały na realizację PRS środki w wysokości: 

 centralny - 98 339 353,68 EUR, 

 południowy - 37 537 879,70 EUR, 

 północny - 46 342 941,64 EUR, 

 zachodni - 56 796 528,40 EUR. 

 

                                                 
3
 Zgodnie z algorytmem podzielono pomiędzy subregiony kwotę 598 mln EUR, która następnie została rozdysponowana pomiędzy projekty 

Indykatywnego Planu Inwestycyjnego oraz Programy Rozwoju Subregionów. 
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Rysunek 9 Podział środków przeznaczonych na poszczególne PRS 

Ponadto, dla każdego subregionu opracowany został podział alokacji pomiędzy poszczególne 

priorytety, działania i poddziałania. Podział ten musiał być respektowany przy tworzeniu listy 

projektów subregionalnych. 

Samorządy w ramach PRS zgłaszały projekty, wyłonione w drodze konsultacji, które zostały 

uznane, jako najistotniejsze dla rozwoju poszczególnych obszarów w województwie śląskim. 

Do dnia 29 lutego 2008 roku reprezentacje Subregionów złożyły Programy Rozwoju 

Subregionów wraz z podpisanymi, przez co najmniej 75% jednostek samorządu terytorialnego, 

reprezentujących 75% ludności danego subregionu, umowami o współpracy w ramach danego 

Programu Rozwoju Subregionu. Ponadto, do każdego PRS zostały złożone fiszki projektowe 

oraz Wstępne Studium Wykonalności/Studium Wykonalności. 

W dniu 20 maja 2008 r., Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia 

zakresu i warunków dofinansowania realizacji PRS wraz z listą projektów ocenionych 

pozytywnie w wyniku oceny merytoryczno-technicznej projektów. 

W ramach PRS realizowane są projekty w sześciu Priorytetach. Najwięcej projektów 

bo 45 realizowanych jest w ramach działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.  

Poniżej na Rys. przedstawiono szczegółowy podział projektów realizowanych w ramach PRS 

na działania/poddziałania oraz Subregiony. 
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Rysunek 10 Rozkład projektów realizowanych w ramach PRS w podziale na działania/poddziałania 

Zgodnie z Wytycznymi do procedury Projektów Kluczowych i Programów Rozwoju 

Subregionów, nabór wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów subregionalnych 

powinien zakończyć się do dnia 31 grudnia 2009 r. Jednakże w dniu 22 grudnia 2009 r. 

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie przedłużenia do dnia 28 lutego 

2010 r. terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów subregionalnych w ramach 

działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, które przewiduje realizację sieci 

szerokopasmowego dostępu do Internetu.  

Spośród wniosków, dla których ostatecznym terminem złożenia był koniec grudnia 2009 r. 

nie złożono 6 projektów w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego, 6 projektów 

w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego oraz 4 projekty w ramach Programu 

Rozwoju Subregionu Północnego. 

Do dnia 1 marca 2010 r. nastąpiło ostateczne złożenie wniosków o dofinansowanie projektów 

subregionalnych w ramach działania 2.1. RPO WSL Infrastruktura społeczeństwa 

informacyjnego. 

W okresie sprawozdawczym następowały rezygnacje z realizacji projektów oraz oceny 

negatywne projektów, w związku z czym ogólna liczba projektów PRS, które nie zostaną 

zrealizowane, wynosiła na koniec okresu sprawozdawczego 40. 

W okresie sprawozdawczym poszczególne Subregiony dokonywały aktualizacji Programów, 

koniecznych dla zagospodarowania powstałych oszczędności (poprzez wybór dodatkowych 
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projektów, bądź podniesienie dofinansowania niektórym projektom z listy podstawowej) oraz 

przesunięcie kwot niewykorzystanych w trakcie realizacji PRS do puli konkursowej RPO 

WSL.  

W wyniku aktualizacji wprowadzono 8 nowych projektów z list rezerwowych Programów  

a ogólna liczba projektów PRS na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 271. 

Termin złożenia nowych projektów upływa 31 grudnia 2011 r. 

Ponadto IZ RPO WSL uzgodniła ze stosownymi organami tj. Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska, Śląskim oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym 

odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla Programów. 

 

Poniżej przedstawiono stan wdrażania PRS.



 

 

 

Tabela 5 Stan wdrażania PRS od uruchomienia Programu  

PRS 

Ogółem Wnioski złożone do 31.12.2010 r. 
Nie złożono wniosku + deklaracja o 

rezygnacji/ oceny negatywne 
Wnioski do złożenia do 31.12.2011 r. 

Liczba 

projektów 
Alokacja EUR 

Liczba 

wniosków 
Alokacja EUR % 

Liczba 

wniosków 
Alokacja EUR % 

Liczba 

wniosków 

Alokacja 

UER 
% 

Centralny 90 102 269 150,17 81 97 941 939,87 95,8% 9 + 9 11 928 213,26 11,7% 0 - 0% 

Południowy 76 37 757 384,09 66 35 150 391,30 93,1% 8 + 8 5 635 502,97 14,9% 2 453 853,00 1,2% 

Północny 64 48 194 507,48 59 47 313 691,29 98,2% 4 + 1 2 590 241,60 5,4% 1 195 832,42 0,4% 

Zachodni 41 57 960 581,12 40 57 670 701,86 99,5% 0 + 1 2 554 495,05 4,4% 1 289 879,26 0,5% 

Suma 271 246 181 622,86 246 238 076 724,33 96,7% 21 + 19 22 708 452,88 9,2% 4 939 564,67 0,4% 

 

 



 

 

 
Rysunek 11 Postęp wdrażania projektów realizowanych w ramach PRS od uruchomienia Programu (liczba) 

 

 
 

Rysunek 12  Postęp wdrażania projektów realizowanych w ramach PRS od uruchomienia Programu (wartość) 
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Najaktywniejszymi beneficjentami w każdym z subregionów są oczywiście największe 

miasta, co uwarunkowane jest nie tylko większymi potrzebami rozwojowymi czy 

dostępnością środków na wkład własny, ale również większą siłą polityczną prezydentów 

tych miast na tle subregionu. Niemałą rolę odegrał tutaj również fakt jakości kadr, jak 

również stopień przygotowania do realizacji projektów w momencie zgłaszania propozycji. 

Sukcesu PRS należy upatrywać w partnerskim charakterze tego przedsięwzięcia. Z jednej 

strony możemy mówić o partnerstwie „pionowym” Instytucja Zarządzająca – jednostki 

samorządu terytorialnego województwa (beneficjenci), gdyż PRS stanowi realizację 

postulatów wysuwanych przez gminy i powiaty na etapie konsultacji RPO WSL. Beneficjenci 

wskazywali na problem nierozerwalnie wiążący się z wdrażaniem ścieżki konkursowej. 

W związku z zainteresowaniem otrzymaniem dofinansowania przez znacznie więcej 

projektów niż wynosi pula dostępnych środków, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej 

dla znacznej ilości projektów okazuje się w ostateczności wydatkiem nieefektywnym. Koszty 

przygotowania dokumentacji dla projektów, które nie uzyskają ostatecznie dofinansowania, 

stanowią spore obciążenie dla budżetów jednostek. Odpowiedzią na ten problem było 

przeniesienie części kompetencji w zakresie wyboru projektów ze szczebla regionalnego 

na subregionalne i stworzenie Programów. 

Z drugiej strony proces tworzenia Programów wymagał ściśle partnerskiego podejścia 

i negocjacji w zakresie podziału środków i kształtu list projektów. Można zatem mówić 

o kooperacji „poziomej”. Zgodnie z założeniami projekty realizowane w ramach PRS tworzą 

spójne, powiązane portfele projektów istotnych dla danego subregionu. Zaowocowało to 

powstaniem bardzo wielu projektów przewidzianych do realizacji w partnerstwie. Ponadto 

warto powiedzieć, że w niektórych działaniach zaproponowane projekty tworzą łącznie 

większe sieci. Dotyczy to w szczególności projektów przewidujących budowę sieci 

szerokopasmowego dostępu do Internetu czy tras rowerowych. Należy podkreślić, 

że realizacja tego typu przedsięwzięć byłaby w ścieżce konkursowej bardzo utrudniona.   

IZ wymagała konsensusu w subregionie potwierdzonego zawarciem umowy pomiędzy 

stosowną liczbą sygnatariuszy – 75% jednostek tworzących subregion, reprezentujących min. 

75% ludności subregionu. Umożliwiło to zgłoszenie projektu nawet najmniejszym gminom, 

które poprzez jego realizację mogły zdobyć doświadczenie i być może chętniej próbować 

swych sił w ścieżce konkursowej. Ostatecznie umowy subregionalne zostały podpisane przez 

wszystkie jednostki w subregionie centralnym, południowym i północnym W subregionie 

zachodnim natomiast nie przystąpiła do umowy tylko jedna gmina.  

Informacje nt. konkursów 

 

W analizowanym okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL ogłosiła 15 naborów wniosków 

o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w trybie konkursowym. 

IP2 RPO WSL, której delegowane zostało wdrażanie działania 1.2 i poddziałań 3.1.1 i 3.2.1, 
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ogłosiła 4 nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym.  

Szczegółowe informacje dot. przeprowadzonych konkursów znajdują się w załączniku nr XI 

niniejszego Sprawozdania. 

 

 

Rysunek 13 Informacja nt. ogłoszonych konkursów w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia Programu 

Stan wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL(ŚCP) 

IZ RPO WSL  delegowała część zadań związanych z wdrażaniem RPO WSL do Instytucji 

Pośredniczącej Drugiego Stopnia (IP2 RPO WSL). IP2 RPO WSL w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, jest odpowiedzialna 

za wdrażanie działania/poddziałań Programu: 

 Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, 

 Podziałanie 3.1.1 – Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa, 

 Podziałanie 3.2.1 – Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa. 

Według stanu na 31 grudnia 2010 r. w ramach konkursów ogłoszonych przez IP2 RPO WSL 

zostało złożonych 5523 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania  

403 117 684 EUR (171 % alokacji), przy czym podpisano umowy w przypadku  

1594 projektów o wartości dofinansowania 104 697 573,41 EUR, co stanowi 44 % alokacji. 

Na podstawie wniosków o płatność (680 zakończonych projektów) wypłacono  
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30 061 253 EUR (13% alokacji). Całkowita suma wydatkowanych środków jest wyższa, gdyż 

obejmuje wnioski o płatność pośrednią jeszcze niezakończonych projektów.  

 
Rysunek 14 Stan wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL 

 

 

Rysunek 15 %alokacji przeznaczonej na wdrażanie działań powierzonych IP2 RPO WSL  
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Rozkład terytorialny dotyczący wsparcia udzielonego przedsiębiorcom  

w podziale na subregiony 

W niniejszym opracowaniu przeanalizowano wnioski o dofinansowanie, podpisane umowy  

i wnioski o płatność uwzględniając miejsce siedziby beneficjenta. Wśród złożonych do ŚCP 

wniosków o dofinansowanie 205 dotyczyło projektów złożonych przez przedsiębiorców, 

którzy posiadają firmy zarejestrowane poza obszarem województwa śląskiego. Świadczy  

to o tym, że RPO WSL przyciąga nowe podmioty gospodarcze do inwestowania na terenie  

woj. śląskiego. Wartość wnioskowanego dofinansowania dla tych projektów wynosi  

22 mln EUR. Najwięcej wniosków złożono w subregionie centralnym – 3238 wniosków  

na kwotę dofinansowania 227,98 mln EUR.  

 

Rysunek 16 Wnioski o dofinansowanie  

Liczba oraz wartość dofinansowania podpisanych umów do dnia 31 grudnia 2010 r.  

w podziale na subregiony przedstawia się następująco:  



47 

 

 

Rysunek 17 Podpisane umowy o dofinansowanie  

Biorąc pod uwagę liczbę podpisanych umów w każdym z subregionów jako procent łącznej 

liczby umów, najlepiej wypada subregion centralny (61%). 

 

Rysunek 18 Liczba podpisanych umów w podziale na subregiony  

Ze względu na dużą liczbę złożonych wniosków, a w konsekwencji dużą wartość 

podpisanych umów, najwięcej środków wypłacono w subregionie centralnym  

16,48 mln EUR. Pozostałe subregiony otrzymały łącznie 13,45 mln EUR. 
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Rysunek 19 Wnioski o płatność końcową w podziale na subregiony 

Przeanalizowano jaki procent zakontraktowanego dofinansowania, został wypłacony 

beneficjentom w poszczególnych subregionach. Powyższa analiza wskazuje, że poziom 

wydatkowania zakontraktowanych środków wypada podobnie we wszystkich subregionach 

woj. śląskiego z niewielką dominacją subregionu południowego, w którym wypłacono  

35% przyznanych dotacji. Najwolniej realizowane i rozliczane są projekty beneficjentów 

posiadających siedzibę poza woj. śląskim, gdzie wypłacono zaledwie 17% przyznanych 

środków.  

 

Rysunek 20 Wypłacone środki jako procent przyznanego w umowie dofinansowania  



49 

 

Postęp wdrażania RPO WSL w części zadań powierzonych IP2 RPO WSL z uwzględnieniem 

podziału na subregiony przedstawia się następująco:  

 

Rysunek 21 Postęp wdrażania RPO WSL w części zadań powierzonych IP2 RPO WSL 

 

Biorąc pod uwagę wartość dofinansowania w podpisanych umowach można wyznaczyć 

kwotę dotacji przypadającą na jedno przedsiębiorstwo z sektora MŚP. Kwoty dofinansowania 

projektów w poszczególnych subregionach są do siebie zbliżone, z niewielką przewagą 

subregionu południowego, gdzie na beneficjenta mającego siedzibę na obszarze tego 

subregionu przypada kwota dofinansowania 274,17 EUR. Subregion centralny nie jest w tym 

przypadku dominujący, zważywszy na największą liczbę projektów ubiegających się 

o dofinansowanie i biorąc pod uwagę liczby przedsiębiorców z sektora MŚP  

zlokalizowanych na obszarze tego terenu. Najmniejsza kwota dotacji przypadająca 

na 1 przedsiębiorstwo z sektora MŚP przypada w subregionie zachodnim.  



50 

 

 

Rysunek 22 Kwota dotacji przypadająca na 1 przedsiębiorstwo z sektora MSP 

 

W poszczególnych subregionach woj. śląskiego nie wystąpiły znaczne różnice pod względem 

wartości składanych wniosków. Średnia wartość złożonego wniosku to około 181 tys. EUR.  

W przypadku podpisanych umów najwyższa średnia wartość (266 tys. EUR) przypada dla 

projektów beneficjentów, którzy posiadają siedzibę firmy poza obszarem woj. śląskiego. 

Świadczy to o dużej wartości projektów w stosunku do liczby podpisanych umów.  

Wśród subregionów woj. śląskiego pod względem średniej wartości podpisanych umów 

dominuje subregion centralny (215 tys. EUR), a w subregionach północnym i zachodnim 

obserwuje się zbliżone wartości (147 tys. EUR). Analizując wnioski o płatność, obserwuje się 

tak jak w przypadku umów, najwyższą ich średnią wartość dla beneficjentów mających 

zarejestrowaną działalność poza woj. śląskim.  

Z regionów woj. śląskiego dominuje subregion południowy (133 tys. EUR), a pozostałe 

charakteryzują się zbliżoną średnią wartością (93 tys. EUR subregiony północny i zachodni, 

100 tys. EUR subregion centralny). 
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Rysunek 23 Wartość średnia dla wniosków i umów w subregionach  

 

Kierunki udzielonego wsparcia - typy projektów 
 

Projekty finansowane w ramach Działania i Poddziałań powierzonych ŚCP można podzielić 

na trzy typy: inwestycyjne (zarówno o charakterze innowacyjnym jak i mające na celu 

podniesienie konkurencyjność przedsiębiorstw z sektora MŚP), doradcze i targowe. 

Indykatywna alokacja przeznaczona na poszczególne typy projektów przedstawia  

się następująco: 
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Rysunek 24 % alokacji przeznaczonej na poszczególne typy projektów 

Zestawiając liczbę podpisanych umów w poszczególnych regionach z podziałem na typy 

projektów, obserwuje się dominację projektów inwestycyjnych, na drugim miejscu znajdują 

się projekty targowe z niewielką przewagą nad doradczymi (subregiony: centralny, 

południowy, północny). W subregionie zachodnim do dnia 31 grudnia 2010 r. zawarto 

najmniej umów dotyczących projektów targowych. Umowy podpisane przez beneficjentów 

posiadających swoje siedziby poza woj. śląskim dotyczą wyłącznie projektów 

inwestycyjnych. Należy zaznaczyć, że przedsiębiorstwa nie posiadające siedziby 

na terytorium województwa śląskiego nie mają możliwości ubiegania się o dofinansowanie 

na targi. 

 

Rysunek 25 Zawarte umowy według typu projektów  
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Podpisane dotychczas umowy w ujęciu wartościowym (EFRR+ dofinansowanie z budżetu 

państwa) dotyczyły przede wszystkim projektów inwestycyjnych - 96,3% ogólnej wartości 

dofinansowania podpisanych umów. Projekty doradcze i targowe stanowią w sumie  

ok. 4% ogólnej wartości dofinansowania zawartych umów. 

 

Rysunek 26 Zawarte umowy w ujęciu wartościowym według typów projektów 

Analizując wielkość środków wypłaconych w poszczególnych regionach w podziale na typy 

projektów, obserwuje się tą samą tendencję, jaka miała miejsce w przypadku zawartych 

umów. Do dnia 31 grudnia 2010 r. największe wsparcie otrzymały projekty inwestycyjne, 

w subregionie centralnym jest to wartość 15 mln EUR, w południowym 6 mln EUR, 

w północnym i zachodnim odpowiednio 3 i 2 mln EUR. Projekty inwestycyjne beneficjentów 

z poza woj. śląskim otrzymały 430 tys. EUR dofinansowania. Na projekty doradcze została 

wypłacona łączna kwota dofinansowania 1 mln EUR, a na targowe 655 tys. EUR. 

 

Rysunek 27 Środki wypłacone beneficjentom według typów projektów w podziale na subregiony 

EU

R 

Środki wypłacone beneficjentom według typów projektów w podziale na subregiony 
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Poziom wykorzystania indykatywnej alokacji przeznaczonej na poszczególne typy projektów 

na dzień 31 grudnia 2010 r. przedstawia się następująco: 

 

Rysunek 28 Poziom wykorzystania indykatywnej alokacji przeznaczonej na poszczególne typy projektów 

 
Kategorie interwencji 

 
 

Umowy zawarte do dnia 31 grudnia 2010 r. dotyczyły kategorii interwencji: 

 08  Inne inwestycje w przedsiębiorstwa – 81%, 

 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań 

i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, 

istniejące ośrodki B+R i przedsiębiorstwa itp.) - 17%, 

 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup 

przedsiębiorstw – 2%. 

 

W skład kategorii interwencji  08 wchodzą projekty targowe i o charakterze inwestycyjnym. 

Projekty z obszaru wsparcia 07 są projektami inwestycyjnymi o wysokim potencjale 

innowacyjności, natomiast kategoria interwencji 05 dotyczy projektów doradczych.  

Udział procentowy projektów według kategorii interwencji w ujęciu wartościowym dla 

zawartych umów przedstawia poniższy wykres: 
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Rysunek 29 Zawarte umowy według kategorii interwencji 

 

Analizując liczbę podpisanych umów w poszczególnych regionach z podziałem na kategorie 

interwencji, można zauważyć we wszystkich regionach dominację projektów z kategorii 

interwencji 08 (751 zawartych umów w subregionie centralnym).  

W subregionach północnym i zachodnim na drugim miejscu znajdują się projekty należące 

do kategorii interwencji 05 (po 30 zawartych umów). Świadczy to o małej wartości (max. 

dofinansowanie dla projektów doradczych wynosi 30 tys. PLN) tego typów projektów 

w stosunku do liczby podpisanych umów. Beneficjenci posiadający swoje siedziby poza woj. 

śląskim do 31 grudnia 2010 r. nie podpisali żadnych projektów z obszaru kategorii 

interwencji 05. 
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Rysunek 30 Zawarte umowy według kategorii interwencji w podziale na subregiony 

Wielkość środków wypłaconych beneficjentom w poszczególnych regionach w podziale 

na kategorie interwencji obrazuje poniższy wykres: 

 

Rysunek 31 Środki wypłacone beneficjentom według kategorii interwencji 

Analizując wykorzystanie indykatywnej alokacji przeznaczonej na poszczególne obszary 

wsparcia obserwuje się, że jest ona najwyższa dla kategorii interwencji 07 (Inwestycje  

w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji). Dla zawartych 

umów jest to 48 %, a dla wniosków o płatność 114% całkowitej alokacji przeznaczonej na ten 

EUR 
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obszar wsparcia. W stosunku do dostępnej alokacji na projekty należące do kategorii 

08 alokacja dla zawartych umów wynosi 43%. Najwolniej realizowane i rozliczane są 

projekty należące do obszaru wsparcia 05 (podpisane umowy - 12%, wnioski o płatność - 9% 

całkowitej alokacji przeznaczonej na kategoria interwencji), co wynika z najmniejszego 

zainteresowania przedsiębiorców wsparciem na projekty o charakterze doradczym. 

 

Rysunek 32 Poziom wykorzystania indykatywnej alokacji przeznaczonej na poszczególne kategorie interwencji 
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Realizacja RPO WSL – rozkład projektów 

 

Poniżej zaprezentowano rozkład projektów (wartość w mln EUR i liczbę) w podziale na różne 

obszary tematyczne. Postęp realizacji RPO WSL oparty został na danych z KSI (SIMIK 07-

13) z kontraktacji na koniec 2010 r., w niektórych przypadkach dane pochodzą z LSI 

z powodu braku danych w KSI. 

 

Rozkład projektów realizowanych w ramach RPO WSL w podziale na sektory gospodarki 

Przedstawiona poniżej analiza dotyczy absorpcji środków RPO WSL z uwzględnieniem 

dominującej sekcji PKD projektów biorących udział w procedurze konkursowej 

organizowanej przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 

Sekcje PKD sklasyfikowane w analizie, sekcje, których udział w ogólnej liczbie projektów 

jest niski i w związku z tym posiadają małą wartość analityczną i porównawczą zostały 

sklasyfikowane w jednej kategorii pod nazwą „Pozostałe sekcje”: 

1. Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe 

2. Sekcja E Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami oraz działalność 

związana z rekultywacją 

3. Sekcja F Budownictwo 

4. Sekcja G Handel Hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle 

5. Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 

6. Sekcja J Informacja i komunikacja 

7. Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

8. Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

9. Sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 

10. Sekcja S Pozostała działalność usługowa 

11. Pozostałe sekcje 

 S

ekcja A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, 

 Sekcja B Górnictwo i wydobywanie, 

 Sekcja D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 

gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, 

 Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa, 

 Sekcja K Działalność Finansowa i ubezpieczeniowa, 

 Sekcja L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, 

 Sekcja N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, 

 Sekcja P Edukacja. 

 

Dominującą sekcją klasyfikacji PKD, zarówno na etapie naboru jak i absorpcji środków 

finansowych, jest Przetwórstwo przemysłowe sklasyfikowane w sekcji C. Warto w tym 

miejscu zwrócić uwagę, iż ponad trzykrotnie mniej reprezentowana w woj. śląskim przez 
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podmioty gospodarcze branża produkcyjna wnioskuje i otrzymuje na mocy podpisanych 

umów wsparcie ponad pięciokrotnie większe 52 mln EUR (210 mln PLN) niż najliczniej 

reprezentowana w województwie śląskim (134478 podmiotów) branża handlowa - sekcja G 

10 mln EUR (41 mln PLN).  

Mając na uwadze proporcję ilości sklasyfikowanych podmiotów gospodarczych w danej 

sekcji a wielkość środków finansowych pozyskiwanych w ramach RPO WSL należy również 

zwrócić uwagę na mały udział Sekcji M Działalność profesjonalna, naukowa  

i techniczna - jedynie 4 mln EUR (16 mln PLN) dofinansowania uzyskanego na podstawie 

podpisanych umów w IP2 RPO WSL, w sytuacji gdy w woj. Śląskim w tej branży działa 

33699 tys. podmiotów. 

Nie dziwi natomiast wysoki udział w absorpcji środków finansowych w ramach RPO WSL 

branży gastronomiczno-hotelarskiej sklasyfikowanej w sekcji I. Podmioty gospodarcze 

sklasyfikowane w tej sekcji PKD stanowią ponad 3,4% wszystkich sklasyfikowanych  

w woj. Śląskim natomiast uzyskane wsparcie finansowe na poziomie 10 mln EUR (43 mln 

PLN) stawia omawianą branżę wśród najbardziej aktywnych w pozyskiwaniu środków 

finansowych oferowanych przez RPO WSL - blisko 10% ogólnej wartości dofinansowania 

udzielonego przedsiębiorcom na podstawie umów o dofinansowanie. Jest to oczywiście 

spowodowane faktem, iż branża turystyczno-hotelarska ujęta została w odrębnym priorytecie 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, i tym 

samym Śląskie Centrum Przedsiębiorczości organizuje odrębne konkursy dla przedsiębiorców 

reprezentujących ten obszar działalności gospodarczej.  

Bardzo mały udział w absorpcji środków finansowych (0.31%) w stosunku do liczby 

podmiotów zarejestrowanych (21066) ma również Sekcja L Działalność związana z obsługą 

rynku nieruchomości.  

Wyjaśnienia wymaga również fakt niskiego udziału w pozyskiwaniu środków finansowych, 

mimo wysokiego udziału w łącznej liczbie zarejestrowanych w woj. śląskim podmiotów 

gospodarczych, sklasyfikowanych w Sekcji H Transport i gospodarka magazynowa (jedynie 

0,90% łącznej wartości udzielonego dofinansowania na 30508 stanowiących ponad 7% 

wszystkich podmiotów gospodarczych). Taki stan jest wynikiem uregulowań prawnych, które 

nakładają na działalność związaną z transportem ograniczenia min. wartość dofinansowania 

nie może przekroczyć 40% wartości projektu, a ponadto z dofinansowania wyłączone 

są również środki transportu stanowiące główny przedmiot działalności przedsiębiorców  

w tej branży. 

Poddając analizie skuteczność w pozyskiwaniu środków RPO WSL podkreślić należy bardzo 

dobry wynik Sekcji J Informacja i komunikacja. Umowy o dofinansowanie zostały zawarte w 

przypadku 40% projektów złożonych ramach procedury konkursowej. Równie wysoki 

poziom skuteczności w absorpcji środków finansowych ma branża produkcyjna (sekcja C), 

gdzie procent projektów w przypadku, których zwarto umowy o dofinansowanie w stosunku 

do złożonych wniosków o dofinansowanie również, jak w przypadku Sekcji J, wynosi 40%.  
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Analizując skuteczność
4
 branży handlowej (sekcja G) w pozyskiwaniu środków finansowych 

RPO WSL dostrzegamy, że co czwarty projekt otrzymuje dofinansowanie w ramach RPO 

WSL (27%). Najmniejszą skuteczność w pozyskiwaniu środków finansowych (7,5%) 

reprezentują przedstawiciele działający w branży hotelarsko-gastronomicznej, jednak jak już 

wcześniej zostało to omówione wpływ na to ma oczywiście fakt, iż projekty z tej branży 

konkurują ze sobą w odrębnych konkursach w ramach Podziałania 3.2.1 oraz 3.1.1., tym 

samym omawiana wartość statystyczna dla całej sekcji I musi być niższa w stosunku 

do innych branż. Niską skuteczność w pozyskiwaniu środków finansowych mają również 

sekcja L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, gdyż przedstawiciele zaledwie 

2 projektów (na 22 złożonych do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości) podpisali umowy  

o dofinansowanie. Stanowi to w tym wypadku 9% z łącznej liczby wniosków złożonych przez 

przedstawicieli tej branży.  

 

                                                 
4
Skuteczność to liczba podpisanych umów o dofinansowanie/liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie w danej branży 

x 100%  
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Rysunek 33 Skuteczność w pozyskiwaniu środków RPO WSL w podziale na sekcje PKD 

Oczywiście w każdym z subregionów dominuje branża produkcyjna (sekcja C). Ponad 

połowa projektów tej branży jest realizowana przez beneficjentów z subregionu Centralnego. 

Branżą, która dominuje w stosunku do innych branż w subregionie centralnym jest handel 

(sekcja G). Blisko 70% projektów, sklasyfikowanych w tej sekcji PKD jest realizowana przez 

beneficjentów właśnie z tego subregionu. Jeszcze większa różnica jest widoczna w przypadku 

projektów sklasyfikowanych w sekcji Q Zdrowie i opieka społeczna, gdzie ponad 77% 

projektów jest realizowanych przez beneficjentów tylko z Subregionu Centralnego, a jedynie 

4% przez beneficjentów z subregionu Zachodniego. Udział powyższych branż w subregionie 

Centralnym jest znaczący, niemniej branżą, która w zdecydowany sposób dominuje nad 

innymi, którym udzielane jest wsparcie w ramach RPO WSL jest Sekcja J Informacja 

i Komunikacja. 83% projektów jest realizowana przez przedsiębiorców z tego właśnie 

subregionu województwa śląskiego, natomiast w subregionie północnym swoją siedzibę 

ma jedynie 3,5% beneficjentów realizujących projekty związane branżą informatyczną 

i komunikacyjną. 
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Poniżej na Rys została przedstawiona wielkości dofinansowania w trzech kategoriach– 

wnioski o dofinansowanie, umowy o dofinansowanie, zakończone projekty. 

 

 

Rysunek 34 Wielkość dofinansowania w trzech kategoriach w podziale na sekcje 

 

Na Rys. poniżej przedstawione zostały wartość oraz liczba podpisanych umów 

z przedsiębiorcami w podziale na sekcje PKD projektów. 
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Rysunek 35 Rozkład projektów na podstawie PKD



 

 

Rozkład projektów realizowanych w ramach RPO WSL w podziale na obszary miejski, 

wiejski i górski 

 

Charakter województwa śląskiego sprawia, iż kluczową dla jego przyszłości jest 

kondycja dużych miast, które stanowią lokomotywy wzrostu dla całego regionu. 

Głównymi elementami systemu osadniczego województwa są 4 aglomeracje miejskie, w 

tym Aglomeracja Górnośląska o znaczeniu europejskim, która tworzy 14 miast na 

prawach powiatu. Jest to obszar o największej w kraju i jednej z największych w Europie 

koncentracji osadnictwa miejskiego. Przemiany gospodarcze i społeczne zachodzące w 

województwie wpłynęły niekorzystnie na procesy zachodzące w miastach, powodując ich 

depopulację, degradacje przestrzeni miejskich oraz spadek jakości obiektów użyteczności 

publicznej. W związku z powyższym w ramach RPO WSL jest odrębny priorytet 

zorientowany przede wszystkim na rozwój miast. 

 

Problematyka obszarów wiejskich została potraktowana w RPO WSL horyzontalnie, 

w związku z faktem iż w okresie programowania 2007-2013 jest specjalny program 

operacyjny skierowany do obszarów wiejskich (PROW). Zdecydowanie największe 

procentowe wsparcie w sensie kontraktacji dla obszarów wiejskiej ma dotychczas 

miejsce w osi priorytetowej V Środowisko, a projekty dotyczą głównie budowy 

oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej, gdyż w tym zakresie obszary wiejskie są 

bardzo opóźnione w porównaniu z obszarami miejskimi.  Ponadprzeciętny udział 

obszarów wiejskich zauważyć można także w osiach priorytetowych VII Transport i III 

Turystyka.  

 

W osi priorytetowej II Społeczeństwo informacyjne i III Turystyka podpisano więcej 

umów na obszarze wiejskim niż miejskim jednak są to projekty wartościowo dużo 

mniejsze. Poniżej na wykresach 7 i 8 przedstawiono rozkład projektów 

w poszczególnych osiach priorytetowych w podziale na obszary od uruchomienia 

Programu do końca 2010 roku. 

Różnorodne funkcje, jakie pełnią obszary miejskie i wiejskie, duże miasta i małe gminy 

powodują, iż na różnych obszarach konieczny jest odmienny poziom wyposażenia 

w infrastrukturę, na którą potrzebne są w różnej wielkości środki.
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Rysunek 36 Rozkład projektów realizowanych w ramach RPO WSL w podziale na obszary 
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Rysunek 37 Rozkład projektów realizowanych w ramach RPO WSL w podziale na obszary  

 

Rozkład projektów realizowanych w ramach RPO WSL w podziale na obszary 

tematyczne 

 

Poziom realizacji RPO WSL na koniec okresu sprawozdawczego był bliski 

maksymalnemu w obszarze infrastruktury społecznej (90% wykorzystania alokacji). 

W ramach obszaru transport poziom wykorzystania alokacji wynosi 70%, pomimo 

iż alokacja na konkursy została już wykorzystana pozostał do złożenia jeszcze jeden 

projekt kluczowy na ok. 75 mln EUR. 

W województwie śląskim bardzo duże zainteresowanie przejawiają przedsiębiorcy, 

którzy składają bardzo dużo projektów, jednak wartościowo są one niewielkie – 

wykorzystanie alokacji na poziomie 39%. Obszary społeczeństwo informacyjne i B+R 
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to obszary, w ramach których wdrażanie jest na bardzo niskim poziomie, opóźnienia we 

wdrażaniu związane były z wieloma problemami występującymi w poprzednim okresie 

sprawozdawczym min. z brakiem Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 

w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury 

telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo rozwojowej, lecznictwa 

uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych. 

 

Średni poziom wykorzystania alokacji dla obszarów przedstawionych na poniższym 

Rys. wynosi 53%. 

 

 

Rysunek 38 Rozkład projektów realizowanych w ramach RPO WSL w podziale na wsparte obszary 

 

Rozkład projektów realizowanych w ramach RPO WSL w podziale na obszary 

tematyczne i przestrzenne 

 

Na poniższym Rys. przedstawiono rozkład projektów realizowanych w ramach RPO 

WSL biorąc pod uwagę obszary tematyczne i przestrzenne. Z danych wynika, że na 
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obszarach wiejskich najwięcej projektów realizowanych było w zakresie środowiska, 

na obszarach miejskich w zakresie transportu i rewitalizacji, a na górskich z turystyki 

i ochrony środowiska. 

Rozwój infrastruktury technicznej jest kosztowny, a efekty gospodarcze i społeczne 

widoczne są po czasie. Dlatego też w tej sferze władzom lokalnym niezbędna jest pomoc 

zewnętrzna, ponieważ ani społeczność wiejska, ani samorządy nie są w stanie 

przeznaczyć na ten cel odpowiedniej ilości środków finansowych. Władze lokalne stoją 

przed koniecznością poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania inwestycji 

infrastrukturalnych. Ponadto na obszarach wiejskich występują duże zaniedbania m.in. w 

dziedzinie zwodociągowania i sanitacji, co powoduje duże dysproporcje pomiędzy 

obszarami wiejskimi a miejskim. 

 

Rewitalizacja obszarów miejskich ma na celu przywrócenie ładu przestrzeni publicznej, 

w tym podnoszenie wartości substancji miejskiej. W regionie przede wszystkim obszary 

miejskie uległy degradacji w skutek przemian rynkowych terenów poprzemysłowych czy 

powojskowych i to szczególnie tym obszarom w regionie należy nadać nowe funkcje. 

 

Rysunek 39 Rozkład projektów realizowanych w ramach RPO WSL w podziale na wsparte obszary 

tematyczne i obszary wiejskie, górskie i miejskie 
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Rozkład projektów realizowanych w ramach RPO WSL w podziale na powiaty 

 

Z przeprowadzonych analiz wynika, że z powiatów ziemskich beneficjenci składają 

większą liczbę projektów jednak na mniejsze kwoty – średnia liczba projektów 

przypadająca na powiat to 82 a średnia wartość dofinansowania to 20 mln euro. 

W powiatach grodzkich (miasta na prawach powiatu), średnia liczba projektów 

przypadająca na powiat to 73 a średnie dofinansowanie projektu to 31 mln euro.  

 

Sytuacja ta związana jest nie tylko z większymi potrzebami czy dostępnością środków 

na wkład własny, ale także z faktem, iż w większości beneficjentami realizującymi 

projekty kluczowe są właśnie powiaty grodzkie (m.in. Katowice, Gliwice, Częstochowa), 

a wartość otrzymanego dofinansowania w ww. projektach ze względu na swoją 

kluczowość dla regionu jest wysokie. 

 

Najwięcej projektów realizuje Miasto Katowice, jednak fakt ten nie jest niczym 

nadzwyczajnym w związku z faktem iż jest to stolica regionu i centrum aglomeracji. 

Ponadto Katowice realizują kilka projektów kluczowych, które miały zagwarantowane 

dofinansowanie. 
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Rysunek 40 Liczba podpisanych umów w podziale na powiaty 
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Rysunek 41 Wartość dofinansowania podpisanych umów w podziale na powiaty 
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Rozkład projektów realizowanych w ramach RPO WSL w podziale na beneficjentów 

W województwie śląskim duże zainteresowanie w pozyskiwaniu środków unijnych 

przejawiają przedsiębiorcy, co znalazło odzwierciedlenie w ilości składanych projektów 

(69,52% projektów realizowanych jest przez przedsiębiorców). Drugim w kolejności 

aktywnym beneficjentem są JST, wśród których szczególną rolę odgrywają samorządy 

niższego szczebla, gdyż to one w największym stopniu odpowiedzialne są za rozwój lokalny. 

W ramach wszystkich wniosków o dofinansowanie składanych w ramach RPO WSL przez 

JST, w 80% beneficjentami są gminy. 

Sytuacja wygląda odwrotnie biorąc pod uwagę wartość otrzymanego dofinansowania. W tej 

kategorii zdecydowanie przodują JST. Powodem zaistniałej sytuacji określony poziom max 

możliwego do otrzymania dofinansowania (50 tys. EUR mikroprzedsiębiorcy, a 189 tyś EUR 

MSP). 

Biorąc pod uwagę wartość ogólną projektu mimo wszystko przedsiębiorcy składają projekty 

niewielkie kwotowo, taki stan jest wynikiem faktu, iż, każdy przedsiębiorca, który wyraża 

chęć starania się o środki unijne musi mieć zapewniony wkład własny w odpowiednim 

procencie. Posiadanie lub pozyskanie ze źródeł zewnętrznych środków w dobie kryzysu nie 

jest dla przedsiębiorców prostym zadaniem.  
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Rysunek 42 Rozkład projektów realizowanych w ramach RPO WSL w podziale na beneficjentów 
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Średnia wartość realizowanych projektów w ramach RPO WSL 

Największa średnia wartość ogółem projektów, z którymi podpisane zostały umowy 

o dofinansowanie jest w osi priorytetowej VI Zrównoważony rozwój miast (12,87 mln EUR). 

Powodem zaistniałej sytuacji jest realizacja w ramach ww. osi priorytetowej projektów 

o znaczeniu regionalnym, co wiąże się z dużym nakładem finansowym na ich realizację. 

Realizowany jest m.in. projekt Utworzenie Funduszu Powierniczego JESSICA 

w województwie śląskim o wartości 60 mln EUR (250 mln PLN).  

W ramach Priorytetu realizowane są także trzy projekty kluczowe:  

 Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach projekt o wartości ogółem 

ok. 51 mln EUR, 

 Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach  o wartości ogółem ok.36,17 

mln EUR, 

 Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium o wartości ogółem 

ok.41,68 mln EUR. 

 

Wysoka średnia wartość ogółem projektu jest także w ramach priorytetu VII Transport, czyli 

dla projektów infrastrukturalnych, których realizacja jest bardzo kosztowna. 

 

Najmniejsze projekty realizowane są w ramach osi priorytetowej I Badania i rozwój 

technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość (0,18 mln EUR) w ramach której przeznaczono 

środki w ok. 48% na przedsiębiorców. Przedsiębiorcy w województwie śląskim składają 

bardzo dużo projektów, jednak  są one małe wartościowo.  
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Rysunek 43 Średnia wartość ogółem projektów w podziale na osie priorytetowe 

 

Projekty zakończone w ramach RPO WSL   

Na koniec 2010 roku w ramach RPO WSL beneficjenci zakończyli realizację 783 projektów 

na kwotę 71 mln EUR, z czego 80% to projekty realizowane w ramach Priorytetu I. Duża 

liczba zakończonych projektów spowodowana jest realizacją projektów polegających 

na rozbudowie lub modernizacji przedsiębiorstwa prowadzącego do wprowadzenia na rynek 

nowych lub ulepszonych produktów/ usług oraz projektów związanych z udziałem w targach. 

Ww. projekty realizowane są oraz rozliczane są bardzo sprawnie.  

W ramach osi priorytetowej VI nie zakończono żadnego projektu w związku z problemami 

prawnymi, a także z faktem, iż w ramach Priorytetu realizowanych jest dużo projektów 

kluczowych, a trzy z nich zostały przekazane do KE do zweryfikowania, co wydłuża ocenę 

projektów. Dodatkowo realizowane projekty w ramach Priorytetu VI są bardzo kosztowne 

a ich realizacja długotrwała. 
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Rysunek 44 Projekty zakończone w podziale na Priorytety (wartość i liczba) 

 

Poniżej zaprezentowano projekty zakończone w podziale na powiaty. Jak wynika z analizy 

najwięcej projektów zakończono w miastach na prawach powiatu, przy jednoczesnym 

największym otrzymanym  
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Rysunek 45 Liczba projektów zakończonych w podziale na powiaty
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Rysunek 46 Wartość dofinansowania projektów zakończonych w podziale na powiaty  
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Postęp realizacji RPO WSL w podziale na subregiony 

 

Przedstawione dane nie zawierają informacji o działaniach/poddziałaniach wdrażanych przez 

IP2 RPO WSL, które zostały przedstawione  w analizie w pkt. 2.1.6.2 niniejszego 

Sprawozdania. 

Analizując dane widoczne jest, że zarówno w liczbie jak i w wartości realizowanych 

projektów wyraźną przewagę ma subregion centralny. Zaistniała sytuacja wynika m.in. 

z centralnego położenia subregionu w województwie, wielkości (14 miast na prawach 

powiatu oraz 8 powiatów ziemskich) oraz liczby ludności (ok. 60% ludności województwa).  

Pozostałe trzy subregiony uczestniczą we wdrażaniu RPO WSL na podobnym poziomie. 

Subregion zachodni realizuje projekty większe - średnie dofinansowanie dla projektu to ok. 

1,2 mln EUR, natomiast subregion południowy realizuje dużo projektów, ale małych 

wartościowo (średnie dofinansowanie  dla projektu to720 tyś. EUR). 

 

Rysunek 47 Zatwierdzone wnioski o dofinansowanie w podziale na subregiony 
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Rysunek 48 Kontraktacja w podziale na subregiony 

 

W ramach RPO WSL nie zostały określone obszary defaworyzowane, w związku 

z powyższym nie ma możliwości zaprezentowania w Sprawozdaniu danych w tym zakresie. 

 

Analiza wskaźnikowa 

 

Postęp rzeczowy wskaźników celu Programu i wskaźników horyzontalnych został 

przedstawiony w załączniku nr I do niniejszego Sprawozdania. 

 

Wskaźniki Wpływ realizacji programu na zmianę PKB oraz Liczba utworzonych miejsc pracy 

netto zgodnie z zapisami Programu będą mierzone w roku 2013 i po zakończeniu Programu 

(2015) za pomocą ewaluacji oraz z wykorzystaniem modelu makroekonomicznego HERMIN. 

 

Przeprowadzona analiza SWOT wykazała najważniejsze problemy województwa. Na tej 

podstawie został określony jeden z celów głównych a mianowicie, wpływ realizacji programu 

na zmianę PKB, który jest odpowiedzią na zdiagnozowany spadek potencjału ekonomicznego 

regionu. 

Niska realizacja wskaźników programowych, znajduje swoje uzasadnienie w charakterze 

Programu w ramach którego realizowane są w większości projekty infrastrukturalne, których 

wdrażanie jest znacznie wolniejsze niż projektów miękkich, a na efekty rzeczowe trzeba 

poczekać dłużej. 

Dodatkowo od uruchomienia Programu zatwierdzono niewiele wniosków o płatność 

końcową dla projektów, których realizacja przyczynia się do realizacji wskaźników 
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monitorowania celu głównego i wskaźników horyzontalnych. Dotychczas osiągnięte wartości 

wskaźników są jeszcze niewielkie, niemniej w niedługim czasie przewiduje się znaczny 

wzrost realizacji założonych wskaźników.  

Dwa wskaźniki celu głównego będą mierzone za pomocą ewaluacji dlatego widoczny jest 

postęp tylko dla jednego wskaźnika: Utworzone miejsca pracy brutto, gdzie wartość równa 

jest 1016,75 szt. (miejsc pracy w EPC) i w kolejnych latach jak widać z szacowanej realizacji 

będzie wzrastać. Na koniec okresu sprawozdawczego przewiduje się utworzenie 6040,01 

nowych miejsc pracy, a postęp przedmiotowego wskaźnika przekłada się bezpośrednio 

na likwidację wskazanych w analizie SWOT słabych stron województwa: niski wskaźnik 

zatrudnienia i wysoka liczba zarejestrowanych bezrobotnych.  

W związku z faktem, iż wartości dla ww. wskaźnika są wyższe w LSI niż w KSI 

w załączniku nr 1 do Sprawozdania w wierszach realizacja oraz szacowana realizacja dane 

pochodzą z LSI. Przyjęte rozwiązanie pokazuje rzeczywisty postęp realizacji ww. wskaźnika, 

a nie zaniżony. 

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację 69-ciu projektów w ramach wskaźnika 

horyzontalnego produktu Liczba projektów w zakresie usuwania barier funkcjonalnych dla 

osób niepełnosprawnych oraz 26-ciu w ramach wskaźnika horyzontalnego Liczba projektów  

w zakresie poprawy efektywności energetycznej.  

 

Na wskaźnik horyzontalny Liczba projektów  w zakresie poprawy efektywności energetycznej 

nie zostały zagregowane projekty, których beneficjenci nie byli w stanie przedstawić wartości 

zaoszczędzonej energii. Beneficjenci składając projekt we wniosku o dofinansowanie 

zaznaczają, że projekt jest z zakresu poprawy efektywności energetycznej ponieważ takie 

działania są przewidziane w projekcie. Nie przekładają się one jednak na wartość 

zaoszczędzonej energii z wielu względów między innymi ze względu na charakter projektu, 

który poza działaniami infrastrukturalnymi, które mają być przeprowadzone 

w przedmiotowym budynku obejmuje także dobudowanie nowej części, co nie tylko nie 

obniża, ale podwyższa wartość zużywanej energii. Tak więc wartość wskaźnika zawierają 

wyłącznie projekty, których beneficjenci byli w stanie, czy to poprzez audyt energetyczny czy 

też własne wyliczenia, wykazać wartość zaoszczędzonej energii.  

 

Osiągnięte wartości ww. wskaźników mają swoje przełożenie na wskaźniki rezultatu i tak, 

w ramach wskaźnika Redukcja zużycia energii we wspartych budynkach osiągnięta wartość 

to 12287,1246 MWh. Natomiast Liczba osób niepełnosprawnych korzystających 

z udogodnień powstałych w ramach wsparcia RPO to 26,906 tyś. osób. 

 

W związku z brakiem odpowiednich wskaźników na poziomie projektu, które przekładałyby 

się na realizację wskaźników horyzontalnych rezultatu IZ RPO WSL wprowadziła 

odpowiednie zapisy do wniosku o płatność końcową, w celu uzyskania potrzebnych danych 

do monitorowania ww. wskaźników horyzontalnych.  

Dla wskaźnika Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z udogodnień powstałych 

w ramach projektu – w przypadku gdy Beneficjent we wniosku o dofinansowanie w polu C.8. 

Usuwanie barier dla osób niepełnosprawnych zaznaczył odpowiedź TAK przedstawia 
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w momencie składania wniosku o płatność końcową szacunkową wartość wskaźnika oraz 

w rok po zakończeniu realizacji projektu przedstawia IZ RPO WSL osiągniętą wartość 

wskaźnika. 

Dla wskaźnika Redukcja zużycia energii w modernizowanych budynkach – w przypadku gdy 

Beneficjent we wniosku o dofinansowanie w polu C.7. Poprawa efektywności energetycznej 

w modernizowanych budynkach zaznaczył odpowiedź TAK przedstawia w momencie 

składania wniosku o płatność szacunkową wartość wskaźnika oraz w rok po zakończeniu 

realizacji projektu przedstawia IZ RPO WSL osiągniętą wartość wskaźnika.  

W związku z nieokreślonymi wartościami docelowymi dla wskaźników celu głównego RPO 

WSL oraz horyzontalnych na rok 2010 nie możliwa jest analiza porównawcza wartości 

docelowej z szacowaną wartością dla roku 2010. 

Poniżej na wykresach przedstawiono % osiągniętej i szacowanej do osiągnięcia wartości 

docelowej na rok 2015 wskaźników celu głównego i horyzontalnych.  

Wartość szacowana dla wskaźnika utworzone miejsca pracy w podziale na kobiety i mężczyzn 

jest na poziomie zerowym, gdyż beneficjenci nie określają we wnioskach/umowach 

o dofinansowaniu kogo zatrudnią – przestrzegana jest zasada równości szans. 

 

 

Rysunek 49 Realizacja wartości docelowej wskaźnika celu głównego 
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Rysunek 50 Realizacja wartości docelowej wskaźników horyzontalnych 

 

Badania ewaluacyjne w zakresie wskaźników 

 

IZ RPO WSL zrealizowała jedno badanie ewaluacyjne dot. systemu wskaźników Analiza 

systemu wskaźników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013. Efektem badania był zestaw przedstawionych poniżej 

rekomendacji. 

Rekomendacje w zakresie jakości wskaźników: 

1. Konieczna jest weryfikacja nazw i definicji wskaźników zidentyfikowanych jako 

niepoprawnie zakwalifikowane do grupy wskaźników produktu bądź rezultatu, 

a następnie przyporządkowanie ich do odpowiedniego poziomu - rekomendacja 

w części wdrożona - wprowadzono zmianę w priorytetach V, VI. w załączniku nr 9 do 

Uszczegółowienia RPO WSL 2007-2013 z dn. 03.12.2009r. 

2. Rekomendowana zmiana jednostek wybranych wskaźników - rekomendacja w części 

wdrożona - zmianę wprowadzono w załączniku nr 9 do Uszczegółowienia RPO WSL 

2007-2013 z dn. 03.12.2009r. 

3. Rekomenduje się usunięcie niektórych wskaźników (m.in. takich, które nie mierzą 

istotnych efektów rzeczowych realizacji projektu ani stopnia realizacji celu czy 

powielają informacje zawarte w innych wskaźnikach) - rekomendacja w części 

wdrożona - zmianę wprowadzono w załączniku nr 9 do Uszczegółowienia RPO WSL 

2007-2013 z dn. 03.12.2009r. 
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Rekomendacja w zakresie agregacji danych: 

1. Rekomenduje się zapewnienie rozłączności między wskaźnikami, z których jeden 

swoim zakresem pokrywał się z drugim wskaźnikiem - rekomendacja w części 

wdrożona - wdrożono w zakresie priorytetu VIII. Zmianę wprowadzono w załączniku 

nr 9 do Uszczegółowienia RPO WSL 2007-2013 z dn. 03.12.2009 r. 

Rekomendacje w zakresie zasilenia wskaźników KSI (SIMIK 07-13): 

1. Zmiana wybranych wskaźników URPO WSL 2007 – 2013 pod kątem zapewnienia 

spójności z systemem wskaźników KSI, to jest tożsamości mierzonych efektów 

(ujednolicenie wskaźników). 

2. Dodanie kilku dodatkowych wskaźników, które odpowiadają swym zakresem 

wskaźnikom KSI i dla których informacje są możliwe do monitorowania w ramach 

przewidzianych typów projektów. 

Powyższe rekomendacje 1 i 2 wdrożono w części - zmianę wprowadzono w załączniku 

nr 9 do Uszczegółowienia RPO WSL 2007-2013 z dn. 03.12.2009r. Rekomendacje dot. 

mapowania wskaźników z URPO na wskaźniki KSI oraz spójności tych wskaźników 

wprowadzono po opublikowaniu nowych Wytycznych w zakresie warunków 

gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej (załącznik nr 3 - Lista 

wskaźników kluczowych). 

Rekomendacje w zakresie pomiaru celów: 

1. Z punktu widzenia zastosowania systemu wskaźników w procesie ewaluacji warto 

rozważyć wyrażanie wskaźników w wartościach względnych a nie bezwzględnych - 

rekomendacja  w części wdrożona - zmianę wprowadzono w załączniku nr 9 do 

Uszczegółowienia RPO WSL 2007-2013 z dn. 03.12.2009r. 

W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest przeprowadzenie analizy 

dot. wskaźników programowych przez eksperta zewnętrznego. W oparci o jego rekomendację 

zostaną przeprowadzone zmiany w zakresie wartości i ilości wskaźników i zostaną ujęte 

w ramach pakietu renegocjacyjnego RPO WSL. 

Wnioski dla dalszej realizacji RPO WSL  

W kolejnym okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL odnośnie dalszego przebiegu realizacji 

Programu planuje m.in.: 

 wzmocnienie systemu monitoringu, 

 wzmocnienie znaczenia KM RPO WSL, 

 wzmocnienie działań na rzecz aktywizacji partnerów społeczno-gospodarczych 

poprzez powołanie grupy roboczej ds. partnerstwa, 

 wdrażanie Inicjatywy JESSICA, 

 wykorzystanie w większym stopniu ewaluacji do bieżącego monitorowania efektów, 

 upowszechnianie dobrych i złych praktyk m.in. na szkoleniach dla beneficjentów, 

 upowszechnianie dobrych praktyk wśród projektów realizowanych w obecnej 

perspektywie programowania, 

 zwiększenie kontaktów z beneficjentami. 
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W wyniku przyznania województwu śląskiemu dodatkowych środków pochodzących 

z mechanizmów Krajowej Rezerwy Wykonania (KRW) i dostosowania technicznego, 

alokacja RPO WSL została powiększona. IZ RPO WSL planuje przeznaczyć dodatkowe 

środki na infrastrukturę drogową o znaczeniu regionalnym oraz pomoc techniczną.  

Szczegółowe informacje m.in. o wielkości środków zostaną zaprezentowane w kolejnym 

sprawozdaniu. 

2.1.6.3. REKOMENDACJE KE 

IZ RPO WSL otrzymała od KE zalecenia i rekomendacje po złożeniu Sprawozdania rocznego 

z realizacji RPO WSL w roku 2009. W związku z powyższym IZ RPO WSL w niniejszym 

Sprawozdaniu zastosowała się do otrzymanych zaleceń w poniższym zakresie: 

 przygotowano streszczenia w języku angielskim, 

 rozbudowano analizę jakościową poprzez dodanie m.in. rozkładu projektów 

w podziale na beneficjentów, 

 przedstawiono analizę absorpcji środków przez przedsiębiorców, 

 przedstawiono na mapie drogi przebudowane i wybudowane w ramach RPO WSL 

i POiŚ w regionie, 

 rozbudowano informacje o instrumentach inżynierii finansowej, 

 poszerzono informację o ewaluacji, 

 

2.1.6.4. REKOMENDACJE IZ I INNYCH INSTYTUCJI 

 wzmocnienie systemu monitoringu, 

 wzmocnienie znaczenia KM RPO WSL, 

 wykorzystanie w większym stopniu ewaluacji do bieżącego monitorowania efektów 

 upowszechnianie dobrych i złych praktyk m.in. na szkoleniach dla beneficjentów, 

 upowszechnianie dobrych praktyk wśród projektów realizowanych w obecnej 

perspektywie programowania, 

 zwiększenie kontaktów z beneficjentami. 

W poprzednim okresie sprawozdawczym KM RPO WSL przyjął poniższe rekomendacje 

odnośnie dalszego przebiegu realizacji Programu: 

 kontynuacja prac nad inicjatywą JESSICA, 

 niezwłoczne ogłoszenie wstrzymanych konkursów po wejściu w życie stosownych 

rozporządzeń MRR, 

 monitorowanie projektów kluczowych na etapie przygotowawczym (przed złożeniem 

wniosku o dofinansowanie), 

 doprecyzowanie oraz uszczegóławianie procedur w celu szybszego i efektywniejszego 

wdrażania RPO WSL, 

 kontynuowanie prac związanych z przygotowywaniem lub aktualizacją oraz zmianami 

dokumentów niezbędnych w procesie wdrażania Programu. 

Wszystkie ww. rekomendacje zostały wdrożone w okresie sprawozdawczym przez IZ RPO 

WSL. 
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2.1.6.5. INSTRUMENTY INŻYNIERII FINANSOWEJ 

Inicjatywa JESSICA 

W dniu 26 maja 2009 r. Zarząd Województwa Śląskiego działając jako Instytucja 

Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-

2013 wystosował list intencyjny do Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), w którym 

wyraził wstępne zainteresowanie implementacją Inicjatywy JESSICA w województwie 

śląskim.  

Następnie firma City Consulting Institute z siedzibą w Katowicach na zlecenie EBI wykonała 

badanie pn.: Studium możliwości wdrożenia JESSICA - Województwo Śląskie, którego wersja 

ostateczna została opublikowana w październiku 2009r.  

W raporcie z ww. badania dokonano analizy projektów rewitalizacyjnych, w tym projektów 

możliwych do realizacji w ramach Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim oraz 

przedstawiono uwarunkowania finansowe i społeczno-gospodarcze dla wdrożenia Inicjatywy 

JESSICA na obszarze województwa śląskiego. Następnie, w dniu 29 stycznia 2010 r. 

podpisane zostało między EBI a Województwem Śląskim Memorandum of Understanding – 

dokument na podstawie którego otwarty został proces negocjacji zapisów Umowy 

o Finansowaniu Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim.  

Odpowiednio w lutym i marcu 2010 roku odbyły się dwa spotkania negocjacyjne między 

stronami Memorandum, których zwieńczeniem było podpisanie w dniu 9 lipca 2010 r. 

Umowy o Finansowaniu, na mocy której funkcję Funduszu Powierniczego w województwie 

śląskim powierzono Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu.  

Fundusz Powierniczy JESSICA został zorganizowany jako „wydzielona jednostka 

finansowa” w ramach EBI, zgodnie z artykułem 43(3) Rozporządzenia Wdrażającego. 

Podpisanie Umowy poprzedzone zostało zmianą zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, które 

poddane zostały konsultacjom społecznym przeprowadzonym w dniach od 2 do 16 czerwca 

2010 r. Uwagi zgłosili przedstawiciele pięciu miast: Czeladzi, Częstochowy, Gliwic, Rudy 

Śląskiej oraz Sosnowca. Efektem konsultacji było doprecyzowanie zapisów URPO w kwestii 

celu, rodzaju projektu, trybu przeprowadzenia naboru wniosku o dofinansowanie oraz 

maksymalnego udziału środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu. 

Zmian zapisów dokonano także w Podręczniku Procedur wdrażania Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w Opisie Systemu Zarządzania 

i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

oraz w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.  

Na wdrażanie Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim przeznaczono 60 mln EUR – 51 

mln EUR z Działania 6.2 Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych RPO WSL i 9 mln EUR 

z budżetu państwa. Wyżej wymienione środki zostały przekazane do EBI w dwóch transzach: 

16 sierpnia 2010 r. (87,5 %) i 29 września 2010 r. (12,5 %).  
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Rysunek 51 Struktura alokacji Działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” 

We wrześniu 2010 r. powołana została Rada Inwestycyjna, w skład której weszło trzech 

przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (wraz z zastępcami) oraz 

dwóch zewnętrznych ekspertów z zakresu rewitalizacji i finansów. W dniu 4 listopada 2010 r. 

odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Inwestycyjnej, na którym podjęto dwie uchwały 

ws. wyboru przewodniczącego RI i przyjęcia Regulamin RI.  

W listopadzie 2010 roku Fundusz Powierniczy dokonał wyboru Konsultanta wdrożeniowego, 

którego zadaniem jest wspieranie EBI w procesie implementacji Inicjatywy JESSICA 

w województwie śląskim, w tym m.in.: identyfikacja potencjalnych Funduszy Rozwoju 

Obszarów Miejskich oraz Projektów Miejskich. Konsultant będzie świadczył swoje usługi do 

dnia 15 maja 2011 r. 

Na przełomie listopada i grudnia 2010 roku rozpoczęto akcję informacyjno-promocyjną 

Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim. W dniu 6 grudnia 2010 roku odbyła się 

w Katowicach konferencja poświęcona Inicjatywie, w trakcie której przeprowadzona została 

ankieta wśród potencjalnych projektodawców i kandydatów na FROM. W dniach 

od 21 grudnia do 7 stycznia 2011 roku przeprowadzone zostało badanie ankietowe w związku 

z wdrażaniem Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim. Adresatami badania byli 

potencjalni kandydaci na Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich oraz potencjalni 

beneficjenci tzw. projektów miejskich. 

Wyniki ww. badania zostaną szczegółowo przedstawione w kolejnym okresie 

sprawozdawczym.  
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Rysunek 52 Model wdrażania Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim 

 

W związku z początkowym etapem wdrażania JESSICA polegającym na przygotowywaniu 

odpowiednich dokumentów m.in. do wyboru FROM nie zostały jeszcze przekazane żadne 

środki beneficjentom końcowym. 

Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości 

IZ RPO WSL w ramach Priorytetu I Badania i rozwój przedsiębiorczości (B+R), innowacje 

i przedsiębiorczość realizuje poddziałanie 1.1.1 typ projektu 7, którego celem jest ułatwienie 

dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania działalności MŚP, posiadających siedzibę 

na terenie województwa śląskiego lub prowadzących inwestycje na terenie województwa 

śląskiego poprzez dokapitalizowanie lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych 

funduszy pożyczkowych, mikropożyczkowych i funduszy poręczeniowych.  

 

Wsparcie instrumentów pożyczkowych i poręczeniowych w ramach RPO WSL jest 

wyjątkowym narzędziem do pośredniego wspierania przedsiębiorczości w naszym regionie. 

Stanowi swoistą kontynuację działań z poprzedniego okresu programowania 2004-2006, tylko 

obecnie z pożyczek i poręczeń mogą również skorzystać oprócz mikroprzedsiębiorców 

i małych firm także średnie przedsiębiorstwa.  Instrument ten zapewni dodatkowe wsparcie 

finansowe przedsiębiorcom (oprócz dotacji unijnych), którzy posiadają siedzibę na terenie 

województwa śląskiego lub prowadzą inwestycje na terenie regionu.  

 



90 

 

Od uruchomienia Programu IZ RPO WSL ogłosiła jeden konkurs na ww. poddziałanie. 

Wielkość wkładu ze środków unijnych na konkurs wynosił 20 000 000,00 EUR.  

Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 4 projekty na kwotę 

dofinansowania równą 16 644 612,86 EUR. W okresie sprawozdawczym podpisano 

wszystkie umowy o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę dofinansowania 16 644 

612,86 EUR.  

 

Poniżej zestawienie udzielonych i wypłaconych pożyczek oraz udzielonych poręczeń przez 

fundusze pożyczkowe/ poręczeniowe na koniec okresu sprawozdawczego. 

 

Tabela 6 Zestawienie udzielonych i wypłaconych pożyczek oraz udzielonych poręczeń przez fundusze 

pożyczkowe/ poręczeniowe na koniec okresu sprawozdawczego 

Nazwa funduszu 
Ilość udzielonych 

pożyczek/poręczeń 

Suma udzielonych 

pożyczek/poręczeń 

(EUR) 

 

Suma wypłaconych 

pożyczek (EUR) 

Fundusz Górnośląski 

SA Katowice 
33 3 364 605,30 2 632 997,47 

Śląski Regionalny 

Fundusz Poręczeniowy 

spółka z o.o. Katowice 

1 126 103,40 nd 

Agencja Rozwoju 

Lokalnego SA w 

Sosnowcu 

1 34 300,13 34 300,13 

Agencja Rozwoju 

Regionalnego w 

Częstochowie SA 

5 60 781,84 60 781,84 

Razem 40 3 585 790,67 

 

2 728 079,44 

  

2.1.6.6. REALIZACJA ZAŁOŻEŃ STRATEGII LIZBOŃSKIEJ/EU 2020 

Realizacja Strategii Lizbońskiej jest przedmiotem interwencji w ramach RPO WSL, którego 

celem jest przeobrażenie gospodarki opartej na przemyśle ciężkim w gospodarkę opartą 

na wiedzy, przezwyciężenie barier stojących na drodze do zrównoważonego rozwoju, ale 

także wykorzystanie potencjału turystycznego i kulturowego. Cele Strategii Lizbońskiej 

realizowane będą w większym i mniejszym stopniu w ramach wszystkich priorytetów 

Programu (wyjątkiem jest tylko Priorytet X Pomoc Techniczna).  

W ramach RPO WSL około 40 % środków czyli 683 385 653 EUR zostało przeznaczonych 

na realizację celów Strategii Lizbońskiej. Środki zostały podzielone według kategorii 

interwencji, w ramach których realizowane są poszczególne priorytety Programu.  
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W 2010 roku w związku z renegocjacjami Programu nastąpiła zmiana dot. realizacji celów 

SL, polegająca na: 

 04 – 24 500 000 EUR (pomniejszenie kwoty), 

 05 – 29 620 000 EUR (powiększenie kwoty),  

 07 – 26 460 000 EUR (dodanie kwoty), 

 08 – 128 380 000 EUR (pomniejszenie kwoty),  

 09 – 93 670 000 EUR (pomniejszenie kwoty).  

 

 
 

Rysunek 53 Procentowy udział środków przewidzianych na realizację celów Strategii Lizbońskiej w podziale 

na Priorytety 

Przyśpieszone tempo realizacji Programu w 2010 roku, szczególnie w kontraktacji przekłada 

się na realizację celów Strategii Lizbońskiej. Pod koniec 2009 roku wartość środków z EFRR 

przeznaczonych w ramach RPO WSL na osiągnięcie celów Strategii Lizbońskiej wyniosła 

łącznie 32 403 753,88 EUR co stanowiło zaledwie 4,74 % środków zaplanowanych 

na realizację SL, a pod koniec 2010 r. było to 271 497 631 EUR co stanowi 40 %.  

Tabela 7 Postęp finansowy – kategorie interwencji stanowiące wkład w realizację Strategii Lizbońskiej  

 

Kod 

 

Założenia (EUR) 

 

Realizacja (EUR) 

02 28 078 553 0 

03 46 000 000 0 

04 24 500 000 0 

05 29 620 000 17 015 656 

07 26 460 000 15 809 092 

08 128 380 000 72 802 033 

09 93670000 27 323 807 

10 95 000 000 0 

11 58 567 100 23 316 218 
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13 47 300 000 40 889 453 

16 20 000 000 10 339 390 

28 7 000 000 0 

40 3 210 000 989 519 

41 3 210 000 0 

42 9 640 000 0 

43 13 000 000 9 546 865 

52 49 750 000 53 465 598 

SL 683 385 653 271 497 631 

 

Pomimo zwiększenia realizacji celów SL, w dalszym ciągu w niektórych kodach interwencji 

realizacja jest na poziomie zerowym. Powodem zaistniałej sytuacji był brak Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: 

energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo rozwojowej, 

lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych, 

co spowodowało opóźnienia w ogłaszaniu konkursów m.in. dla działań 2.1 Infrastruktura 

społeczeństwa informacyjnego (w ramach działania realizowana jest m.in. kategoria 

interwencji 10) oraz 1.3 Transfer technologii i innowacji (w ramach tylko tego działania 

realizowane są kategorie interwencji 02 i 03).  

Pod koniec 2010 roku w ramach ww. działań zakończono oceny projektów i w kolejnym 

okresie sprawozdawczym zostaną podpisane pierwsze umowy. Wówczas będzie widoczna 

realizacja w kategoriach interwencji 02, 03, 10. 

Kwestią problematyczną jest kategoria interwencji 04, którą realizują projekty z działania 

1.2.3 typu projektu 2. Projekty z zakresu B+R są projektami o wysokiej wartości 

dofinansowania. Początkowe założenia programowe przewidywały, iż w ramach 2'go typu 

projektu: wsparcie w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności B+R w mikro, małych i 

średnich przedsiębiorstwach maksymalna kwota wsparcia będzie wynosić 189 tys. EUR  

Niestety wprowadzony przez MRR po zatwierdzeniu programu  dokument "Linia 

demarkacyjna" określa maksymalną wartość projektów realizowanych w ramach RPO 

z zakresu zakupu środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności B+R na 

poziomie 100 tys. EUR co daje maksymalne dofinansowanie w wysokości 60 000 EUR(dla 

mikroprzedsiębiorców mogących ubiegać się o dofinansowanie na poziomie max 60%). 

Spowodowało to rezygnację beneficjentów z realizacji projektów w ramach drugiego typu 

na korzyść pierwszego bądź aplikowanie w ramach PO IG. Na dowód tego ograniczenie 

wartości projektu spowodowało, iż zainteresowanie beneficjentów tego typu projektami jest 

znikome, co wyraża się w fakcie, iż w ramach RPO WSL IZ RPO WSL podpisała do tej pory, 

tylko jedną umowę o dofinansowanie w przedmiotowym zakresie.  

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego 

planuje w kolejnym okresie sprawozdawczym wykonanie badania ewaluacyjnego pt. 

Innowacyjność projektów realizowanych w ramach RPO WSL. Głównym celem badania 

będzie wskazanie pożądanych kierunków działań w obszarze innowacji oraz transferu 

technologii w województwie śląskim. Ostatecznym efektem badania będzie zestaw 
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rekomendacji służących usprawnieniu obecnie funkcjonującej formy wsparcia udzielanego 

na działalność innowacyjną w ramach RPO WSL. Wnioski z badania zostaną wykorzystane 

w celu ukierunkowania konkursu z poddziałania 1.2.3, który planowany jest na początek  

2012 roku.  

Kolejnym ważnym problemem w realizacji celów SL jest brak zainteresowania ze strony 

beneficjentów realizacją projektów związanych z budową infrastruktury służącej do produkcji 

i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych z energii z biomasy, biogazu czy 

energetyki wodnej, niewielkie zainteresowanie jest dla energii słonecznej. W związku 

z powyższym wkład RPO WSL w realizację celów SL związanych z energia odnawialną 

(kategorie interwencji 40, 41, 42) na koniec okresu sprawozdawczego jest bardzo niewielki. 

Beneficjenci bardziej zainteresowani są realizacją projektów związanych 

z termomodernizacją budynków, które są mniej kapitałochłonne, a równie efektywne, dlatego 

kategoria interwencji 43 (efektywność energetyczna, produkcja skojarzona, zarządzanie 

energia) zrealizowana jest na poziomie 73 % założonej alokacji.  

W kolejnym okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL planuje, że w chwili wyboru projektów 

do dofinansowania preferowane mogą być projekty wykorzystujące odnawialne źródła 

energii, które stanowią jedną z tzw.  kategorii prolizbońskich związanych z realizacją celów 

i zadań wyznaczonych przez Strategię Lizbońską. Ww. zasada odnosiłaby się do projektów 

złożonych w ramach konkursu z działania 5.3, który planowany jest na II kwartał 2011 roku. 

Bardzo dobrze natomiast realizowany jest cel SL związany z promowaniem czystego 

transportu miejskiego (kategoria interwencji 52). Na koniec okresu sprawozdawczego został 

już przekroczony założony poziom – 107%. 

Na poziomie założeń alokacji na poszczególne tematy udział wydatków na SL wynosi 40 %, 

podczas gdy w stosunku do całej alokacji przeznaczonej na RPO WSL wydatki na SL 

są na poziomie 16%. Poniżej na wykresie przedstawiono realizację celów SL. 

 

Rysunek 54 Realizacja celów SL w podziale na kategorie interwencji 
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Ogólna ocena wpływu dotychczasowych działań realizowanych w ramach realizacji celów 

Strategii Lizbońskiej wskazuje, że wpływ jest o wiele silniejszy w zakresie związanym 

z rynkiem pracy tj. tworzeniem lepszych miejsc pracy, promowaniem przedsiębiorczości 

i możliwości przystosowawczych pracowników i przedsiębiorstw, zwiększenie inwestycji 

w kapitał ludzki niż w odniesieniu do celu związanego z prowadzeniem działań na rzecz 

innowacji, przedsiębiorczości i wzrostu gospodarki opartej na wiedzy. Wynika to z faktu, że 

wymierne, materialne efekty – np. nowe miejsca pracy, podnoszenie potencjału 

przeszkolonych osób - pojawiają się szybciej w przypadku działań odnoszących się 

do szeroko pojętego kapitału ludzkiego niż w wyniku realizacji projektów mających na celu 

podniesienie innowacyjności gospodarki.  

W województwie śląskim od wielu lat zlokalizowana jest duża liczba instytucji B+R, jednak 

przede wszystkim w sektorach tradycyjnych. Założeniem RPO WSL było stymulowanie 

dynamicznego rozwoju regionu, m.in. poprzez stworzenie nowoczesnej i zaawansowanej 

technologicznie gospodarki. Województwo śląskie dąży do gospodarki zrównoważonej, gdzie 

obok unowocześniania tradycyjnych sektorów, konieczne jest wyzwolenie potencjału 

w nowych niszach technologicznych. Ich określenie jest trudne, niemiej wydaje się, że od 

kilku lat coraz wyraźniej się zarysowuje. Zdawać sobie jednak trzeba sprawę, że jest to 

wyzwanie o wiele trudniejsze niż utrzymanie pozycji konkurencyjnej w tradycyjnych 

sektorach przemysłowych i wymaga znacznych nakładów, jednak nadać może regionowi 

nowy wizerunek. Pomimo, iż zakres innowacyjności jest bardzo ważny z punktu rozwoju 

regionu, beneficjenci podchodzą bardzo ostrożnie do projektów innowacyjnych, składając 

niewiele wniosków w ramach działania 1.3 Transfer technologii i innowacji. Dodatkowo 

w związku z problemami z linią demarkacyjną, o której mowa powyżej przedsiębiorcy 

również nie są zainteresowani składaniem projektów w tej tematyce w ramach RPO WSL. 

Dodatkowo w związku z problemami prawnymi postęp realizacji projektów z zakresu 

innowacji jest trochę opóźniony i efekty będą widoczne dopiero w kolejnym okresie 

sprawozdawczym.  

W procesie przebudowy gospodarki województwa rozwój sektora MSP ma znaczenie 

strategiczne i w ramach RPO WSL jednym z celów szczegółowych osi priorytetowej I jest 

wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa działające w województwie 

śląskim są bardzo zróżnicowane, jeśli chodzi o poziom innowacyjności, stosowane 

rozwiązania technologiczne oraz sposoby wdrażania rozwiązań innowacyjnych oraz 

nawiązywanie kontaktów i relacji z otoczeniem. Szczegółowa analiza dot. przedsiębiorców 

znajduje się w pkt.  2.1.6.2 niniejszego Sprawozdania.  

Zgodnie ze Strategią Województwa Śląskiego jak i celem szczegółowym RPO WSL za istotny 

czynnik rozwoju regionu uznaje się rozwój społeczeństwa informacyjnego i wiedzy, który 

wymaga nie tylko dostępności do odpowiedniego sprzętu, ale przede wszystkim 

wykorzystania technologii, mających na celu efektywne zaspokojenie potrzeb gospodarczych, 

społecznych, administracyjnych, naukowych i kulturalnych. W tym kontekście istotne jest 

stymulowanie rozwoju e-usług (np. w zakresie handlu, administracji, edukacji, zdrowia, 

rozrywki i kultury). Jest to cel SL, który bardzo efektywnie jest wdrażany w ramach RPO 

WSL, wiele projektów przyczynia się do realizacji ww. usług m.in. w zakresie kultury, 
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wspomagania zarządzania w administracji publicznej na poziomie regionalnym, 

ponadlokalnym i lokalnym. 

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego zmierza do rozwijania przyjaznego 

klimatu dla innowacji w regionie i skierowana jest na wspieranie podmiotów wpływających 

na rozwój nauki, badań i technologii. Szczegółowe informacje dot. RIS zostały 

zaprezentowane w analizie Priorytetu I w pkt. 3 niniejszego Sprawozdania. 

 

Przykłady projektów realizujących cele lizbońskie 

Platforma informacji przestrzennej  

Tytuł projektu: Ogólnodostępna Platforma 

Informacji: Tereny poprzemysłowe i zdegradowane, 

jako integralna część Regionalnego Systemu 

Informacji Przestrzennej (RSIP) 

Beneficjent: Główny Instytut Górnictwa 

Oś priorytetowa/działanie: V Środowisko 5.4 - 

Zarządzanie środowiskiem 

Całkowity koszt projektu: 940 487,40 EUR,  

 (3 729 032,53 PLN) 

Kwota wnioskowana: 765 883,23 EUR (3 036 

726,99 PLN)  

Opis projektu: projekt polega na utworzeniu regionalnej, dostępnej nieodpłatnie dla 

wszystkich użytkowników Internetu, Ogólnodostępnej Platformy Informacji, zawierającej 

kompleksową bazę danych o środowisku w województwie śląskim, ze szczególnym 

uwzględnieniem terenów poprzemysłowych i zdegradowanych. Platforma będzie 

zintegrowanym narzędziem pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych 

środowiskowych, zbudowana w oparciu o System Informacji Geograficznej (GIS) zgodnie 

z założeniami Krajowego Systemu Informacji o Terenie. System będzie nowoczesnym 

narzędziem zarządzania środowiskiem, które umożliwi diagnozę stanu zagospodarowania 

przestrzennego z identyfikacją miejsc o zaburzonej równowadze ekologiczno-ekonomicznej 

oraz posłuży do oceny skuteczności podejmowanych działań środowiskowych w regionie 

Partnerzy: Województwo Śląskie 

Kategoria interwencji: 11 ( technologie informacyjne i komunikacyjne) 

 

Województwo śląskie dysponuje dużą ilością terenów poprzemysłowych, których oferta może 

zainteresować niejednego inwestora. Potrzeba opracowania nowoczesnego narzędzia 

informatycznego integrującego różne obszary wiedzy oraz informacje w zakresie 

efektywnego planowania przestrzennego i zarządzania terenami poprzemysłowymi 

zadecydowała o realizacji ww. projektu. Jego celem jest budowa ogólnodostępnej, regionalnej 

bazy danych zawierającej kompleksową informację o terenach poprzemysłowych 

i zdegradowanych (tzw. OPI-TPP), w odniesieniu do elementów środowiska przyrodniczego 

w województwie śląskim. System OPI-TPP będzie w przyszłości integralną częścią 

Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP), który jest obecnie 
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tworzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. W systemie zostaną 

zaimplementowane narzędzia i rozwiązania stosowane w interaktywnych portalach, łącząc 

funkcjonalność i efektywność dostępu do szerokiej palety informacji z wysoką 

wiarygodnością i aktualnością dostępnych danych. OPI-TPP dostępny za pośrednictwem 

portalu internetowego przez strony WWW, zbudowany będzie w oparciu o System Informacji 

Geograficznej (GIS), zgodnie z założeniami Krajowego Systemu Informacji o Terenie oraz 

wymaganiami dyrektywy INSPIRE. Użytkownikami OPI-TPP będą przede wszystkim 

jednostki administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwa branżowe, inwestorzy, 

instytucje życia gospodarczego, naukowego, społeczno-kulturalnego oraz mieszkańcy 

regionu. 

 

Wdrożenie Projektu, oprócz poprawy dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku oraz 

terenach poprzemysłowych i zdegradowanych, przyczyni się również do: 

 skuteczniejszego programowania rozwojem województwa śląskiego na poziomie 

regionalnym oraz lokalnym, 

 efektywniejszego zarządzania terenami poprzemysłowymi i przemysłowymi 

w województwie śląskim, 

 wsparcia działań inwestycyjnych na terenach poprzemysłowych i zdegradowanych, 

 przyspieszenia postępowań w zakresie uzyskania środowiskowych uwarunkowań 

zgody na realizację przedsięwzięcia, 

 zwiększenia udziału społeczeństwa w procesach konsultacyjnych oraz podniesienie 

świadomości ekologicznej mieszkańców województwa, 

 efektywniejszego wykorzystanie środków finansowych. 

Realizacja Projektu obejmuje kilka etapów prac i działań zmierzających do stworzenia 

i wprowadzenia do użytku produktu finalnego- Systemu OPI-TPP. 

Przeprowadzono m.in. seminaria warsztatowe, które potwierdziły duże zainteresowanie 

problematyką rewitalizacji terenów poprzemysłowych oraz konieczność wdrożenia narzędzi 

informatycznych wspomagających ten proces, jak również integrację danych 

środowiskowych, przestrzennych oraz społeczno-gospodarczych. 

Kolejnym etapem pracy jest rozpoczęta obecnie procedura wypełniania opublikowanego 

na stronie WWW interaktywnego formularza e-TPP (systemu e-ankietyzacji terenów 

poprzemysłowych). Przygotowany formularz stanowi integralną część systemu OPI-TPP 

i umożliwia interaktywne wprowadzanie oraz aktualizację opisu terenów poprzemysłowych 

zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego. Wprowadzane informacje będą zasilać 

główną hurtownie bazy danych, stając się podstawową warstwą informacyjną portalu OPI-

TPP. 

Promowanie czystego transportu miejskiego  

Tytuł projektu: Zakup nowoczesnego taboru autobusowego przez Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Miejskiej w Jaworznie 

Oś priorytetowa/ działanie - VII Transport, 7.2 Transport publiczny 

Całkowity koszt projektu: 7 274 703,66 EUR (28 844 200,00 PLN) 

Kwota wnioskowana: 5 061 412,36 EUR (20 068 500,00 PLN) 
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Kategoria interwencji: 52 

Opis projektu: projekt będzie realizowany przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej 

Sp. z o.o. w Jaworznie. W ramach projektu zostanie zakupionych 30 sztuk nowych autobusów 

służących komunikacji zbiorowej. Celem bezpośrednim projektu jest zmniejszenie 

negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne Jaworzna oraz miast ościennych 

poprzez zwiększenie udziału transportu publicznego w przemieszczaniu osób. Wzrost jakości 

usług przewozowych osób, uatrakcyjnienie oferty, spowoduje, iż z usług komunikacji 

publicznej zaczną korzystać nie tylko osoby starsze, ale również osoby młode w wieku 

produkcyjnym, dla których autobus będzie alternatywna forma przejazdu. Tym samym 

zahamowany zostanie wzrastający trend używania samochodów prywatnych w celu 

przemieszczania się. Z punktu widzenia mieszkańców ważne jest, by mogli oni łatwo, szybko 

i bezpiecznie przemieszczać się na terenie miasta. 

Rozbudowa przychodni stomatologicznej 

Tytuł projektu: Rozbudowa Przychodni 

Stomatologicznej Dentaria oraz stworzenie 

specjalistycznej dziecięcej przychodni 

dentystycznej 

Oś priorytetowa/ działanie: - 1.2.1 Małe 

i średnie przedsiębiorstwa 

Dofinansowanie: 140 582,52 EUR 

Opis projektu: projekt obejmuje adaptację 

pomieszczeń na potrzeby stomatologii 

dziecięcej, budowę parkingu, przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych 

oraz zakup i instalację specjalistycznego wyposażenia stomatologicznego umożliwiającego 

wszechstronne ulepszenie usług w zakresie stomatologii dla dorosłych, a także dzieci.  

W wyniku realizacji projektu ulepszonych zostało 7 usług z zakresu: profilaktyki 

stomatologicznej, stomatologii zachowawczej, estetycznej i dziecięcej, protetyki, 

periodontologii oraz chirurgii. 

  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, a Krajowy 

Program Reform 2008-2011 

Poniżej przedstawiono obszary/priorytety KPR 2008-2011, które wpisują się 

w przedsięwzięcia realizowane w ramach RPO WSL. Szczegółowe  informacje dotyczące 

powiązania działań/priorytetów KPR 2008-2011z poszczególnymi Priorytetami RPO WSL 

zostały przedstawione w pkt. 3 niniejszego Sprawozdania. 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach RPO WSL mające na celu wzrost konkurencyjności 

przedsiębiorstw, wzmocnienie potencjału sektora B+R, poprawę jakości transportu 

publicznego, zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko są zbieżne 

z Priorytetem 2 Innowacyjna gospodarka KPR 2008-2011. Przedsięwzięcia realizowane 

w ramach RPO WSL mające na celu zapewnienie odpowiednich warunków dla rozwoju 
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społeczeństwa i poprawę jakości życia obywateli poprzez wdrażanie są zbieżne z Priorytetem 

1 Aktywne społeczeństwo KPR 2008-2011.  

 

Poniżej przedstawiono % realizacji celów KPR 2008-2011 w ramach RPO WSL na podstawie 

zakontraktowanych środków od uruchomienia Programu. 

 

 
Rysunek 55 Zakontraktowane środki na realizację celów KPR 2008-2011 w ramach RPO WSL; źródło: KSI 

(SIMIK 07-13) 

 

Strategia Europa 2020 w kontekście realizacji Programu 

W marcu 2010 r. Unia Europejska przyjęła nową strategię rozwojową wyznaczającą cele 

i kierunki działań dla instytucji UE i państw członkowskich w perspektywie do 2020 r. - 

„Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu”. Strategia ta zastąpiła obowiązującą przez poprzednie dziesięciolecie 

Strategię Lizbońską. Uwzględniając sytuację gospodarczą i społeczną państw członkowskich, 

na której mocno odznaczył się kryzys gospodarczy, Unia Europejska wyznaczyła sobie trzy 

powiązane ze sobą i wzajemnie się wspierające priorytety: inteligentny (smart), 

zrównoważony (sustainable) oraz sprzyjający włączeniu społecznemu (inclusive) wzrost.  

Poniżej przedstawiono wielkość alokacji RPO WSL, która odpowiada poszczególnym 

priorytetom Strategii EU 2020. 
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Rysunek 56 Wielkość alokacji RPO WSL odpowiadająca poszczególnym priorytetom Strategii EU 2020 

 

Ustalono pięć celów, które określają, gdzie UE powinna się znaleźć przed 2020 r., i które 

posłużą do oceny postępów w realizacji strategii: 

 wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat powinien wynosić 75%, 

 na inwestycje w badania i rozwój należy przeznaczać 3% PKB Unii, 

 należy osiągnąć cele „20/20/20” w zakresie klimatu i energii, 

 liczbę osób przedwcześnie kończących naukę szkolną należy ograniczyć do 10%, a co 

najmniej 40% osób z młodego pokolenia powinno zdobywać wyższe wykształcenie, 

 liczbę osób zagrożonych ubóstwem należy zmniejszyć o 20 mln. 

 

Aby zrealizować założone cele komisja proponuje program Europa 2020, na który składa się 

kilka inicjatyw przewodnich. Wdrażanie tych inicjatyw jest wspólnym priorytetem 

i konieczne będą działania na wszystkich szczeblach: organizacji działających na poziomie 

UE, państw członkowskich oraz władz lokalnych i regionalnych: 

 zatrudnienie, 

 badania i rozwój oraz innowacje,  

 klimat i efektywność energetyczna,  

 edukacja, 

 ubóstwo/włączenie społeczne.  

 społeczeństwo informacyjne, 

 konkurencyjność. 

Większość  założonych w Strategii Europa 2020 inicjatyw wpisuje się w zakres realizacji 

RPO WSL. Wyjątkiem jest inicjatywa dot. zatrudnienie, w związku z faktem iż Program 

skierowany jest na projekty infrastrukturalne a nie miękkie. W regionie realizowany jest 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, który będzie realizował tą inicjatywę.  

Wdrażanie RPO WSL przyczyni się w szczególności do wdrażania dwóch inicjatyw strategii: 

klimat, energia i mobilność, walka z ubóstwem (Rys. 52). 
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Na wdrażanie inicjatywy klimat, energia i mobilność w  ramach RPO WSL przeznaczono ok. 

35 % alokacji z czego 60 % środków przeznaczono na transport. W województwie śląskim 

sieć transportowa, choć gęsta jest mocno obciążona i zużyta. Stan techniczny infrastruktury 

drogowej znacznie obniża parametry eksploatacyjne. W związku z powyższym w ramach 

RPO WSL dużo jest projektów dot. modernizacji dróg a nie budowy nowych. Poniżej 

zaprezentowano jeden z takich projektów. 

Walka z ubóstwem w województwie śląskim głównie dotyczy rewitalizacji terenów 

zdegradowanych, przystosowanie ich do pełnienia nowych funkcji, a w konsekwencji do ich 

rewaloryzacji i poprawy warunków życia mieszkańców. W ostatnich latach w regionie 

przemysł podlegał znacznym przemianom związanym między innymi z procesami 

globalizacji i transformacji gospodarczej, co spowodowało degradację zurbanizowanych 

obszarów o przemysłowym charakterze i pozostawanie w centrach miast nieużytkowanych 

terenów i obiektów poprzemysłowych. Niedostrzeganie konieczności rewitalizacji stwarza 

zagrożenie dla ludzi i środowiska oraz skutkuje dalszą degradacją terenu poprzez 

przeznaczanie pod działalność gospodarczą terenów zielonych. 

Informacja dot. wkładu Programu w realizację 3 celów Strategii Europa 2020 została 

przedstawiona w załączniku nr VI do niniejszego Sprawozdania. 

 

Rysunek 57 Kontraktacja i wnioski o płatność dla kategorii interwencji wpisujące się w założenia Strategii EU 

2020 
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Przykłady projektów przyczyniających się do realizacji celów Strategii EU 2020 

Warto inwestować  

Tytuł projektu: Promocja inwestycyjna Miasta 

Katowice - warto tu zainwestować 

Oś priorytetowa/ działanie: I - Badania i rozwój 

technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość/ 

1.2 - Promocja inwestycyjna 

Całkowity koszt projektu: 297 598,99 EUR 

(1 179 980,00 PLN) 

Kwota wnioskowana: 243 020,68 EUR (963 

577,00 PLN) 

Opis projektu: projekt polega na promocji ofert 

inwestycyjnych Miasta Katowice poprzez udział w targach i organizację kampanii 

promocyjnych z wykorzystaniem materiałów drukowanych, komputerowych wizualizacji 

i Internetu. Projekt obejmuje pięć następujących zadań: Zadanie I. Udział w targach MIPIM 

w Cannes - 10-13 marca 2009. Międzynarodowe targi nieruchomości i inwestycji. Zadanie II. 

Udział w targach Expo Real w Monachium - październik 2009.Międzynarodowe targi 

inwestycyjne. Zadanie III. Wizualizacja oferty inwestycyjnej - powstanie zbioru cyfrowych 

plików graficznych (do wykorzystania w mat. drukowanych, prezentacjach multimedialnych 

oraz na stronie internetowej). Zadanie IV. Strona internetowa - wydzielona, przeznaczona dla 

inwestorów Zadanie V. Reklama w mediach związana z projektem. Kampania promocyjna 

będzie wykorzystywać trójwymiarowe i dwuwymiarowe modele terenów inwestycyjnych 

wraz z dot. ich danymi geograficznymi, technicznymi i prawnymi. Ta nowatorska, efektywna 

i atrakcyjna forma prezentacji może wywołać duże zainteresowanie ofertami, co zwiększy 

szanse na pozyskiwanie inwestorów. Realizacja projektu przyczyni się do zmiany 

postrzegania Miasta Katowice i całego regionu, a także do wzmocnienia konkurencyjności 

na krajowej i europejskiej mapie terenów inwestycyjnych. 

Droga krajowa na europejskim poziomie 

Tytuł projektu: Przebudowa odcinka drogi 

krajowej nr 52 (ul. Wyzwolenia/Niepodległości) 

w Bielsku-Białej 

Oś priorytetowa/działanie: VII – Transport/ 

7.1.1 - Modernizacja i rozbudowa kluczowych 

elementów sieci drogowych 

Całkowity koszt projektu: 30 775 592,13 EUR 

(122 025 222,78 PLN) 

Kwota wnioskowana: 16 963 272,66 EUR (67 

259 376,10 PLN) 

Opis projektu: przedmiotowy projekt jest projektem kluczowym, realizowanych w ramach 

RPO WSL. Celem strategicznym projektu była poprawa funkcjonalności istniejącego układu 

sieci dróg krajowych poprzez eliminację "wąskich gardeł" i przez to poprawa przejezdności 
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i warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Droga krajowa nr 52 przebiega w północno-

wschodniej części Bielska-Białej, na terenie dzielnicy Lipnik, między ulicami: 

Niepodległości, Wyzwolenia oraz Lwowską. Przed przebudową ulice Wyzwolenia 

i Niepodległości zwężały się od jednego pasa, dodatkowymi utrudnieniami były przejazd 

kolejowy i ruchliwe skrzyżowanie ze światłami. 

Dzięki realizacji projektu udało się zlikwidować „wąskie gardło" na obwodowej strefie 

centralnej miasta poprzez dobudowę drugiej jezdni DK 52 na odcinku ul. Wyzwolenia. 

Ponadto wybudowano skrzyżowanie bezkolizyjne drogi krajowej z linią kolejową nr 117 

relacji Kalwaria Zebrzydowska - Lanckorona -Bielsko-Biała Główna. Skrzyżowania 

bezkolizyjne pojawiły się także na styku z ul. Nowopiekarską i Nowokrakowską. 

W ramach projektu przebudowie poddano 1,38 km drogi krajowej, dwa skrzyżowania oraz 

przejazd kolejowy; zbudowano 1,45 km ekranów akustycznych i 3,78 km sieci kanalizacji 

deszczowej. Inwestycja została oddana do użytku 17 września 2010 r. Dzięki wszystkim 

wprowadzonym zmianom czas przejazdu przez zmodernizowany odcinek drogi skrócił się 

do nieco ponad 6 minut. W efekcie planowanej przebudowy stworzone zostały warunki dla 

rozwoju harmonijnej współpracy międzyregionalnej oraz aktywizacji turystycznej, 

gospodarczej i społecznej regionu Podbeskidzia.  

2.1.6.7. STRATEGIA UE DLA REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO  

Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego to inicjatywa, której celem jest maksymalne 

wykorzystanie potencjału rozwojowego obszaru zamieszkiwanego przez blisko 100 mln 

ludzi. W planie działań można znaleźć priorytety, których realizacja ma pomóc 

w przekształcenie regionu Bałtyku w obszar dobrobytu, gdzie stabilny rozwój społeczno-

gospodarczy idzie w parze z poszanowaniem i ochroną środowiska naturalnego. 

W planie działania omówiono 15 zagadnień priorytetowych, które podzielono na cztery filary 

tematyczne, w ramce zaznaczono te obszary, które są realizowane w RPO WSL. 

Przekształcenie regionu Morza Bałtyckiego w obszar zrównoważony środowiskowo 

1. Zmniejszenie ilości związków odżywczych w morzu do dopuszczalnych poziomów.  

2. Zachowanie stref przyrodniczych oraz bioróżnorodności, uwzględniając łowiska 

morskie. 

3. Redukcja użytkowania oraz wpływu substancji niebezpiecznych 

4. Stworzenie wzorcowych warunków ekologicznej żeglugi w regionie.  

5. Łagodzenie skutków zmiany klimatu i adaptacja do niej.  

Przekształcenie regionu Morza Bałtyckiego w obszar dobrobytu 

6. Usunięcie utrudnień dla rynku wewnętrznego w regionie Morza Bałtyckiego, w tym 

poprawa współpracy w dziedzinie ceł i podatków.  

7. Wykorzystanie pełnego potencjału regionu w zakresie badań i innowacji 

8. Wdrożenie Small Business Act: promocja przedsiębiorczości, wzmocnienie MŚP oraz 

podniesienie poziomu efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich. 

9. Wzmocnienie zrównoważonego rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa.  
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Przekształcenie regionu Morza Bałtyckiego w miejsce dostępne i atrakcyjne 

 

10. Poprawa dostępności, efektywności i bezpieczeństwa rynków energetycznych. 

11. Wzmocnienie wewnętrznych i zewnętrznych połączeń transportowych 

12. Utrzymanie i wzmocnienie atrakcyjności Regionu Morza Bałtyckiego w szczególności 

poprzez edukację, turystykę i poziom zdrowotności.  

Przekształcenie regionu Morza Bałtyckiego w obszar bezpieczny i chroniony 

13. Osiągnięcie przez region czołowej pozycji w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony na 

morzu.  

14. Zwiększenie zdolności do reagowania na wypadki na morzu i ochrony przed 

poważnymi sytuacjami nadzwyczajnymi.  

15. Zmniejszenie skali przestępczości transgranicznej i jej skutków.  

 

W załączniku nr VII do niniejszego Sprawozdania przedstawiono m.in. dane ilościowe, 

przykłady projektów wpływających na realizację Strategii Morza Bałtyckiego. 

W ramach RPO WSL nie są realizowane projekty flagowe zidentyfikowane w Planie działań 

Strategii… 

Poniżej w tabeli przedstawiono odniesienie osi priorytetowych RPO WSL do obszarów 

priorytetowych Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. IZ RPO WSL wprowadziła 

poniższe zapisy dot. komplementarności pomiędzy RPO WSL a Strategią do Programu, 

który obecnie jest w trakcie renegocjacji. 

 



104 

 

Tabela 8 Odniesienie osi priorytetowych RPO WSL do Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego 

                                                 
5
 Wybrane działania realizujące obszary SUE RMB zgodnie z kategoriami interwencji  

L.p. 

OBSZARY PRIORYTETOWE 

Strategii UE dla regionu Morza 

Bałtyckiego 

 

OSIE PRIORYTETOWE RPO WSL 

 

DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA 

RPO WSL
5
 

 

CEL  

1. 

Obszar priorytetowy 7: Wykorzystanie 

pełnego potencjału regionu w zakresie 

badań i innowacji 

Obszar priorytetowy 8: Wdrożenie Small 

Business Act: promocja 

przedsiębiorczości, wzmocnienie MŚP 

oraz podniesienie poziomu efektywnego 

wykorzystania zasobów ludzkich   

Badanie i rozwój technologiczny (B+R); 

innowacje i przedsiębiorczość 

 

Działanie 1.3 Transfer technologii 

i innowacji 

 

 

Działanie 1.2 

Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP 

Tworzenia proinnowacyjnych rozwiązań 

systemowych oraz realizacja innowacyjnych 

przedsięwzięć w firmach. Zgodnie z 

rozstrzygnięciem RIS wspierane będą 

innowacje produktowe, procesowe i 

organizacyjne, a preferowane będą projekty 

zgodnie z listą kierunków rozwoju 

technologicznego do roku 2020 przyjętą przez 

Komitet Sterujący RIS.  

 

Osiągnięcie przez MŚP przewagi 

konkurencyjnej oraz wzrost zatrudnienia. 

Rozbudowa i modernizacja MŚP oraz usługi 

doradcze dla tego sektora stwarzają możliwość 

przyśpieszenia procesów restrukturyzacji 

tradycyjnych działów gospodarki  
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2. 

Obszar priorytetowy 12: Utrzymanie i 

wzmocnienie atrakcyjności Regionu 

Morza Bałtyckiego w szczególności 

poprzez edukację, turystykę i poziom 

zdrowotności 

Społeczeństwo informacyjne 

Działanie 2.2 Rozwój 

elektronicznych usług 

publicznych 

Wzrost liczby usług publicznych świadczonych 

drogą elektroniczną dla mieszkańców regionu 

3. 

Obszar priorytetowy 8: Wdrożenie Small 

Business Act: promocja 

przedsiębiorczości, wzmocnienie MŚP 

oraz podniesienie poziomu efektywnego 

wykorzystania zasobów ludzkich   

Obszar priorytetowy 12: Utrzymanie i 

wzmocnienie atrakcyjności Regionu 

Morza Bałtyckiego w szczególności 

poprzez edukację, turystykę i poziom 

zdrowotności 

 

Turystyka 

 

Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura 

zaplecza turystycznego/ 

przedsiębiorstwa 

Poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura 

okołoturystyczna/ 

przedsiębiorstwa 

Poddziałanie 3.1.2 Infrastruktura 

zaplecza turystycznego/ podmioty 

publiczne 

Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura 

okołoturystyczna/ podmioty 

publiczne 

Działania podejmowane w osi mają na celu 

podniesienie poziomu jakości usług 

turystycznych  regionu oraz wzmocnienie 

przedsiębiorczości turystycznej, która znacznie 

przyczynia się do rozwoju regionu 

4. 

Obszar priorytetowy 12: Utrzymanie i 

wzmocnienie atrakcyjności Regionu 

Morza Bałtyckiego w szczególności 

poprzez edukację, turystykę i poziom 

zdrowotności 

Kultura 

Działanie 4.2 Systemy informacji 

kulturalnej 

Zwiększenie dostępu do informacji o zasobach 

i wydarzeniach kulturalnych w regionie  

5 

Obszar priorytetowy 2: Zachowanie stref 

przyrodniczych oraz bioróżnorodności, 

uwzględniając łowiska morskie 

Obszar priorytetowy 3: Redukcja 

użytkowania oraz wpływu substancji 

niebezpiecznych 

Środowisko 

 

Działanie 5.1 Gospodarka wodno 

–ściekowa  

Działanie 5.2 Gospodarka 

odpadami 

 

Poprawa jakości wód powierzchniowych i 

podziemnych  

 

Ograniczenie ilości odpadów deponowanych i 

zdeponowanych  
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Obszar priorytetowy 10: Poprawa 

dostępności, efektywności i 

bezpieczeństwa rynków energetycznych 

 

Działanie 5.3 Czyste powietrze i 

odnawialne źródła energii 

 

Poprawa jakości powietrza  

6. 

Obszar priorytetowy 8: Wdrożenie Small 

Business Act: promocja 

przedsiębiorczości, wzmocnienie MŚP 

oraz podniesienie poziomu efektywnego 

wykorzystania zasobów ludzkich  

 

Zrównoważony rozwój 

miast 

Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja 

– „duże miasta” 

Wielofunkcyjne wykorzystanie terenów 

zdegradowanych  

7. 

Obszar priorytetowy 11: Wzmocnienie 

wewnętrznych i zewnętrznych połączeń 

transportowych 

Obszar priorytetowy 12: Utrzymanie i 

wzmocnienie atrakcyjności Regionu 

Morza Bałtyckiego w szczególności 

poprzez edukację, turystykę i poziom 

zdrowotności 

 

 

Transport 

 

 

Działanie 7.1 Modernizacja i 

rozbudowa sieci drogowej 

 

 

 

Działanie 7.2 Transport publiczny 

Udrożnienie sieci drogowej w województwie  

 

 

Wdrażanie zintegrowanych systemów 

elektronicznej obsługi w transporcie 

publicznym  m.in. bilety elektroniczne, 

monitoring wizyjny, elektroniczna informacja 

pasażerska 

8. 

Obszar priorytetowy 12: Utrzymanie i 

wzmocnienie atrakcyjności Regionu 

Morza Bałtyckiego w szczególności 

poprzez edukację, turystykę i poziom 

zdrowotności 

 

Infrastruktura edukacyjna 

Działania 8.1 Infrastruktura 

szkolnictwa wyższego 

Działania 8.2 Infrastruktura 

placówek oświaty 

Działania 8.3 Infrastruktura 

kształcenia ustawicznego 

Stworzenie warunków do rozwoju 

społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach 

zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy. 

Wzmocnienie roli edukacji wszystkich szczebli 

w regionie, wykreowanie społeczeństwa 

opartego na wiedzy 
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9. 

Obszar priorytetowy 12: Utrzymanie i 

wzmocnienie atrakcyjności Regionu 

Morza Bałtyckiego w szczególności 

poprzez edukację, turystykę i poziom 

zdrowotności 

 

Zdrowie i rekreacja 

Działanie 9.1 Infrastruktura 

lecznictwa zamkniętego 

Działanie 9.2 Infrastruktura 

lecznictwa otwartego 

Wzrost dostępności i poprawa jakości usług 

medycznych  



 

 

2.2 INFORMACJA NA TEMAT ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI 

WSPÓŁNOTOWYMI 

Instytucja Zarządzająca RPO WSL realizując działania przestrzega zasady poszczególnych 

polityk wspólnotowych w szczególności w takich obszarach jak: ochrona środowiska, 

równość szans i niedyskryminacja oraz prawo zamówień publicznych. 

Do działań związanych z zapewnieniem zgodności realizacji Programu z przepisami 

wspólnotowymi można zaliczyć przede wszystkim: 

 obowiązek dołączenia do wniosku o dofinansowanie oceny oddziaływania 

na środowisko lub stosownego dokumentu potwierdzającego, że dla danej inwestycji 

raport o oddziaływaniu na środowisko nie musi być sporządzony, 

 obowiązek dostarczenia dokumentu stwierdzającego fakt, czy dany projekt może 

wywierać istotny negatywny wpływ na obszary objęte lub, które mają być objęte 

siecią Natura 2000, dokument wydawany jest przez Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska, projekty, które negatywnie oddziaływają na potencjalne 

obszary Natura 2000 nie będą otrzymywały dofinansowania, 

 umiejscowienie w strukturze IZ RPO WSL koordynatora ds. środowiska 

gwarantującego odpowiednie uwzględnienie wymiaru środowiskowego i jego 

monitoring na wszystkich poziomach realizacji RPO WSL, koordynacja kwestii 

środowiskowych w ramach realizacji RPO WSL, polega m.in. na monitorowaniu 

wdrażania w zakresie środowiska oraz zachowania komplementarności RPO WSL 

z innymi programami środowiskowymi, w celu zapewnienia zrównoważonego 

rozwoju regionu, zapewnieniu zgodności realizacji RPO WSL z dyrektywami 

unijnymi oraz prawodawstwem krajowym w zakresie środowiskowym, opiniowanie 

realizacji zobowiązań środowiskowych wynikających z RPO, wewnętrznie 

i zewnętrznie oraz do odpowiedzialnych organów, 

 zapewnienie, że każde wsparcie stanowiące pomoc publiczną udzielane w ramach 

RPO WSL, jest zgodne z przepisami dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy. 

Każdy beneficjent składający wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WSL musi 

określić czy projekt podlega regułom pomocy publicznej (czy realizacja narusza 

bądź zagraża naruszaniu wspólnego rynku w rozumieniu Traktatu Ustanawiającego 

Wspólnotę Europejską), które następnie są weryfikowane przez IZ RPO WSL 

na etapie oceny, 

 IZ RPO WSL przyjęła odpowiednie kryteria wyboru projektów do dofinansowania 

dot. polityk horyzontalnych (określenie stopnia realizacji polityki równych szans, 

polityki ochrony środowiska, wpływ projektu na utworzenie nowych miejsc pracy, 

w tym dla osób niepełnosprawnych, dostępność dla niepełnosprawnych). Projekt 

mający pozytywny wpływ na realizacje poszczególnych polityk horyzontalnych 

otrzymuje dodatkowe punkty w trakcie przeprowadzanej oceny merytoryczno-

technicznej, co w konsekwencji zwiększa jego szansę na otrzymanie dofinansowania, 
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 monitorowanie co roku wskaźników horyzontalnych dot. redukcji zużycia energii oraz 

osób niepełnosprawnych, postęp realizacji wskaźników został przedstawiony 

w załączniku nr Ido niniejszego Sprawozdania.  

 wprowadzenie Taryfikatora opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego, który w przypadku stwierdzenia naruszenia ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych pozwala dokonać korekty finansowej obniżając tym samym wysokość 

dofinansowania. 

Projekty, które mają negatywny wpływ na którąkolwiek z polityk horyzontalnych nie 

otrzymują dofinansowania w ramach Programu. 

 

W okresie sprawozdawczym nie występowały problemy związane z przestrzeganiem 

poszczególnych polityk wspólnotowych. 

 

Ochrona środowiska 

Ocena wpływu na środowisko jest ważnym narzędziem służącym uwzględnieniu aspektów 

środowiskowych planowanych przedsięwzięć, wymaganym również w procesie przygotowania 

i przyjmowania planów, strategii i programów, które mogą mieć wpływ na stan środowiska 

naturalnego. Jednym z mechanizmów, służących zagwarantowaniu zgodności realizowanych 

operacji z prawem wspólnotowym w zakresie ochrony środowiska była już na etapie 

programowania RPO WSL przeprowadzona Prognoza oddziaływania na środowisko RPO 

WSL. Wykonawca Prognozy oddziaływania na środowisko RPO WSL zaproponował szereg 

wskaźników monitorowania wpływu realizacji Programu na środowisko, na podstawie których 

powstał Raport dotyczący monitoringu skutków środowiskowych projektów realizowanych w 

ramach RPO WSL. IZ RPO WSL przygotowuje co roku Raport środowiskowy jednak 

w związku z faktem, iż wszystkie wskaźniki zamieszczone w ww. raporcie pochodzą ze 

statystyki publicznej, jest on przygotowywany z rocznym opóźnieniem. Poniżej 

w tabeli  przedstawiono Raport środowiskowy za rok 2010.   

 
Tabela 9 Raport środowiskowy za rok 2010 

Raport dotyczący monitoringu skutków środowiskowych projektów realizowanych w ramach RPO 

WSL za rok 2010
6
 

LP. NAZWA WSKAŹNIKA DANE ŹRÓDŁO 

1 

 

Ścieki przemysłowe i komunalne 

oczyszczane: 

- mechanicznie, 

 

319,9 hm
3
 

 

147,7 hm
3
 

GUS 

                                                 
6 Raport dotyczący monitoringu skutków środowiskowych projektów realizowanych w ramach RPO WSL za rok 2010 ze 

względu na brak danych statystycznych w 2010 roku, sporządzony jest na podstawie danych statystycznych z 2009 roku. 
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- chemicznie i biologicznie, 

- z podwyższonym usuwaniem biogenów, 

w % wymagających oczyszczania 

50,0 hm
3
 

122,2 hm
3
 

86% 

2 

Powierzchnia o szczególnych walorach 

przyrodniczych prawnie chroniona 

- w ha 

- w % powierzchni ogólnej 

- na 1 mieszkańca w m
2
 

 

 

 

 

272 770,4 ha 

22,1% 

588 m
2
 

 

GUS 

3 
Kąpieliska nie spełniające wymagań 

Głównego Inspektoratu Sanitarnego 

 

 

12 
GIS 

4 

Odpady  

- poddane odzyskowi, 

- unieszkodliwione razem, 

- unieszkodliwione termicznie, 

- unieszkodliwione kompostowane, 

- składowane na składowiskach własnych i 

innych, 

- unieszkodliwione w inny sposób, 

- magazynowane czasowo. 

 

 

32 257,5 tys. ton 

30 089,5 tys. ton 

1 854,9 tys. ton 

21,2 tys. ton 

18,2 tys. ton 

 

604,4 tys. ton 

1 211,1 tys. ton 

313,1 tys. ton 

 

GUS 

5 Przewozy pasażerów w mln 

 

547 mln. 

 

GUS 

6 

Jakość powietrza atmosferycznego na 

obszarze województwa śląskiego
7
: 

Najwyższe zmierzone stężenie: 

- CO 

- SO 

- NO 

- SO2 

- Nox 

Średnie zmierzone stężenie: 

- CO 

- SO 

- NO 

- SO2 

 

 

 

 

0,793 mg/m
3
 

brak danych
8
 

44,7 µg/m
3
 

25,5 µg/m
3
 

107,1 µg/m
3
 

 

0,58 mg/m
3
 

brak danych
9 

23 µg/m
3
 

WIOS 

                                                 
7 Wartości podawane są w stopniu najwyższym, średnim i najniższym w oparciu o dane mierzone w 16 stacjach badawczych 

w województwie śląskim. 
8 Ogólna emisja SO2 w Polsce w 2007 roku wyniosła 1131,03 tys. ton. 
9 Ogólna emisja SO2 w Polsce w 2007 roku wyniosła 1131,03 tys. ton. 
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- Nox 

Najniższe zmierzone stężenie: 

- CO 

- SO 

- NO 

- SO2 

- Nox 

17,1 µg/m
3
 

59,05 µg/m
3
 

 

0,367 mg/m
3
 

brak danych
10 

1,3 µg/m
3
 

8,7 µg/m
3
 

11,0  µg/m
3 

7 

Jakość wód powierzchniowych – 

procentowy udział wg klasy jakości wód
11

: 

- I klasa 

- II klasa 

- III klasa 

- IV klasa 

- V klasa 

 

 

 

0% 

6% 

15% 

39% 

40% 

WIOS 

8 

Klasyfikacja stanu/ potencjału 

ekologicznego wód powierzchniowych wg 

klasy jakości wód
12

: 

- I klasa 

- II klasa 

- III klasa 

- IV klasa 

-V klasa 

 

 

 

 

0 punktów pomiarowych 

13 punktów pomiarowych 

52 punkty pomiarowe 

14 punktów pomiarowych  

2 punkty pomiarowe 

WIOS 

9. 

Jakość wód podziemnych wg klasy jakości 

wód: 

- I klasa 

- II klasa 

- III klasa 

- IV klasa 

- V klasa 

 

 

 

3% 

49% 

38% 

9% 

1% 

WIOS 

 

2.2.1  ZASADA RÓWNOŚCI SZANS 

IZ RPO WSL realizuje zasadę równości szans na: 

a) etapie programowania/wdrażania: poprzez przyjęte kryteria wyboru projektów 

do dofinansowania dot. równości szans m.in. określenie stopnia realizacji polityki 

równych szans, polityki ochrony środowiska, wpływu projektu na utworzenie nowych 

miejsc pracy, w tym dla osób niepełnosprawnych. Projekt mający pozytywny wpływ 

na realizacje polityk horyzontalnych m.in. w zakresie równości szans otrzymuje 

dodatkowe punkty w trakcie przeprowadzanej oceny merytoryczno-technicznej, 

                                                 
10 Ogólna emisja SO2 w Polsce w 2007 roku wyniosła 1131,03 tys. ton. 
11 Na podstawie badań monitoringu operacyjnego wód powierzchniowych województwa śląskiego w 2007r. 
12 Na podstawie oceny 81 jednolitych części wód powierzchniowych.  
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co w konsekwencji zwiększa szansę na otrzymanie dofinansowania. W ramach 

priorytetów RPO WSL: III Turystyka i IV Kultura preferowane są przedsięwzięcia 

uwzględniające w swym zakresie przystosowanie infrastruktury okołoturystycznej, 

obiektów kultury oraz innych obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, między innymi poprzez usuwanie barier architektonicznych. 

Działania takie mają na celu niwelowanie różnic w dostępie do poszczególnych 

obiektów dla osób zdrowych i niepełnosprawnych. Wszyscy beneficjenci maja równy 

dostęp do informacji np. nt. ogłaszanych konkursów. 

b) etapie monitorowania: zgodnie z zapisami Programu IZ RPO WSL poprzez 

monitorowanie wskaźnika horyzontalnego jakim jest Liczba projektów w zakresie 

usuwania barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych, który mierzony będzie 

co roku. Wszystkie informacje nt. realizacji Programu umieszczane są na stronach 

internetowych IZ RPO WSL, co zapewnia równy dostęp do informacji wszystkim 

beneficjentom. 

c) etapie ewaluacji: poprzez wybór ewaluatora zewnętrznego na podstawie Ustawy 

z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2007r. Nr 233 poz. 1655 

z późniejszymi zmianami) w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji 

oraz równe traktowanie wykonawców. Postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Przygotowanie 

zamówienia, jak również wyłonienie wykonawcy, ma charakter jawny i opiera się 

na zasadach czytelnych dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. Głównym 

kryterium, przy wyborze wykonawcy jest jakość przygotowanej oferty.  

 

Najwięcej projektów, których realizacja przyczyni się do usuwania barier funkcjonalnych dla 

osób niepełnosprawnych realizowana jest w ramach Priorytetu IX. Natomiast w obszarze 

infrastruktury społecznej tj. w ramach Priorytetu IV i IX najwięcej projektów przyczynia 

się do eliminowania dyskryminacji.  

Wnioski i rekomendacje w obszarze równości szans na kolejne okresy realizacji programu: 

 wszystkie działania i inicjatywy uwzględniać będą w sposób pełny i aktywny 

na wszystkich etapach realizacji swój wpływ w zasadę równości szans, 

 zwiększenie świadomości beneficjentów, którzy w większości zasadę równości szans 

kojarzyli jedynie z zapewnieniem równości płci, 

 położenie większego nacisku na szkolenia w przedmiotowym zakresie, którymi objęci 

powinni być wszyscy aktorzy zaangażowani we wdrażanie i realizację Programu. 

2.2.2 ZASADA PARTNERSTWA 

IZ RPO WSL realizuje zasadę partnerstwa na: 

a) Etapie programowania/wdrażania z uwzględnieniem następujących wymiarów: 

Partnerstwo instytucjonalne - przeprowadzenie konsultacji społecznych m.in. 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 w formie 
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badań ankietowych, warsztatów, subregionalnych spotkań konsultacyjnych. Wdrażanie 

Programy Rozwoju Subregionu, które są programami tworzonymi w porozumieniu 

z władzami samorządów lokalnych danego subregionu. 

Wsparcie mechanizmów partnerstwa- podstawowym elementem PRS jest uzgodniona 

lista projektów, które zostały uznane za szczególnie istotne dla rozwoju danego 

subregionu i wpłyną na poprawę życia mieszkańców na danym terytorium. 

Partnerstwo na poziomie projektów -realizacja w ramach RPO WSL projektu w formule 

partnerskiej w większości przypadków generuje wartość dodaną w postaci poszerzenia 

zasięgu terytorialnego danego przedsięwzięcia na obszar obejmujący kilka gmin, 

powiatów bądź miast min. w ramach realizacji projektów kluczowych bądź projektów 

w ramach PRS. Realizowanie RPO WSL w ścisłej współpracy z beneficjentami a efekty 

realizacji będą podawane do wiadomości opinii publicznej. 

b) Etapie monitorowania z uwzględnieniem partnerstwa instytucjonalnego- organizowanie 

spotkań Komitetu Monitorujące RPOWSL, w skład którego wchodzą przedstawiciele 

samorządowi, rządowi oraz przedstawiciele ze strony partnerów społecznych 

i gospodarczych, umożliwienie opiniowania sprawozdania okresowego z realizacji RPO 

WSL i zatwierdzanie sprawozdania rocznego i końcowego, monitorowanie kwestii 

środowiskowych przez koordynatora ds. środowiskowych. 

c) Etapie ewaluacji z uwzględnieniem partnerstwa instytucjonalnego- utrzymywanie 

partnerskich relacji Jednostki Ewaluacyjnej RPO WSL z ewaluatorem zewnętrznym; 

współpracę z ewaluatorem na każdym etapie wykonania badania poprzez wyznaczone 

każdorazowo w tym celu osoby; powołanie Grupy Sterującej ds. ewaluacji, która stanowi 

wsparcie dla JE RPO WSL m. in. przy formułowaniu zakresu ewaluacji, kryteriów 

wyboru ewaluatora zewnętrznego, ocenie wersji raportów końcowych i cząstkowych, 

opiniowaniu planów ewaluacyjnych, umożliwienie przez Jednostkę Ewaluacyjną RPO 

WSL wypowiedzenia się wszystkim interesariuszom w trakcie realizacji badania (m. in. 

beneficjentom, partnerom społecznym). 

 

Do końca okresu sprawozdawczego ponad 100 projektów realizowanych było w partnerstwie 

tzn. wspólna realizacja zadania przez więcej niż jednego beneficjenta. Projekty partnerskie 

realizowane były w ramach wszystkich Priorytetów przy czym szczególnie preferowanym 

obszarem przez beneficjentów było społeczeństwo informacyjne. W RPO WSL największą 

grupę partnerstw projektowych stanowią partnerstwa utworzone wyłącznie przez podmioty 

sektora publicznego. Realizacja w ramach RPO WSL projektu w formule partnerskiej 

w większości przypadków generuje wartość dodaną w postaci poszerzenia zasięgu 

terytorialnego danego przedsięwzięcia na obszar obejmujący kilka gmin, powiatów bądź 

miast min. w ramach realizacji projektów kluczowych bądź projektów w ramach PRS. 

Realizacja projektów w partnerstwie niesie ze sobą znaczną wartość dodaną wyrażoną 

w efekcie synergii wynikającym ze wspólnej realizacji zadań w projekcie, wypracowania 

wspólnego rozwiązania problemu oraz odejścia od fragmentarycznych i często 

nieskoordynowanych działań podejmowanych przez różne podmioty w tych samych 

obszarach. Projekty realizowane w partnerstwie przyczyniają się także do nawiązania 
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współpracy między instytucjami, co wpływa na proces wzajemnego uczenia się 

i rozwiązywania problemów.  

IZ RPO WSL planuje w ramach prac nad Funduszem Powierniczym JESSICA dla 

Województwa Śląskiego dotyczących realizacji Projektów Miejskich  wprowadzić 

konsultacje społeczne z wszystkimi partnerami lokalnymi. Szczegółowe informacje dotyczące 

wprowadzonych rozwiązań w tym zakresie zostaną przedstawione w następnym okresie 

sprawozdawczym.  

  

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL zaprosiło członków Komitetu Monitorującego 

RPO WSL do udziału w bezpłatnym cyklu szkoleń z zakresu planowania, organizacji 

i prowadzenia konsultacji społecznych realizowanych w ramach projektu: Warsztaty 

w zakresie planowania, organizacji i prowadzenia konsultacji społecznych dla przedstawicieli 

beneficjentów projektów indywidualnych oraz pracowników realizujących NSRO. Warsztaty 

organizowane są przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz firmę NIRA SIC Sp. z o.o.  

  

W kolejnym okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL planuje wzmocnić działania na rzecz 

aktywizacji partnerów społeczno - gospodarczych poprzez powołanie grupy roboczej ds. 

partnerstwa. Zaproszenie kierowane będzie do członków KM RPO WSL, chcących aktywnie 

uczestniczyć w pracach Komitetu Monitorującego. Pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. 

partnerstwa planowane jest w pierwszym  półroczu 2011 roku. Szczegółowe informacje 

dotyczące grupy roboczej ds. partnerstwa zostaną przedstawione w następnym okresie 

sprawozdawczym.  

 

Wnioski i rekomendacje w obszarze równości szans na kolejne okresy realizacji programu: 

 wzmocnienie działań na rzecz aktywizacji partnerów społeczno – gospodarczych, 

 położenie większego nacisku na szkolenia w przedmiotowym zakresie, którymi objęci 

powinni być wszyscy aktorzy zaangażowani we wdrażanie i realizację Programu. 

 

2.3 NAPOTKANE ZNACZĄCE PROBLEMY ORAZ PODJETE ŚRODKI 

ZARADCZE 

W 2010 r. dokonano zgłoszenia trzech dużych projektów (z planowanych czterech) 

do Komisji Europejskiej. Zgłoszenia dokonano w maju 2010 r. dla projektu: „Budowa nowej 

siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach” (Beneficjent – Muzeum Śląskie w Katowicach), 

oraz we  wrześniu 2010 r. dla projektów: „Międzynarodowe Centrum Kongresowe 

w Katowicach” (Beneficjent – Miasto Katowice)  i „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-

sportowej Podium” (Beneficjent – Miasto Gliwce). Wszystkie ww. projekty są finansowane 

w ramach Priorytetu VI Zrównoważony Rozwój Miast, Działanie 6.1 Wzmacnianie 

regionalnych ośrodków wzrostu. Do końca okresu sprawozdawczego nie  została zakończona 

procedura zgłoszeniowa dla żadnego z tych wniosków. Jednakże z informacji uzyskanych 

od przedstawicieli KE wynika, że ku końcowi zmierza proces notyfikacji dla projektu 
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„Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach” i najprawdopodobniej uzyska 

on pozytywną decyzję w przyszłym okresie sprawozdawczym (czyli cały proces notyfikacji 

zakończyłby się w okresie jednego roku). 

Z uwagi na fakt, iż przed wydaniem decyzji ze strony KE nie ma możliwości wypłaty 

środków Beneficjentom zgłoszonych projektów, IZ RPO mogło podpisać tylko umowy 

warunkowe, które zezwalały na rozpoczęcie prac na koszt Wnioskodawcy. Niestety, 

powyższa sytuacja spowodowała, iż ok. 129 mln EUR przeznaczonych na ww. projekty nie 

zostały wydatkowane przez IZ RPO WSL. 

Opóźnienie przekazania do KE projektu „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej 

Podium” spowodowane było przez konieczność uzyskania pewności prawnej w zakresie 

występowania pomocy publicznej w projekcie i podjętymi działaniami zmierzającymi 

do rozwiązania kwestii spornych na poziomie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

i zewnętrznych opinii prawnych. Podjęte działania opóźniły cały proces oceny i zgłoszenie 

wniosku do KE o ok. jeden rok.   

Problemy z wdrażaniem RPO WSL związane były także z OOŚ wynikały z wciąż 

dostosowującego się prawa polskiego do prawa unijnego. Dopiero w listopadzie 2010r. 

(15 listopada 2010r.) weszło nowe rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko. Rozporządzenie to w pełni implementuje zakres 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zawartych w Dyrektywie 

OOŚ. Do tego czasu było kłopotliwe dla organów ochrony środowiska rozstrzygnięcie na ile 

należy przeprowadzać postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć, które mają być finansowane 

z funduszy UE, a tym samym w inny sposób należało postępować wobec przedsięwzięć, które 

mają być finansowane ze środków krajowych a inaczej, wobec tych, które mają być 

finansowane z funduszy unijnych.  

Do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia OOŚ, ze względu na niedostosowane 

prawo, funkcjonowało Oświadczenie o dostosowaniu projektu dla wymagań prawa unijnego 

w zakresie postępowania ws. OOŚ (dalej oświadczenie OOŚ), które wydłużało oczekiwanie 

na właściwe dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie. Dodatkowym problemem 

było wejście w życie rozporządzenia OOŚ w okresie trwania konkursu (działanie VI 

Rewitalizacja), w ramach którego zrezygnowano z powyższego oświadczenia OOŚ: parę 

inwestycji w tym momencie musiało rozpoczynać postępowania OOŚ ze względu na to, iż 

względem poprzedniego stanu prawnego nie musiały uzyskać decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach (DoSU), a nowe rozporządzenie okazało się bardziej restrykcyjne 

i przedsięwzięcia znalazły się w grupie mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla 

których istnieje obowiązek uzyskania DoSU. Dla takich przedsięwzięć przewidziano 

wydłużenie oceny formalnej. Ponadto przy ocenie formalniej wniosków z konkursów 

w ramach priorytetu VI ujawniły się niejasności w interpretacji Ustawy OOŚ z dnia 

3 października 2008r., które dotyczyły przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko dla lokalnych programów rewitalizacji wymaganych w ramach dokumentacji 

aplikacyjnej konkursu. Oceniając wnioski zawierające dokumenty związane ze strategiczną 

oceną oddziaływania na środowisko podjęto decyzję, które uchybienia względem 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należało w ramach oceny traktować jako 
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nieznaczące a które traktować jako zakłócające wymogi dyrektywy w sprawie oceny wpływu 

niektórych planów i programów na środowisko  (dyrektywa nr 2001/42/WE z dnia 

27 czerwca 2001r.), i uniemożliwiające finansowanie przedsięwzięcia z funduszy unijnych. 

Ocena formalna niektórych wniosków również została przedłużona ze względu na korekty 

postępowań ws. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko LPR. 

 

Problemy bardziej szczegółowe dot. konkretnego Priorytetu zostały przedstawione w analizie 

jakościowej w pkt. 3 niniejszego Sprawozdania. 

2.4 ZMIANY W KONTEKŚCIE REALIZACJI RPO WSL 

Sytuacja społeczno-gospodarcza Polski w 2010 r. 

Aktywność gospodarcza 

Po spowolnieniu gospodarczym w Polsce w 2009 r. spowodowanym w dużej mierze 

zahamowaniem popytu zewnętrznego w wyniku światowego kryzysu, w kolejnych 

miesiącach 2010 r. widoczne było umacnianie się pozytywnych tendencji w gospodarce. 

Według wstępnych szacunków, PKB w 2010 r. wyniósł 1412,8 mld zł i wzrósł realnie o 3,8% 

wobec 1,7% w 2009 r. Polska znalazła się w grupie krajów unijnych o najwyższym wzroście 

gospodarczym w 2010 r. Znacznie wolniej rozwijały się Niderlandy (1,7%), Francja (1,6%) i 

Wielka Brytania (1,4%)
13

. Tempo wzrostu polskiej gospodarki nadal przewyższało średnie 

unijne, ale różnica była mniejsza niż w latach poprzednich. Oznacza to, że rok 2010 był 

kolejnym, w którym Polska zmniejszyła dystans do unijnego poziomu rozwoju 

gospodarczego mierzonego PKB per capita z uwzględnieniem siły nabywczej walut, ale w 

mniejszym stopniu niż miało to miejsce w bardzo korzystnym pod tym względem roku 

2009
14

. 

Produkcja budowlano-montażowa ogółem, mimo załamania w pierwszych miesiącach 2010 r. 

spowodowanego trudnymi warunkami atmosferycznymi,  była w 2010 r. wyższa o ponad 3% 

niż w roku poprzednim (wobec 5,1% w 2009 r.). Produkcja budowlano-montażowa 

przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób wyniosła 82,6 mld zł i była o 3,5% 

wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu o 3,7% w 2009 r.). 

W strukturze produkcji budowlano-montażowej zwiększył się udział obiektów inżynierii 

lądowej i wodnej oraz budynków niemieszkalnych na niekorzyść budynków mieszkalnych. 

Odnotowano głębszy spadek niż w 2009 r. w ilości mieszkań oddanych do użytkowania, przy 

poprawie dynamiki ilości mieszkań rozpoczętych.   

W 2010 r. wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych
15

 były zdecydowanie 

korzystniejsze niż w roku poprzednim. Przychody z całokształtu działalności rosły szybciej 

                                                 
13 Szacunki wzrostu PKB w 2010 r. dla krajów – KE II 2011 Interim forecast 

14 W 2009 r. wskaźnik PKB pc w PPS UE-27=100 zwiększył się do poziomu 61% tj. o 5 pp. w porównaniu z rokiem 

poprzednim 

15 Dane dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgo rachunkowe, o liczbie pracujących co najmniej 50 osób, 

bez rolnictwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkół wyższych. 
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(o 5,0%) niż koszty ich uzyskania (o 4,6%), co znalazło odzwierciedlenie w poprawie 

wskaźnika poziomu kosztów oraz innych wskaźników ekonomiczno-finansowych. Wynik 

finansowy brutto wyniósł 107,5 mld zł (wobec 95,9 mld zł w 2009 r.), natomiast  wynik 

finansowy netto – 89,4  mld zł i był wyższy o 13,4% niż rok wcześniej (a także wyższy niż 

w rekordowym pod tym względem 2007 roku). Zysk netto wzrósł o 5,8% i wykazało 

go 78,4% ogółu przedsiębiorstw wobec 77,3% w 2009 r.; znacząco obniżyła się strata netto 

(o 26,5%).   

W badanych przedsiębiorstwach odnotowano poprawę podstawowych wskaźników 

ekonomiczno-finansowych, w tym wskaźnika poziomu kosztów (94,7% wobec 95,0% w roku 

poprzednim) i wskaźników rentowności (np. wskaźnik rentowności obrotu netto wyniósł 

4,4% wobec 4,1% w 2009 r.).  

Odmiennie niż w 2009 r., kiedy odnotowano stratę na działalności finansowej na poziomie 

prawie 3 mld zł, w następnym roku przedsiębiorstwa zarejestrowały wynik dodatni 

w wysokości ponad 494 mln. Może to świadczyć o większej skłonności podmiotów 

gospodarczych do lokowania zasobów finansowych w bankach niż do podejmowania decyzji 

inwestycyjnych.  Poprawił się także wskaźnik płynności I stopnia do bardzo wysokiego 

poziomu 39,7%.  

W porównaniu do sytuacji rok wcześniej, obniżył się udział przedsiębiorstw wykazujących 

sprzedaż na eksport z 49,6%  do 47,4%, ale wzrósł ich udział w przychodach netto 

ze sprzedaży ogółem z 19,1% do 20,3%, co wskazywałoby na większą koncentrację 

działalności eksportowej. Wyniki finansowe na działalności gospodarczej osiągnięte przez 

eksporterów uległy znacznej poprawie w stosunku do uzyskanych w 2009 r. Również 

podstawowe relacje ekonomiczno-finansowe kształtowały się korzystniej niż rok wcześniej 

i korzystniej niż dla ogółu przedsiębiorstw. 

W handlu zagranicznym nastąpił znaczący wzrost obrotów towarowych z zagranicą 

w porównaniu z rokiem 2009: według danych wstępnych, eksport wyniósł 469,2 mld zł i był 

o 10,8% wyższy, natomiast import - 523,0 mld zł i był wyższy o 12,9%. W przeliczeniu na 

euro, eksport wyniósł 117,4 mld EUR i był o 19,5% wyższy, natomiast import 130,9 mld 

EUR, co oznaczało wzrost o 21,7%.  

Należy podkreślić, że po spadku w 2009 r. do poziomu 98,2 mld EUR (tj. o 15,5%), w 2010 r. 

poziom eksportu wyrażony w euro był już wyższy od bardzo wysokiego uzyskanego 

w przedkryzysowym 2008 r. (wynosił wtedy 116,2 mld EUR). Wzrost popytu zewnętrznego 

i możliwości szybkiej odbudowy kontraktów eksportowych były z pewnością silnym 

stymulatorem wzrostu dla polskich przedsiębiorstw. Natomiast ożywienie działalności 

gospodarczej spowodowało zwiększone zapotrzebowanie na towary i komponenty z importu. 

Zwiększenie tempa wymiany towarowej w warunkach szybszego  wzrostu importu niż 

eksportu spowodowało pogłębienie ujemnego salda obrotów ogółem. Ukształtowało się ono 

na poziomie 53,8 mld zł (wobec 40,1 mld zł w 2009 r.); w przeliczeniu na euro wyniosło ono 

13,5 mld EUR (wobec 9,3 mld EUR w 2009 r.). 
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Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2010 r. wyniosły 7,5 mld EUR, tj. o 24,2% 

mniej niż w roku poprzedzającym. Relacja inwestycji bezpośrednich do PKB obniżyła się z 

3,2% w 2009 r. do około 2,1% w 2010 r. ( w latach 2006-2007 przewyższała 5,5% PKB). 

Rynek pracy 

Według BAEL, w IV kw. 2010 r. liczba aktywnych zawodowo wyniosła 17724 tys. tj. o 2,1% 

więcej niż przed rokiem, przy czym liczba pracujących w gospodarce narodowej (16075 tys.) 

była wyższa o 1,2%, natomiast liczba bezrobotnych (1649 tys.) przewyższała o 12,1% poziom 

z analogicznego kwartału poprzedniego roku. Wśród pracowników znacząco wzrosła liczba 

osób pracujących w oparciu o umowę na czas określony (o 5,3%), kosztem pracowników 

mających umowę na czas nieokreślony (spadek o 1,1%).   

Widoczna była kontynuacja wzrostu liczby pracujących w sektorze usługowym (wzrost 

o 2,4%) oraz obniżania w sektorach przemysłowym (o 0,4%) i rolniczym (o 0,3%). 

Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 lata wyniósł w IV kw. 2010 r. 59,6% i był o 0,2% 

wyższy niż przed rokiem,  ale o 0,4% niższy niż przed 2 laty. Ten sam wskaźnik zatrudnienia 

obliczony dla całego 2010 r. ukształtował się na poziomie 59,3%, analogicznie jak w 2009 r. 

Stopa bezrobocia w grupie wiekowej 15-74 lata wyniosła w IV kw. 2010 r. 9,3% tj. o 0,8 pkt. 

proc. więcej niż w analogicznym okresie 2009 r. Stopa bezrobocia średnioroczna wyniosła w 

2010 r. 9,6%, podczas gdy w 2009 r. wynosiła 8,2%. Ta sama stopa dla populacji w wieku 

15-64 lata była nieco wyższa - 9,7%. 

W przekroju województw, wzrost stopy bezrobocia nastąpił w zdecydowanej większości 

regionów (za wyjątkiem nieznacznego obniżenia w opolskim) i w niektórych był bardzo 

znaczący, co najmniej o 2 pkt. proc.  (podlaskie, pomorskie, śląskie, zachodniopomorskie). 

W dwóch z wymienionych województw, podlaskim i  zachodniopomorskim,  odnotowano 

także duży spadek wskaźnika zatrudnienia, co wskazuje na niekorzystne zmiany w sytuacji na 

rynkach pracy w tych regionach. 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2010 r. wyniosło 5372,6 tys. osób 

i zwiększyło się o 0,8% (w 2009 r. notowano spadek o 1,2%), na co wpłynęło zwiększenie 

zatrudnienia w większości sekcji. Niższe niż przed rokiem zatrudnienie notowano nadal 

w sekcji przemysł, w tym w przetwórstwie przemysłowym, mimo znaczącego wzrostu 

produkcji. Od połowy 2010 r. widoczne są już tendencje wzrostowe w zakresie miejsc pracy 

w przemyśle. 

Sytuacja gospodarcza województwa śląskiego w roku 2010 

Aktywność ekonomiczna  

Według wyników Badania Aktywności Ekonomicznej (BAEL) w IV kwartale 2010 r. 

w województwie śląskim liczba ludności w wieku 15 lat i więcej wyniosła 3 891 tys. i 

w ujęciu rocznym zwiększyła się o 8,2%. Wśród aktywnych zawodowo pracujący stanowili 

91,2% i jest to o 0,6% więcej niż w kraju. Natomiast bezrobotni stanowili 8,8%, o 0,5% mniej 

niż w kraju. W porównaniu z IV kwartałem 2009 r. liczba pracujących i bezrobotnych 
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wzrosła odpowiednio o: 133 tys. osób i 46 tys. osób; wzrosła również liczba biernych 

zawodowo o 117 tys. osób. Zbiorowość biernych zawodowo w województwie śląskim w IV 

kwartale 2010 r. liczyła 1825 tys., co stanowi 46,9% ludności i jest o 2,8%  wyższa niż 

w całym kraju. 

 

Rysunek 58 Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej w województwie na tle kraju w IV 

kwartale 2010r.;  Źródło: GUS 

 

Rynek pracy i wynagrodzenia w regionie 

Przeciętna liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw w 2010 r. wyniosła 732,8 tys. 

osób, tj. o 1,1% mniej niż w 2009 r. W kraju przeciętne zatrudnienie wzrosło w skali roku 

o 0,8%. W sektorze publicznym przeciętna liczba zatrudnionych ukształtowała się 

na poziomie 173,0 tys. osób, a w sektorze prywatnym – 559,7 tys. osób. W odniesieniu 

do danych z 2009 r. w sektorze publicznym odnotowano spadek przeciętnej liczby 

zatrudnionych (o 6,6%), a w sektorze prywatnym wzrost o 0,8%. 

W przemyśle przeciętne zatrudnienie w 2010 r. wyniosło 437,8 tys. osób i było mniejsze niż 

w 2009 r. o 1,3%. Wśród sekcji należących do przemysłu spadek przeciętnej liczby 

zatrudnionych zanotowano w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę 

wodną i gorącą wodę (o 2,2%), w górnictwie i wydobywaniu (o 2,0%), a także 

w przetwórstwie przemysłowym (o 1,2%). Wzrost przeciętnej liczby zatrudnionych 

odnotowano w sekcji dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 

(o 2,9%). 
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Rysunek 59 Struktura przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w 2010r.; źródło: GUS 

Poza przemysłem wzrost przeciętnej liczby zatrudnionych w 2010 r. odnotowano m.in. 

w sekcjach: pozostała działalność usługowa (o 10,7%), zakwaterowanie i gastronomia 

(o 9,8%), transport i gospodarka magazynowa (o 6,7%), administrowanie i działalność 

wspierająca (o 6,8%). Spadek przeciętnej liczby zatrudnionych wystąpił m.in. w: informacji 

i komunikacji (o 13,8%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 5,3%), handlu 

i naprawie pojazdów samochodowych (o 4,1%). 

Stopa bezrobocia w końcu grudnia 2010 r. wyniosła 9,9% (w kraju 12,3%). Była ona wyższa 

o 0,5 pkt. proc. niż przed rokiem oraz o 0,3 pkt. proc. niż w końcu poprzedniego miesiąca. 

Występuje znaczne zróżnicowanie stopy bezrobocia w przekroju terytorialnym. Najniższą 

stopę bezrobocia zanotowano w Katowicach (3,8%), powiecie bieruńsko-lędzińskim (5,1%), 

Tychach (5,8%), a najwyższą w powiecie myszkowskim (18,2%) oraz w Bytomiu (17,4%). 

W końcu grudnia 2010 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 181,2 tys. bezrobotnych. 

W porównaniu z danymi sprzed roku i miesiąca liczba bezrobotnych zwiększyła się 

odpowiednio o: 7,6% i 3,9%. Wśród ogółu bezrobotnych 54,2% stanowiły kobiety (53,4% 

przed rokiem), a 84,7% nie posiadało prawa do zasiłku (81,5% przed rokiem). 

W porównaniu z końcem grudnia 2009 r. wzrosła liczba osób bezrobotnych  we wszystkich 

grupach wiekowych, w największym stopniu w grupie 55 lat i więcej (o 20,1%). Wzrost 
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liczby bezrobotnych odnotowano na wszystkich poziomach wykształcenia, w tym największy 

wśród osób z wykształceniem wyższym (o 14,6%). Według czasu pozostawania bez pracy 

najbardziej zwiększyła się liczba bezrobotnych pozostających bez pracy od 12 do 24 miesięcy 

(o 55,5%), natomiast zmniejszyła się liczba bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 

24 miesięcy (o 5,3%). 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie nominalne brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2010 r. 

wyniosło 926,93 EUR (3 675,31 PLN) i w porównaniu z 2009 r. wzrosło o 4,2%. W sektorze 

publicznym przeciętna płaca nominalna brutto osiągnęła wartość 1 289,04 EUR (5 111,05 

PLN), natomiast w sektorze prywatnym – 814,99 EUR (3 231,44 PLN). W skali roku 

zanotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nominalnego brutto zarówno 

w sektorze prywatnym (o 5,6%), jak i w sektorze publicznym (o 3,8%). 

Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nominalnego brutto w 2010 r. 

w odniesieniu do danych z 2009 r. zanotowano we wszystkich sekcjach sektora 

przedsiębiorstw, z wyjątkiem pozostałej działalności usługowej, gdzie odnotowano spadek 

o 17,4%. 

Firmy i instytucje w regionie 

W województwie śląskim według stanu w końcu grudnia 2010 r. w rejestrze REGON 

zarejestrowanych było 451,6 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 4,9% więcej niż 

przed rokiem. Sektor prywatny skupiał 435,1 tys. podmiotów (96,3% ogólnej ich liczby), 

a sektor publiczny 16,6 tys. (3,7%). W skali roku liczba podmiotów sektora prywatnego 

wzrosła o 5,0%, a podmiotów sektora publicznego o 1,7%. 

W końcu 2010 r. podmioty sektora prywatnego prowadziły działalność głównie w sekcjach: 

handel i naprawa pojazdów samochodowych (31,8% podmiotów tego sektora), budownictwo 

(12,0%), przetwórstwo przemysłowe (9,7%) oraz działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna (8,2%). 

Ponadto według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. zarejestrowanych było m.in. 1 162 

spółdzielni (1 161 w 2009 r.) i 19 przedsiębiorstw państwowych (28 w 2009 r.). W sektorze 

publicznym dominowały jednostki prowadzące działalność zaliczaną do sekcji: obsługa rynku 

nieruchomości (50,1% podmiotów w tym sektorze) oraz edukacja (32,9%). 
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Rysunek 60  Struktura podmiotów gospodarki narodowej według sekcji w 2010 r. (stan w dniu 31.XII)
 16

; 

źródło: GUS 

W 2010 r. zarejestrowano 46,4 tys. nowych podmiotów, w tym 40,7 tys. osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą i 2,3 tys. spółek handlowych. Najwięcej podmiotów 

zarejestrowano w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych – 14,0 tys. (30,1% 

ogółu nowo powstałych), budownictwo – 6,0 tys. (12,8%) oraz przetwórstwo przemysłowe – 

4,2 tys. (9,0%). 

W omawianym roku zlikwidowano łącznie 25,5 tys. jednostek, w tym 23,8 tys. osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 370 spółek handlowych, 12 spółdzielni 

oraz 8 przedsiębiorstw państwowych. Najwięcej wyrejestrowanych podmiotów zanotowano 

w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych – 9,6 tys. (37,6% ogółu 

zlikwidowanych jednostek), budownictwo – 3,2 tys. (12,4%) i przetwórstwo przemysłowe – 

2,1 tys. (8,1%). 

W podziale terytorialnym według podregionów w końcu 2010 r. najwięcej podmiotów 

zarejestrowanych było w podregionie katowickim (18,3% ogółu), a najmniej w tyskim 

                                                 
16 Obejmuje sekcje: „Górnictwo i wydobywanie”; „Przetwórstwo przemysłowe”; „wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę”; „Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja”. 
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(8,2%). Wzrost liczby podmiotów w ujęciu rocznym odnotowano we wszystkich 

podregionach, największy w podregionie tyskim (o 5,6%), a najmniejszy w podregionie 

gliwickim (o 4,4%). 

 

 

Rysunek 61 Podmioty gospodarki narodowej według podregionów w 2010 r. (stan w dniu 31.XII); źródło: GUS 

Wśród powiatów i miast na prawach powiatu największą liczbę podmiotów zanotowano 

w: Katowicach (9,5% ogółu), Częstochowie (5,9%), Bielsku-Białej (5,5%), Sosnowcu 

(5,4%), Gliwicach (5,1%), a najmniejszą w: Świętochłowicach, Piekarach Śląskich i powiecie 

bieruńsko-lędzińskim (po 0,9%). 

W skali roku we wszystkich powiatach i miastach na prawach powiatu odnotowano wzrost 

liczby zarejestrowanych podmiotów, największy w powiatach: częstochowskim (o 7,6%) 

i bieruńsko-lędzińskim (o 7,5%), a najmniejszy w Bytomiu – o 3,1%. 
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Rysunek 62 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1000 ludności
17

 według powiatów w 2010  

r. (stan w dniu 31 XII); Źródło: GUS 

Przemysł, handel, budownictwo w regionie 

Produkcja sprzedana przemysłu w 2010 r. wyniosła 44 379,21 mln EUR (175 963,6 mln 

PLN) i w porównaniu z rokiem poprzednim w cenach stałych wzrosła o 13,0% (w kraju 

                                                 
17 Do obliczeń przyjęto ludność według stanu w dniu 30.IX. 
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wzrost o 9,8%). Wyższe przychody ze sprzedaży wyrobów i usług odnotowano 

we wszystkich sekcjach przemysłu. W największym stopniu produkcja wzrosła 

w przetwórstwie przemysłowym (o 14,5%). 

Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe w 2010 r. 

wyniosła 5 574,77 mln EUR (22 104,0 mln PLN) i była niższa niż w roku poprzednim 

o 1,5%. Największy udział w ogólnej wartości sprzedaży miały przedsiębiorstwa zajmujące 

się sprzedażą pojazdów samochodowych, motocykli, części (26,6%) oraz żywności, napojów 

i wyrobów tytoniowych (26,4%). 

Sprzedaż hurtowa zrealizowana przez jednostki handlowe i niehandlowe w 2010 r. wyniosła 

21 944 mln EUR (87 010,2 mln PLN) i wzrosła w skali roku o 39,6%. W grudniu 2010 r. 

sprzedaż hurtowa ukształtowała się na poziomie 1 793,19 mln EUR (7 110,0 mln PLN), 

tj. wyższym niż w grudniu 2009 r. (o 44,7%), ale niższym w stosunku do listopada 2010 r. 

(o 5,0%). 

Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług w budownictwie w 2010 r. wyniosły 4 333,64 mln 

EUR (17 182,9 mln PLN) i były (w cenach bieżących) wyższe w porównaniu z 2009 r. 

o 5,6%. Wzrost przychodów odnotowano zarówno w sektorze publicznym (o 0,5%), 

jak i prywatnym (o 5,7%). Udział sektora prywatnego w przychodach ogółem budownictwa 

wyniósł ponad 97%. 

Produkcja budowlano-montażowa w 2010 r. osiągnęła wartość 2 447,64 mln EUR (9 704,9 

mln PLN) i w porównaniu z 2009 r. wzrosła o 3,9%. Wyższe przychody odnotowano 

w działach: budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 11,4%) oraz roboty budowlane 

specjalistyczne (o 10,2%), natomiast niższe w dziale budowa budynków (o 7,4%). 

Przychody ze sprzedaży robót budowlanych o charakterze inwestycyjnym w 2010 r. osiągnęły 

wartość 979,04 mln EUR (3 881,9 mln PLN) i były niższe niż w 2009 r. o 1,1%. Przychody 

te stanowiły 40,0% produkcji budowlano - montażowej. 

Charakterystyka podmiotów gospodarki narodowej, według sekcji PKD, 

zarejestrowanych w województwie śląskim 

Wśród zarejestrowanych w województwie śląskim podmiotów gospodarczych zdecydowanie 

dominują te, które na podstawie klasyfikacji PKD zaliczane są do Sekcji G Handel Hurtowy 

i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, stanowią one ponad 

31% wszystkich podmiotów gospodarczych. Kolejne branże Budownictwo (Sekcja F) oraz 

Przetwórstwo przemysłowe (Sekcja C) mają odpowiednio 11% i 9% udział w ogólnej liczbie 

podmiotów gospodarczych w województwie śląskim. Najmniej podmiotów gospodarczych 

zostało sklasyfikowanych w takich sekcjach jak Sekcja D Wytwarzanie i zaopatrywanie 

w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych - jedynie 237 podmioty gospodarcze, Sekcja B Górnictwo i wydobywanie – 

271 podmiotów gospodarczych oraz  nieco większa od dwóch ww. Sekcja E Dostawa wody; 

gospodarowanie ciekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją – 1454 
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podmiotów gospodarczych. Całościowy obraz podziału podmiotów gospodarczych 

zarejestrowanych w województwie śląskim pod kątem dominującej kategorii PKD przestawia 

poniższy Rys. 

 

Sekcje PKD sklasyfikowane w analizie: 

12. Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe 

13. Sekcja E Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami oraz 

działalność związana z rekultywacją 

14. Sekcja F Budownictwo 

15. Sekcja G Handel Hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle 

16. Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi 

17. Sekcja J Informacja i komunikacja 

18. Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

19. Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

20. Sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 

21. Sekcja S Pozostała działalność usługowa 

22. Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 

23. Sekcja B Górnictwo i wydobywanie 

24. Sekcja D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę 

wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

25. Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa 

26. Sekcja K Działalność Finansowa i ubezpieczeniowa 

27. Sekcja L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 

28. Sekcja N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 

wspierająca 

29. Sekcja P Edukacja 
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Rysunek 63 Podmioty gospodarki narodowej według sekcji PKD w woj. śląskim 
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W załączniku nr V do niniejszego Sprawozdania przedstawiono wskaźniki kontekstowe UE, 

Polski i województwa śląskiego, które obrazują postęp gospodarczy począwszy od roku 2007 

do 2009r. 

Działania przeciwdziałające skutkom powodzi 

W związku z sytuacją powodziową na terenie województwa śląskiego w 2010 roku, podjęto 

działania na szczeblu krajowym oraz w ramach RPO WSL w celu przeciwdziałania 

negatywnym skutkom powodzi. 

Na odbudowę infrastruktury lokalnej w gminach dotkniętych powodzią Rząd przeznaczył 151 

mln EUR, w tym: 

 50 mln EUR  pochodzących z funduszy unijnych w ramach dodatkowej puli środków 

przyznanych Polsce,  

 50 mln EUR ze środków budżetowych będących w dyspozycji MSWiA, 

 50 mln EUR z puli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Fundusze dla terenów, które zostały szczególnie dotknięte przez powódź kierowane będą 

do gmin z województw: lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, 

podkarpackiego, świętokrzyskiego i śląskiego.  

Na liście zakwalifikowanych gmin z województwa śląskiego znajdują się Czechowice-

Dziedzice oraz Bieruń. Zaakceptowane projekty wpisane zostaną na listę kluczowych 

inwestycji RPO WSL. Uruchomienie środków z funduszy unijnych na projekty powodziowe 

będzie możliwe jeszcze przed zakończeniem procedury renegocjacyjnej po zaktualizowaniu 

Kontraktu Wojewódzkiego o wartość tych środków.  

Ponadto w dniu 1 czerwca 2010 r. w związku z sytuacją powodziową na terenie województwa 

śląskiego, zostało wysłane pismo do Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane 

z RPO WSL, które dotyczyło przekazania informacji jaki wpływ/zakres na realizację 

projektów miała powódź.  

Powyższe pismo zostało przesłane do 283 Beneficjentów. W w/w piśmie przekazano 

informację, iż w uzasadnionych sytuacjach Instytucja Zarządzająca RPO WSL będzie 

rozpatrywała możliwość przedłużenia terminów realizacji lub włączania kosztów 

dodatkowych do kosztów kwalifikowanych projektu a co za tym idzie zwiększenie poziomu 

dofinansowania. Na podstawie analizy dokumentów przesłanych do Instytucji Zarządzającej 

zidentyfikowano 22 beneficjentów, których projekty najbardziej ucierpiały podczas powodzi. 

Następnie 10 beneficjentów złożyło wymagane oświadczenia dotyczące wysokości kosztów 

dodatkowych oraz oświadczenia, iż koszty dodatkowe nie zostały (oraz nie zostaną) 

sfinansowane z innych źródeł – w celu wykluczenia możliwości podwójnego dofinansowania.  

W związku z sytuacja powodziową na terenie województwa zostało wysłane ww. pismo także 

przez IP2 RPO WSL do przedsiębiorców. Beneficjenci deklarowali jedynie, konieczność 

nieznacznego przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu. 
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Zarząd Województwa Śląskiego wyraził zgodę na zwiększenie procentu/kwoty 

dofinansowania dla 10 projektów współfinansowanych z RPO WSL, poprzez włączenie 

do kosztów kwalifikowanych robót dodatkowych/odtworzeniowych powstałych na skutek 

powodzi mającej miejsce na przełomie maja/czerwca 2010 roku, które konieczne są do 

zakończenia projektu lub utrzymania celów projektów. Beneficjenci muszą jednak 

udokumentować kwalifikowalność kosztów oraz muszą być wystarczające środki na danym 

działaniu/poddziałaniu, które umożliwiłyby zwiększenie procentu/kwoty dofinansowania. 

W wyniku powodzi IZ RPO WSL wyraziło także zgodę na przedłużenie terminu realizacji 

32 projektów w ramach RPO WSL.  

Szczegółowe informacje nt. projektów dotkniętych powodzią zostały zamieszczone 

w załączniku nr IX do Sprawozdania. 

2.5 ZASADNICZE MODYFIKACJE W ROZUMIENIU ART. 57 

ROZPORZĄDZENIA NR 10/83/2006  

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono zasadniczych modyfikacji w rozumieniu 

art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006. 

2.6 KOMPLEMENTARNOŚĆ POMOCY Z INNYMI INSTRUMENTAMI 

WSPARCIA  

Wstęp 

Komplementarność w ramach PO Innowacyjna Gospodarka a RPO WSL odnosi się przede 

wszystkim do podnoszenia innowacyjności przedsiębiorstw oraz niwelowania bezrobocia 

poprzez tworzenie trwałych miejsc zatrudnienia. W PO IG realizowane są działania, 

dotyczące m.in.: rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, rozwoju nowoczesnych technologii, 

inwestycji w sektor B+R, podnoszenia innowacyjności przedsiębiorstw, wspierania 

ponadregionalnych kooperacji między przedsiębiorcami a instytucjami współpracującymi 

z przedsiębiorstwami oraz rozwoju społeczeństwa informatycznego. Wymienione działania 

pozostają komplementarne z przedsięwzięciami które będą wspierane na poziomie 

regionalnym w ramach RPO WSL w ramach Priorytetów: I Badania i rozwój technologiczny; 

innowacje i przedsiębiorczość i II Społeczeństwo informacyjne. 

W ramach PO Infrastruktura i Środowisko podejmowane będą działania skoncentrowane 

na obszarach dotyczących: infrastruktury transportowej, ochrony środowiska, infrastruktury 

energetycznej, turystycznej i kulturowej, szkolnictwa wyższego oraz ochrony zdrowia. Wśród 

priorytetów RPO WSL komplementarne w wymienionym zakresie są Priorytety: 

III Turystyka, IV Kultura, V Środowisko, VII Transport, VIII Infrastruktura edukacyjna, 

IX Zdrowie. W przypadku wielu inwestycji czynnikiem decydującym o tym, w ramach 

jakiego Programu projekt może być realizowany, jest jego wartość bądź skala 

przedsięwzięcia. 
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Praktycznie wszystkie priorytety RPO WSL są komplementarne z działaniami 

podejmowanymi w ramach PO Kapitał Ludzki, finansowanymi z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Dotyczy to przede wszystkim działań miękkich, obejmujących innowacje 

i przedsiębiorczość, sferę badawczo-rozwojową, rozwój społeczeństwa innowacyjnego, 

wsparcia dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Ponadto, w ramach 

PO KL realizowane będą projekty mające na celu zapobieganie bezrobociu oraz wykluczeniu 

społecznemu, zmierzające do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, podnoszące 

kompetencje osób poprzez szkolenia i kształcenie ustawiczne. W RPO WSL realizowane 

będą projekty inwestycyjne, infrastrukturalne.  

Inwestycje objęte wsparciem w ramach rewitalizacji muszą bezpośrednio wynikać z zapisów 

Lokalnego Programu Rewitalizacji sporządzonego dla terenu danej gminy. W ramach 

wytycznych dla opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji dla potrzeb RPO WSL 

na lata 2007-2013, zostały uwzględnione działania społeczne na obszarze rewitalizowanym. 

Beneficjenci opracowując Lokalny Program Rewitalizacji zobowiązani są do uwzględnienia 

w nim planowanych działań społecznych w latach 2007-2013 i w latach następnych 

na obszarze rewitalizowanym. 

Cele szczegółowe rewitalizacji w tym zakresie  dotyczą następujących działań społecznych: 

 rozwój zasobów ludzkich,  

 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,  

 walka z patologiami społecznymi,  

 tworzenie równych szans,  

 zapobieganie zjawisku bezrobocia, działania dotyczące 

 zapobieganie zjawisku bezdomności,  

 aktywizacja środowisk dziecięcych i młodzieżowych,  

 przekwaterowywanie mieszkańców rewitalizowanych terenów,  

 uruchamianie systemu grantów dla organizacji pozarządowych.  

Działania realizowane na obszarze Województwa Śląskiego w ramach RPO WSL będą 

uzupełniane o przedsięwzięcia mające charakter transgraniczny, współfinansowane w ramach 

Programów Współpracy Transgranicznej Polska – Czechy, Polska – Słowacja. Projekty 

tworzone w ramach wymienionych Programów będą możliwe do zrealizowania tylko na 

terenach województwa należących do strefy przygranicznej oraz wyłącznie w ścisłej 

współpracy z partnerami zagranicznymi.  

Komplementarność RPO WSL z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013 (PROW) obejmuje m.in. projekty infrastrukturalne realizowane w ramach Priorytetów: 

I Badanie i rozwój technologiczny; innowacje i przedsiębiorczość, III Turystyka, IV Kultura, 

V Środowisko, VI Zrównoważony rozwój miast, VII Transport oraz IX Zdrowie i rekreacja. 

Na rozwój obszarów wiejskich istotny wpływ będą miały także przedsięwzięcia realizowane 

w Priorytecie II Społeczeństwo informacyjne oraz VIII Infrastruktura edukacyjna ze względu 

na brak możliwości realizacji działań z tego zakresu w ramach PROW. Najczęściej 
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czynnikiem decydującym o możliwościach współfinansowania projektu w ramach jednego 

z Programów jest wartość bądź usytuowanie przestrzenne przedsięwzięcia. 

Ze względu na położenie geograficzne województwa śląskiego RPO WSL wykazuje 

komplementarność w stosunku do działań realizowanych w ramach Programu 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i przybrzeżnych obszarów rybackich na lata 

2007-2013”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego jedynie 

w zakresie wsparcia dla gospodarstw i przedsiębiorstw zajmujących się produkcją 

i przetwórstwem rybnym śródlądowym oraz ochrony środowiska.  

2.6.1 Wpływ działalności KM/PKM, instytucji i grup na zapewnienie 

koordynacji i komplementarności wsparcia 

 Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia składający się 

m.in. z przedstawicieli IZ RPO, IK NSRO oraz Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej 

Polityki Rybołówstwa, monitoruje i usprawnia koordynację pomiędzy instrumentami 

finansowymi UE (EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFR) na poziomie krajowym, 

 Komitet Monitorujący RPO WSL zapewnia jakość realizacji programu zgodnie 

z przepisami art. 65 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006. W skład KM RPO WSL 

weszli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, strony rządowej, 

partnerów społecznych i gospodarczych, środowiska akademicko-naukowego oraz 

środowiska kościelnego i związków wyznaniowych, 

 Grupa robocza ds. koordynacji i komplementarności, w skład której wchodzą m.in. 

przedstawiciele RPO WSL. Grupa odpowiedzialna jest głównie za monitorowanie 

komplementarności wdrażania działań poszczególnych programów operacyjnych 

w ramach NSRO, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej. 

W 2010 r. miało miejsce siedem posiedzeń ww. grupy. Do tematów podejmowanych 

podczas spotkań należały m.in.:  

 wnioski z konsultacji dokumentu KE Guidance Note - EU Strategy for the 

Baltic Sea Region - Practical Suggestions to the Operational Programmes w 

kontekście możliwości powiązań pomiędzy PO a Strategią, 

 zmiany wprowadzone do dokumentu pn. Rekomendacje horyzontalne dla 

instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO/RPO w ramach NSRO 2007-

2013 w zakresie koordynacji i komplementarności podejmowanych działań, 

 praktyczne aspekty podejścia zintegrowanego – przykłady z Polski i innych 

krajów UE  oraz wnioski dla kolejnego okresu programowania, 

 założenia do badania ewaluacyjnego pn. Ocena realizacji projektów 

partnerskich realizowanych w ramach krajowych i regionalnych programów 

operacyjnych w okresie perspektywy finansowej 2007-2013 oraz dyskusja nad 

jego wynikami, 

 opracowanie dokumentu pn. Mechanizmy koordynacji i komplementarności 

 w poszczególnych PO/RPO 2007-2013 – analiza porównawcza na podstawie 

raportów rocznych z wdrażania PO/ RPO za 2009 rok, 



134 

 

 wyniki badania ewaluacyjnego pn. Komplementarność i synergia interwencji 

realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 

2004 – 2006. 

2.6.2 Informacje na temat stosowanych mechanizmów i narzędzi służących 

zapewnieniu koordynacji i komplementarności wsparcia oraz ich oceny 

 komplementarność projektu - każdy beneficjent opisuje we wniosku o dofinansowanie 

czy złożony projekt do dofinansowania jest komplementarny z innymi zrealizowanymi 

już projektami. Na etapie oceny merytoryczno-technicznej jednym z kryteriów 

podstawowych jest stopień komplementarności z innymi przedsięwzięciami lub innymi 

podmiotami, realizującymi projekt (rekomendacja grupy roboczej ds. koordynacji 

i komplementarności) rekomendacja horyzontalna dla instytucji zaangażowanych 

we wdrażanie i koordynację RPO w ramach NSRO 2007-2013 w zakresie koordynacji 

i komplementarności podejmowanych działań), 

 koncentracja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego IZ RPO WSL, 

Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego PO KL, EWT oraz Instytucji 

Wdrażającej niektóre działania PROW, sprzyja zapobieganiu podwójnemu finansowaniu, 

oraz osiągnięcie skutecznej i efektywnej komunikacji, która pozwala na optymalizację 

wdrażania wszystkich programów (rekomendacja grupy roboczej ds. koordynacji 

i komplementarności), 

 IZ RPO WSL planuje w ramach prac nad Funduszem Powierniczym JESSICA dla 

Województwa Śląskiego wprowadzić komplementarność, której celem jest rewitalizacja 

społeczna. Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzonych rozwiązań w tym 

zakresie zostaną przedstawione w następnym okresie sprawozdawczym, 

 w pracach Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Województwa Śląskiego uczestniczy jeden przedstawiciel lub jego stały zastępca 

z ramienia Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Śląskiego, 

 mechanizm blokowy wspierania projektów komplementarnych: 

 stosowany jest w przypadku projektów rewitalizacyjnych, gdzie istotna jest zgodność 

z lokalnym programem rewitalizacji,   

 stosowanie pozakonkursowej ścieżki wyboru projektów Programy Rozwoju 

Subregionów (PRS), przygotowywane w porozumieniu odpowiednich władz 

lokalnych, obejmują listy projektów mających strategiczne znaczenie dla rozwoju 

danego subregionu (a w ten sposób dla realizacji całego Programu), 

 projekty systemowe realizowane w ramach PO KL - samorząd Województwa Śląskiego 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego jest beneficjentem systemowym  

poddziałania 8.1.4  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W latach 2008-2010 

zrealizowanych zostało pięć projektów, w ramach których zlecone zostało 

przeprowadzenie badań, które dotyczą następujących zagadnień ekonomicznych:  

 innowacje,  
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 atrakcyjność inwestycyjna,  

 inwestycje w technologie prośrodowiskowe,  

 rozwój sektora MSP 

 inwestycje w infrastrukturę społeczną w kontekście stymulowania gospodarczego 

regionu i poprawy jakości życia społeczeństwa.  

Badania i analizy dotyczące powyższych kwestii dostarczają wiedzę odnośnie mechanizmów 

związanych z funkcjonowaniem regionalnej gospodarki, trendów rozwojowych oraz 

umożliwiają prognozowanie zmian społeczno - gospodarczych zachodzących w regionie oraz 

pomagają inicjować niezbędne działania w celu poprawy sytuacji w obszarach wymagających 

formułowania właściwych mechanizmów zaradczych. Upowszechnianie wyników badań oraz 

związana z nimi wymiana informacji powinna przyczynić się do eliminacji barier 

wpływających niekorzystnie na funkcjonowanie regionalnej gospodarki.  

Zgromadzona w wyniku przeprowadzonych badań wiedza ma posłużyć m.in. podmiotom 

publicznym, pozwalając im efektywniej prowadzić działania w zakresie wspierania rozwoju 

małej i średniej przedsiębiorczości, podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej i zwiększania 

skuteczności inwestycji publicznych. Odbiorcą zgromadzonej wiedzy są także przedsiębiorcy 

sektora MŚP. Dostarczone za pośrednictwem przeprowadzonych badań informacje powinny 

przyczynić się do podniesienia efektywności i zmniejszenia ryzyka związanego 

z inwestycjami w innowacje, pozwolić przewidzieć potencjalne kierunki rozwoju lokalnych 

gospodarek i pomóc wykorzystać związane z tym szanse i uniknąć zagrożeń. Umiejętność 

przewidywania trendów rozwojowych umożliwi przedsiębiorcom elastyczne reagowanie 

na zmiany poprzez prowadzenie odpowiednich działań adaptacyjnych. 

W 2010r. zakończyła się realizacja badania: Diagnoza ewolucji barier rozwoju sektora MSP 

w województwie śląski. Głównym celem badania było precyzyjne rozpoznanie barier rozwoju 

małych i średnich przedsiębiorstw oraz określenie przyczyn ich powstania. Wyniki umożliwią 

podejmowanie adekwatnych działań wspierających i stymulujących pożądane kierunki 

rozwoju sektora MSP, co w znacznym stopniu może przyczynić się do zwiększenia 

konkurencyjności regionu i wzrostu zatrudnienia. Określenie przeszkód rozwoju sektora MSP 

powinno umożliwić władzom samorządowym podejmowanie efektywnych działań mających 

na celu eliminację przeszkód w rozwijaniu działalności gospodarczej w województwie 

śląskim. 

Wykonawcy zaproponowali również możliwe do zastosowania mechanizmy zapewnienia 

komplementarności wsparcia w poszczególnych obszarach z uwzględnieniem m.in. obecnych 

rozwiązań w zakresie wyboru projektów, harmonogramu naboru w ramach wspomnianych 

Programów.  

Przykładowo w ramach przeprowadzonego badania nt. Atrakcyjność inwestycyjna i potencjał 

gospodarczy gmin województwa śląskiego, Wykonawca zaproponował następujące 

rekomendacje dotyczące zapewnienia komplementarności wsparcia: 

 zdecydowane ułatwienie dostępu do informacji oraz zapewnienie publicznej jawności 

i dostępności szczegółowych danych o planowanych i realizowanych projektach, 
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 włączenie do kryteriów oceny w procesie wyboru projektów kryterium 

komplementarności z innymi realizowanymi wcześniej i obecnie przedsięwzięciami 

zależnymi, 

 kontynuowanie intensywnych prac nad szczegółowymi planami strategicznymi 

dotyczącymi poszczególnych obszarów interwencji ze środków unijnych, 

 zwiększenie wagi kryterium zgodności z odpowiednimi założeniami strategicznymi. 

Od 2009 roku w  ramach projektu systemowego-  poddziałanie 8.1.4  Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany jest także projekt pn.  Badania i analizy na 

potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych. Celem projektu jest dostarczenie 

wiedzy podmiotom kreującym rozwój społeczno - gospodarczy województwa śląskiego 

w następujących obszarach: 

 rynek pracy, 

 trendy demograficzne, 

 infrastruktura transportowa, 

 realizacja zdegradowanych terenów, 

 stan środowiska. 

 

Za realizację projektu odpowiedzialny jest zespół projektowy, składający się z pracowników 

Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWŚ. Na etapie zaprojektowania badań oraz oceny ich 

raportów końcowych zespół projektowy będzie współpracował z ekspertami z dziedzin, 

w ramach których prowadzone będą poszczególne analizy. Do zespołu ekspertów zostaną 

wybrane osoby posiadające wiedzę z zakresu obszarów problemowych. 

 

Uzyskane informacje z przeprowadzonych badań staną się elementem tworzonego w ramach 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Regionalnego Centrum Analiz 

Strategicznych (RCAS), które będzie wspomagało samorząd województwa w obszarze 

procesów zarządzania rozwojem regionu. W ramach RCAS zakłada się ciągłe monitorowanie 

rozwoju regionu, dokonywanie okresowej ewaluacji wdrażania polityki prowadzonej przez 

samorząd i generowanie potrzeb badawczych. Informacje uzyskane w ramach niniejszego 

projektu będą stanowiły wkład do tworzonej w ramach RCAS bazy, tworząc kompleksowy 

system danych regionalnych. 

 

W ramach tego projektu w 2010r. rozpoczęła się realizacja badania pt. Rewitalizacja 

obszarów zdegradowanych – ocena procesu i identyfikacja pożądanych kierunków działania 

podmiotów publicznych i prywatnych w województwie śląskim. Celem badania jest określenie 

pożądanego kierunku i zasad wspierania działań rewitalizacyjnych w województwie śląskim 

oraz dostarczenie wiedzy na temat programowania instrumentów wsparcia w tym obszarze. 

Ostatecznym efektem badania będzie zestaw rekomendacji wskazujący działania 

rewitalizacyjne, które powinno się realizować w regionie. 

W ramach RPO WSL został zapewniony mechanizm koordynacji i komplementarności 

z PROW i PO RYBY. W każdym z Priorytetów Programu (z wyjątkiem Priorytetu X Pomoc 

Techniczna) wskazane zostały przedsięwzięcia komplementarne pomiędzy RPO a PROW 
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i PO RYBY. W konsekwencji powyższego, beneficjenci aplikujący o wsparcie w ramach 

RPO WSL mogą wykazać powiązanie między projektem przedkładanym do dofinansowania 

a projektem realizowanym z innych środków, w tym środków pochodzących z PROW i PO 

RYBY.   

2.6.3 Cross-financing 

W ramach Programu beneficjenci z zasady cross – financing mogą korzystać w ramach 

dwóch Priorytetów: 

 Społeczeństwo informacyjne, 

 Środowisko. 

W ramach Priorytetu II występuje możliwość cross-financingu tylko dla działania 2.2 Rozwój 

elektronicznych usług publicznych, w kategorii interwencji 11 - technologie informacyjne 

i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniem, 

badania, innowacje, treści cyfrowe itp.) oraz w kategorii interwencji 13 - usługi i aplikacje dla 

obywateli (e-zdrowie, e-administracja itp.). W ramach działania 2.2 cross - financingowi 

podlegają  kategorie kosztów w zakresie szkoleń dla użytkowników systemów front i back – 

office. W przypadku projektów realizowanych w ramach działania 2.2 głównym 

zamierzeniem jest rozwój elektronicznych usług publicznych, jednak komplementarnie 

podejmowane są działania współfinansowane na zasadzie cross – financingu, które poprawią 

efektywność i jakość rozwijanych usług. 

Do końca okresu sprawozdawczego w ramach działania 2.2, podpisano umowy z 52, 

beneficjentami, którzy deklarowali występowanie w projekcie cross-financingu (ok. 78% 

beneficjentów z wszystkich złożonych wniosków deklarowało występowanie cross-financingu 

w projekcie).  Łączna kwota, która została przeznaczona na cross - financing w działaniu 2.2 

to 43 mln EUR.  

W celu monitorowania stosowania zasady cross-financingu każdy Beneficjent realizujący 

projekt z cross-finacingiem, ma obowiązek monitorowania wskaźnika związanego z liczbą 

przeszkolonych osób w zakresie obsługi wdrożonego systemu. Ponadto każdy Beneficjent 

we wniosku o dofinansowanie, a później we wnioskach o płatność przedstawia kwoty jakie 

mają zostać przeznaczone na realizacje przedmiotowej zasady oraz termin jej realizacji.  

W ramach Priorytetu V występuje możliwość cross-financingu dla działania 5.2 Gospodarka 

odpadami oraz dla działania 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze, w kategorii interwencji 44 -

gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi oraz 51 – promowanie 

bioróżnorodności i ochrony przyrody. W ramach ww. działań cross - financingowi podlegają  

kategorie kosztów w zakresie akcji promocyjno - edukacyjnych. W ramach działania 5.2  typ 

projektu 1 wspierane będą przedsięwzięcia realizujące kompleksowe podejście do kwestii 

selektywnej zbiórki odpadów. Dofinansowane będą przedsięwzięcia zmierzające 

do powstania systemu selektywnej zbiórki obejmującej zbiórkę odpadów, ich segregację 
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i przekazywania do unieszkodliwiania lub odzysku, a także akcje promocyjno- edukacyjne 

w tym zakresie. W ramach działania 5.5 wspierane będą przedsięwzięcia realizujące 

kompleksowe podejście do kwestii związanej z ochroną dziedzictwa przyrodniczego 

i kształtowanie postaw ekologicznych wraz z kampaniami promocyjno – edukacyjnymi. 

Kompleksowe podejście do kwestii m.in. selektywnej zbiórki 

W ramach Priorytetu V podpisano umowy   dofinansowanie z 4 beneficjentami, którzy 

deklarowali występowanie cross-financingu w projekcie, z czego większe zainteresowanie 

było w działaniu 5.2. Łączna wielkość środków wykorzystanych w ramach cross-financingu 

wyniosła 2 mln EUR. W celu monitorowania stosowania zasady cross-financingu każdy 

Beneficjent realizujący projekt z cross-finacingiem, ma obowiązek monitorowania 

wskaźników: 

 Liczba przeprowadzonych akcji promocyjnych, 

 Liczba przeprowadzonych szkoleń/ spotkań informacyjnych, 

 Liczba rozprowadzonych materiałów informacyjnych. 

Ponadto każdy Beneficjent we wniosku o dofinansowanie, a później we wnioskach o płatność 

przedstawia kwoty jakie mają zostać przeznaczone na realizacje przedmiotowej zasady oraz 

termin jej realizacji.  

2.6.4 Koordynacja i komplementarność jako przedmiot badań ewaluacyjnych 

 

Zgodnie z rekomendacją horyzontalną dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie 

i koordynację RPO w ramach NSRO 2007-2013 w zakresie koordynacji i komplementarności 

podejmowanych działań zostało przeprowadzone badanie ewaluacyjne w celu zapewnienia 

efektywnego stosowania mechanizmów służących do zapewnienia komplementarności 

wsparcia. Realizacja badania ewaluacyjnego pt: Komplementarność działań realizowanych w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

zakończyła się w 2010 roku. Głównym celem badania było zidentyfikowanie obszarów, w 

ramach których realizacja projektów komplementarnych będzie skutkowała najwyższą 

efektywnością wdrażania RPO WSL oraz zaprojektowanie mechanizmów, które zwiększą 

szanse na realizację projektów komplementarnych we wskazanych obszarach. Badanie 

obejmowało analizę zapisów dotyczących komplementarności w dokumentach 

programowych RPO WSL oraz ocenę istniejących mechanizmów zapewnienia 

komplementarności (także w odniesieniu do rozwiązań stosowanych w pozostałych 

województwach). W trakcie badania dokonano również oceny efektywności projektów 

komplementarnych realizowanych w ramach ZPORR.  

 

W wyniku przeprowadzonego badania ewaluacyjnego zidentyfikowano potencjalne 

mechanizmy zapewnienia komplementarności: 
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1. Mechanizmy zapewnienia komplementarności wewnętrznej- zewnętrznej: 

 wszystkie kluczowe inwestycje powinny zostać zakończone (jeżeli zostały rozpoczęte 

w obecnym okresie) lub zaplanowane w szczegółach przed zakończeniem obecnej 

perspektywy, 

 dzięki temu rozpoczynając perspektywę 2014-2020 RPO będą mogły ogłaszać 

konkursy, w których będą mogły zawierać kryteria oparte na uzupełnianiu się 

z zaplanowanymi projektami ponadregionalnymi. 

2. Mechanizm wspierania projektów kluczowych: 

 projekty kluczowe powinny koncentrować się nie na obszarach problemowych, ale na 

obszarach wysokiej szansy, czyli obszarach specjalizacji województwa śląskiego (np. 

wspieranie sektora B+R i wdrożeń nowych technologii), 

 projekty kluczowe mają stanowić rozwiązania komplementarne w stosunku do 

projektów dużych, a jednocześnie mieć charakter strategiczny (co nie zawsze 

przekłada się na wartość projektu), w związku z tym należy odejść od kryterium 

wartości projektu (przykładem mogą być projekty tworzące potencjał intelektualny 

regionu). 

 projekty kluczowe muszą bezsprzecznie wyróżniać się spośród innych projektów 

swoim strategicznym i kompleksowym podejściem, a także być podstawą dla innych 

projektów. 

3. Mechanizm wspierania składania projektów komplementarnych: 

 w sektorach, w których projekty komplementarne znacząco wspomagają lub mogą 

wspomagać korzyści uzyskiwane podczas realizacji projektów składanych w ramach 

RPO WSL, należy zastosować kryterium brzegowe, uniemożliwiające składanie 

projektów niekomplementarnych, 

 kryterium brzegowe oparte byłoby na zasadzie kryteriów formalno-merytorycznych, 

które są niepunktowane, służące wstępnej weryfikacji merytorycznej projektu, 

dokonywanej przez pracowników referatu ds. wyboru projektów w pierwszym etapie 

oceny. 

4. Mechanizm blokowy wspierania projektów komplementarnych: 

 przygotowanie projektu: 

 dokonywano by wyboru nie poszczególnych projektów, ale dokumentów o 

charakterze strategicznym (grupy projektów realizujących wspólny cel), 

 stan przygotowania projektu blokowego mógłby być dowolny, od projektu 

całkowicie w fazie koncepcyjnej do całkowicie przygotowanego projektu, 

 wniosek o dofinansowanie projektów blokowych powinien wyglądać jak 

dokument strategiczny, 

 projekty blokowe różniłyby się od standardowych strategii (programów) rozwoju 

lokalnego tym, że musiałyby być przygotowywane w partnerstwie, 

 ocena i wybór projektu: 

 wybór projektów odbywałby się na zasadzie pozakonkursowej, a więc wnioski 

mogłyby być składane do IZ przez cały czas, aż do wyczerpania alokacji, 
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 ocena projektu blokowego byłaby dokonywana na podstawie specjalnie 

przygotowanych kryteriów, ocena dotyczyłaby całego projektu blokowego. 

 

Określono niezbędne działania do wdrożenia mechanizmów zapewniania komplementarności: 

 

1. Zmiany w systemie wyboru projektów: 

 doprecyzowanie kryterium komplementarności w celu uniknięcia możliwości 

subiektywności oceny dokonywanej przez ekspertów, 

 wzmocnić pozycję tego kryterium (poprzez podniesienie wagi o 1) przy ocenie 

projektu, 

 wprowadzenie nowych kryteriów wyboru projektu wspomagających 

komplementarność,  

 doprecyzowanie kryterium „Stopień komplementarności z innymi przedsięwzięciami”, 

 podział kryterium „Stopień komplementarności z innymi przedsięwzięciami”. 

2. Działania informacyjno- promocyjne: 

 dobrym rozwiązaniem podczas wszelkich akcji informacyjnych (m.in. szkoleń) jest 

ukazywanie, że projekty komplementarne mogą uzyskać więcej punktów podczas 

oceny, a co za tym idzie mają większą szansę na uzyskanie dofinansowania. 

3. Zmiany w stosowaniu mechanizmu cross-financingu:  

 zaproponowane rozwiązania w zakresie komplementarności powodują konieczność 

stworzenia lub rozszerzenia mechanizmów cross-financingu w ramach RPO WSL. 

2.6.5 Przykłady projektów komplementarnych  

Komplementarność projektów w ramach RPO WSL występuje w następujących zakresach: 

1. Poprawa stanu transportu zbiorowego regionu oraz zmniejszenie negatywnego 

wpływu transportu na środowisko naturalne poprzez zwiększenie udziału transportu 

publicznego w przemieszczaniu osób (komplementarne 3 projekty) - projekty 

stanowią o komplementarności wewnątrz funduszowej, gdyż  podejmowane działania 

uzupełniają się w ramach finansowania z jednego funduszu jakim jest EFRR.  

2. Wzrost konkurencyjności turystycznej regionu oraz promocja inwestycyjna związana 

z organizacją lub udziałem w targach ofert inwestycyjnych i kampanii promujących 

tereny inwestycyjne, zarówno w kraju jak i za granicą (komplementarne 3 projekty)- 

występuje komplementarność między projektami polegająca na: wzajemnym 

uzupełnianiu się podejmowanych działań/projektów; wspólnym działaniu dążącym 

do podnoszenia walorów turystycznych regionu oraz promocji turystycznej 

i inwestycyjnej w kraju i zagranicą oraz zmaksymalizowaniu efektywności działań. 

Projekty stanowią także o komplementarności wewnątrz funduszowej, gdyż  

podejmowane działania uzupełniają się w ramach finansowania z jednego Programu 

Operacyjnego oraz funduszu jakim jest EFRR.  

3. Ochrona oraz poprawa jakości środowiska (komplementarne 3 projekty)- występuje 

komplementarność między projektami polegająca na: wzajemnym uzupełnianiu się 
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podejmowanych działań/projektów; wspólnym działaniu dążącym do podnoszenia 

walorów turystycznych regionu oraz promocji turystycznej i inwestycyjnej w kraju 

i zagranicą oraz zmaksymalizowaniu efektywności działań. Występuje także 

komplementarność międzyprogramowa (Fundusz Spójności i EFRR). 

4. Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu kluczowych elementów 

sieci drogowej (komplementarne 3 projekty)- między projektami występuje 

komplementarność polegająca na: skierowaniu wsparcia w celu rozwiązania 

problemów komunikacyjnych na poziomie lokalnym, jak i regionalnym, wspólnym 

działaniu dążącym do poprawy stanu kluczowej sieci drogowej regionu, w sposób 

widoczny zwiększający atrakcyjność inwestycyjną województwa i jakość życia jego 

mieszkańców oraz zmaksymalizowaniu efektywności z uwagi na świadomie 

podejmowanych działań oraz ich wzajemne uzupełnianie się. Występuje także 

komplementarność międzyprogramowa, która zachodzi w przypadku działań 

finansowanych z różnych programów operacyjnych (ZPORR i RPO); 

komplementarność wewnątrz funduszowa, gdyż  podejmowane działania uzupełniają 

się w ramach finansowania z jednego funduszu jakim jest EFRR oraz 

komplementarność międzyokresowa, ponieważ zachodzi pomiędzy programami 

finansowanymi w różnych okresach programowania. 

5. Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu kluczowych elementów 

sieci drogowej (komplementarne 4 i 5 projektów)- między projektami występuje 

komplementarność polegająca na: wspólnym działaniu dążącym do poprawy stanu 

kluczowej sieci drogowej regionu, w sposób widoczny zwiększający atrakcyjność 

inwestycyjną województwa i jakość życia jego mieszkańców, skierowaniu wsparcia  

w celu rozwiązania problemów komunikacyjnych na poziomie lokalnym, jak 

i regionalnym; zmaksymalizowaniu efektywności z uwagi na świadomie 

podejmowanych działań oraz ich wzajemne uzupełnianie się. Występuje także 

komplementarność międzyprogramowa (ZPORR i RPO); komplementarność 

wewnątrz funduszowa, gdyż  podejmowane działania uzupełniają się w ramach 

finansowania z jednego funduszu jakim jest EFRR oraz komplementarności 

międzyokresowej, ponieważ zachodzi pomiędzy programami finansowanymi 

w różnych okresach programowania. 

 

Przykłady projektów komplementarnych zostały zaprezentowane w załączniku nr X do 

niniejszego Sprawozdania. 

2.6.6 Mechanizmy unikania podwójnego finansowania działań realizowanych 

w ramach Polityki Spójności z działaniami realizowanymi w ramach 

Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej 

 linia demarkacyjna pomiędzy poszczególnymi regionalnymi programami operacyjnymi 

a innymi programami realizowanymi w ramach Polityki Spójności, a także Wspólnej 

Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej przedstawiona została w dokumencie Linia 

demarkacyjna dla programów w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki 
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Rybackiej i Polityki Spójności. Ujednolicony dokument przyjęty został przez Komitet 

Koordynujący NSRO. Dokument  stanowi tabelaryczne zestawienie zidentyfikowanych 

na etapie programowania wspólnych obszarów interwencji funduszy UE. Poprzez zawarte 

w nim kryteria demarkacyjne, rozdziela interwencje pomiędzy programami operacyjnymi. 

Kryteria odnoszą się do zasięgu terytorialnego/charakteru projektów, wartości (kosztów 

kwalifikowanych) projektów, rodzaju beneficjenta. W składanych projektach w ramach 

RPO WSL na etapie oceny formalnej wniosku sprawdzana jest jego zgodność z linią 

demarkacyjną (kryterium podstawowe oceny formalnej - zgodność z linią demarkacyjną 

pomiędzy PO polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki 

Rybackiej), 

 każdy beneficjent starający się o dofinansowanie z RPO WSL ma obowiązek złożenia 

Oświadczenia o nie nakładaniu się pomocy, 

 IZ RPO WSL przeprowadza kontrole krzyżowe (szczegółowe informacje w pkt. 2.6.7). 

 

W załączniku XIII zostały przedstawione informacje na temat zmian w okresie 

sprawozdawczym wprowadzonych do Linii demarkacyjnej… w odniesieniu do RPO WSL 

 

W celu zapewnienia przestrzegania realizacji linii demarkacyjnej w RPO WSL zostało 

sformułowane i zatwierdzone przez członków KM RPO WSL kryterium podstawowe oceny 

formalnej. 

2.6.7 Kontrole krzyżowe Programu 

Kontrole krzyżowe w IZ RPO WSL 

Kontrola krzyżowa w ramach RPO WSL jest przeprowadzana co miesiąc (do 28 dnia każdego 

miesiąca) na próbie minimum 5% Beneficjentów, którzy realizowali/realizują więcej niż 

jeden projekt w ramach RPO WSL. Kontrole krzyżowe programu przeprowadza dwóch 

wskazanych pracowników Referatu Monitoringu i Kontroli Projektów, Wydziału Rozwoju 

Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, posiadających stosowne 

uprawnienia do KSI (SIMIK 07-13), którzy dokonują eksportu danych z systemu 

informatycznego KSI (SIMIK 07-13) za pośrednictwem aplikacji Oracle Discoverer.  

Minimalny zakres wyeksportowanych danych zawiera numery NIP i nazwy Beneficjentów, 

nazwy projektów, numery umów o dofinansowanie, numery poszczególnych wniosków 

o płatność, numery i kwoty brutto dokumentów księgowych, kwoty wydatków 

kwalifikowalnych autoryzowanych przez IZ RPO WSL oraz IP2 (nazwy pól w KSI (SIMIK 

07-13): „NIP beneficjenta”, „Nazwa beneficjenta”, „Tytuł projektu”, „Numer 

umowy/decyzji”, „Numer wniosku o płatność”, „Numer dokumentu”, „Numer księgowy lub 

ewidencyjny”, „Nazwa towaru lub usługi”, „Kwota brutto dokumentu”, „Kwota wydatków 

kwalifikowalnych po autoryzacji”). Dane te zawierają szczegółowe informacje o wydatkach 

poniesionych przez Beneficjentów w okresie podlegającym kontroli, tj. od początku okresu 

kwalifikowalności RPO WSL do dnia kontroli. Następnie dane te podlegają agregacji, 

sortowaniu i analizie w arkuszu roboczym prowadzonym w formie elektronicznej 
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(archiwizowanym po zakończeniu kontroli). Celem przeprowadzonej analizy jest znalezienie 

tych wydatków beneficjenta, które mogły zostać wielokrotnie zrefundowane (lub wykazane 

do refundacji) w ramach funduszy UE. Analiza polega na sprawdzeniu czy Beneficjent 

(określony według numeru NIP) nie wykazał wielokrotnie tego samego wydatku 

(powtórzenie się tej samej „Kwoty brutto dokumentu” i „Numeru dokumentu” lub „Numeru 

księgowego lub ewidencyjnego” dla tego samego „NIP-u beneficjenta”). 

Czynności kontrolne są dokumentowane na formularzu Lista sprawdzająca do kontroli 

krzyżowej RPO – WSL. W formie notatki służbowej dokumentowana jest ponadto metoda 

losowania próby do kontroli, zestawienie numerów NIP Beneficjentów podlegających 

losowaniu oraz listę Beneficjentów wylosowanych do kontroli krzyżowej. Wypełniona lista 

sprawdzająca z kontroli krzyżowej przekazywana jest do akceptacji przez Kierownika RMKP  

a następnie do zatwierdzenia przez Dyrektora Wydziału WRR/ Zastępcę Dyrektora WRR.  

Wnioski zawarte w liście sprawdzającej do kontroli krzyżowej stanowią podstawę 

do podjęcia ewentualnych dodatkowych czynności wyjaśniających i kontrolnych, z kontrolą 

doraźną włącznie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Wydziału WRR/ Zastępca 

Dyrektora WRR. 

Informacja na temat liczby skontrolowanych beneficjentów  

W 2010 roku w trakcie comiesięcznych kontroli przeprowadzono kontrolę krzyżową 

wydatków przedstawionych do refundacji w ramach RPO WSL przez 73 beneficjentów.  

Zgodnie z przyjętą procedurą kontrole krzyżowe horyzontalne są dokonywane w trakcie 

kontroli na miejscu realizacji projektów. Oznacza to, że w 2010 roku skontrolowano pod tym 

względem 199 projektów/Beneficjentów.  

W wyniku kontroli krzyżowej i kontroli horyzontalnych nie ujawniono żadnych dokumentów, 

co do których zachodziłoby podejrzenie podwójnego finansowania w ramach RPO WSL – 

jakkolwiek w kilku przypadkach konieczne było sprawdzenie adnotacji na dokumentach 

źródłowych.  

Kontrole krzyżowe z innymi programami operacyjnymi 

Dla zapewnienia, że wydatki przedstawione do refundacji w ramach RPO WSL nie zostały 

wcześniej zrefundowane lub przedstawione do refundacji w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2007-2013 lub innych programów w ramach NSRO, czy też programów 

poprzedniej perspektywy finansowej – kontrolujący, w trakcie kontroli na miejscu 

sprawdzają, czy na oryginałach faktur (lub dokumentów o równoważnej wartości 

dowodowej) nie zamieszczono adnotacji innych instytucji zarządzających/wdrażających np. 

„Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013”. W przypadku stwierdzenia takiej adnotacji, kontrolujący przeprowadzają 

dodatkowe czynności wyjaśniające, czy wydatek ten został faktycznie zrefundowany 

w ramach innego programu operacyjnego. Wydatek zrefundowany w ramach innego 

programu operacyjnego nie może być refundowany w ramach RPO WSL.  
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Kontrole krzyżowe w IP2 RPO WSL 

 

Kontrole krzyżowe w ramach poddziałań wdrażanych przez IP2 RPO WSL obejmują: 

 kontrolę krzyżową w ramach RPO WSL dot. beneficjentów poddziałań wdrażanych 

przez IP2 RPO WSL oraz 

 kontrolę krzyżową horyzontalną w ramach poddziałań RPO WSL wdrażanych przez 

IP2 RPO WSL oraz PROW 07-13. 

Kontrole krzyżowe prowadzone są na podstawie danych zamieszczonych w KSI SIMIK 07-

13 lub WAP. Identyfikacja beneficjentów realizujących więcej niż jeden projekt dokonywana 

jest w oparciu o Numery Identyfikacji Podatkowej (NIP).  

Kontrola krzyżowa jest przeprowadzana w trakcie weryfikacji każdego wniosku o płatność 

w odniesieniu do dokumentów poświadczających poniesione wydatki lub z zestawień tych 

dokumentów, załączanych do wniosków o płatność danego beneficjenta, pod kątem 

przedkładania do sfinansowania więcej niż jeden raz tego samego wydatku w ramach danego 

dokumentu finansowo-księgowego. 

W sytuacji wystąpienia na fakturze lub dokumencie księgowym o równoważnej wartości 

dowodowej zapisów, że dany wydatek został sfinansowany w ramach innego poddziałania 

RPO WSL/PROW 07-13 przeprowadza się kontrolę oryginałów bądź poświadczonych kopii 

dokumentów finansowo-księgowych przedkładanych przez beneficjenta do rozliczenia lub 

kontrolę projektów na miejscu w trybie doraźnym. 

Kontrola krzyżowa w ramach poddziałań RPO WSL wdrażanych przez IP2 RPO WSL 

i PROW 07-13 w przypadku kontroli na miejscu obejmuje weryfikację występowania 

na oryginałach faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej adnotacji 

instytucji wdrażających PROW 07-13 (np. „Przedstawiono do refundacji w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”).  

 

Przeprowadzone czynności kontrole są dokumentowane w liście sprawdzającej. Informacja 

o przeprowadzonej przez IP2 RPO WSL kontroli krzyżowej, zawiera: 

 NIP skontrolowanego beneficjenta,  

 nr umów, w ramach których przedłożono wnioski o płatność wraz z dokumentami 

finansowo-księgowymi podlegającymi weryfikacji, 

 rodzaj przeprowadzonej kontroli krzyżowej, 

 datę przeprowadzenia kontroli, 

 nazwę instytucji przeprowadzającej kontrolę oraz  

 wynik kontroli (w tym informację o środkach następczych w odniesieniu do 

wykrytych nieprawidłowości). 

 

Informację o przeprowadzeniu kontroli zamieszcza się do końca kwartału, w którym 

przeprowadzana jest kontrola, w KSI (SIMIK 07-13). 
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2.7 MONITOROWANIE I OCENA 

Proces monitorowania jest prowadzony przez wszystkie instytucje uczestniczące 

we wdrażaniu i zarządzaniu RPO WSL. Na poziomie regionalnym w proces ten włączeni 

są beneficjenci, IP2 RPO WSL, IZ RPO WSL oraz Komitet Monitorujący RPO WSL.  

Bieżący monitoring prowadzony jest poprzez regularne sporządzanie informacji 

miesięcznych. Sporządzane są także sprawozdania okresowe (półroczne), roczne oraz na 

zakończenie realizacji Programu.  

Beneficjent monitoruje i sprawozdaje realizację projektu od dnia zawarcia umowy 

o dofinansowanie. Funkcje sprawozdania spełnia wniosek o płatność w części 

sprawozdawczej dot. postępu finansowego i rzeczowego, który składany jest zgodnie 

z harmonogramem płatności.  

W związku z realizacją w regionie PRS, istnieje oddzielny system sprawozdawczości 

i monitoringu Programów, który zakłada przygotowanie rocznych i końcowych sprawozdań 

z realizacji projektów realizowanych w ramach poszczególnych PRS. 

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w systemie monitorowania 

i sprawozdawczości. 

System monitorowania wspierany jest poprzez KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI. Głównym 

zadaniem LSI jest obsługa cyklu życia projektów: od momentu złożenia wniosku 

o dofinansowanie przez beneficjenta, aż do zakończenia jego rzeczowej i finansowej 

realizacji. KSI (SIMIK 07-13) to system scentralizowany, udostępniony dla potrzeb 

monitoringu i sprawozdawczości, gromadzi na poziomie kraju dane niezbędne dla systemu 

zarządzania i kontroli ustanowionego dla programu operacyjnego. Dodatkowo została 

wygenerowana odrębna baza dla potrzeb tworzenia raportów m.in. dla RPO WSL za pomocą 

narzędzia Oralce Discoverer, która jest aktualizowana w cyklu dobowym i zawiera 

podstawowe informacje dot. m.in. ocenionych pod względem formalnym wniosków 

złożonych do dofinansowania, umów o dofinansowanie, wniosków o płatność. Dla potrzeb 

gromadzenia danych, a także w celu zapewnienia integralności danych zawartych 

w poszczególnych systemach wprowadzana została jednolita identyfikacja dokumentów. 

W IZ RPO WSL jednostką odpowiedzialną za monitorowanie i sprawozdawczość jest 

Wydział Rozwoju Regionalnego Referat ds. monitoringu i kontroli. 

 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy w zakresie monitorowania 

i sprawozdawczości. 

 

Komitet Monitorujący 

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 

2007-2013 został powołany uchwałą Zarządu Województwa w dniu 10 października 2007 

roku zgodnie z art. 63-65 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1083/2006 przy zachowaniu 

zasady partnerstwa. W jego skład weszli przedstawiciele wojewody śląskiego, jednostek 
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samorządu terytorialnego, strony rządowej, partnerów społecznych i gospodarczych, 

środowiska akademicko-naukowego oraz środowiska kościelnego i związków wyznaniowych. 

Komitetowi przewodniczy Marszałek Województwa Śląskiego.  

IZ RPO WSL planuje wzmocnić działania na rzecz aktywizacji partnerów społeczno-

gospodarczych poprzez powołanie w kolejnym okresie sprawozdawczym grupy roboczej ds. 

partnerstwa: 

 planowany termin pierwszego spotkania: przełom kwietnia/maja 2011, 

 tematyka spotkania – zgodna z potrzebami partnerów społeczno-gospodarczych 

(na początku 2011 roku zostanie wysłana do członków KM ankieta), 

 zaproszenie kierowane do wszystkich członków KM RPO WSL, chcących aktywnie 

uczestniczyć w jego pracach.  

W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery (4) posiedzenia KM RPO WSL. Szczegółowe 

informacje dotyczące poszczególnych posiedzeń KM RPO WSL zostały przedstawione 

poniżej. 

Tabela 10 Posiedzenia KM RPO WSL w okresie sprawozdawczym 

 

Nr posiedzenia  

KM RPO WSL 

 

 

Termin posiedzenia  

KM RPO WSL 

 

Zagadnienia / ważne decyzje podjęte przez KM RPO 

WSL 

 

 

 

 

IX KM RPO WSL 

 

 

 

 

15 stycznia 2010r. 

1. Przyjęto zmiany kryteriów wyboru projektów w 

części dotyczącej Instytucji Zarządzającej oraz 

Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, w związku z  

2. Zatwierdzono zmieniony kryteriów dla Działania 2.1 

Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. 

Kryteria zostały  zmienione w wyniku rekomendacji 

po dokonaniu ewaluacji kryteriów wyboru projektów 

RPO WSL, ponadto główną koncepcją zmian było 

umożliwienie wszystkim mieszkańcom 

województwa korzystanie z Internetu, co stanowi 

jeden z elementów budowania społeczeństwa 

informacyjnego. 

3. Zatwierdzono propozycje zmian kryteriów wyboru 

projektów dotyczących MŚP, w tym propozycję 

ograniczenia beneficjentów do składania jednego 

projektu w ramach jednego konkursu. 

4. KM RPO WSL przyjął zaktualizowany wniosek o 

zmianę RPO WSL uzupełniony o zmiany alokacji na 

kategorie interwencji w obrębie tematu 

priorytetowego Badania i rozwój technologiczny, 

innowacje i przedsiębiorczość. 

 

 

X KM RPO WSL 

 

 

 

 

26 marca 2010r. 

1. Przyjęcie zmiany do Regulaminu KM RPO WSL.  

2. Zaktualizowano kryteria wyboru projektów dla 

Działania 1.3 Transfer technologii i innowacji.  

3. Przedstawienie wyników badania ewaluacyjnego 

Analiza zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 
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4. Zaprezentowanie założeń Okresowego Planu 

Ewaluacji na rok 2010. 

 

XI KM RPO WSL 

 

25 czerwca 2010r. 

1. Zatwierdzenie Sprawozdania rocznego z realizacji 

RPO WSL w 2009 roku. 

2. Przedstawienie wyników badania ewaluacyjnego 

Komplementarność działań realizowanych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 

 

XII KM RPO WSL 

 

8 listopada 2010r. 

1. Przedstawienie głównych założeń strategii 

Europa 2020 przez przedstawiciela Komisji 

Europejskiej Marka Przeora. 

2. Zaprezentowanie informacji na temat wdrażania 

Inicjatywy JESSICA w ramach RPO WSL.  

3. Przedstawienie działań informacyjno-promocyjnych 

prowadzonych w ramach Programu. 

4. Zaprezentowanie wyników badania ewaluacyjnego 

Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w 

ramach RPO WSL: Indykatywny Wykaz Projektów 

Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów. 

 

Zasada równości szans w ramach funkcjonowania Komitetu Monitorujące RPO WSL 

realizowana jest m. in. poprzez: 

1. Członkowie do Komitetu Monitorującego RPO WSL zgłoszeni zostali przez różne  

instytucje, m. in.: Ministerstwo Gospodarki, jako Instytucji Koordynującej proces 

lizboński w Polsce, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako Instytucji Koordynującej 

Regionalne Programy Operacyjne, Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne 

Ramy Odniesienia, oraz Instytucji Certyfikującej, Śląski Związek Gmin i Powiatów, 

Śląską Radę Jednostek Badawczo-Rozwojowych, Regionalną Konferencję Rektorów 

Uczelni Akademickich, Konferencję Episkopatu Polski, Śląski Oddział Polskiej Rady 

Ekumenicznej, Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego, Radę Działalności Pożytku 

Publicznego. 

2. Uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu Monitorującego RPO WSL przedstawicieli 

różnych środowisk: strony rządowej, samorządowej, partnerów społecznych 

i gospodarczych oraz obserwatorów. 

3. Możliwość zgłaszania przez wszystkich członków Komitetu Monitorującego RPO WSL 

uwag oraz propozycji w ramach poszczególnych posiedzeń Komitetu: 

a) członkowie KM RPO WSL mają prawo zgłaszać uwagi do dokumentów, które 

są przedmiotem obrad,  

b) każdy członek Komitetu może zgłosić dodatkowy punkt do porządku obrad najpóźniej 

na 3 dni przed datą posiedzenia, 

c) podczas debaty członkowie Komitetu mogą zgłaszać poprawki do projektów uchwał, 

które są przedmiotem głosowania. 

 

Ewaluacja 

Okresowy plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2007-2013 na rok 2010 przewidywał realizację następujących badań ewaluacyjnych: 
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 Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

w latach 2007-2009, 

 Ewaluacja wybranych elementów systemu zarządzania i wdrażania RPO WSL, 

 Analiza wpływu inwestycji w obszarze kultury na rozwój społeczno-gospodarczy 

i wzrost konkurencyjności danej gminy, 

 Ocena oddziaływania funduszy strukturalnych na potencjał turystyczny wybranych 

gmin województwa śląskiego, 

 Analiza trafności oraz skuteczności wparcia dla infrastruktury edukacyjnej 

oferowanego w ramach RPO WSL.   

W związku z bieżącymi potrzebami dokonano aktualizacji Okresowe planu Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na rok 2010 zmieniając 

listę badań. W ramach zmienionego Planu przewidziano realizacje poniższych badań:  

 Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

w latach 2007-2009, 

 Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych 

z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych 

gmin/powiatów Województwa Śląskiego, 

 Wpływ inwestycji w sprzęt medyczny w ramach RPO WSL na poprawę jakości 

i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie województwa śląskiego 

 Ocena wsparcia udzielanego przedsiębiorcom w ramach RPO WSL  

 

W 2010 zrealizowano pięć badań ewaluacyjnych. Badania Komplementarność działań 

realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2007-2013 oraz Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013: Indykatywny Wykaz 

Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów wynikały z realizacji 

Okresowego ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2007-2013 na rok 2009.  

Badanie poświęcone komplementarności zostało zrealizowane w terminie: 11 stycznia - 15 

czerwca 2010 roku. Jego celem było zidentyfikowanie obszarów, w ramach których realizacja 

projektów komplementarnych będzie skutkowała najwyższą efektywnością wdrażania RPO 

WSL oraz zaprojektowanie mechanizmów, które zwiększą szansę na realizację projektów 

komplementarnych we wskazanych obszarach. Efektem badania był zestaw rekomendacji 

zaprezentowany poniżej (w nawiasach został podany status rekomendacji): 

1. Uzupełnienie zapisów dotyczących komplementarności, zawartych w ‘kartach działań’ 

– obok wskazania komplementarnych działań czy priorytetów, należy opisać, w jaki 

sposób komplementarność pomiędzy nimi zachodzi, a także wprowadzić zapisy 

o komplementarności pozytywnej (tworzącej efekt synergii). Adresat rekomendacji: 

IZ RPO WSL (rekomendacja w części wdrożona). 
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2. Podanie w instrukcji wypełniania wniosku dokładnej definicji komplementarności 

wraz ze wskazaniem, w jaki sposób należy rozumieć komplementarność w przypadku 

danego typu projektu / działania. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja 

w części wdrożona). 

3. Doprecyzowanie kryterium zasadniczego „Stopień komplementarności z innymi 

przedsięwzięciami’ i przygotowanie szczegółowych wytycznych dla ekspertów, w 

jakich sytuacjach powinni przyznawać punkty. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL 

(rekomendacja w części wdrożona). 

4. Promowanie zasady komplementarności w ramach standardowych działań 

informacyjnych kierowanych do beneficjentów, w szczególności takich jak szkolenia 

czy spotkania informacyjne. Opracowanie zaleceń dla osób prowadzących działania 

informacyjne, w jaki sposób promować zasadę komplementarności . Adresat 

rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja w części wdrożona). 

5. Wzmocnienie, w przyszłej perspektywie finansowej, kryterium ‘Stopień 

komplementarności z innymi przedsięwzięciami’ (poprzez podniesienie wagi o 1), 

zmniejszając jednocześnie wagę kryterium ‘Stopień gotowości organizacyjno-

instytucjonalnej beneficjenta’ – jedynie w obszarach, które mają potencjał 

komplementarności (m.in. transport, turystyka, rewitalizacja, społeczeństwo 

informacyjne, gospodarka wodno-ściekowa). Adresaci rekomendacji: IZ RPO WSL, 

KM RPO WSL (rekomendacja w części do wdrożenia – termin wdrożenia: przyszły 

okres programowania). 

6. Wprowadzenie kryterium partnerstwa, które powinno łączyć produkty i rezultaty 

uzyskiwane przez dwóch partnerów lub beneficjentów z nimi powiązanych – punkty 

należy przyznać wówczas, gdy ‘produkty i/lub rezultaty projektu łączą się z 

produktami i/lub rezultatami uzyskiwanymi przez partnera lub beneficjentów 

powiązanych z nim (np. mieszkańców). Adresaci rekomendacji: IZ RPO WSL, KM 

RPO WSL (rekomendacja w części do wdrożenia – termin wdrożenia: przyszły okres 

programowania. 

7. Wprowadzenie, w przyszłej perspektywie finansowej, mechanizmu wyboru projektów 

kluczowych o charakterze kompleksowym i wieloaspektowym, w tym wprowadzenie 

nowej definicji projektu kluczowego obejmującego swoim zasięgiem więcej niż jedną 

oś priorytetową.  Adresaci rekomendacji: MRR (rekomendacja przekazana do 

konsultacji do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego). 

8. Stosowanie kryterium brzegowego w niektórych konkursach przyszłej perspektywy w 

sektorach, w których dominują projekty liniowe - adresat rekomendacji: IZ RPO WSL 

(rekomendacja odrzucona). 

9. Wprowadzenie, w przyszłej perspektywie finansowej, do trybu pozakonkursowego 

mechanizmu „blokowego”, zgodnie z którym dokonywano grupy projektów 

realizujących wspólny cel. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja 

odrzucona). 

10. Wprowadzenie, w przyszłej perspektywie finansowej, mechanizmu zapewniania 

komplementarności wewnętrznej-zewnętrznej poprzez przygotowanie wszystkich 

projektów o zasięgu ponadregionalnym, które mogą być komplementarne z projektami 
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regionalnymi. Adresat rekomendacji: MRR (rekomendacja przekazana do konsultacji 

do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego). 

11. Stworzenie, na poziomie NSRO dokumentu prezentujący różne rodzaje 

komplementarności wraz z przykładami jej występowania oraz wskazać obszary, w 

których przewiduje się największe efekty synergii. Adresat rekomendacji: MRR 

(rekomendacja przekazana do konsultacji do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego). 

Badanie Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013: Indykatywny Wykaz Projektów 

Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów zostało przeprowadzone pomiędzy 26 

stycznia 2010 a 30 lipca 2010. Badanie miało za zadanie ocenić zasadność zastosowania 

pozakonkursowych ścieżek wyboru projektów oraz poddać analizie elementy, które należy 

poprawić w przyszłym okresie programowania w ramach zastosowanych mechanizmów. 

Wynikiem badania był otrzymany zestaw rekomendacji: 

1. Należy kontynuować wybór części projektów w trybie pozakonkursowym. Jednak 

biorąc pod uwagę, że prace nad projektami pozakonkursowymi, zarówno po stronie 

beneficjentów projektów pozakonkursowych, jak i IZ trwały wiele miesięcy przed 

złożeniem wniosku - od maja 2007 r., (co wiązało się z ponoszeniem znacznych 

kosztów), należy zweryfikować zasadność wprowadzenia wstępnego etapu oceny 

projektów w takim zakresie, jaki obowiązywał w obecnym okresie programowania. 

Adresat: IZ RPO WSL (rekomendacja do wdrożenia w całości – termin wdrożenia: 

przyszły okres programowania). 

2. W przypadku projektów PRS: należy stworzyć mechanizm umożliwiający dobór 

projektów o większym poziomie strategiczności. Należy zwiększyć znaczenie 

kryterium strategiczności w kryteriach oceny. Adresat: IZ RPO WSL (rekomendacja 

do wdrożenia w całości – termin wdrożenia: przyszły okres programowania). 

3. Należy upowszechnić rozwiązanie zastosowane w Subregionie Zachodnim, gdzie rolę 

Lidera Subregionu pełni Związek Subregionu Zachodniego, powołany przez 

samorządy subregionu. Rozwiązanie to zapewnia większą obiektywność Lidera 

Subregionu w koordynacji wdrażania PRS oraz reprezentowania beneficjentów przed 

IZ. Przy zastosowaniu tego modelu nie występuje sytuacja, gdy jeden z samorządów 

znajduje się w podwójnej roli – beneficjenta oraz Lidera Subregionu. W efekcie 

zwiększa się zaufanie beneficjentów do Lidera Subregionu, przez co może 

on efektywniej pełnić swoje funkcje.  

4. Powołanie niezależnego podmiotu, posiadającego własne biuro i zatrudniającego 

pracowników, którzy mogliby aktywnie wspierać beneficjentów podczas 

przygotowania i realizacji projektów w ramach PRS, mogłoby usprawnić wdrażanie 

Programu (m.in. przyczynić się do poprawy jakości dokumentacji aplikacyjnej) 

z drugiej zaś strony odciążyć z części zadań IZ RPO WSL.  

5. Finansowanie działalności biura Lidera Subregionu mogłaby pochodzić w części 

ze składek samorządów, a w części z pomocy technicznej programu regionalnego. 

Adresat rekomendacji - IZ RPO WSL; Liderzy Subregionów (rekomendacja w części 

do wdrożenia – termin wdrożenia: przyszły okres programowania) 
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6. Zalecono zmniejszenie w przyszłym okresie programowania zakresu wstępnej oceny 

projektów. Należy skrócić okres, w którym beneficjenci mogą przygotowywać 

projekty. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja do wdrożenia w całości 

– termin wdrożenia: przyszły okres programowania). 

7. Okres przewidziany na przygotowanie projektów powinien ulec skróceniu. 

Jednocześnie została zarekomendowane zwiększenie częstotliwości monitorowania 

procesu przygotowywania wniosków. Dodatkowo powinien zostać wprowadzony 

zapis do wytycznych dotyczących sporządzania przez Lidera subregionu sprawozdań 

przedstawiających postęp prac nad przygotowaniem projektów (co 2 miesiące). 

Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja w części do wdrożenia – termin 

wdrożenia: przyszły okres programowania). 

8. Należy zweryfikować zasadność aktualnie obowiązujących kryteriów wyboru 

projektów i wymagań dotyczących dokumentacji projektowej. Adresat rekomendacji: 

IZ RPO WSL (rekomendacja odrzucona). 

9. IZ powinna jasno zdefiniować linię demarkacyjną między projektami PRS a PK. 

Natomiast ścieżka konkursowa powinna mieć charakter uzupełniający i obejmować 

wszystkie możliwe typy projektów. Jeśli ze względu na wyczerpanie budżetu, danego 

projektu nie udało się zrealizować w ramach ścieżki pozakonkursowej, powinien on 

mieć szansę otrzymania wsparcia z puli środków regionalnych. Adresat rekomendacji: 

IZ RPO WSL (rekomendacja odrzucona). 

 

Pomiędzy 8 września a 22 grudnia 2010 zostało zrealizowane badanie „Ocena działań 

informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 

w latach 2007-2010”. Celem badania była ocena, jakim stopniu działania informacyjno – 

promocyjne podjęte w latach 2007-2010 przez IZ oraz IP2 przyczyniły się do podniesienia 

wiedzy i świadomości wśród potencjalnych beneficjentów RPO WSL oraz wśród 

społeczności regionu. Ponadto dokonano ilościowej i jakościowej oceny działań 

informacyjno-promocyjnych realizowanych w województwie śląskim w ramach RPO WSL. 

Badanie pozwoliło odpowiedzieć na pytanie, czy istnieją bariery lub nieprawidłowości 

w zakresie prowadzonych obecnie działań informacyjno – promocyjnych. Badanie zostało 

zakończone 22 grudnia.  

W wyniku badania zostały przedstawione następujące rekomendacje:  

1. Zadbanie o lepsze poinformowanie beneficjentów o zasadach rozliczania i realizacji 

projektów. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja w części wdrożona); 

IP2 RPO WSL (rekomendacja wdrożona w całości). 

2. Podniesienie kompetencji pracowników Urzędu Marszałkowskiego i Śląskiego 

Centrum Przedsiębiorczości poprzez szkolenia. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL 

(rekomendacja w części do wdrożenia – termin wdrożenia: 2011-06-30); IP2 RPO WSL 

(rekomendacja do wdrożenia w całości – termin wdrożenia: 2011-06-30). 

3. Doprecyzowanie zakresu zadań pracowników punktów informacyjnych. Adresat 

rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja w części wdrożona). 
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4. Uwzględnienie w większym stopniu firm doradczych jako ogniwa systemu 

informacji i promocji na temat RPO WSL. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL; IP2 

(rekomendacja odrzucona). 

5. Przyjęcie poprawionej wersji Planu Komunikacji Adresat rekomendacji: IZ RPO 

WSL (rekomendacja w części wdrożona), IP2 (rekomendacja odrzucona) . 

6. Rozszerzenie zakresu zbieranych i analizowanych danych dotyczących skuteczności 

i efektywności poszczególnych działań informacyjno-promocyjnych. 

Rozszerzenie zakresu informacji prezentowanych w Planach działań informacyjnych 

i promocyjnych na kolejne lata. 

Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL; IP2 (rekomendacja w części do wdrożenia – 

termin wdrożenia: 2011-03-31) 

7. Rozszerzenie funkcji pełnionej obecnie przez Zespół ds. informacji i promocji 

poprzez powierzenie mu funkcji „rzecznika interesu” adresatów działań informacyjno-

promocyjnych wobec innych referatów. Wzmocnienie pozycji Zespołu w strukturze 

Urzędu Marszałkowskiego. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja 

odrzucona) 

8. Podniesienie wśród mieszkańców województwa poziomu wiedzy na temat 

przedsięwzięć realizowanych w ramach RPO WSL przez przedsiębiorców oraz 

o korzystnym wpływie takich przedsięwzięć na rozwój regionu i życie mieszkańców. 

Zintensyfikowanie współpracy w zakresie działań informacyjno-promocyjnych 

pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a ŚCP, zwłaszcza w zakresie planowania działań 

informujących opinie publiczną o efektach RPO WSL, w celu prezentowania opinii 

publicznej pełnego obrazu przedsięwzięć prowadzonych w ramach RPO WSL. Adresat 

rekomendacji: IZ RPO WSL, IP 2 (rekomendacja w części wdrożona). 

9. Ułatwianie dziennikarzom przygotowywania atrakcyjnych dla odbiorców mediów 

informacji na temat przedsięwzięć realizowanych w ramach RPO WSL. Adresat 

rekomendacji: IZ RPO WSL, IP 2 (rekomendacja w części wdrożona). 

10. Dalsze rozwijanie działań informacyjno-promocyjnych w Internecie. Adresat 

rekomendacji: IZ RPO WSL, IP 2 (rekomendacja w części wdrożona). 

11. Kierowanie do opinii publicznej działań promocyjnych dotyczących łącznie 

przedsięwzięć realizowanych w ramach różnych programów, w celu zwiększenia 

zasięgu i uzyskania większej spójności kampanii, a także usprawnienia przebiegu 

procedur związanych z realizacją zamówień publicznych. Adresat rekomendacji: MRR 

(rekomendacja przekazana do konsultacji do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego). 

Kolejnym badaniem zrealizowanym w okresie sprawozdawczym (16 wrzesień – 22 grudnia) 

jest badanie „Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki 

dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy 

poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego”. Głównym celem badania była 

analiza wpływu projektów infrastrukturalnych z zakresu turystyki i kultury zrealizowanych w 

ramach środków unijnych perspektywy 2004-2006 na rozwój społeczno-gospodarczy danej 

gminy. Badanie miało wskazać przyczyny powodzeń lub niepowodzeń analizowanych 

projektów, biorąc pod uwagę ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy oraz typy 
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projektów, które w największym stopniu przyczyniają się do poprawy sytuacji społeczno-

gospodarczej gminy/powiatu, i których wspieranie w przyszłości jest uzasadnione ze względu 

na najbardziej skuteczne wydatkowanie środków unijnych.  

Efektem badania były rekomendacje postulujące następujące działania: 

1. Odpowiednie zdefiniowanie typów działań tak, by konkurowały ze sobą projekty o 

podobnej specyfice i skali, a zwłaszcza rozdzielenie tych o znaczeniu endogenicznym 

poprawiającym głównie jakość życia mieszkańców danej jednostki, od tych o potencjale 

egzogenicznym, mogących bezpośrednio być podstawą wzrostu gospodarczego. 

Zarekomendowano podział na cztery podstawowe typy projektów: 

a. Podstawowa lokalna infrastruktura kultury; 

b. Ponadlokalna infrastruktura kultury; 

c. Lokalna infrastruktura rekreacyjno-sportowa; 

d. Infrastruktura turystyczna. 

Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL.  

2. Premiowanie na etapie oceny takich projektów, które: 

a) wzmacniają istniejące przewagi konkurencyjne danej gminy lub powiatu, np. 

uzupełniająca atrakcje turystycze, umożliwiająca wydłużenie pobytu turysty w obszarze 

już popularnym wśród turystów. 

b) nowe przedsięwzięcia, które stworzą zupełnie nowy markowy produkt turystyczny 

lub usługę kulturalną na obszarze danej gminy lub powiatu.  

Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL.  

3. Położenie większego nacisku na współpracę instytucji publicznych 

z przedsiębiorstwami prywatnymi na etapie planowania projektu. Adresat 

rekomendacji: IZ RPO WSL.  

4. Szersze wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego, zwłaszcza w projektach 

przewidujących oddziaływanie gospodarcze a generujących duże koszty, a co za tym 

idzie ryzyko dla instytucji publicznych. Premiowanie na etapie oceny takich projektów 

tych, które będą realizowane w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Adresat 

rekomendacji: IZ RPO WSL.  

5. Upowszechnianie dobrych praktyk wśród projektów realizowanych w poprzedniej 

i aktualnej (2007-2013) perspektywy programowania między innymi w formie 

publikacji wyjazdów studyjnych, realizowane przez instytucje zarządzające na poziomie 

krajowym i regionalnym. Promowanie doświadczeń zaczerpniętych z innych państw 

i regionów. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL, MRR. 

6. W przypadku projektów o charakterze z założenia ponadlokalnym, wymóg 

szczegółowego przedstawienia programu i zakresu promocji (planu promocji) 

inwestycji w trakcie jej realizacji oraz w okresie trwałości, już na etapie wniosku 

projektowego. Adresat rekomendacji: MRR. 

7. Nałożenie na beneficjentów po realizacji inwestycji w okresie jej trwałości 

obowiązku przekazywania informacji do instytucji publicznych zajmujących się 

rozpowszechnianiem informacji na temat atrakcyjności turystycznej i kulturalnej 
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regionu o efektach projektu, w tym powstałej w oparciu o nową lub zmodernizowaną 

infrastrukturę. Adresat rekomendacji: MRR. 

9. Przeznaczenie części z puli środków (np. 10-15%) na projekty pozakonkursowe 

przyznawane na zasadzie indykatywnej, np. dla 10% jednostek samorządu 

terytorialnego o najsłabszym poziomie zaspokajania podstawowych potrzeb 

w dziedzinie kultury i rekreacji. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL. 

10. Premiowanie na etapie oceny wniosków projektów komplementarnych pod 

względem historycznym, terytorialnym i funkcjonalnym.     

W ramach ścieżki konkursowej premiowanie projektów, które są spójne z wcześniej 

realizowanymi lub będącymi w trakcie realizacji inwestycjami, usługami, imprezami 

turystycznymi i kulturalnymi organizowanymi przez beneficjenta lub inne podmioty 

w jego otoczeniu. Premiowanie na etapie oceny wniosków projektów stanowiących 

część lub punkt szlaku turystycznego lub kulturowego. Adresat rekomendacji: IZ RPO 

WSL. 

11.  Promowanie inicjatyw klastrowych. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL. 

12. Premiowanie na etapie oceny wniosków projektów, które są dobrze 

zaprogramowane i odpowiednio wpisują się w potrzeby społeczności lokalnej, 

zdefiniowane w strategii rozwoju, WPI, LPR oraz wynikają z konsultacji 

z mieszkańcami. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL. 

13. Wykorzystanie preselekcji, aby na wczesnym etapie odrzucić wnioski „fasadowe”. 

Odpowiednie określenie celów danego działania, tak by inwestycje endogeniczne 

istotne z punktu widzenia mieszkańców mogłyby się wpisywać w nie rzeczywiście a nie 

fasadowo. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL. 

14. Pozycjonowanie na etapie oceny projektów pod względem siły efektów, jakie mogą 

powodować w danym subregionie, w zależności od jego charakterystyki i postrzeganej 

jego roli w strategicznych dokumentach regionalnych (np. Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Śląskiego, strategiach sektorowych). Adresat 

rekomendacji: IZ RPO WSL. 

15. Wymaganie od beneficjentów przeprowadzenia analizy struktury logicznej 

projektów w oparciu o tzw. matrycę logiczną. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL. 

16.  W przypadku inwestycji o charakterze egzogenicznym (zakładane oddziaływanie 

ponadlokalne) premiowanie na etapie oceny wniosków inwestycji, które cechuje 

nowoczesność i nowatorskość podejścia do realizacji projektu i misji instytucji w skali 

regionu (np. pierwsze tego typu przedsięwzięcie w regionie lub w subregionie, 

kryterium – unikalności pomysłu lub unikalności w jego realizacji). Adresat 

rekomendacji: IZ RPO WSL. 

17.  Łączenie działań infrastrukturalnych z koncepcją późniejszych miękkich (np. 

w przypadku muzeum premiowanie projektów, które wiążą efekty remontu 

infrastruktury z koncepcją całościowej podstawowej wystawy stałej wpisującej się w 

najnowsze trendy w ekspozycji i komunikacji ze zwiedzającym). Adresat rekomendacji: 

IZ RPO WSL. 
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W drugim półroczu (17 września – 21 grudnia) zostało też przeprowadzone badanie „Wpływ 

inwestycji w sprzęt medyczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na poprawę jakości i zwiększenie dostępności 

świadczeń zdrowotnych na terenie województwa śląskiego”. Badanie miało na celu ocenę 

wpływu zakupu sprzętu medycznego w ramach zrealizowanych projektów na zwiększenie 

dostępności i poprawę jakości usług medycznych w województwie śląskim. Realizacja celu 

głównego badania została dokonana poprzez analizę funkcjonującej obecnie formy 

dofinansowania zakupu sprzętu medycznego w ramach RPO WSL.   

W wyniku realizacji badania zostały zaproponowane następujące rekomendacje: 

1. Wdrożenie systemu odpowiednich kryteriów oceny projektów w programie, 

realizowanym po 2013 r. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL. 

2. Wprowadzenie kryterium oceny pod kątem nasycenia rynku usług wnioskowaną 

aparaturą medyczną w programie, realizowanym po 2013 r. Adresat rekomendacji: 

IZ RPO WSL. 

3. Premiowanie podejmowania współpracy między kilkoma podmiotami w ramach 

systemu kryteriów oceny projektów, w programie realizowanym po 2013 r. Adresat 

rekomendacji: IZ RPO WSL. 

4. Wdrożenie systemu odpowiednich wskaźników produktu i rezultatu, oraz 

wprowadzenie wskaźników oddziaływania w programie, realizowanym po 2013 r. 

Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL. 

5. Niezbędne jest wskazanie obszarów ochrony zdrowia (wynikających z epidemiologii 

województwa) i zinwentaryzowanie potrzeb inwestycyjnych w tym obszarze. 

Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL. 

6. Celowe jest systematyczne monitorowanie relacji pomiędzy posiadanymi zasobami 

sprzętowymi, a planami inwestycyjnymi kluczowych instytucji ochrony zdrowia w 

województwie. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL.  

Ze względu na zakończenie realizacji powyższych dwóch badan ewaluacyjnych w grudniu 

2010 roku proces konsultowania rekomendacji z podmiotami, do których zostały one 

skierowane, odbędzie się na początku 2011 roku.  

Realizacja badania Ocena wsparcia udzielanego przedsiębiorcom w ramach RPO WSL 

została przeniesiona na rok 2011.  

Wyniki z badań są prezentowane i omawiane na spotkaniach Grupy sterującej ds. ewaluacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 23 

września 2010 zostały zaprezentowane wyniki badań: „Komplementarność działań 

realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2007 – 2013” oraz „Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach RPO WSL: 

Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów”. 

Na kolejnym spotkaniu (22 grudnia 2010) przedstawiciel firmy ewaluacyjnej zaprezentował 

wyniki badania pt. „Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych 

w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 w latach 2007-2010”.  Ponadto najważniejsze 
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wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych badań są przedstawiane na posiedzeniach 

Komitetu Monitorującego. 

W roku 2011 zgodnie z Okresowym planem ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na rok 2011 zostały przewidziane następujące 

badania: 

 Ocena stopnia realizacji wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – ocena osiągnięcia zakładanych w RPO 

WSL wskaźniki. Analizie poddany zostanie postęp rzeczowy realizacji Programu na 

dzień 31 grudnia 2010 roku. Zidentyfikowane zostaną bariery utrudniające osiąganie 

zakładanych wskaźników. W badaniu przeprowadzone zostaną także prognozy 

osiągnięcia wskaźników. 

 Innowacyjność projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programy 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - Ocena innowacyjności 

projektów realizowanych w ramach RPO WSL. Sprawdzenie, z jakiego rodzaju 

innowacjami mamy do czynienia, w jakich branżach. Analiza współpracy 

przedsiębiorstw z innymi podmiotami w celu prowadzenia działalności innowacyjnej. 

Wnioski i rekomendacje z badania posłużą usprawnieniu obecnie funkcjonującej 

w ramach RPO WSL formy wsparcia działań innowacyjnych a także zostaną 

wykorzystane w trakcie opracowywania założeń programu dla przyszłego okresu 

programowania. 

 Zwiększenie dostępności e-usług w wyniku realizacji projektów w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - Celem badania 

będzie weryfikacja, na ile projekty zrealizowane w ramach RPO WSL przyczyniły się 

do zwiększenia liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Badanie 

pozwoli zidentyfikować przyczyny niepowodzeń realizowanych projektów oraz 

wyłonić dobre praktyki, a wnioski i rekomendacje z badania zostaną wykorzystane 

podczas tworzenie założeń programu w przyszłej perspektywie finansowej 

 Badanie ad hoc - Badanie będzie wynikało z bieżących potrzeb, jakie pojawią się 

w trakcie realizacji i wdrażania RPO WSL w roku 2011.  

2.8 KRAJOWA REZERWA WYKONANIA POMOCY 

W oparciu o art. 50 ust. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Polska zdecydowała 

się na utworzenie krajowej rezerwy wykonania w ramach dostępnych środków na Cel 

Konwergencja. Wydzielona została kwota wynosząca 3% całkowitej alokacji na ten Cel 

w wysokości 1 331 304 099 EUR, w tym w ramach: 

 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota w wysokości 1 031 082 162 

EUR (77,5%), 

 Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota w wysokości 300 221 937 EUR 

(22,5%). 
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Wyodrębniono pule środków w ramach KRW dla programów regionalnych, krajowych oraz 

PO KL, zgodnie z proporcjami przyjętymi dla alokacji NSRO - dla programów regionalnych 

KRW wynosi  – 512 029 305 EUR (38,5%),  

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia 1083/2006, w przypadku gdy państwo członkowskie 

zdecydowało się o stworzeniu rezerwy, dokonuje ono oceny wykonania swoich programów 

operacyjnych nie później niż do dn. 30 czerwca 2011 r. Nie później niż do 31 grudnia 2011 r. 

we współpracy z państwami członkowskimi, KE dokonuje alokacji KRW.  

Celem podziału krajowej rezerwy wykonania było stymulowanie tempa wydatkowania 

i efektywności realizacji programów operacyjnych.  

W odniesieniu do RPO, dodatkowe wsparcie powinno zostać przeznaczone na realizację 

prolizbońskich projektów wyłanianych w procedurze konkursowej lub projektów 

systemowych, na które jest zapewnione współfinansowanie krajowe. Przyznanie środków 

z krajowej rezerwy wykonania nie będzie pociągać za sobą zwiększenia kwoty środków 

budżetu państwa przeznaczonych na wkład krajowy w ramach programu. 

Podział krajowej rezerwy, w oparciu o kryteria określone w metodologii, został  

przeprowadzony jednokrotnie – w oparciu o zweryfikowane dane dotyczące stanu wdrażania 

na koniec 2010 r. Metodologia została przyjęta 7 grudnia 2009 r. na posiedzeniu Komitetu 

Koordynacyjnego NSRO.  

W przypadku regionalnych programów operacyjnych stosowane był w pierwszej kolejności 

kryterium dopuszczające - w konkursie o dodatkowe środki krajowej rezerwy wykonania 

będą mogły uczestniczyć wyłącznie programy, w ramach których poziom certyfikacji 

wydatków do KE w stosunku do dostępnej alokacji przekroczy próg 20%. Dodatkowe środki 

otrzymają wszystkie województwa, które spełnią kryterium dopuszczające. W wyniku błędów 

systemowych występujących w danym województwie, decyzją KE, dany RPO może zostać 

wykluczony z dostępu do dodatkowych środków. Ponadto, MRR zastrzega możliwość 

niedopuszczenia danego RPO do udziału w podziale KRW w sytuacji, w której zawieszona 

zostałaby możliwość certyfikowania środków do KE, gdyż zwiększałoby to znacznie 

prawdopodobieństwo niewykorzystania środków w ramach już przyznanej alokacji.  
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Kryterium 2.1 - wykorzystania środków wspólnotowych  

Przez wykorzystanie środków wspólnotowych należy rozumieć wartość środków UE we 

wnioskach o płatność od IZ do IPOC, przekazanych do IPOC do końca 2010 roku, odniesioną 

do alokacji przeznaczonej na realizację danego RPO, z zastrzeżeniem iż w przypadku 

instrumentów inżynierii finansowej nie będą uwzględniane w pełnej wysokości środki 

wykazane we wnioskach o płatność od IZ do IPOC. Województwo, które osiągnęło 

najwyższy stopień wykorzystania środków, otrzymało 1 punkt, a województwo, które 

osiągnęło najniższy stopień, otrzymało 16 punktów (lub odpowiednio mniejszą liczbę 

punktów w przypadku niespełnienia przez wszystkie województwa kryterium 

dopuszczającego).  

Kryterium 2.2 – kontraktacji  

Badany był także poziom zakontraktowanych środków w stosunku do alokacji przeznaczonej 

na poszczególne obszary wsparcia. Jako obszar wsparcia rozumiana jest grupa określonych 

kategorii interwencji (do rankingu wybrano 5 najistotniejszych obszarów, obejmujących 

łącznie blisko 3/4 całej alokacji przeznaczonej na 16 RPO). 

Dla każdego z obszarów został stworzony ranking 16 RPO wg stanu na koniec 2010 r., przy 

czym województwo, które osiągnął najwyższy stopień kontraktacji (rozumianej jako udział 

procentowy środków zakontraktowanych w danym obszarze wsparcia w odniesieniu do 

całkowitej alokacji w tym obszarze w ramach danego programu), otrzymał 1 punkt, 

a województwo, które osiągnęło najniższy stopień kontraktacji, otrzyma 16 punktów (lub 

odpowiednio mniejszą liczbę punktów w przypadku niespełnienia przez wszystkie 

województwa kryterium dopuszczającego).  

Punkty ze wszystkich obszarów zostały zsumowane i podzielone przez liczbę obszarów 

(spośród wyżej wymienionych) występujących w alokacji danego RPO. Na tej podstawie 

został stworzony ranking województw w zakresie kontraktacji.  

Poszczególnym kryterium zostały przypisane następujące wagi: 

Tabela 11 Wagi dla poszczególnych kryteriów 

KRYTERIUM WAGA 

 

Wykorzystanie środków wspólnotowych 

przeznaczonych na dany program operacyjny 

 

 

0,5 

Kontraktacja 0,5 

Łącznie 1,0 
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Weryfikacja możliwości wykorzystania dodatkowych środków finansowych (KRW 

RPO) 

Mając na uwadze zobowiązania budżetowe na lata 2011-2013, środki krajowej rezerwy 

wykonania musiały zostać alokowane na programy / priorytety, w sposób racjonalny, 

umożliwiający: 

 terminowe (zgodnie z zasadą n+2) wydatkowanie podstawowej alokacji na program 

operacyjny oraz dodatkowych środków przyznanych z rezerwy (co w praktyce 

oznacza, że przyznane dodatkowe środki nie mogą nadmiernie, nieproporcjonalnie 

powiększać alokacji na poszczególne osie priorytetowe), 

 zapewnienie podaży projektów (najlepiej gotowych do realizacji) w danej osi, 

zapewnienie współfinansowania na dany program operacyjny (w szczególności 

istotne w przypadku jednostek sektora finansów publicznych). 

Po dokonaniu podziału krajowej rezerwy wykonania na RPO właściwa Instytucja 

Zarządzająca we współpracy z IK RPO dokonuje weryfikacji możliwości wykorzystania 

dodatkowych środków finansowych w oparciu o w/w kryteria. W przypadku możliwości 

wystąpienia problemów z wykorzystaniem środków rezerwy, w szczególności gdy dany RPO 

zrezygnuje z wykorzystania części środków lub przeprowadzona ewaluacja jednoznacznie 

wskaże na niemożność wykorzystania środków w pełnej wysokości, zwrócona kwota będzie 

przyznana województwu zajmującemu najwyższą pozycję w rankingu, które będzie w stanie 

wykorzystać dodatkowe środki. 

Zmiany w ostatecznej metodologii w stosunku do wersji z 15 września 2009 r. 

Na posiedzeniu 7 grudnia 2009 r. KK NSRO zatwierdził ostateczną wersję metodologii 

podziału KRW. Zmiany – w przypadku RPO – w stosunku do propozycji przesłanej 

15 września 2009 r. były wynikiem konsultacji dokumentu z Komisja Europejską i dotyczyły: 

 w przypadku Kryterium 2.1 zrezygnowano z przeliczania alokacji z EUR na PLN 

według uśrednionego kursu ECB z 12 miesięcy 2010 r. Do przeliczania kwot 

wniosków z PLN na EUR był stosowany kurs ECB właściwy dla danego wniosku, a w 

przypadku wniosków które zostały złożone do IPOC, lecz nie zostały przekazane do 

Instytucji Certyfikującej do końca 2010 r. - kurs ECB z 30 grudnia 2010 r. 

(w przypadku zakwestionowania części wydatków przez Instytucję Certyfikującą 

dokonana zostanie odpowiednia korekta środków wliczanych do rankingu), 

 w przypadku Kryterium 2.2 ograniczono liczbę uwzględnianych w rankingu obszarów 

wsparcia do najistotniejszych 5 obszarów (poprzednio 10). 

 

Podsumowując na koniec 2010 r. województwo śląskie osiągnęło wymagany próg kryterium 

dopuszczającego. Poświadczono wydatki na 21,8% alokacji, zatem cel został osiągnięty. 

W kolejnym okresie sprawozdawczym została podjęta decyzja na co przeznaczone zostaną 

dodatkowe środki. 
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3 REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY, POSTĘP 

WDRAŻANIA PROGRAMU WG PRIORYTETÓW/OSI 

Poniżej został przedstawiony postęp wdrażania RPO WSL w podziale na Priorytety. 

Wszystkie dane finansowe przedstawione poniżej zostały zaprezentowane w EUR (kurs 

Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego okresu, za który 

sporządzany jest dokument, tj. 1 euro = 3,9650 PLN). 

Zaprezentowane dane dotyczą postępów rzeczowych i finansowych w ramach każdego 

Priorytetu w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia Programu.  

W poniższej analizie „wartość dofinansowania” oznacza środki jakie beneficjent otrzymuje 

od IZ RPO WSL/IP2 RPO WSL w formie dotacji, czyli ogólną wartość dofinansowania wraz 

z budżetem państwa.  

Informacje dotyczące postępu rzeczowego Priorytetów czyli wskaźniki programowe 

w podziale na działania i poddziałania zostały przedstawione w  załączniku I do niniejszego 

Sprawozdania. W treści opracowania została przedstawiona analiza wskaźnikowa. 

W ramach RPO WSL nie zostały określone obszary defaworyzowane, w związku 

z powyższym nie ma możliwości zaprezentowania w Sprawozdaniu danych w tym zakresie. 

3.1 Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość  

3.1.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów 

Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu 

W załączniku nr IV zostały przedstawione wskaźniki programowe przedmiotowego 

Priorytetu. 

Analiza jakościowa 

Celem głównym przedmiotowego priorytetu jest wzrost konkurencyjności regionalnej 

gospodarki opartej na wiedzy. W ramach priorytetu wspierane są działania w zakresie 

infrastruktury rozwoju gospodarczego, promocji inwestycyjnej, rozwoju mikro, małych 

i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje bezpośrednie i doradztwo oraz transfer 

technologii i innowacji. Preferowane są projekty z obszarów technologicznych uznanych za 

rozwojowe w Województwie Śląskim. 

Realizacji priorytetu służyć mają trzy działania: 

 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, 

 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MSP, 

 1.3 Transfer technologii i innowacji. 
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Na realizację Priorytetu I alokowano 296 238 553 EUR (1 174 585 863 PLN) pochodzących 

z EFRR, co stanowi 17,3% wartości Programu. 

 

Zbiorcza informacja nt. postępu wdrażania przedmiotowego Priorytetu  

Według stanu na koniec grudnia 2010 roku w ramach Priorytetu I do realizacji zatwierdzono 

2141 wniosków na łączną wartość dofinansowania ogółem
18

 189 mln EUR przy czym 

podpisano umowy/wydano decyzje dla 1522 projektów o wartości dofinansowania z UE 121 

mln EUR (41 % alokacji na priorytet).  

We wnioskach o płatność beneficjenci wykazali poniesione 51 mln EUR wydatków (wartość 

odpowiadająca dofinansowaniu UE), co stanowi 22,03% alokacji. Środki zatwierdzone przez 

IC to 46 mln EUR, co stanowi 16% alokacji przeznaczonej na Priorytet.  

W ramach Priorytetu pozostało jeszcze do ogłoszenia pięć naborów na kwotę ok. 103 mln 

EUR.  

 

Rysunek 64 Realizacja Priorytetu I od uruchomienia Programu  

W okresie sprawozdawczym wartość dofinansowania ogółem
1
 zatwierdzonych wniosków 

zwiększyła się o 31 mln EUR  w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Wartość 

(odpowiadająca środkom UE) podpisanych umów/wydanych decyzji zwiększyła się o 82 mln 

EUR w porównaniu z rokiem wcześniejszym.  

W okresie sprawozdawczym zakontraktowano 104 mln EUR, co stanowi 86% środków 

zakontraktowanych w ramach Priorytetu. 

                                                 
18

 tzn. środki UE + dofinansowanie z budżetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej   
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W okresie sprawozdawczym w deklaracjach IC zatwierdziła 46 mln EUR, co stanowi 16% 

wszystkich środków zatwierdzonych przez IC od uruchomienia Programu. 

 
 

Rysunek 65 Realizacja Priorytetu I w okresie sprawozdawczym  

 

W ramach Priorytetu I występują dwie procedury oceny i wyboru projektów: konkursowa 

i projekty kluczowe.  

Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano znaczący wzrost kontraktacji w ramach 

projektu kluczowego w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Do końca 2010r. zostały 

złożone wszystkie podprojekty i w kolejnym okresie sprawozdawczym podpisane zostaną 

wszystkie umowy z beneficjentami. Poziom płatności w dalszym ciągu jest bardzo niski, ale 

już nie zerowy jak w poprzednim okresie.  

Realizacja Priorytetu I biorąc pod uwagę ścieżkę konkursową jest zdecydowanie na niższym 

poziomie. Wzrost w porównaniu z rokiem wcześniejszym jest bardzo niewielki m.in. 

w związku z opóźnieniami wynikającymi z problemami prawnymi (w ramach działania 1.3 

nie podpisano jeszcze żadnej umowy). Analizując ścieżkę konkursową w ramach Priorytetu 

I nie brano pod uwagę działania 1.2 realizowanego przez  IP2 RPO WSL. Informacje 

o działaniu 1.2 zostały szczegółowo przedstawione w dalszej analizie przedmiotowego 

Priorytetu. 

 

 



163 

 

 

Rysunek 66 Postęp realizacji Priorytetu I w podziale na procedury oceny i wyboru projektów; źródło: LSI 

 

 

Syntetyczna informacja nt. ogłoszonych konkursów w przedmiotowym Priorytecie w okresie 

sprawozdawczym i od uruchomienia Programu przedstawia poniższy Rys. W ramach 

Priorytetu największym zainteresowaniem wnioskodawców cieszyły się nabory na projekty 

inwestycyjne dla przedsiębiorców MSP, najmniejszym nabór związany z dokapitalizowaniem 

zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości. 

Szczegółowe informacje dot. przeprowadzonych konkursów znajdują się w załączniku nr XI 

do niniejszego Sprawozdania. 
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Rysunek 67 Syntetyczne zestawienie ogłoszonych konkursów  ramach Priorytetu I 

W ramach przedmiotowego Priorytetu wdrażane są następujące działania/poddziałania.  

 

Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu  

Celem działania jest wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie. Alokacja EFRR 

na działanie 1.1 wynosi 68 750 000 EUR (272 593 750 PLN). Środki zostały podzielone 

pomiędzy dwa poddziałania: 

 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego, 

 1.1.2 Promocja inwestycyjna 

 

Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego 

Celem poddziałania jest wsparcie infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu. 

Wspierane są przede wszystkim parki przemysłowe i technologiczne, kompleksowe 

uzbrojenie terenów inwestycyjnych, centra wsparcia przedsiębiorczości. Stymulowany jest 

również rozwój instrumentów zewnętrznego finansowania przedsiębiorczości. Alokacja 

EFRR na poddziałanie 1.1.1 wynosi 58 750 000 EUR (232 943 750 PLN). W ramach 

poddziałania odbył się jeden zaplanowany konkurs: 
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 31 sierpnia 2009 - 30 września 2009 

Dotychczas podpisano 9 umów o wartości dofinansowania EFRR 40 426 993,44 EUR (160 

293 029 PLN), co stanowi 69% alokacji. Wartość całkowita projektów dla których podpisano 

umowy dofinansowania wyniosła 54 052 634,55 EUR (214 318 696 PLN), co daje średni 

faktyczny poziom dofinansowania 75% i średnią wartość całkowitą projektu 6 005 848,17 

EUR (23 813 188 PLN). 

W ramach poddziałania realizowany jest tylko jeden projekt kluczowy, gdyż w okresie 

sprawozdawczym jeden beneficjent zrezygnował z realizacji projektu kluczowego pn. 

„Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice 

w Pyrzowicach – centrum logistyczne”. Rezygnacja wynikała z przedłużającej się procedury 

związanej z projektowanym przebiegiem autostrady A1 i drogi ekspresowej S11, a także 

nową inwestycją jaką był projekt szybkiej kolei z Katowic do MPL w Pyrzowicach. Podjęcie 

decyzji związanej z realizacją projektu kluczowego mogłoby stworzyć ryzyko wprowadzania 

koniecznych zmian w projekcie, czy też nawet spowodować sytuację w której realizacja 

projektu kluczowego ze względów lokalizacyjnych byłaby nieuzasadniona. 

Gospodarcza Brama Śląska – etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy 

Gospodarczej, którego celem jest stworzenie impulsów rozwojowych i umożliwienie 

prowadzenia działalności gospodarczej poprzez wytworzenie infrastruktury podstawowej 

służącej przedsiębiorcom – dróg publicznych, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, 

teletechnicznej oraz wodociągów dla terenów Będzina, Czeladzi, Jaworzna i Sosnowca. 

Projekt przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. 

Przewidywany okres realizacji projektu to 2008 -2012 roku. Orientacyjny koszt całkowity 

projektu to 47,06 mln euro, w tym maksymalne dofinansowanie to 40 mln euro. W lipcu 2008 

r. podpisano z Beneficjentem umowę ramową. Projekt składa się z kilku podprojektów, 

w ramach których będą składane oddzielne wnioski o dofinansowanie. Do końca 2010 r. 

podpisano umowy z 5 podprojektami na kwotę 23 782 380,51 EUR, z czego 4 podpisano 

w 2010 roku. Do podpisania pozostały jeszcze umowy w ramach trzech podprojektów. 

Do końca okresu sprawozdawczego wypłacono beneficjentowi 3 170 370,45 EUR. 

Poddziałanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna 

Celem poddziałania jest promocja inwestycyjna związana z organizacją lub udziałem 

w targach ofert inwestycyjnych i kampanii promujących tereny inwestycyjne, zarówno 

w kraju jak i za granicą. Alokacja EFRR na poddziałanie 1.1.2 wynosi 10 000 000 EUR 

(39 650 000 PLN). 

W ramach poddziałania odbyły się trzy z czterech zaplanowanych konkursów: 

 4 lipca 2008 – 4 września 2008 

 7 lipca 2009 – 7 września 2009 

  7 września 2010 - 8 listopada 2010 
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Ostatni konkurs przewidziany jest na: 

 6 kwietnia 2011 - 6 czerwca 2011 

Dotychczas podpisano 24 umowy o wartości dofinansowania EFRR 3 541 426,23 EUR 

(14 041 755 PLN), co stanowi 35% alokacji. Zakończono realizację 2 projektów na kwotę 

112 110,79 EUR. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy 

dofinansowania wyniosła 4 260 881,21 EUR (16 894 394 PLN), co daje średni faktyczny 

poziom dofinansowania 83% i średnią wartość całkowitą projektu 177 536,70 EUR (703 933 

PLN). 

1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MSP 

Celem działania jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Alokacja EFRR na działanie 

1.2 wynosi 153 410 000 EUR (608 270 650 PLN). Środki zostały podzielone pierwotnie 

pomiędzy trzy poddziałania: 

 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa 

 1.2.2. MSP 

 1.2.3 Innowacje w MSP 

W toku wdrażania Programu okazało się, że ze względu na pewne ograniczenia proceduralne, 

korzystniejsze będzie połączenie poddziałań 1.2.1 i 1.2.2 we wspólne poddziałanie: 

 1.2.4 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP 

Na potrzeby niniejszej analizy wszystkie dane o postępie finansowym i rzeczowych 

poddziałań 1.2.1 i 1.2.2 oraz powstałego później 1.2.4 zostały skumulowane pod wspólnym 

szyldem 1.2.4. 

1.2.3 Innowacje w MSP 

W ramach poddziałania wspierana jest działalność B+R w przedsiębiorstwach prowadzących 

działalność innowacyjną. Alokacja EFRR na poddziałanie 1.2.3 wynosi 57 160 000 EUR 

226 639 400 PLN. W ramach poddziałania odbyły się dwa z trzech zaplanowanych 

konkursów: 

 13 marca 2009 - 13 maja 2009 

 12 luty 2010 - 15 kwietnia 2010 

Ostatni przewidziany jest na: 

 7 stycznia 2012 - 7 marca 2012 

Dotychczas podpisano 142 umowy o wartości dofinansowania EFRR 16 028 711,98 EUR (63 

553 843 PLN) co stanowi 28% alokacji. Zakończono realizację 40 projektów na kwotę 
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dofinansowania 3 984 434,31 EUR. Wartość całkowita projektów dla których podpisano 

umowy dofinansowania wyniosła 43 856 754,10 EUR (173 892 030 PLN), co daje średni 

faktyczny poziom dofinansowania 37% i średnią wartość całkowitą projektu  337 359,65 

EUR (1 337 631 PLN). 

1.2.4 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP 

W ramach poddziałania wspierane są inwestycje bezpośrednie z zakresu rozbudowy 

i modernizacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz zakup usług doradczych. 

Wspierany są również udział przedsiębiorstw w targach i wystawach międzynarodowych oraz 

misjach gospodarczych. Alokacja EFRR na poddziałanie 1.2.4 wynosi 96 250 000 EUR (381 

631 250 PLN). W ramach poddziałania odbyło się dziewięć z jedenastu zaplanowanych 

konkursów: 

 6 czerwca 2008 – 5 sierpnia 2008 (1.2.1, inwestycyjny), 

 5 września 2008 – 5 listopada 2008 (1.2.2, inwestycyjny), 

 28 października 2008 (1.2.1, targowy), 

 28 października 2008 (1.2.2, targowy), 

 15 kwietnia 2009 (1.2.1, targowy), 

 15 kwietnia 2009 (1.2.2, targowy), 

 12 sierpnia - 12 listopada 2009 (1.2.4, inwestycyjny), 

 10 września 2009 (1.2.4, targowy), 

 15 kwietnia 2010 (1.2.4, targowy). 

Ostatnie dwa przewidziane są na: 

 15 kwietnia 2011 (1.2.4, targowy), 

 7 września 2011 - 7 grudnia 2011 (1.2.4, inwestycyjny). 

Dotychczas podpisano 1347 umów o wartości dofinansowania EFRR  61 495 069,61 EUR 

(243 827 951 PLN) co stanowi 64% alokacji. Zakończono realizację 595 projektów na kwotę 

dofinansowania 18 600 636,88 EUR. Wartość całkowita projektów dla których podpisano 

umowy dofinansowania wyniosła 176 260 604,54 EUR (698 873 297 PLN), co daje średni 

faktyczny poziom dofinansowania 35% i średnią wartość całkowitą projektu 135 689,53 EUR 

(538 009 PLN). 

1.3 Transfer technologii i innowacji  

Celem działania jest wzmocnienie potencjału sektora B+R i struktur sieciowych na rzecz 

innowacji. Alokacja EFRR na działanie 1.3 wynosi 74 078 553 EUR (293 721 463 PLN). 

W ramach działania odbył się jeden z dwóch zaplanowanych konkursów: 

 30 kwietnia 2010 - 31 lipca 2010 

Drugi przewidziany jest na: 



168 

 

 10 czerwca 2011 - 10 sierpnia 2011 

Dotychczas w działaniu nie podpisano ani jednej umowy. Nie wybrano też do dofinansowania 

żadnego wniosku. Nie nastąpił więc żaden postęp finansowy ani rzeczowy w działaniu. 

W nierozstrzygniętym naborze złożono 21 wniosków na kwotę dofinansowania 25 023 

385,12 EUR (99 217 722 PLN). 

Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu I w podziale na beneficjentów 

W ramach Priorytetu I większość projektów realizowanych jest przez przedsiębiorców, jednak 

pomimo, że są to projekty inwestycyjne wartościowo są niewielkie. Średnia wielkość projektu 

realizowanego przez przedsiębiorcę to 176 tyś EUR. Pomimo dużej liczby firm oraz 

zróżnicowanego profilu prowadzonej działalności gospodarczej, większość MSP regionu 

funkcjonuje przede wszystkim na rynkach lokalnych, dlatego bardzo ważne jest wzmocnienie 

konkurencyjności przedsiębiorstw, a co za tym idzie wzrost konkurencyjności regionu.  

 

Rysunek 68 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu I w podziale na beneficjentów( wartość 

i liczba) 

 

Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu I w podziale na obszary miejski, 

wiejski i górski 

W ramach Priorytetu większość projektów realizowanych jest na obszarze miejskim. 
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Rysunek 69 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu I w podziale na obszar (wartość i liczba) 

 

Rysunek 70 Rozkład projektów realizowanych przez przedsiębiorców w podziale na obszar (wartość i liczba) 

Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu I w podziale na powiaty 

W ramach Priorytetu I ponad 60% projektów realizowanych jest w powiatach grodzkich. 

Z powiatów grodzkich najaktywniejszym beneficjentem jest Miasto Katowice, które 

otrzymało dofinansowanie dla 160 projektów na kwotę dofinansowania 6 mln EUR. Mało 
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aktywnym beneficjentem z powiatów grodzkich jest Miasto Jastrzębie Zdrój, które otrzymało 

dofinansowanie dla 10 projektów na kwotę dofinansowania 0,76 mln EUR. 

Z powiatów ziemskich najbardziej aktywnym beneficjentem jest powiat bielski, który 

otrzymał dofinansowanie dla 61 projektów na kwotę 4 mln EUR. Mało aktywnym 

beneficjentem jest Powiat rybnicki, który otrzymał dotację dla 10 projektów na kwotę 

dofinansowania 0,80 mln PLN. 

Przedsiębiorcy najwięcej projektów zrealizowali w Katowicach – 163 projekty na kwotę 

dofinansowania 7 mln EUR. Aktywnymi przedsiębiorcy są także w Gliwicach, Częstochowie 

i Bielsku Białej w każdym dofinansowanie otrzymało ponad 100 projektów. 
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Rysunek 71 Liczba projektów zrealizowanych w ramach Priorytetu I w podziale na powiaty 
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Rysunek 72 Wartość dofinansowania zrealizowanych projektów w ramach Priorytetu I w podziale na sekcje 



 

 

 

Rysunek 73 Liczba projektów zrealizowanych w ramach Priorytetu I przez przedsiębiorców w podziale 

na powiaty 
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Rysunek 74 Wartość dofinansowania zrealizowanych projektów w ramach Priorytetu I przez przedsiębiorców   

w podziale na sekcje 



 

 

Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu I w podziale na typ projektu 

Rozkład projektów w podziale na typy projektów przedstawiono w poniższej tabeli. 

W ramach Priorytetu w poddziałaniu 1.1.1 środki w większości zostały przeznaczone 

na realizację projektu kluczowego, który wpisuje się w dwa typy projektów 1 i 2. W ramach 

poddziałania został ogłoszony tylko jeden nabór wniosków skierowany bezpośrednio na typ 

projektu 7. W ramach poddziałania 1.1.2 beneficjenci realizują projekty we wszystkich 

typach projektów przewidzianych w ramach poddziałania. Przedsiębiorcy najwięcej 

inwestycji realizowali w zakresie rozbudowy istniejącego przedsiębiorstwa prowadząca 

do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, dużym 

zainteresowaniem beneficjentów w zakresie usług doradczych. W związku z faktem, iż dane 

oparte są na kontraktacji w ramach działania 1.3, są zera gdyż do końca 2010 roku 

nie podpisano żadnej umowy.  

Tabela 12 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu I w podziale na typy projektów  

 

Typ projektu 
Liczba Wartość EUR 

Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu 

Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego 

1. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), 

przebudowa i remont parków przemysłowych i technologicznych 

wraz z kompleksowym uzbrojeniem terenu przeznaczonego pod 

działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej 

mieszkańcom. 

1 3 637 232,28 

2. Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność 

gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom. 
3 15 085 817,92 

3. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), 

przebudowa i remont centrów wsparcia przedsiębiorczości. 
0 0 

4. Budowa, przebudowa, remont i modernizacja infrastruktury 

instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu lokalnym i regionalnym. 
0 0 

5. Rozwój oferty sieci instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu 

lokalnym i regionalnym oraz ich współpracy z sieciami 

międzynarodowymi,  
0 0 

6. Usługi doradcze dla instytucji zarządzających parkami 

przemysłowymi, technologicznymi oraz inkubatorami 

przedsiębiorczości (w tym przedsiębiorczości akademickiej). 0 0 

7. Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania 

przedsiębiorczości. 

5 16 644 612,86 

Poddziałanie 1.1.2. Promocja inwestycyjna 
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1. Organizacja lub udział w imprezach targowo- wystawienniczych 1 74 077,97 

2. Kampanie promocyjne w kraju i zagranicą 2 334 010,33 

Projekty realizujące typ projektu 1 i 2  15 2 313 203,49 

Działanie 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP 

  

Poddziałanie 1.2.1. Mikroprzedsiębiorstwa 

  

1. Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa prowadząca do 

wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług. 225 7 136 318,95 

2. Działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach prowadzące do 

wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług. 124 3 293 816,88 

3. Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub 

sposobu świadczenia usług. 31 855 049,43 

4. Dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw 

unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w 

zakresie BHP, ochrony środowiska. 
2 18 547,85 

5. Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki 

elektronicznej (e-biznes). 
0 0,00 

6. Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i 

komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania 

przedsiębiorstwem. 
3 39 641,85 

7. Udział przedsiębiorców w targach i wystawach 

międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z 

targami i wystawami za granicą. 
57 483 082,20 

Poddziałanie 1.2.2 . Małe i średnie przedsiębiorstwa 

 

1. Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa prowadząca do 

wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług. 151 18 153 499,01 

2. Działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach prowadzące do 

wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług. 70 6 450 141,29 

3. Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub 

sposobu świadczenia usług. 40 4 017 944,65 

4. Działania inwestycyjne związane z rozpoczęciem lub rozwojem 

działalności eksportowej. 1 160 709,87 

5. Dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw 

unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w 

zakresie BHP, ochrony środowiska. 
0 0,00 

6. Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki 

elektronicznej (e-biznes). 0 0,00 

7. Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i 

komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania 

przedsiębiorstwem. 

2 84 188,52 
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8. Udział przedsiębiorców w targach i wystawach 

międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z 

targami i wystawami za granicą. 
12 102 282,19 

9. Usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania i 

doskonalenia: nowego produktu lub usługi, planów 

marketingowych, strategii rozwoju firmy, systemów zarządzania 

jakością i innych wspomagających zarządzanie, zarządzania 

środowiskiem, BHP oraz w zakresie certyfikacji wyrobów, usług, 

surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno – pomiarowej. 

0 0,00 

10. Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania 

działalności eksportowej. 6 70 522,70 

11. Usługi doradcze w zakresie zastosowania i wykorzystania 

technologii informatycznych w przedsiębiorstwie. 0 0,00 

12. Usługi doradcze dotyczące połączeń dokonujących się pomiędzy 

małymi i średnimi przedsiębiorstwami. 188 1 380 082,64 

Poddziałanie 1.2.3. Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP 

 

1. Wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów 

innowacyjnych. 140 15 989 330,59 

2. Wsparcie w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności B+R w 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. 0 0,00 

3. Usługi doradcze związane z wdrażaniem strategii rozwoju 

przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania 

innowacyjne. 
2 27 856,38 

4. Usługi doradcze w zakresie powstawania firm opartych na 

wysokich technologiach33 lub zamierzających podjąć działalność 

gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów lub usług 

nowych na rynku polskim albo znacząco ulepszonych w porównaniu 

z występującymi na rynku. 

0 0,00 

Poddziałanie 1.2.4. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

 

1. Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa prowadząca do 

wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług. 189 12 048 902,00 

2. Działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach prowadzące do 

wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług. 85 5 063 374,61 

3. Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub 

sposobu świadczenia usług. 15 1 007 477,84 

4. Działania inwestycyjne związane z rozpoczęciem lub rozwojem 

działalności eksportowej. 0 0,00 

5. Dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw 

unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w 

zakresie BHP, ochrony środowiska. 
0 0,00 

6. Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki 

elektronicznej (e-biznes). 1 7 597,08 
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7. Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i 

komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania 

przedsiębiorstwem. 

6 241 751,65 

8. Udział przedsiębiorców w targach i wystawach 

międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z 

targami i wystawami za granicą. 
134 871 678,55 

9. Usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania i 

doskonalenia: nowego produktu lub usługi, planów 

marketingowych, strategii rozwoju firmy, systemów zarządzania 

jakością i innych wspomagających zarządzanie, zarządzania 

środowiskiem, BHP oraz w zakresie certyfikacji wyrobów, usług, 

surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno – pomiarowej. 

4 13 606,77 

10. Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania 

działalności eksportowej. 1 6 428,39 

11. Usługi doradcze w zakresie zastosowania i wykorzystania 

technologii informatycznych w przedsiębiorstwie. 0 0,00 

12. Usługi doradcze dotyczące połączeń dokonujących się pomiędzy 

mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. 0 0,00 

Działanie 1.3. Transfer technologii 

 

1. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), 

przebudowa i remont infrastruktury i/lub doposażenie w aparaturę 

specjalistyczną parków przemysłowo-technologicznych, 

technologicznych oraz centrów transferu technologii o znaczeniu 

lokalnym i regionalnym świadczących usługi o charakterze 

specjalistycznym w zakresie innowacji i/lub transferu technologii. 

0 0 

2. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), 

przebudowa i remont infrastruktury i/lub doposażenie w aparaturę 

specjalistyczną jednostek naukowych świadczących usługi dla 

gospodarki, w tym wchodzących w skład CZT i CD 

nieposiadających osobowości prawnej. 

0 0 

3. Zakup usług doradczych w zakresie usprawnienia innowacji i/lub 

transferu technologii, w tym związanych z tworzeniem i rozwojem 

sieci współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a 

przedsiębiorcami. 
0 0 

4. Tworzenie i rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu 

lokalnym i regionalnym oraz ich współpracy z sieciami 

międzynarodowymi w zakresie innowacji i/lub transferu 

technologii. 

0 0 

5. Dostosowywanie laboratoriów do wymagań dyrektyw unijnych, 

zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie 

BHP, ochrony środowiska. 
0 0 

6. Tworzenie i rozwój klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym. 0 0 

Źródło: dane pochodzą z LSI 
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Analiza wskaźnikowa 

W załącznik IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki 

produktu i rezultatu dla Priorytetu I, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. 

Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec 2010 roku oparte 

na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 

2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowaną wartość na podstawie podpisanych 

umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego Priorytetu 

w podziale na działania i poddziałania. 

Poziom realizacji wskaźników w ramach Priorytetu I jest bardzo zróżnicowany. Występują 

wskaźniki takie, których realizacja pod koniec okresu sprawozdawczego przekroczyła 

oczekiwaną wartość docelową, ale są także takie których wartości docelowe nie zostaną 

osiągnięte.  

Przykładem wskaźników z niską realizacją są wskaźniki produktu z zakresu B+R czyli Liczba 

projektów z zakresu B+R oraz Liczba instytucji B+R wspartych w ramach RPO. Zakładane, 

na etapie programowania, wartości z pewnością nie zostaną osiągnięte z dwóch powodów.  

Po pierwsze projekty z zakresu B+R są projektami o wysokiej wartości dofinansowania. 

Początkowe założenia przewidywały, iż w ramach 2'go typu projektu w działaniu 1.2.3, 

maksymalna kwota wsparcia to 189 155 EUR. Jednakże wprowadzony przez MRR dokument 

Linia demarkacyjna określa maksymalną wartość projektu realizowanych w ramach RPO 

z zakresu B+R na poziomie 100 000 EUR co daje maksymalne dofinansowanie w wysokości 

60 529 EUR. Spowodowało to rezygnację przedsiębiorców z realizacji projektów w ramach 

drugiego typu na korzyść pierwszego bądź aplikowanie w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka.  

Przyjęte wskaźniki na etapie programowania nie uwzględniały także trudności wynikających 

z kwestii udzielania pomocy publicznej, ponieważ nie zakładano na tym etapie udzielania 

pomocy publicznej dla m.in. instytucji otoczenia biznesu czy jednostek naukowych, które 

są beneficjentami w ramach działania 1.3.Transfer technologii i innowacji. Natomiast 

w trakcie programowania metodologia podejścia uległa zmianie, co w konsekwencji 

spowodowało oczekiwanie na wejście w życie stosownych rozporządzeń, które uregulowały 

by kwestię związane z pomocą publiczną dla IOB oraz jednostek naukowych. Rozporządzenia 

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie 

potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych 

z dnia 20 maja 2009r oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie 

udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, 

infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach 

regionalnych programów operacyjnych z dnia 7 grudnia 2009r. weszły w życie z końcem 

2009r. W związku z powyższym nie było możliwości ogłoszenia konkursu w ramach całego 

działania 1.3. przed rokiem 2009 ze względu na brak regulacji w zakresie udzielania pomocy 

publicznej uwzględniających specyfikę wszystkich potencjalnych beneficjentów. Dlatego 

pierwszy konkurs ogłoszono dopiero w sierpniu 2010r.  
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Zainteresowanie dofinansowaniem w ramach działania 1.3. oraz ilość złożonych wniosków 

związana jest ściśle z ograniczonym dofinansowaniem wynikającym z regulacji w zakresie 

udzielania pomocy publicznej. Większość jednostek naukowych, szkół wyższych jak i IOB 

nie jest w stanie wnieść wkładu własnego w wysokości 60% co automatycznie przekłada się 

na niewielką ilość wybranych wniosków do dofinansowania a co za tym idzie z niską 

realizacją wskaźników. Ponadto spore ograniczenia związane są/wynikają z zapisów linii 

demarkacyjnej: szczególnie zapisu dotyczącego wspierania powiązań kooperacyjnych 

leżących na terenie województwa.  W praktyce wspieranie powiązań kooperacyjnych 

w województwie śląskim stosując przesłaną interpretację MRR jest mocno utrudnione. 

W związku z powyższym pomimo zainteresowania klastry już istniejące często nie miały 

możliwości ubiegania się o wsparcie w RPO ze względu na zapis: "w ramach RPO wspierane 

będą powiązania kooperacyjne leżące na terenie 1 województwa”, który do tej pory budzi 

wątpliwości interpretacyjne.   

Przeciwieństwem tego jest wskaźnik Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia 

inwestycyjnego dla MSP, którego realizacja wartości docelowej dla 2015 roku w tej chwili 

osiągnęła 166% a szacowana realizacja dla 2014 roku na podstawie zakontraktowanych do 

końca 2010r. środków jest na poziomie 255% wartości docelowej wskaźnika dla 2015 roku. 

Wpływ na taką sytuację ma przede wszystkim wartość poszczególnych projektów a także, 

poza niedoszacowaniem wartości wskaźnika na etapie programowania, duża liczba projektów 

targowych, których wartość w porównaniu z inwestycyjnymi jest niewielka. 

Odnosząc się do analizy SWOT zawartej w RPO WSL realizacja wskaźników Liczba 

projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP oraz Liczba wspartych 

przedsiębiorstw stanowi odpowiedź na słabą stronę przedstawioną w ww. analizie taką jak 

spadek nakładów inwestycyjnych w sektorze MSP czy niski potencjał rozwojowy 

mikroprzedsiębiorstw, które są większością wśród podmiotów gospodarczych. Liczba 

przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie innowacji wpływa natomiast na malejący 

poziom wdrożeń innowacyjnych w MSP, a dzięki ogólnej realizacja projektów targowych 

przez przedsiębiorstwa wzrasta niski udział eksportu w ogólnej sprzedaży MSP.  

W ramach Priorytetu realizowane się  wskaźniki Komisji Europejskiej tzw. Core Indicators, 

są to: 

1. Utworzone miejsca pracy  

z tego: dla mężczyzn 

z tego: dla kobiet 

2. Liczba projektów z dziedziny B+R 

3. Liczba projektów dotyczących współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami 

a jednostkami badawczymi 

4. Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego 

Poniżej na wykresach przedstawiono % osiągniętej i szacowanej do osiągnięcia wartości 

docelowej dla wybranych wskaźników Priorytetu I. Szacowana realizacja oparta została 

na danych zawartych przez beneficjentów w umowach o dofinansowanie. 
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Rysunek 75 Realizacja wartości docelowej wskaźników produktu Priorytetu I 

 

Rysunek 76 Realizacja wartości docelowej wskaźników produktu Priorytetu I 
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Rysunek 77 Realizacja wartości docelowej wskaźników rezultatu Priorytetu I 

Ocena efektywności wsparcia udzielonego w ramach priorytetu w kontekście realizacji 

celów programu 

W wyniku realizacji projektów w ramach Priorytetu I w województwie śląskim
19

: 

 wsparto 678 przedsiębiorstw,  

 utworzono 900 miejsc pracy, 

 udzielono 40 pożyczek/poręczeń na kwotę 3 585 790,67 EUR. 

W procesie przebudowy gospodarki województwa rozwój sektora MSP ma znaczenie 

strategiczne i dlatego celem szczegółowym osi priorytetowej I jest wzrost konkurencyjności 

przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa działające w województwie śląskim są bardzo 

zróżnicowane, jeśli chodzi o poziom innowacyjności, stosowane rozwiązania technologiczne 

oraz sposoby wdrażania rozwiązań innowacyjnych oraz nawiązywanie kontaktów i relacji 

z otoczeniem.  

Dodatkowo IZ RPO WSL w ramach przedmiotowego Priorytetu realizuje poddziałanie 1.1.1 

typ projektu 7, którego celem jest ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania 

działalności MŚP, posiadających siedzibę na terenie województwa śląskiego lub 

                                                 
19

 Efekty z projektów, które złożyły wnioski o płatność końcową 



183 

 

prowadzących inwestycje na terenie województwa śląskiego poprzez dokapitalizowanie 

lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych funduszy pożyczkowych, 

mikropożyczkowych i funduszy poręczeniowych. Wsparcie instrumentów pożyczkowych 

i poręczeniowych w ramach RPO WSL jest wyjątkowym narzędziem do pośredniego 

wspierania przedsiębiorczości w naszym regionie. Stanowi swoistą kontynuację działań 

z poprzedniego okresu programowania 2004-2006, tylko obecnie z pożyczek i poręczeń mogą 

również skorzystać oprócz mikroprzedsiębiorców i małych firm także średnie 

przedsiębiorstwa.  Instrument ten zapewni dodatkowe wsparcie finansowe przedsiębiorcom 

(oprócz dotacji unijnych), którzy posiadają siedzibę na terenie województwa śląskiego lub 

prowadzą inwestycje na terenie regionu. Od uruchomienia Programu zostało udzielonych 

40 pożyczek/ poręczeń na kwotę 3 585 790,67 EUR. 

Przykład projektu realizowanego w ramach przedmiotowego Priorytetu 

Projektowanie ponad dachami 

Tytuł projektu: Rozwój 

przedsiębiorstwa i zwiększanie 

jego konkurencyjności poprzez 

zaoferowanie nowych usług 

w zakresie interdyscyplinarnego 

projektowania produktów, form 

przemysłowych oraz architektury 

Beneficent: Code Architecture& 

Design Sp.z o.o 

Całkowita wartość projektu: 

102 433,23 EUR 

Kwota dofinansowania: 50 377 

EUR 

Opis projektu: Projektowanie to nie tylko estetyka, to też przewidywanie trendów 

i umiejętne łączenie nowych technologii, ekonomii, ergonomii, a nawet socjologii. 

Umiejętność świadomego projektowania to cecha, jaka posiedli twórcy biura projektowego 

tzn. beneficjent. Świadczą o tym efekty ich pracy dla wielu marek m.in. Vox (meble), Zelmer 

(AGD). Obecnie biuro także sięga po architekturę, odnaleźli miejsce w centrum Katowic, 

gdzie na siódmym piętrze ogromnego gmachu stworzyli własną pracownię architektoniczno – 

projektową. Nadrzędnym celem projektu był rozwój nowopowstałego przedsiębiorstwa 

i zwiększenie jego konkurencyjności poprzez zaoferowanie nowych usług zapewniających 

interdyscyplinarne projektowanie produktów oraz  architektury, a także kompleksowość usług 

niespotykaną w skali kraju. Poprzez realizację projektu nastąpi poprawa jakości obecnie 

świadczonych usług w zakresie projektowania form przemysłowych, a także wprowadzenie 

nowych usług polegających na projektowaniu architektonicznym. Dzięki zakupowi 

specjalistycznych programów wspomagających projektowanie form przemysłowych 

i architektury zostanie zapewniona kompleksowość usług, polegająca na oferowaniu 

nowoczesnych rozwiązań technologicznych na każdym etapie ich świadczenia. Wprowadzone 
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usługi odpowiedzą na obserwowane przez Wnioskodawcę zapotrzebowanie i wypełnią 

na krajowym rynku niszę 

 

Analiza wkładu Priorytetu I w realizację celów Strategii Lizbońskiej 

Polityka innowacyjna znalazła swoje miejsce w RPO WSL w Priorytecie I, w ramach którego 

jest możliwość tworzenia proinnowacyjnych rozwiązań systemowych oraz realizacja 

innowacyjnych przedsięwzięć w firmach. Zgodnie z rozstrzygnięciem RIS wspierane są 

innowacje produktowe, procesowe i organizacyjne, a preferowane są projekty zgodnie z listą 

kierunków rozwoju technologicznego do roku 2020 przyjętą przez Komitet Sterujący RIS. 

Wsparcie w zakresie technologii, innowacji możliwe jest w ramach poddziałania 1.2.3, 

na które przewidziano 57 160 000 EUR oraz działania 1.3 z alokacją równą 74 078 553 EUR.  

W poddziałaniu 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP jednym z kryteriów oceny 

projektów jest: projekt dotyczy rozwoju obszarów specjalizacji technologicznych 

wymienionych w RIS z wagą 0,5. W związku z powyższym preferowane są projekty 

w ramach obszarów specjalizacji technologicznych. W okresie sprawozdawczym ogłoszono 

jeden konkurs w ramach powyższego poddziałania, w ramach którego 163 wnioski zostały 

wybrane do dofinansowania na kwotę z UE 21 200 410,30 EUR. IP2 RPO WSL planuje 

ogłosić w ramach ww. poddziałania jeszcze jeden konkurs. 

W działaniu 1.3 Transfer technologii i innowacji jednym z kryteriów oceny projektów jest: 

Zgodność projektu z wymienionymi w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 

Śląskiego obszarami specjalizacji technologicznych (technologie informacyjne 

i telekomunikacja, biologia i biomedycyna, górnictwo, energetyka, ochrona środowiska 

i zagospodarowanie przestrzenne, metalurgia i inżynieria materiałowa, przemysł maszynowy, 

samochodowy i lotniczy, transport)  z wagą 0,5. W okresie sprawozdawczym został 

ogłoszony konkurs dla ww. działania, jego rozstrzygnięcie planowane jest w kolejnym 

okresie sprawozdawczym. 

W związku z brakiem Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania 

pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, 

infrastruktury sfery badawczo rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach 

regionalnych programów operacyjnych, IZ RPO WSL długo nie mogła ogłosić konkursu dla 

działania 1.3 Transfer technologii i innowacji, w ramach którego realizowane są kategorie 

interwencji 02 i 03. W związku z powyższym zablokowanych zostało ok. 25 % środków 

przeznaczonych na przedmiotowy Priorytet. 

Tabela 13 Realizacja Priorytetu I w zakresie realizacji celów SL (EUR) 

kategoria założenia realizacja % 

02 28 078 553 0,00 0% 

03 46 000 000 0,00 0% 
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04 24 500 000 0,00 0% 

05 28 912 796 17 015 655,87 59% 

07 26 460 000 15 809 092,31 60% 

08 139 087 204 72 802 032,82 52% 

09 96 802 647 27 323 806,74 28% 

 

Pomimo zwiększonej realizacji celów SL, w dalszym ciągu w kodach interwencji 02, 03, 04 

realizacja jest na poziomie zerowym. Powodem zaistniałej sytuacji był brak Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: 

energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo rozwojowej, 

lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych, 

co spowodowało opóźnienia w ogłaszaniu konkursów m.in. dla działania 1.3 Transfer 

technologii i innowacji (w ramach tylko tego działania realizowane są kategorie interwencji 

02 i 03). Pod koniec 2010 roku w ramach ww. działania zakończono oceny projektów 

i w kolejnym okresie sprawozdawczym zostaną podpisane pierwsze umowy. Wówczas będzie 

widoczna realizacja w kategoriach interwencji 02, 03. 

Kwestią problematyczną jest także kategoria interwencji 04, którą realizują projekty 

z działania 1.2.3 typu projektu 2. W związku z linią demarkacyjną pomiędzy RPO WSL a PO 

IG, która zakłada, że maksymalne dofinansowanie projektów związanych z działalnością B+R 

w ramach RPO WSL wynosi 400 tyś złotych, potencjalni beneficjenci nie są zainteresowani 

tak niską dotacją. 

Cel główny Priorytetu I tj. wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy 

odpowiada celom Priorytetu Innowacyjna gospodarka KPR tj. realizacji działań, które 

pozwolą na rozwój sektorów i gałęzi o dużej wartości dodanej oraz wysokiej innowacyjności, 

co będzie miało istotny wpływ na długofalowy wzrost gospodarczy. 

Działania realizowane w ramach Priorytetu I są zbieżne z działaniem 3 Wdrażanie rozwiązań 

wspierających działalność proinnowacyjną oraz badania i rozwój (B+R), w tym usprawnienie 

transferu wiedzy i dyfuzję innowacji w ramach Priorytetu Innowacyjna gospodarka. 

 

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego zmierza do rozwijania przyjaznego 

klimatu dla innowacji w regionie i skierowana jest na wspieranie podmiotów wpływających 

na rozwój nauki, badań i technologii. Strategia opracowana została w ramach projektu RIS 

Silesia, dofinansowanego przez KE ze środków 5. Programu Ramowego UE. Dla strategii 

ZW opracował w 2005 roku Program Wykonawczy 2005-2008.  
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Projekt systemowy Samorządu Województwa pt. Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie 

Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego będzie realizowany w ramach 

poddziałania 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacyjne Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. Całkowity budżet projektu to 2 443 142,13 EUR. Województwo Śląskie jako 

beneficjent systemowy na początku 2011 roku ogłosi otwarty nabór kandydatów na partnera 

w celu wspólnej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego (Liderem Projektu) 

realizacji projektu. 

Celem partnerstwa jest sprawna i wpisująca się w Regionalną Strategię Innowacji 

Województwa Śląskiego realizacja projektu „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie 

Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego". Projekt zakłada realizację założeń 

Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego, w tym podniesienie potencjału 

gospodarczego regionu poprzez stworzenie klimatu i warunków sprzyjających rozwojowi 

innowacji i gospodarki opartej na wiedzy. 

 W ramach projektu, przewidziane są następujące zadania, których realizacja zostanie 

powierzona Partnerowi projektu: 

 wsparcie merytoryczne Lidera Projektu w zarządzaniu Projektem, 

 współpraca z Liderem Projektu przy opracowaniu wniosku o dofinansowanie projektu 

w oparciu o uzgodnioną koncepcję realizacji Projektu, 

 prowadzenie dokumentacji Projektu zgodnie z Systemem Realizacji POKL. 

 opracowanie modelu wdrożenia Programu Rozwoju Technologii województwa 

śląskiego na lata 2010-2020 (Programu systemowego wspierania rozwoju technologii 

województwa śląskiego na lata 2010-2020), zgodnego z założeniami Regionalnej 

Strategii Innowacji oraz Programem Wykonawczym RIS na lata 2009-2013, 

 współpraca z Liderem oraz innym Partnerami projektu w procesie aktualizacji 

Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 

 współpraca na rzecz rozwoju Regionalnej Platformy Rozwoju Innowacji, 

 wsparcie merytoryczne Lidera Projektu w przedstawianiu Komitetowi Sterującemu 

RIS, bieżących kwestii związanych między innymi z rozwojem RSI (Regionalnego 

Systemu Innowacji) w regionie oraz przedstawianiem stanu wdrażania Regionalnej 

Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na  lata 2003-2013, 

 upowszechnianie najlepszych praktyk, w zakresie promowania postaw 

przedsiębiorczości i instrumentów wspierających rozwój przedsiębiorstw. 

  

Samorząd Województwa Śląskiego planuje w wyniku naboru wybrać jednego partnera tj. 

podmiot spełniający powyższe kryteria, który zaproponował najciekawszą propozycję udziału 

w projekcie tj. m.in. opracowanie modelu wdrożenia Programu Rozwoju Technologii 

województwa śląskiego na lata 2010-2020 (Programu systemowego wspierania rozwoju 

technologii województwa śląskiego na lata 2010-2020), współpraca przy aktualizacji 

zapisów  Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego. 
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„Design Silesia" to drugi projekt systemowy Samorządu Województwa Śląskiego 

realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji PO KL.  

Liderem przedsięwzięcia jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego a partnerami: 

Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie  oraz Akademia Sztuk Pięknych 

w Katowicach.  

Projekt promuje wykorzystanie designu w rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, 

zwłaszcza w zakresie podnoszenia ich innowacyjności, a co za tym idzie konkurencyjności. 

Pokazuje również jak efektywnym narzędziem potrafi być design w procesie kształtowania 

przestrzeni publicznej. Design wymaga specjalistycznej wiedzy i systemu wsparcia jego 

wdrożenia, wpływa  na przemianę jakości przestrzeni publicznej i usług, w tym komunikacji. 

Jest to narzędzie promocji nie tylko produktu czy usługi, ale również regionu - element 

kształtowania przestrzeni publicznej. Dlatego ważne jest, aby stworzyć sieć współpracy 

i wymiany informacji pomiędzy śląskimi przedsiębiorcami, projektantami, przedstawicielami 

jednostek samorządu terytorialnego i środowiskiem akademickim. Do tego celu prowadzić 

będą zaplanowane w projekcie „Design Silesia" działania, a są nimi cykle szkoleniowo-

warsztatowe dla przedstawicieli wspomnianych środowisk, wizyty studyjne umożliwiające 

zapoznanie się z pomysłami i rozwiązaniami wypracowanymi przez znaczące ośrodki 

europejskie, wymianę dobrych praktyk oraz przeniesienie rozwiązań europejskich  na grunt 

regionu śląskiego; oraz liczne imprezy promujące design, jak konkurs „Śląska Rzecz", 

wystawa „Najlepsze projekty dyplomowe" czy warsztaty projektowe „Letnia Szkoła 

Designu". W ramach „Design Silesia" zostanie wykonane szczegółowe badanie potrzeb woj. 

śląskiego w zakresie designu oraz analiza stanu wzornictwa przemysłowego w regionie. 

W ramach projektu powołana zostanie Rada Ekspertów składająca się z wybitnych postaci 

europejskiego designu i autorytetów w tej dziedzinie. Projekt promuje społeczną funkcję 

designu jako narzędzia do stworzenia wszystkim ludziom równych szans brania udziału we 

wszystkich dziedzinach życia. Aby cel ten został osiągnięty, otaczająca nas architektura, 

przedmioty codziennego użytku, usługi, kultura i informacja - krótko mówiąc, wszystko co 

jest wyprodukowane przez ludzi i dla ludzi - musi być dostępne i przystosowane dla każdej 

osoby w naszym społeczeństwie z możliwością adaptacji do zmian jakie progresywnie 

następują u każdego człowieka. Projekt realizowany był od 01 kwietnia 2010 r. do 31 grudnia 

2010 r. Planuje się drugą edycję przedsięwzięcia. 

Istotnym wyzwaniem dla regionów jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Integralnym 

elementem nowoczesnej gospodarki są innowacyjne przedsiębiorstwa, tworzące różnego rodzaju 

innowacje o szerokim zakresie. Słowo „innowacja” ciągle wywołuje wśród instytucji 

i przedsiębiorstw w naszym regionie burzliwe dyskusje. W województwie śląskim od wielu 

lat zlokalizowana jest duża liczba instytucji B+R jednak przede wszystkim w sektorach 

tradycyjnych. Założeniem RPO WSL było stymulowanie dynamicznego rozwoju regionu, 

m.in. poprzez stworzenie nowoczesnej i zaawansowanej technologicznie gospodarki. 

Województwo śląskie dąży do gospodarki zrównoważonej, gdzie obok unowocześniania 

tradycyjnych sektorów, konieczne jest wyzwolenie potencjału w nowych niszach 

technologicznych. Ich określenie jest trudne, niemiej wydaje się, że od kilku lat coraz 
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wyraźniej się zarysowuje. Zdawać sobie jednak trzeba sprawę, że jest to wyzwanie o wiele 

trudniejsze niż utrzymanie pozycji konkurencyjnej w tradycyjnych sektorach przemysłowych 

i wymaga znacznych nakładów, jednak nadać może regionowi nowy wizerunek. Pomimo, iż 

zakres innowacyjności jest bardzo ważny z punktu rozwoju regionu, beneficjenci podchodzą 

bardzo ostrożnie do projektów innowacyjnych, składając niewiele wniosków w ramach 

działania 1.3 Transfer technologii i innowacji. Dodatkowo w związku z problemami z linią 

demarkacyjną, o której mowa wyżej przedsiębiorcy również nie są zainteresowani składaniem 

projektów w tej tematyce. Dodatkowo w związku z problemami prawnymi postęp realizacji 

projektów z zakresu innowacji jest trochę opóźniony i efekty będą widoczne dopiero 

w kolejnym okresie sprawozdawczym.  

5 sierpnia 2010 roku KE przyjęła RPO WSL, w którym zmieniony został zapis w Priorytecie 

VIII dot. RIS w związku z faktem, iż był on nieprecyzyjny w tym sensie, że RIS nie wskazuje 

obszarów ani kierunków kształcenia, które wprost można wspierać w Programie. W celach 

RIS mowa jest jedynie (cel 3.2.3) o wspieraniu kultury innowacyjnej w systemie edukacji, 

co jest zapisem bardzo ogólnym. Dodatkowo Komitet Sterujący RIS przyjął uchwałę 

identyfikującą kierunki rozwoju technologicznego Województwa Śląskiego do roku 2020, ale 

kierunków tych nie można utożsamiać z kierunkami kształcenia i na tej podstawie wybierać 

projektów. Zatem proponowany zapis mówiący o priorytetowym traktowaniu szkół wyższych 

kształcących w zakresie kierunków technicznych i ścisłych jest bardziej adekwatny, gdyż 

umożliwia wsparcie szkół które kształcą kadry kluczowe właśnie z punktu widzenia rozwoju 

technologicznego kierunków wskazanych w RIS. Sztuczne poszukiwanie bezpośrednich 

powiązań kierunków rozwoju technologicznego z kierunkami edukacji i wykluczanie 

pozostałych kierunków technicznych  byłoby niezasadne i odbyłoby się ze szkodą 

dla rozwoju innowacyjności Województwa.  

W ramach przedmiotowego Priorytetu nie zostały opracowane żadne badania ewaluacyjne. 

Wkład Priorytetu w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn zostały przedstawione 

w pkt. 2.2.1 niniejszego Sprawozdania. 

W ramach przedmiotowego Priorytetu nie przewidziano możliwości skorzystania z cross – 

financingu.  

IZ RPO WSL nie planuje żadnych zmian alokacji środków w Priorytecie. 

Realizacja ewentualnych zaleceń i rekomendacji KE odnoszące się do osi Priorytetowej: 

 analiza koncentruje się wokół celu/celów Priorytetu I, 

 zaprezentowanie rozkładu projektów w podziale na beneficjentów, obszary, typy 

projektów, 

 pogłębiona analiza projektów składanych przez przedsiębiorców. 

 

Rekomendacje IZ odnośnie do dalszego przebiegu realizacji Priorytetu: 

 wykorzystanie w większym stopniu ewaluacji do bieżącego monitorowania efektów 

Priorytetu I, 

 upowszechnianie dobrych i złych praktyk m.in. na szkoleniach dla beneficjentów, 
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 upowszechnianie dobrych praktyk wśród projektów realizowanych w obecnej 

perspektywie programowania, 

 zwiększenie kontaktów z beneficjentami. 

3.1.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami 

zaradczymi 

Na etapie programowania RPO WSL nie uwzględniono trudności wynikających z kwestii 

występowania pomocy publicznej, ponieważ nie zakładano na tym etapie udzielania pomocy 

publicznej m.in. dla instytucji otoczenia biznesu czy jednostek naukowych, które 

są beneficjentami w ramach działania 1.3.Transfer technologii i innowacji.  

Natomiast na etapie wdrażania metodologia podejścia uległa zmianie, z uwagi na fakt, 

iż weszły w życie stosowne, długo oczekiwane rozporządzenia, które regulowały kwestie 

związane z pomocą publiczną dla IOB oraz jednostek naukowych. Rozporządzenia 

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie 

potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych 

z dnia 20 maja 2009r oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie 

udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, 

infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach 

regionalnych programów operacyjnych z dnia 7 grudnia 2009r. weszły w życie z końcem 

2009r. W związku z powyższym nie było możliwości ogłoszenia konkursu w ramach całego 

działania 1.3. przed rokiem 2009 ze względu na brak regulacji w zakresie udzielania pomocy 

publicznej uwzględniających specyfikę wszystkich potencjalnych beneficjentów.  

W związku z powyższym pierwszy konkurs ogłoszono dopiero w sierpniu 2010 r. 

Zainteresowanie dofinansowaniem w ramach działania 1.3. oraz ilość złożonych wniosków 

związana jest ściśle z ograniczonym dofinansowaniem wynikającym z regulacji w zakresie 

udzielania pomocy publicznej. Większość jednostek naukowych, szkół wyższych jak i IOB 

nie jest w stanie wnieść wkładu własnego w wysokości 60%, co automatycznie przekłada się 

na ilość wybranych wniosków do dofinansowania, co z kolei ma wpływ na osiągnięcie 

odpowiednich wskaźników. Ponadto, pewne ograniczenia wynikają z zapisów tzw. linii 

demarkacyjnej: szczególnie zapisu dotyczącego wspierania powiązań kooperacyjnych 

leżących na terenie 1 województwa.  W praktyce wspieranie powiązań kooperacyjnych 

w województwie śląskim - stosując przesłaną interpretację MRR (pismo nr DKR-I-8260-5-

JKa/10), jest mocno utrudnione. W związku z powyższym, pomimo widocznego 

zainteresowania, już istniejące klastry często nie miały możliwości ubiegania się o wsparcie 

w RPO ze względu na zapis: "w ramach RPO wspierane będą powiązania kooperacyjne 

leżące na terenie 1 województwa),  który do tej pory budzi wątpliwości interpretacyjne.   
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3.2 Priorytet II - Społeczeństwo informacyjne 

3.2.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów 

Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu 

W załączniku nr IV zostały przedstawione wskaźniki programowe Priorytetu. 

Analiza jakościowa 

Celem głównym Priorytetu II jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego w regionie. W ramach priorytetu będą wspierane działania w zakresie 

zapewnienia szybkiego i bezpiecznego dostępu do Internetu, a także rozwój usług 

publicznych świadczonych drogą elektroniczną. 

Realizacji Priorytetu służą dwa działania: 

 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, 

 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych 

 

Na realizację Priorytetu II alokowano 150 000 000 EUR (594 750 000 PLN) pochodzących 

z EFRR, co stanowi 8,8% wartości Programu. 

Zbiorcza informacja nt. postępu wdrażania przedmiotowego Priorytetu  

Według stanu na koniec grudnia 2010 roku w ramach Priorytetu II do realizacji zatwierdzono 

84 wnioski na łączną wartość dofinansowania ogółem
20

 61 mln EUR przy czym podpisano 

umowy/wydano decyzje dla 77 projektów o wartości dofinansowania z UE 50 mln EUR (33% 

alokacji na Priorytet). 

We wnioskach o płatność beneficjenci wykazali poniesione 5 mln EUR wydatków (wartość 

odpowiadająca dofinansowaniu UE), co stanowi 3% alokacji. Środki zatwierdzone przez IC 

to 5 mln EUR, co stanowi 3% alokacji przeznaczonej na Priorytet.  

                                                 
20

 tzn. środki UE + dofinansowanie z budżetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej   
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Rysunek 78 Realizacja Priorytetu II od uruchomienia Programu 

W okresie sprawozdawczym wartość dofinansowania ogółem
1
 zatwierdzonych wniosków 

zwiększyła się o 32 mln EUR w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Wartość 

(odpowiadająca środkom UE) podpisanych umów/wydanych decyzji zwiększyła się o 31 mln 

EUR w porównaniu z rokiem wcześniejszym.  

W okresie sprawozdawczym zakontraktowano 35 mln EUR, co stanowi 23% środków 

zakontraktowanych w ramach Priorytetu. 

W okresie sprawozdawczym w deklaracjach IC zatwierdziła 4 mln EUR. 

 

 

Rysunek 79 Postęp realizacji Priorytetu II w okresie sprawozdawczym 
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W ramach Priorytetu II występują dwie procedury oceny i wyboru projektów: konkursowa 

i Programy Rozwoju Subregionów. Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano 

znaczący wzrost kontraktacji w ramach PRS w porównaniu z rokiem wcześniejszym. 

Związane jest to z faktem, iż beneficjenci byli zobowiązani złożyć wnioski do końca 2009 

roku, wyjątkiem były projekty realizowane w ramach działania 2.1, które można było składać 

do końca lutego 2010 r. w związku z niewyjaśnionymi zagadnieniami prawnymi. Większość 

beneficjentów czekało do ostatniej chwili na złożenie wniosku. W konsekwencji 

poziom płatnościami w dalszym ciągu jest bardzo niski. 

Realizacja Priorytetu II biorąc pod uwagę procedurę konkursową jest na niskim poziomie. 

Wzrost w porównaniu z rokiem wcześniejszym jest bardzo niewielki m.in. w związku 

z opóźnieniami wynikającymi z problemów prawnych.  

 

 

Rysunek 80 Postęp wdrażania Priorytetu II w podziale na procedury oceny i wyboru projektów; źródło LSI 

Syntetyczna informacja nt. ogłoszonych konkursów w przedmiotowym Priorytecie w okresie 

sprawozdawczym i od uruchomienia Programu oraz planowane do ogłoszenia przedstawia 

poniższy wykres. W ramach priorytetu zainteresowaniem wnioskodawców cieszyły się 

projekty z zakresu usług elektronicznych, gdyż realizacja projektów dot. infrastruktury 

społeczeństwa informacyjnego była niemożliwa.  
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Szczegółowe informacje dot. przeprowadzonych konkursów znajdują się w załączniku nr XI 

do niniejszego Sprawozdania. 

 

 

Rysunek 81 Syntetyczna informacja nt. ogłoszonych konkursów 

 

W ramach Priorytetu II realizowane są następujące działania: 

 

2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 

Celem działania jest zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu 

do Internetu. Alokacja EFRR na działanie 2.1 wynosi 100 000 000 EUR (396 500 000 PLN ), 

z czego 48 485 049 EUR przeznaczono na projekty realizowane w ramach PRS. 

W ramach działania odbył się jeden z dwóch zaplanowanych konkursów: 

 8 marca 2010 - 31 maja 2010 

Kolejny przewidziany jest na: 

 8 kwietnia 2011 - 11 lipca 2011 

Wszystkie realizowane obecnie w działaniu projekty otrzymały dofinansowanie w ramach 

PRS. Szczegółowe informacje dot. realizacji projektów w ramach PRS zostały przedstawione 

w pkt. 2.1.6.2 Sprawozdania. 

Dotychczas w ramach działania podpisano 10 umów o wartości dofinansowania EFRR 811 

552,33 EUR (3 217 805 PLN) co stanowi 1% alokacji. Nie zakończono realizacji żadnego 

z projektów. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania 

wyniosła 960 046,91 EUR (3 806 586 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 

85% i średnią wartość całkowitą projektu 96 004,79 EUR (380 659 PLN). 
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2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych 

Celem działania jest wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. 

Alokacja EFRR na działanie 2.2 wynosi 50 000 000 EUR (198 250 000 PLN), z czego 

34 945 482 EUR przeznaczono na projekty realizowane w ramach PRS.  

 

W ramach działania odbyły się dwa z dwóch zaplanowanych konkursy: 

 29 grudnia 2007 – 3 marca 2008 

 6 października 2009 - 7 grudnia 2009 

Szczegółowe informacje dot. realizacji projektów w ramach PRS zostały przedstawione 

w pkt. 2.1.6.2 Sprawozdania. 

Dotychczas w ramach działania podpisano 67 umów o wartości dofinansowania EFRR 49 229 

703,40 EUR (195 195 774 PLN) co stanowi 98% alokacji. Wartość całkowita projektów dla 

których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 69 799 458,01 EUR (276 754 851 PLN), 

co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 71% i średnią wartość całkowitą projektu 

1 041 782,85 EUR (4 130 669 PLN). W ramach działania zakończonych zostało 17 projektów 

na łączna kwotę dofinansowania 1 519 028,57 EUR. 

Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu II w podziale na beneficjentów 

W ramach Priorytetu II większość projektów realizowanych jest przez JST. Związane jest 

to przede wszystkim z zakresem przedmiotowego Priorytetu, który ma na celu zwiększenia 

liczby usług publicznych świadczonych droga elektroniczną oraz zapewnienie powszechnego, 

szerokopasmowego dostępu do Internetu. Niezbędnym wypełnieniem oraz swoistym 

stymulatorem rozwoju społecznego i gospodarczego jest szeroka gama wysokiej jakości usług 

świadczonych drogą elektroniczną, wykorzystywanie technik informacyjnych w codziennym 

życiu. Pomimo, iż w województwie śląskim ostatnie lata to dynamiczna informatyzacja 

regionu, w dalszym ciągu jest wiele do zrobienia w tej dziedzinie.  
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Rysunek 82 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu II w podziale na beneficjentów 

 

Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu II w podziale na obszary 

W ramach Priorytetu zdecydowana większość projektów realizowanych jest na obszarze 

miejskim. Pomimo, że rozwój obszarów wiejskich stanowi jeden z głównych celów 

realizowanych polityk, istnieje dużo problemów stanowiących poważną barierę 

w aplikowaniu o środki unijne przez gminy wiejskie. Zazwyczaj wynikają one z bariery 

informacji oraz braku wystarczających zasobów kadrowych i finansowych. Nadal w małych 

urzędach normą jest powierzanie obowiązków związanych z pozyskiwaniem funduszy 

unijnych jako dodatkowego zajęcia osobom wykonującym inne zadania. W konsekwencji 

pracownicy odpowiedzialni za wyszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania nie 

dysponują wystarczającym czasem (a w konsekwencji i wiedzą), aby moc zapewnić 

kompletne i aktualne informacje na temat możliwości uzyskania środków europejskich. 

Z drugiej strony ograniczone środki finansowe gmin, blokują możliwość składania wniosków 

o dofinansowanie, w ramach którego konieczne jest zabezpieczenie wkładu własnego. Środki 

finansowe gmin pozwalają na uzyskanie wsparcia przede wszystkim w zakresie ochrony 
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zdrowia, opieki społecznej oraz bezpieczeństwa publicznego a inwestycje związane 

z rozwojem sieci, usług elektronicznych schodzą na drugi plan.  

 

 

Rysunek 83 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu II w podziale na obszary 

 

Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu II w podziale na powiaty 

Na poniższym Rys. przedstawiono rozkład realizowanych projektów w podziale na powiaty. 

W ramach Priorytetu II liczbowo więcej projektów realizują powiaty ziemskie, natomiast 

powiaty grodzkie (miasta na prawach powiatu) realizują mniej projektów, ale kwotowo 

większe. Najwięcej projektów bo 30 realizowanych jest w powiecie cieszyńskim, natomiast 

największe dofinansowanie otrzyma Miasto Katowice 3 mln EUR. 
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Rysunek 84 Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu II w podziale na powiaty 
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Rysunek 85 Wartość dofinansowania realizowanych projektów w ramach Priorytetu II w podziale na powiaty



 

 

Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu II w podziale na typ projektu 

W ramach przedmiotowego Priorytetu rozkład realizowanych projektów w podziale na typy 

przedstawia poniższa tabela. W ramach działania 2.1 kontraktacja miała miejsce wyłącznie 

w zakresie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu, jednak nie jest to odzwierciedlenie 

preferencji beneficjentów, lecz problemów prawnych. Do końca okresu sprawozdawczego nie 

podpisano, żadnej umowy w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej, która pomimo 

poprawy w regionie w ostatnich latach nadal pozostaje niewystarczająca w stosunku 

do istniejących potrzeb. Powodem braku kontraktacji są uwarunkowania prawne 

a mianowicie przedłużające się prace nad regulacjami odnośnie pomocy publicznej dla 

telekomunikacyjnych sieci dostępowych i szkieletowych.  

Tabela 14 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu II w podziale na typ projektu 

Typy projektów Liczba Wartość w EUR 

Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 

1. Budowa i przebudowa miejskich i regionalnych sieci 

szkieletowych. 0 0 

2. Budowa i przebudowa sieci dostępowych. 
0 0 

3. Tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP). 10 811 552,25 

4. Wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami 

regionalnymi i lokalnymi w infrastrukturę teleinformatyczną. 
0 0 

Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych 

1. Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych na poziomie 

regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym w zakresie e- Government 

zwiększających zakres oraz dostępność usług świadczonych drogą 

elektroniczną (front-office). 

7 2 762 224,81 

2. Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w 

administracji publicznej na poziomie regionalnym, ponadlokalnym 

i lokalnym (back-office). 

23 5 701 747,11 

Projekty realizujące typ projektu 1 i 2 37 40 636 012,03 

źródło: LSI 

Analiza wskaźnikowa 

W załącznik IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki 

produktu i rezultatu dla Priorytetu II, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. 
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Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec 2010 roku oparte 

na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 

2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowana wartość na podstawie podpisanych 

umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego Priorytetu 

w podziale na działania i poddziałania. 

W związku z problemami prawnymi w poprzednim okresie sprawozdawczym związanymi 

z brakiem Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy 

na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery 

badawczo rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów 

operacyjnych, (weszło w  życie 31 grudnia 2009 r.) realizacja wskaźników w ramach 

Priorytetu jest znacznie opóźniona. Dla niektórych wskaźników osiągnięcie wartości 

docelowej przesunęło się jedynie w czasie np. Długość sieci Internetu szerokopasmowego dla 

innych opóźnienie nie ma znaczenia bo wartości docelowe i tak nie zostaną osiągnięte np. 

Długość sieci Internetu szerokopasmowego Liczba podłączeń do Internetu 

szerokopasmowego, w tym: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, instytucje i Dodatkowa 

liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego.  

Powodem zaistniałej sytuacji była linia demarkacyjna pomiędzy RPO WSL a POIG a co za 

tym idzie zapisy w URPO, które nie dopuszczały podłączania użytkowników ostatecznych. 

Utrudnienia te zostały usunięte i w kolejnym naborze ww. zasada nie będzie już 

obowiązywać. Jednak nie rozwiązuje to problemu całkowicie, gdyż realizacja wskaźnika 

generowana będzie tylko w ramach jednego naboru ponadto trudno przewidzieć 

czy potencjalni beneficjenci będą zainteresowani takimi przedsięwzięciami. 

W odniesieniu do wskaźnika Liczba PIAP objętych wsparciem w ramach Programu pomimo 

braku realizacji, sytuacja nie jest niepokojąca gdyż szacowana realizacja pokazuje, 

że wartości docelowe zostaną osiągnięte jednak w późniejszym czasie. 

Problem w osiągnięciu założonej wartości docelowej może mieć wskaźnik rezultatu Liczba 

miejsc pracy, gdyż założeniem projektów informatycznych jest wykorzystanie techniki, 

nowoczesnych informatycznych rozwiązań w celu sprawniejszego wykonywania zadań 

ogranicza to tworzenie miejsc pracy w projektach tego rodzaju. 

Odnosząc się do analizy SWOT zawartej w Programie w Priorytecie II realizacja wskaźnika 

Długość sieci Internetu szerokopasmowego stanowi odpowiedź na zdefiniowaną słabą stronę 

województwa a mianowicie nierównomierna gęstość sieci teleinformatycznej. Rozwiązanie 

problemów prawnych pozwala optymistycznie patrzeć na planowany do ogłoszenia nabór 

w 2011 roku z zakresu infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.  

W ramach Priorytetu II realizowane są także wskaźniki Komisji Europejskiej tzw. Core 

Indicators, są to: 

1. Utworzone miejsca pracy 

z tego: dla mężczyzn 
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z tego: dla kobiet 

2. Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego 

3. Dodatkowa liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego 

Poniżej na wykresach przedstawiono % osiągniętej i szacowanej do osiągnięcia wartości 

docelowej dla roku 2015 dla wybranych wskaźników Priorytetu II. Szacowana realizacja oparta 

została na danych zawartych przez beneficjentów w umowach o dofinansowanie. Pomimo, iż na 

koniec okresu sprawozdawczego poziom realizacji wskaźników jest bardzo niski, na podstawie 

szacowanej realizacji można wnioskować że dla niektórych wskaźników to tylko kwestia czasu.  

 

Rysunek 86 Postęp rzeczowy wybranych  wskaźników produktu Priorytetu II 
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Rysunek 87 Postęp rzeczowy wybranych  wskaźników produktu Priorytetu II c.d. 

 

 

Rysunek 88 Postęp rzeczowy wybranych  wskaźników rezultatu Priorytetu II  
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Ocena efektywności wsparcia udzielonego w ramach priorytetu w kontekście realizacji 

celów programu 

W wyniku realizacji projektów w ramach Priorytetu II w województwie śląskim
21

: 

 zrealizowano 2 000 usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną, 

 uruchomiono 45 serwerów, 

 uruchomiono 18 systemów archiwizacji danych, 

 zakupiono 322 zestawy komputerowe, 

 uruchomiono 141
22

 publicznych punktów dostępu do Internetu, które umożliwią 

mieszkańcom regionu, a także turystom szeroki dostęp do informacji. 

Realizacja przez projekty założonego celu Priorytetu tzn. stworzenia warunków do rozwoju 

społeczeństwa informatycznego jest bardzo ważna dla rozwoju województwa. 

Obecnie sieć teleinformatyczna ułatwiająca dostęp do informacji i umożliwiająca świadczenie 

usług, także publicznych przez Internet pomimo obserwowanego rozwoju w dalszym ciągu 

w regionie jest nie zadowalająca. W głównej mierze spowodowane jest to zbyt niskimi 

środkami w gminach, jakie przeznaczone są na zadania z zakresu informatyki. Dodatkowo 

negatywnymi czynnikami jest położenie geograficzne i ukształtowanie terenu niektórych 

gmin, które powodują, że dostęp jest mocno ograniczony. Tworzenie nowych 

i unowocześnianie starych sieci ma zbliżyć województwo śląskiego do standardów UE pod 

względem jakości i ilości świadczonych e-usług. Powyższy problem występuje w większym 

lub mniejszym stopniu we wszystkich czterech subregionach województwa, świadczy o tym 

fakt, że w każdym Programie Rozwoju Subregionu ujęte zostały projekty z zakresu 

społeczeństwa informacyjnego. Najwięcej projektów bo aż 27 realizowanych będzie 

w Subregionie Centralnym. 

 

Przykład projektu realizowanego w ramach Priorytetu II. 

Usługi publiczne on-line 

 

Tytuł projektu: Rozbudowa i upowszechnienie 

Systemu Elektronicznej Komunikacji 

Administracji Publicznej w Województwie 

Śląskim - SEKAP2  

Beneficjent: Województwo Śląskie 

Całkowita wartość projektu: 2 593 846,16 

EUR 

Kwota dofinansowania: 2 204 769,23 EUR 

                                                 
21

 Efekty z projektów, które złożyły wnioski o płatność końcową 
22

 Wartość szacowana na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie z beneficjentami 
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Opis projektu: System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP – 

www.sekap.pl) to strategiczny dla rozwoju regionu innowacyjny projekt samorządów gmin 

i powiatów Województwa Śląskiego.  

Projekt był realizowany w ramach ZPORR, a jego kontynuacją jest SEKAP2 realizowany 

w ramach RPO WSL. Projekt SEKAP wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa 

Śląskiego zakładającą m.in. syntezę gospodarki opartej na wiedzy, rozwój przedsiębiorczości 

z nowoczesnymi technologiami i ich produktami odnajdującymi swój wyraz w tworzeniu 

nowoczesnej, odpowiadającej na wyzwania współczesności administracji. Projekt SEKAP 

dedykowany jest mieszkańcom, przedsiębiorcom i pracownikom administracji samorządowej 

województwa śląskiego. 

Zakres Projektu SEKAP obejmował stworzenie komfortowego środowiska dla świadczenia 

usług publicznych w formie elektronicznej. Efektem realizacji Projektów jest modernizacja 

administracji samorządowej poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania nowoczesnych 

technologii informacji i komunikacji. Dzięki realizacji Projektów wzrasta poziom usług 

administracyjnych dla mieszkańców i przedsiębiorców świadczonych drogą elektroniczną 

oraz zwiększa się efektywność pracy administracji m.in. w zakresie realizacji tych usług. 

Zastosowanie nowoczesnych technologii w świadczeniu usług przez administrację zmienia 

także sposób organizacji urzędu. Przełomem w dotychczasowym działaniu na linii urząd - 

klient urzędu jest możliwość załatwiania spraw urzędowych nie tylko za pośrednictwem 

Internetu, ale także możliwość pracy on-line użytkowników Projektu SEKAP nad sprawą 

wniesioną do urzędu. 

Projekt wychodzi naprzeciw istniejącym tendencjom w województwie śląskim, jakim jest 

emigracja zarobkowa, gdyż e-administracja jest dostępna z każdego punktu na Ziemi przez 

całą dobę, niezależnie od stref czasowych i dni wolnych od pracy. Zwiększa także dostęp 

do urzędu osobom starszym lub niepełnosprawnym, pozwalając na komunikację z urzędem 

w miejscu ich przebywania bez konieczności korzystania z uciążliwego transportu. Istotnym 

celem Projektu SEKAP jest pomoc przedsiębiorcom w ich rozwoju i skrócenie czasu 

potrzebnego na proceduralne załatwianie spraw. 

Podsumowując, celami Projektów SEKAP/SEKAP2 są: 

 obniżenie kosztów świadczenia usług publicznych,  

 podniesienie jakości usług publicznych,  

 poszerzenie oferty usług świadczonych drogą elektroniczną,  

 poprawa warunków rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,  

 zwiększenie stopnia wykorzystania technologii informatycznych przez mieszkańców 

regionu,  

 wzrost konkurencyjności regionu w skali krajowej oraz europejskiej. 
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W Projekcie SEKAP pierwotnie brało udział 54 Partnerów – łącznie z Liderem Projektu, 

Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, ale ich liczba stale rośnie - obecnie 

wynosi 79. Do realizacji Projektu zostało powołane Śląskie Centrum Społeczeństwa 

Informacyjnego. 

Analiza wkładu Priorytetu II w realizację celów Strategii Lizbońskiej 

Cele Strategii Lizbońskiej realizowane są w dużym stopniu przez Priorytet II m.in. poprzez 

wspieranie działania w zakresie rozwoju elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców 

regionu, niezbędnych do wypełniania zadań w zakresie eGovernment. Zgodnie z załącznikiem 

II Rozporządzenia Komisji 1828/2006 Priorytet II wpisuje się w trzy kategorie interwencji 

(10,11,13) z tematu priorytetowego Społeczeństwo informacyjne, identycznego jak nazwa 

priorytetu. 

W ramach Priorytetu II aż 100% środków tj. 150 000 000 EUR wpisuje się w realizację celów 

Strategii Lizbońskiej. Wartość środków pochodzących z UE wpisujących się w cele Strategii 

Lizbońskiej, na podstawie podpisanych umów z beneficjentami od uruchomienia Programu 

do końca okresu sprawozdawczego, wynosi 50 041 255,78 EUR, co stanowi 33 % całej 

alokacji przeznaczonej na Priorytet. Wartość ww. środków w podziale na kategorie 

interwencji przedstawia się następująco: 

 

Tabela 15 Realizacja Priorytetu II w zakresie kategorii interwencji realizujących cele SL 

kategoria założenia realizacja % 

10 95 000 000 0,00 0,00 

11 25 000 000 17 126 311,02 69% 

13 30 000 000 32 914 944,76 110% 

 

W związku problemami związanymi z brakiem Rozporządzenia Ministra Rozwoju 

Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, 

infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo rozwojowej, lecznictwa 

uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych z dnia 7 grudnia 2009 

roku (Dz. U. z 2009 r. nr 214, poz. 1661), które weszło w życie w dniu 31 grudnia 2009 r., 

IZ RPO WSL mogła ogłosić konkursu dla działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa 

informacyjnego dopiero w I półroczu 2010r. Problemy prawne sprawiły, że dotychczas 

kontraktacja miała miejsce jedynie w zakresie publicznych punktów dostępu do Internetu 

(kategoria 11) a nie sieci (kategoria 10). Bardzo dużym zainteresowaniem beneficjentów 

cieszyły się projekty z zakresu udostępniania usług świadczonych on- line (kategoria 13). 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Priorytetu II wpisują się w następujący priorytet 

i działanie Krajowego Programu Reform na lata 2008-2011: 

 Priorytet Aktywne społeczeństwo – działanie 5 Rozwój społeczeństwa 
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informacyjnego, zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz 

podnoszenie umiejętności informatycznych. 

Do końca okresu sprawozdawczego nie zostały wykonane badania dot. wsparcia w ramach 

przedmiotowego Priorytetu. 

Opis wkładu osi priorytetowej w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn znajduje się 

w pkt. 2.2.1 Sprawozdania. 

IZ RPO WSL nie planuje żadnych zmian alokacji środków w Priorytecie. 

Informacje nt. zasady cross – financing realizowanej w ramach przedmiotowego Priorytetu 

znajdują się w pkt. 2.6.3 Sprawozdania. 

Realizacja ewentualnych zaleceń i rekomendacji KE odnoszące się do osi Priorytetowej: 

 analiza koncentruje się wokół celu/celów Priorytetu II, 

 zaprezentowanie rozkładu projektów w podziale na beneficjentów, obszary, typy 

projektów, 

 poszerzono analizę wskaźnikową, 

 

Rekomendacje IZ odnośnie do dalszego przebiegu realizacji Priorytetu: 

 przyśpieszenie wdrażania działania 2.1, opóźnionego z powodów prawnych m.in. 

poprzez sprawną ocenę złożonych projektów, 

 wykorzystanie w większym stopniu ewaluacji do bieżącego monitorowania efektów 

Priorytetu II, 

 upowszechnianie dobrych i złych praktyk m.in. na szkoleniach dla beneficjentów, 

 upowszechnianie dobrych praktyk wśród projektów realizowanych w obecnej 

perspektywie programowania, 

 zwiększenie kontaktów z beneficjentami. 

3.2.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami 

zaradczymi 

Trudności we wdrażaniu przedmiotowego Priorytetu wynikają z jednej strony 

z niedostosowania zapisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 7 grudnia 2009 

r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury 

telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego 

w ramach RPO (Dz. U. Nr 214, poz.1661) do zapisów przygotowanej - celem usprawnienia 

budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce - Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu 

rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106 poz. 675).  

Ponadto, zgodnie z rozumieniem KE (którego wykładnię zawierają Wytyczne wspólnotowe 

w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego 

wdrażania sieci szerokopasmowych) wszystkie projekty finansowane ze środków publicznych 

a dotyczące budowy społeczeństwa informacyjnego są obciążone ryzykiem pomocy 

publicznej i procedura przetargowa, która w większości wypadków takie ryzyko znosi - w 
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przypadku budowy sieci ryzyka nie zmniejsza. W konsekwencji projekty polegające 

na budowie sieci internetowych otwartych mogą albo decydować się na wsparcie 

w wysokości max. 40 % dofinansowania bądź próbować przystąpić do indywidualnej 

notyfikacji projektu, która w chwili obecnej może trwać nawet dwa lata.  

Na wyżej wymienione bariery nakłada się jeszcze zła sytuacja finansowa śląskich gmin, która 

powoduje że przy ograniczaniu wydatków najchętniej rezygnują one z realizacji projektów 

kłopotliwych i których rezultaty nie będą widoczne szybko. W związku z powyższym mimo 

starań IZ RPO WSL, by ułatwić beneficjentom dostęp do środków UE w tym zakresie 

(między innymi poprzez umożliwienie realizacji projektów w kilku wariantach, w tym także 

budowy sieci internetowych na potrzeby samorządu), projektodawcy wybrani 

do dofinansowania w znacznej części odstąpili od podpisania umowy.  

IZ RPO WSL w procesie renegocjacji RPO WSL planuje złożyć wniosek o rozszerzenie 

katalogu beneficjentów tej osi priorytetowej o przedsiębiorców telekomunikacyjnych 

(uprawnionych do wsparcia zgodnie z ww. rozporządzeniem MRR).  

Ze strony beneficjentów główna trudność polega na konieczności inwentaryzacji sieci, która 

stanowi element niezbędny do prawidłowej oceny zasadności projektu, a której 

przygotowanie, przy braku pełnej współpracy pomiędzy operatorami, jest niemożliwe.   

3.3 Priorytet III – Turystyka 

3.3.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów 

Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu 

W załączniku nr IV zostały przedstawione wskaźniki programowe Priorytetu. 

Analiza jakościowa 

Celem głównym priorytetu jest Wzrost konkurencyjności turystycznej regionu. W ramach 

Priorytetu są wspierane działania z zakresu infrastruktury zaplecza turystycznego, 

infrastruktury okołoturystycznej, systemu informacji turystycznej, promocji turystyki. 

Realizacji Priorytetu służyć mają cztery działania: 

 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego 

 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna 

 3.3 Systemy informacji turystycznej 

 3.4 Promocja turystyki 

Na realizację Priorytetu III alokowano 110 420 000 EUR (437 815 300 PLN) pochodzących 

z EFRR, co stanowi 6,4% wartości Programu. 
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Zbiorcza informacja nt. postępu wdrażania przedmiotowego Priorytetu  

Według stanu na koniec grudnia 2010 roku w ramach Priorytetu III do realizacji zatwierdzono 

235 wniosków na łączną wartość dofinansowania ogółem
23

 62 mln EUR przy czym 

podpisano umowy/wydano decyzje dla 193 projektów o wartości dofinansowania z UE 51 

mln EUR (46% alokacji na Priorytet).  

We wnioskach o płatność beneficjenci wykazali poniesione 19 mln EUR wydatków (wartość 

odpowiadająca dofinansowaniu UE), co stanowi 17% alokacji. Różnice pomiędzy ilością 

umów a wniosków o płatność związana jest z faktem, że jeden beneficjent składa kilka 

wniosków o płatność, także wnioski z wypełnioną tylko częścią sprawozdawczą. 

Środki zatwierdzone przez IC to 17 mln EUR, co stanowi 15% alokacji przeznaczonej 

na Priorytet.  

 

Rysunek 89 Realizacja Priorytetu III od uruchomienia Programu 

W okresie sprawozdawczym wartość dofinansowania ogółem
1
 zatwierdzonych wniosków 

zwiększyła się o 24 mln EUR. W okresie sprawozdawczym zakontraktowano 45 mln EUR, 

co stanowi 88% wszystkich zakontraktowanych środków w ramach Priorytetu.  

Różnice pomiędzy ilością umów a wniosków o płatność związana jest z faktem, że jeden 

beneficjent składa kilka wniosków o płatność, także wnioski z wypełnioną tylko częścią 

sprawozdawczą. W okresie sprawozdawczym w deklaracjach IC zatwierdziła 11 mln EUR. 

                                                 
23

 tzn. środki UE + dofinansowanie z budżetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej   
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Rysunek 90 Realizacja Priorytetu III w okresie sprawozdawczym 

W ramach Priorytetu III występują trzy procedury oceny i wyboru projektów: konkursowa 

PRS i projekty kluczowe. Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano znaczący wzrost 

we wszystkich trzech procedurach, zarówno w kontraktacji jaki i płatnościach. Wysoki 

poziom wdrażania odnotowano w ramach projektu kluczowego zarówno w płatnościach jak 

i kontraktacji. 

 

 

Rysunek 91 Realizacja Priorytetu III w podziale na trzy procedury wyboru projektów 
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Syntetyczna informacja nt. ogłoszonych konkursów w przedmiotowym Priorytecie w okresie 

sprawozdawczym i od uruchomienia Programu oraz planowanych do ogłoszenia przedstawia 

poniższy Rys. Największym zainteresowaniem wnioskodawców cieszyły się nabory dot. 

projektów związanych z infrastrukturą okołoturystyczną, najmniejszym zainteresowaniem 

cieszyły się nabory skierowane do podmiotów publicznych i dot. budowy, przebudowy 

infrastruktury zaplecza turystycznego.  

Szczegółowe informacje dot. przeprowadzonych konkursów znajdują się w załączniku nr XI 

do niniejszego Sprawozdania. 

 

Ry

sunek 92 Ogłoszone i planowane do ogłoszenia konkursy w ramach Priorytetu III 

 

W ramach Priorytetu realizowane są następujące działania/poddziałania: 

 

3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego 

Celem działania jest poprawa jakości infrastruktury turystycznej regionu. Alokacja EFRR 

na działanie 3.1 wynosi 33 808 774 EUR (134 051 789 PLN). Środki zostały podzielone 

pomiędzy dwa poddziałania: 

 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego / przedsiębiorstwa 

 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego / podmioty publiczne 

 

3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego / przedsiębiorstwa 

W ramach poddziałania wspierane są inwestycje bezpośrednie z zakresu budowy, 

przebudowy i remontu bazy noclegowej oraz gastronomicznej wraz z niezbędnym 

wyposażeniem w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Alokacja EFRR 
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na poddziałanie 3.1.1 wynosi 29 800 000 EUR (118 157 000 PLN). W ramach poddziałania 

odbyły się dwa z trzech zaplanowanych konkursów: 

 6 marca 2009 - 6 maja 2009 

 5 marca 2010 - 5 maja 2010 

Ostatni przewidziany jest na: 

 8 maja 2012-8 lipca 2012 

Dotychczas podpisano 65 umów o wartości dofinansowania EFRR 7 266 869,47 EUR (28 

813 137 PLN) co stanowi 24% alokacji. Zakończono realizację 8 projektów. Wartość 

całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 22 979 182,24 

EUR (91 112 458 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 32% i średnią 

wartość całkowitą projektu 273 561,66 EUR (1 084 672 PLN). 

3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego / podmioty publiczne 

Przedmiotem poddziałania jest wspieranie infrastruktury podmiotów publicznych 

działających w sektorze turystyki. Alokacja EFRR na poddziałanie 3.1.2 wynosi 

4 008 774 EUR (15 894 789 PLN). W ramach poddziałania odbyły się dwa z dwóch 

zaplanowanych konkursów: 

 25 lutego 2009
24

 

 8 lipca 2010 - 8 września 2010 

Dotychczas w poddziałaniu nie podpisano ani jednej umowy. Nie wybrano też do 

dofinansowania żadnego wniosku. Nie nastąpił więc żadnej postęp finansowy ani rzeczowy 

w działaniu.  

3.1.2 Infrastruktura okołoturystyczna 

Celem działania jest tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych. Alokacja 

EFRR na działanie 3.2 wynosi 67 312 733 EUR (266 894 986 PLN). Środki zostały 

podzielone pomiędzy dwa poddziałania: 

 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna / przedsiębiorstwa 

 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne 

3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna / przedsiębiorstwa 

W ramach poddziałania wspierane są inwestycje w mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstwach z zakresu budowy, przebudowy i remontu aktywnych form turystyki, 

terenów rekreacyjnych, bazy okołoturystycznej, a także z zakresu tworzenia i rozwoju parków 

                                                 
24 W ramach tego naboru nie wybrano żadnego projektu. 
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tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego. Alokacja EFRR 

na poddziałanie 3.2.1 wynosi 17 000 000 EUR (67 405 000 PLN). W ramach poddziałania 

odbyły się dwa z trzech zaplanowanych konkursów: 

 7 kwietnia 2009 - 8 czerwca 2009 

 7czerwca 2010 - 9 sierpnia 2010 

Ostatni przewidziany jest na: 

 7 marca 2011 - 9 maja 2011 

Dotychczas podpisano 40 umów o wartości dofinansowania EFRR 4 202 236,03 EUR 

(16 661 866 PLN) co stanowi 25% alokacji. Zakończono realizację 3 projektów. Wartość 

całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 12 929 420,07 

EUR (51 265 151 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 33% i średnią 

wartość całkowitą projektu 248 642,62 EUR (985 868 PLN). 

3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne 

Przedmiotem poddziałania jest wspieranie infrastruktury podmiotów publicznych 

działających w sektorze turystyki. Alokacja EFRR na poddziałanie 3.2.2 wynosi 

50 312 733 EUR (199 489 986 PLN), z czego 10 312 733 EUR przeznaczono na projekty 

realizowane w ramach PRS a 40 000 000 EUR na realizację projektu kluczowego. W ramach 

poddziałania nie przewidziano organizacji konkursów.  

Szczegółowe informacje dot. realizacji projektów w ramach PRS zostały przedstawione 

w pkt. 2.1.6.2 Sprawozdania. 

W ramach poddziałania realizowany jest jeden projekt kluczowy Rozwój infrastruktury 

turystycznej Subregionu Południowego. Projekt zakłada kompleksowe działania na rzecz 

podniesienia poziomu atrakcyjności turystycznej regionu. Zrealizowanie projektu przyczyni 

się do poszerzenia oferty turystycznej atrakcyjnych z punktu widzenia krajobrazowego 

i turystycznego miejsc na terenie Subregionu Południowego Województwa Śląskiego – 

miasta Bielsko – Biała, powiatu bielskiego, powiatu cieszyńskiego i powiatu żywieckiego. 

Zakres rzeczowy projektu m.in. obejmuje: wytyczenie i budowę tras narciarskich oraz ścieżek 

i szlaków rowerowych łączących tereny Beskidów, wytyczenia i budowę parkingów 

z infrastrukturą towarzyszącą przy obiektach i szlakach rekreacyjno – turystycznych. 

Realizacja projektu pozwoli również na pełne wykorzystanie zasobów naturalnych w postaci 

nieskażonych lasów, rzek oraz gór. Dobrze przemyślana i przygotowana infrastruktura 

okołoturystyczna pozwoli na większy rozwój przedsiębiorstw, które podniosą poziom 

społeczno – gospodarczy całego regionu. Liderem projektu jest Miasto Bielsko-Biała. Projekt 

ma zostać zrealizowany 2007-2012. Całkowita wartość projektu: 50,70 mln EUR, wartość 

dofinansowania z RPO WSL: 35,48 mln EUR. Do końca okresu sprawozdawczego podpisano 

umowy z 26 podprojektami na kwotę dofinansowania 24 761 957,15 EUR. Do podpisania 



213 

 

pozostało dwie umowy. Do końca okresu sprawozdawczego wypłacono beneficjentom 

1 346 314,24 EUR. 

Dotychczas podpisano 49 umów o wartości dofinansowania EFRR 31 583 822,83 EUR (125 

229 858 PLN) co stanowi 63% alokacji. Zakończono realizację 2 projektów. Wartość 

całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 54 761 963,73 

EUR (217 131 186 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 58% i średnią 

wartość całkowitą projektu 1 117 591,14 EUR (4 431 249 PLN). 

3.3 Systemy informacji turystycznej  

Celem działania jest zwiększenie dostępu do informacji turystycznej. Alokacja EFRR 

na działanie 3.3 wynosi 5 000 000 EUR (19 825 000 PLN). W ramach działania odbył się 

jeden zaplanowany konkurs: 

 8 grudnia 2009 - 5 lutego 2010 

Dotychczas podpisano 6 umów o wartości dofinansowania EFRR 4 168 075,81 EUR (16 526 

420,58 PLN) co stanowi 85% alokacji. Nie zakończono realizacji ani jednego projektu. 

Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 

4 977 610,7 EUR (19 736 226,4 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 84% 

i średnią wartość całkowitą projektu 847 925,6 EUR (3 362 025 PLN). 

3.4 Promocja turystyki  

Celem działania jest wzrost rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej. Alokacja EFRR 

na działanie 3.4 wynosi 4 298 493 EUR (17 043 525 PLN). W ramach działania odbył się 

jeden zaplanowany konkurs: 

 20 lipca - 7 września 2009 

Dotychczas podpisano 33 umowy o wartości dofinansowania EFRR 4 331 033,45 EUR 

(17 172 548 PLN) co stanowi 101% alokacji. Zakończono realizację 5 projektów. Wartość 

całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 5 863 559,53 

EUR (23 249 014 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 74% i średnią 

wartość całkowitą projektu 177 683,73 EUR (704 516 PLN). 

Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu III w podziale na beneficjentów 

W ramach Priorytetu najaktywniejszymi beneficjentami są JST i MSP. Realizując ponad 

połowę projektów, przedsiębiorcy zajmują wyraźną pozycję lidera wśród beneficjentów 

w ujęciu ilościowym. Natomiast analizując wartość projektów liderem zdecydowanie są JST.  

Średnia wielkość realizowanego projektu przez JST to 751 tyś. EUR, a przez przedsiębiorców 

348 tyś EUR. Wśród JST szczególną rolę odgrywają samorządy niższego szczebla, gdyż to 
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one w największym stopniu odpowiedzialne są za rozwój lokalny. W ramach wszystkich 

projektów realizowanych przez JST, w 88% beneficjentami są gminy. 

 

Rysunek 93 Rozkład projektów w podziale na beneficjentów w ramach Priorytetu III 

Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu III w podziale na obszary miejski, 

wiejski i górski 

Większość projektów w ramach Priorytetu III realizowanych jest na obszarach miejskich. 

Jednak biorąc pod uwagę wysoki stopień urbanizacji województwa, okazuje się, 

iż uwzględniając wartość projektów w ujęciu per capita, obszary wiejskie nie tracą. 
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Rysunek 94 Realizacja projektów w podziale na obszary w ramach Priorytetu III 

 

Rysunek 95 Rozkład projektów realizowanych w podziale na obszary w ramach Priorytetu III 

Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu III w podziale na powiaty 

Najwięcej projektów w ramach Priorytetu III realizowanych jest w powiatach cieszyńskim 

i żywieckim, które dominują zarówno pod względem liczby złożonych wniosków jak 
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i wielkości otrzymanego dofinansowania. Ww. powiaty leżą w subregionie południowym, 

który jest obszarem o dużych walorach rekreacyjnych i turystycznych, położony jest 

w obrębie pasm Beskidów: Śląskiego i Żywieckiego. W powiecie cieszyńskim rozkład 

realizowanych projektów biorąc pod uwagę cel projektu jest rozłożony równomiernie, 

natomiast w powiecie żywieckim główny nacisk położono na projekty z zakresu 

infrastruktury okołoturystycznej, realizowane przez JST.  

Z  miast na prawach powiatu liderem jest Miasto Bytom, które realizuje aż 10 projektów 

na kwotę dofinansowania 1 mln EUR. 

 

Ogólnie projekty w zakresie turystyki są projektami małymi wartościowo. Średnia wartość 

ogółem projektu to 525 tyś. EUR, związane jest to z faktem, iż beneficjenci realizują oprócz 

projektów kosztownych infrastrukturalnych także projekty dot. promocji turystyki, których 

koszt jest zdecydowanie niższy. 
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Rysunek 96 Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu III w podziale na powiaty 
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Rysunek 97 Wartość dofinansowania projektów realizowanych w ramach Priorytetu III w podziale na powiaty 
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 Rysunek 98 Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu III przez przedsiębiorców w podziale 

na powiaty



 

 

 

 
 

 

Rysunek 99 Wartość projektów realizowanych w ramach Priorytetu III przez przedsiębiorców w podziale 

na powiaty 
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Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu III w podziale na typ projektu 

W ramach Priorytetu w poddziałaniu 3.2.2 wszystkie środki zostały przeznaczone 

na realizację projektu kluczowego oraz PRS. W ramach poddziałania 3.1.2 do końca okresu 

sprawozdawczego nie zostały wybrane jeszcze projekty do dofinansowania. Dla poddziałania 

3.2.2 najwięcej projektów dotyczyło budowy/przebudowy ścieżek pieszo – rowerowych. Dla 

działania 3.3 realizacja projektów rozkłada się proporcjonalnie we wszystkich typach 

projektu. Dla działania 3.4 w większości realizowane projekty dot. przeprowadzenia kampanii 

promocyjnych. Przedsiębiorcy bardzo aktywnie uczestniczą w realizacji projektów w ramach 

przedmiotowego Priorytetu głównie projekty dot. budowy, przebudowy bazy noclegowej. 

Tabela 16 Rozkład projektów w podziale na typy projektów 

Typy projektów Liczba Wartość EUR 

Działanie 3.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego 

Poddziałanie 3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa 

1. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), 

przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym 

wyposażeniem 

42 5 287 748,76 

2. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), 

przebudowa i remont bazy gastronomicznej wraz z niezbędnym 

wyposażeniem 

24 2 093 658,08 

Działanie 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna 

Poddziałanie 3.2.1. Infrastruktura okołoturystyczna / przedsiębiorstwa 

1. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), 

przebudowa i remont infrastruktury aktywnych form turystyki 
14 1 387 315,20 

2. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), 

przebudowa i remont infrastruktury oraz terenów rekreacyjnych 

na cele imprez kulturalno-sportowych 

9 832 696,20 

3. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), 

przebudowa i remont bazy okołoturystycznej 
11 1 085 733,81 

4. Tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się 

do wzrostu ruchu turystycznego 
5 781 953,46 

Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne 

1. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), 

przebudowa i remont infrastruktury aktywnych form turystyki 
11 3 076 687,17 
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2. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), 

przebudowa i remont infrastruktury oraz terenów rekreacyjnych 

na cele imprez kulturalno-sportowych. 

7 6 737 904,43 

3. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), 

przebudowa i remont bazy okołoturystycznej. 
3 644 592,68 

4. Tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się 

do wzrostu ruchu turystycznego. 
1 2 778 582,46 

Projekty realizujące typ projektu 1 i 2 1 2 068 973,09 

Projekty realizujące typ projektu 1 i 2,3 7 4 063 981,37 

Projekty realizujące typ projektu 1 i 2,3,4 1 1 209 906,49 

Projekty realizujące typ projektu 1 i 3 14 7 900 299,84 

Projekty realizujące typ projektu 2 i 3 3 2 584 446,38 

Projekty realizujące typ projektu 2,3,4 1 522 404,39 

Działanie 3.3. Systemy informacji turystycznej 

2. Tworzenie i rozwój platform informatycznych i baz danych, jako 

elementów systemu informacji turystycznej. 
2 397 975,36 

3. Tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i atrakcji 

turystycznych. 
1 530 732,66 

Projekty realizujące typ projektu 1 i 2,3 3 3 240 203,71 

Działanie 3.4. Promocja turystyki 

1. Organizacja imprez mających wpływ na wzrost liczby turystów 

m.in. pojedyncze imprezy organizowane w kraju i za granicą, 

których celem jest promocja turystyczna regionu. 

2 63 559,49 

2. Kampanie promocyjne (w tym udział w targach turystycznych) w 

kraju i za granicą, których celem jest promocja atrakcyjności 

turystycznej regionu. 

14 3 122 321,50 
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3. Przygotowanie programów rozwoju i/ lub promocji markowych 

produktów turystycznych regionalnych i lokalnych, w tym przede 

wszystkim: wykonanie analiz, ekspertyz, badań rynkowych i 

marketingowych, inwentaryzacja oraz ocena potencjału 

turystycznego, określenie produktów markowych, rynków 

promocji, narzędzi i technik promocyjnych. 

8 231 057,44 

Projekty realizujące typ projektu 1 i 2 4 385 885,21 

Projekty realizujące typ projektu 1 i 3 2 156 661,89 

Projekty realizujące typ projektu 2,3 2 220 701,76 

Projekty realizujące typ projektu 1,2,3 1 107 187,89 

 

Analiza wskaźnikowa  

W załączniku IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki 

produktu i rezultatu dla Priorytetu III, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. 

Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec 2010 roku oparte 

na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 

2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowaną wartość na podstawie podpisanych 

umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego Priorytetu 

w podziale na działania i poddziałania 

Realizacja wskaźników w ramach przedmiotowego Priorytetu na koniec 2010r. jest na bardzo 

niskim poziomie. Powodem zaistniałej sytuacji jest niewielka liczba zakończonych 

projektów. Biorąc jednak pod uwagę szacowaną realizację obraz realizacji wskaźników 

wygląda zdecydowanie lepiej. W szczególności dot. to wskaźników Liczba projektów 

z zakresu turystyki czy Liczba turystów korzystających z infrastruktury turystyki objętej 

wsparciem w ramach programu, których wartości docelowe z pewnością zostaną osiągnięta.  

Problematycznym wskaźnikiem jest wskaźnik rezultatu Przychody z infrastruktury turystyki 

objętej wsparciem w ramach programu, który na koniec 2010 roku ma realizację i szacowaną 

realizację na poziomie zero, gdyż nie można go w żaden sposób oszacować. Powodem 

zaistniałej sytuacji jest sposób jego monitorowania. Źródłem danych tego wskaźnika 

są beneficjenci którzy zostają zobligowani poprzez oświadczenie dołączane do wniosku 

o płatność końcową, iż po roku od zakończenia projektu przekażą przedmiotowe informacje 

IZ RPO WSL. Do końca okresu sprawozdawczego IZ RPO WSL nie otrzymała żadnego ww. 

oświadczenia, stąd szacowana realizacja jest na poziomie zerowym. 

Odnosząc się do analizy SWOT zawartej w Programie w Priorytecie III realizacja wszystkich 

wskaźników stanowi odpowiedź na zdefiniowaną słabą stronę - uboga infrastruktura 

turystyczna. 
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W ramach Priorytetu III realizowany jest jeden wskaźnik KE (Core Indicators) Liczba 

projektów z zakresu turystyki. 

Poniżej na wykresach przedstawiono % osiągniętej i szacowanej do osiągnięcia wartości 

docelowej określonej dla roku 2015 dla wskaźników Priorytetu III. Szacowana realizacja oparta 

została na danych zawartych przez beneficjentów w umowach o dofinansowanie. Pomimo, iż na 

koniec okresu sprawozdawczego poziom realizacji wskaźników jest bardzo niski, na podstawie 

szacowanej realizacji można wnioskować że dla niektórych wskaźników to tylko kwestia czasu.  

 

Rysunek 100 Realizacja wartości docelowej wskaźników produktu Priorytetu III 
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Rysunek 101 Realizacja wartości docelowej wskaźników rezultatu Priorytetu III 

Ocena efektywności wsparcia udzielonego w ramach priorytetu w kontekście realizacji 

celów programu 

W wyniku realizacji projektów w ramach Priorytetu III w województwie śląskim
25

: 

 wybudowano 29 km szlaków turystycznych/tras aktywnej turystyki, 

 zorganizowano 25 imprez, kampanii promujące lokalne i regionalne produkty 

turystyczne, 

 wyremontowano 5 obiektów infrastruktury okołoturystycznej i rekreacyjno – 

sportowej. 

Osiągnięcie założonego celu Priorytetu III oraz założeń zdefiniowanych w Strategii 

Województwa Śląskiego oraz Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim wymaga 

skoncentrowania działań prowadzonych w regionie głównie w czterech obszarach 

zdefiniowanych następująco: 

 poprawa jakości infrastruktury turystycznej regionu, 

 tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych, zwiększenie dostępu 

do informacji turystycznej, 

 wzrost rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej 

W gospodarce regionu coraz większego znaczenia nabiera sektor turystyki, w tym turystyki 

                                                 
25

 Efekty z projektów, które złożyły wnioski o płatność końcową 
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kulturalnej, sentymentalnej, poprzemysłowej. Położenie województwa śląskiego tzn. 

w centrum Europy na przecięciu szlaków komunikacyjnych, w pobliżu trzech 

międzynarodowych lotnisk jak również atrakcyjność gospodarcza i inwestycyjna tworzy 

możliwość rozwoju także turystyki biznesowej. Region jest również ważnym ośrodkiem 

turystyki rekreacyjno – wypoczynkowej i pielgrzymkowej. Ponadto walory środowiska 

przyrodniczego sprawiają, iż region posiada znaczący potencjał w zakresie turystyki aktywnej 

oraz agroturystyki. Dodatkowo dużym atutem województwa jest największe skupisko 

zabytkowych obiektów przemysłowych w Polsce, które stanowią bogactwo regionu oraz 

przyciągają wielu turystów krajowych i zagranicznych. 

Jednak pomimo wielu możliwości w regionie, osiągnięcie wysokiej atrakcyjności turystycznej 

jest uzależnione od modernizacji infrastruktury, która w województwie jest niewystarczająca. 

W przypadku województwa niezwykle istotne jest także podjęcie aktywnych działań 

promocyjno – informacyjnych skierowanych na zmianę niekorzystnego w dalszym ciągu 

wizerunku regionu jako obszaru przemysłowego, o zdegradowanym środowisku 

i nieatrakcyjnego turystycznie.  

W Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego turystykę uznano za działalność gospodarczą, 

która ma szansę szybkiego wzrostu, stanowiącą asumpt do rozwoju innych, powiązanych z nią 

rodzajów aktywności gospodarczej. Turystyka jest funkcją wyspecjalizowaną regionu, której 

rozwój w dużej mierze opiera się na infrastrukturze technicznej oraz korzystnym 

umiejscowieniu regionu.  

Województwo posiada duże możliwości turystyczne i przy pomocy środków unijnych ma 

szansę w pełni na ich wykorzystanie. Modernizacja infrastruktury technicznej oraz podjęcie 

działań promocyjnych pozwoli na wykreowanie nowego, przyjaznego turyście wizerunku 

regionu, stymulując rozwój przedsiębiorstw oraz powstanie nowych i utrzymanie istniejących 

miejsc pracy. 

 

Przykłady projektów realizowanych w ramach Priorytetu III 

Jura w miniaturze 

Tytuł projektu: Promocja regionu wynikiem 

rozszerzenia oferty usług turystycznych 

świadczonych przez PGKS sp. z o.o 

Poddziałanie: 3.2.1 Infrastruktura 

okołoturystyczna/przedsiębiorstwa 

Beneficjent: Polska Grupa Konsolidacji 

Sprzedaży sp. z o.o. 

Kwota wnioskowana: 189 155,11 EUR  

Całkowity koszt projektu: 438 584,62 EUR  

Opis projektu: w czerwcu 2010 roku otwarto Park Zamków Jurajskich w Ogrodzieńcu 

zawierający miniaturowe repliki 16 warowni i zameczków Jury Krakowsko-Częstochowskiej 
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oraz machin i urządzeń wojennych. Wszystkie miniaturowe rekonstrukcje wyszły spod ręki 

najlepszych rzemieślników w tej dziedzinie, co pozwala na podziwianie doskonałych modeli 

odtworzonych z dbałością o najdrobniejszy detal. A na makietę jednego zameczku potrafi się 

składać nawet kilkanaście tysięcy elementów. Prezentowane modele nie dokumentują stanu 

obecnego tych twierdz, najczęściej mało efektownego, ale pozwalają oglądającym przenieść 

się w czasy ich świetności. Ten stan pierwotny udało się odtworzyć na podstawie żmudnych 

badań i poszukiwań, co stanowi o dużych walorach historycznych jurajskiego parku miniatur. 

Miniatury warowni usytuowane są na otwartym powietrzu, wśród ich naturalnego otoczenia, 

to znaczy odtworzonego z niezwykłą precyzją malowniczego krajobrazu Jury. Znajdziemy 

tu zarówno kaniony, jak i urwiska skalne. Zanim jednak znajdziemy się w tym magicznym 

świecie, musimy pokonać Most Zwodzony i przejść przez Wieżę Strażniczą. 

W parku czekają również repliki machin wojennych, między innymi katapulty, balisty czy 

trebusza, a najmłodszym emocji nie mniejszych niż podziwianie zameczków dostarczy Plac 

Zabaw z takimi atrakcjami, jak Zjeżdżalnia Królewska czy Dmuchany Zamek. 

Nowy wizerunek powiatu bielskiego 

Tytuł projektu: Program rozwoju i promocji 

markowych produktów turystycznych Powiatu 

Bielskiego 

Poddziałanie: 3.4 Promocja turystyki 

Beneficjent: Miasto Bielsko - Biała 

Kwota wnioskowana: 63 266,87 EUR  

Całkowity koszt projektu: 74 431,61 EUR  

Opis projektu: przedmiotem projektu jest 

stworzenie podstaw do rozwoju i promocji 

konkurencyjnych markowych produktów 

turystycznych poprzez opracowanie „Programu rozwoju i promocji markowych produktów 

turystycznych Powiatu Bielskiego”. Opracowany Program stanowił będzie podstawy 

do profesjonalnego rozwoju turystyki w Powiecie i Regionie, przyczyniając się do wzrostu 

konkurencyjności i rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej. Projekt polegać będzie 

na opracowaniu „Programu rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych 

Powiatu Bielskiego”, na podstawie przeprowadzonych w Projekcie badań profilu turysty 

i postrzegania oferty turystycznej, wizji lokalnych oraz warsztatów przeprowadzonych 

z przedstawicielami branży turystycznej z obszaru Powiatu Bielskiego.  

 

Badania dotyczące wizerunku powiatu wykazały, iż jest on kojarzony przede wszystkim 

z możliwościami uprawiania turystyki rowerowej i biznesowej oraz w mniejszym stopniu 

z narciarstwem zjazdowym i biegowym. Największą popularnością cieszą się kolejka 

krzesełkowa w Szczyrku oraz Góra Żar z punktem widokowym, a oferta kulturalna 

i pozostałe atrakcje regionu są praktycznie nieznane. Tymczasem powiat bielski to idealne 

miejsce dla osób, które z jednej strony szukają ciszy i spokoju, z drugiej zaś możliwości 
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aktywnego wypoczynku. To także region różnorodny etnicznie (górale i potomkowie 

Flamandów), bogaty w dwory i pałace, obiekty poprzemysłowe i techniczne oraz zabytkowe 

kościoły. Dysonans pomiędzy stereotypową wiedzą „przeciętnego Kowalskiego” i znacznie 

ciekawszą, lecz nieznaną szerzej rzeczywistością, skłonił starostwo do poszukiwania nowych 

rozwiązań. PART opracowała nowe hasło promocyjne „Powiat bielski – beskidzka 

przygoda”; a także przygotowała dokumenty „Kreacja produktów markowych powiatu 

bielskiego” oraz „Program promocji i komunikacji marketingowej produktów turystycznych 

powiatu bielskiego do 2015 r.”. Wyodrębniono siedem wiodących produktów turystycznych 

wraz z ich Systemem Identyfikacji Wizualnej. Umożliwią one zmianę wizerunku regionu 

i jego pozycji na rynku turystycznym, a tym samym pozwolą wydłużyć sezon turystyczny 

na cały rok. 

 

Analiza wkładu Priorytetu III w realizację celów Strategii Lizbońskiej 

Priorytet III sprzyja realizacji celów SL, w zakresie dot. rozwoju przedsiębiorczości oraz 

realizacji działań związanych z tworzeniem systemów informacji turystycznej dla obywateli 

oraz oznakowania atrakcji turystycznych na poziomie regionalnym. Zgodnie z załącznikiem 

II Rozporządzenia Komisji 1828/2006 przedmiotowy Priorytet wpisuje się w dwie kategorie 

interwencji (08,13), które przyczyniają się do realizowania założeń Strategii Lizbońskiej.  

W ramach Priorytetu III 36 808 774 EURO zostało przeznaczonych na realizację celów 

Strategii Lizbońskiej. Realizacja celów SL w ramach Priorytetu III do końca okresu 

sprawozdawczego nieznacznie wzrosła, jednak w okresie sprawozdawczym ogłoszono dwa 

nabory, które wpisują się w realizację kategorii interwencji 08, jednak nie podpisano żadnej 

umowy stąd tak niski poziom realizacji. 

Tabela 17 Realizacja Priorytetu III w zakresie kategorii interwencji realizujących cele SL 

kategoria założenia realizacja % 

08 33 808 774 450 699,89 1% 

13 3 000 000 124 595,21 4% 

 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Priorytetu III nie wpisują się w priorytety i działania 

Krajowego Programu Reform na lata 2008-2011. 

Wyniki badań ewaluacyjnych dotyczących wsparcia w ramach Priorytetu III 

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL przeprowadziła badanie ewaluacyjne Analiza 

wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy 

strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów 

Województwa Śląskiego, którego głównym celem było określenie wpływu projektów 

infrastrukturalnych z zakresu turystyki i kultury zrealizowanych w ramach środków unijnych 

EFRR perspektywy 2004-2006 na rozwój społeczno-gospodarczy gmin i powiatów 

w województwie śląskim. Badanie miało wskazać przyczyny powodzeń lub niepowodzeń 
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analizowanych projektów, biorąc pod uwagę ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy 

oraz typy projektów, które w największym stopniu przyczyniają się do poprawy sytuacji 

społeczno-gospodarczej gminy/powiatu, i których wspieranie w przyszłości jest uzasadnione 

ze względu na najbardziej skuteczne wydatkowanie środków unijnych. Efektem badania 

są rekomendacje, które zostaną wykorzystane podczas tworzenia założeń programu 

w kolejnej perspektywie finansowej. 

Wkład Priorytetu w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn zostały przedstawione 

w pkt. 2.2.1 niniejszego Sprawozdania. 

W ramach przedmiotowego Priorytetu nie przewidziano możliwości skorzystania z cross – 

financingu.  

IZ RPO WSL nie planuje żadnych zmian alokacji środków w Priorytecie. 

Realizacja ewentualnych zaleceń i rekomendacji KE odnoszące się do osi Priorytetowej: 

 analiza koncentruje się wokół celu/celów Priorytetu III, 

 zaprezentowanie rozkładu projektów w podziale na beneficjentów, obszary, typy 

projektów, 

 analiza rozszerzona o projekty składane przez przedsiębiorców. 

 

Rekomendacje IZ odnośnie do dalszego przebiegu realizacji Priorytetu: 

 wykorzystanie w większym stopniu ewaluacji do bieżącego monitorowania efektów 

Priorytetu III, 

 upowszechnianie dobrych i złych praktyk m.in. na szkoleniach dla beneficjentów, 

 upowszechnianie dobrych praktyk wśród projektów realizowanych w obecnej 

perspektywie programowania, 

 zwiększenie kontaktów z beneficjentami. 

3.3.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami 

zaradczymi 

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego 

priorytetu RPO WSL. 

 

3.4 Priorytet IV – Kultura 

3.4.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów 

Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu 

W załączniku nr IV zostały przedstawione wskaźniki programowe Priorytetu. 
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Analiza jakościowa 

Celem głównym Priorytetu IV jest Wzrost znaczenia kultury jako czynnika rozwoju społeczno 

– gospodarczego. W ramach priorytetu wspierane będą działania z zakresu infrastruktury 

kultury, systemu informacji kulturalnej i promocji kultury. 

Realizacji priorytetu służyć mają trzy działania: 

 4.1 Infrastruktura kultury, 

 4.2 Systemy informacji kulturalnej, 

 4.3 Promocja kultury. 

Na realizację Priorytetu IV alokowano 53 274 150 EUR (211 232 005 PLN) pochodzących 

z EFRR, co stanowi 3,1% wartości Programu. 

Zbiorcza informacja nt. postępu wdrażania przedmiotowego Priorytetu  

Według stanu na koniec grudnia 2010 roku w ramach Priorytetu IV do realizacji 

zatwierdzono 126 wniosków na łączną wartość dofinansowania ogółem
26

 57 mln EUR przy 

czym podpisano umowy/wydano decyzje dla 102 projektów o wartości dofinansowania z UE 

47 mln EUR (89% alokacji na Priorytet). 

We wnioskach o płatność beneficjenci wykazali poniesione 24 mln EUR wydatków (wartość 

odpowiadająca dofinansowaniu UE), co stanowi 45% alokacji. Różnice pomiędzy ilością 

umów a wniosków o dofinansowanie związana jest z faktem, że jeden beneficjent składa kilka 

wniosków o płatność, także wnioski z wypełnioną tylko częścią sprawozdawczą. 

Środki zatwierdzone przez IC to 22 mln EUR, co stanowi 42% alokacji przeznaczonej 

na Priorytet.  

                                                 
26

 tzn. środki UE + dofinansowanie z budżetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej   
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Rysunek 102 Realizacja Priorytetu IV od uruchomienia Programu 

W okresie sprawozdawczym wartość dofinansowania ogółem
1
 zatwierdzonych wniosków 

wzrosła o 16 mln EUR. W okresie sprawozdawczym zakontraktowano 11 mln EUR, 

co stanowi 23% z wszystkich zakontraktowanych środków w ramach Priorytetu. Różnice 

pomiędzy ilością umów a wniosków o płatność związana jest z faktem, że jeden beneficjent 

składa kilka wniosków o płatność, także wnioski z wypełnioną tylko częścią sprawozdawczą. 

W okresie sprawozdawczym w deklaracjach IC zatwierdziła 16 mln EUR. 

 

Rysunek 103 Realizacja Priorytetu IV w okresie sprawozdawczym 
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W ramach Priorytetu IV przewidziano trzy procedury oceny i wyboru projektów: konkursową 

PRS i projekty kluczowe.  

Realizacja w ramach przedmiotowego Priorytetu w każdej ścieżce jest na wysokim poziomie. 

Z analizy wynika, że najbardziej zaawansowany w realizacji jest projekt kluczowy zarówno 

pod względem kontraktacji jak i płatności. W okresie sprawozdawczym beneficjent projektu 

kluczowego złożył wniosek o płatność końcową, który zostanie zatwierdzony w kolejnym 

okresie sprawozdawczym.  

W 2010 roku odnotowano znaczący wzrost realizacji projektów w ramach PRS, w związku 

z faktem, iż beneficjenci musieli złożyć wnioski do końca 2009 roku, a w 2010 r. rozpoczęła 

się ich realizacja i widoczny postęp finansowy. W ramach konkursów w okresie 

sprawozdawczym znacznie wzrosły płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów. 

 

 

Rysunek 104 Realizacja Priorytety IV w podziale na trzy procedury wyboru projektów 

Syntetyczna informacja nt. ogłoszonych konkursów w przedmiotowym Priorytecie w okresie 

sprawozdawczym i od uruchomienia Programu oraz planowanych do ogłoszenia przedstawia 

poniższy Rys. W ramach Priorytetu IV zostały ogłoszone już wszystkie zaplanowane 

konkursy. Największym zainteresowaniem wnioskodawców cieszyły się nabory w zakresie 

infrastruktury kultury, najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się nabory dot. systemów 

informacji kulturalnej.  
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Szczegółowe informacje dot. przeprowadzonych konkursów znajdują się w załączniku nr XI 

do niniejszego Sprawozdania. 

 

 

Rysunek 105 Ogłoszone i planowane do ogłoszenia konkursy w ramach Priorytetu IV 

W ramach przedmiotowego Priorytetu wdrażane są następujące działania: 

4.1 Infrastruktura kultury 

Celem działania jest zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego. Alokacja 

EFRR na działanie 4.1 wynosi 43 211 355 EUR (171 333 023 PLN), z czego 8 763 136 EUR 

przeznaczono na realizację projektu kluczowego a 9 581 240 EUR na realizację projektów 

w ramach PRS.  

W ramach działania odbyły się dwa z zaplanowanych dwóch konkursów: 

 4 lipca 2008 – 4 września 2008, 

 25 lutego 2009 (do trzykrotnego przekroczenia alokacji) 

Dotychczas podpisano w ramach działania 56 umów o wartości dofinansowania EFRR 

39 823 819,84 EUR (157 901 446 PLN) co stanowi 92% alokacji. Zakończono realizację 

8 projektów. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania 

wyniosła 51 745 680,49 EUR (205 171 623 PLN), co daje średni faktyczny poziom 

dofinansowania 77% i  średnią wartość całkowitą projektu 924 030,2 EUR (3 663 779 PLN). 
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Szczegółowe informacje dot. postępów wdrażania projektów w ramach PRS znajdują się 

w pkt. 2.1.6.2 Sprawozdania. 

W ramach działania realizowany jest jeden projekt kluczowy Kompleksowa restauracja 

zabudowań klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze. Głównym celem projektu jest 

zachowanie dla przyszłych pokoleń, zarówno regionalnego jak i światowego, dziedzictwa 

kulturowego poprzez renowację i remont zabudowań klasztornych, budynku Bazyliki pod 

wezwaniem Krzyża Świętego i narodzenia Matki Bożej oraz kurtyny północnej klasztoru 

Ojców Paulinów na Jasnej Górze. Kompleksowa restauracja zabudowań klasztoru przyczyni 

się również do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu oraz wpłynie pośrednio 

na pobudzenie rozwoju gospodarczego regionu. Planowany termin realizacji projektu 

to 2007-2012 roku. Orientacyjny koszt całkowity realizacji projektu to 16,25 mln EUR, 

w tym maksymalne dofinansowanie to 10 mln EUR. W 2009 roku podpisano umowy 

o dofinansowanie dla trzech podprojektów realizowanych w ramach przedmiotowego 

projektu. Do końca 2010 roku wypłacono beneficjentowi 5 169 604,46 EUR. Pod koniec 

2010 roku beneficjent złożył wniosek o płatność końcową, który zostanie zatwierdzony 

w kolejnym okresie sprawozdawczym. Zakończenie rzeczowe projektu nastąpiło 30 września 

2010 roku, a zakończenie finansowe realizacji projektu 15 października 2010 r.  

4.2 Systemy informacji kulturalnej 

Celem działania jest zwiększenie dostępu do informacji o zasobach i wydarzeniach 

kulturalnych w regionie. Alokacja EFRR na działanie 4.2 wynosi 5 532 795 EUR (21 937 532 

PLN). W ramach działania odbyły się dwa z dwóch zaplanowanych konkursów: 

 5 grudnia 2008 – 5 lutego 2009 

 8 stycznia 2010 - 8 marca 2010 

Dotychczas podpisano 17 umów o wartości dofinansowania EFRR 3 760 400,15 EUR 

(14 909 987 PLN) co stanowi 68% alokacji. Nie zakończono realizacji ani jednego  projektu. 

Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 

4 526 299,37 EUR (17 946 777 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 83% 

i  średnią wartość całkowitą projektu 266 252,89 EUR (1 055 693 PLN). 

4.3 Promocja kultury 

Celem działania jest wzrost rozpoznawalności oferty kulturalnej regionu. Alokacja EFRR 

na działanie 4.3 wynosi 4 530 000 EUR 17 961 450 PLN (4 530 000 EUR). W ramach 

działania odbyły się trzy zaplanowane konkursy: 

 4 marca 2008 - 5 maja 2008 

 6 marca 2009 - 6 maja 2009 

 5 marca 2010 - 5 maja 2010 

Dotychczas podpisano 29 umów o wartości dofinansowania EFRR 3 100 442,15 EUR 

(12 293 253 PLN) co stanowi 68% alokacji. Zakończono realizację 4 projektów. Wartość 
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całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 3 962 704,73 

EUR (15 712 124 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 78% i  średnią 

wartość całkowitą projektu 136 644,90 EUR (541 797 PLN). 

Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu IV w podziale na beneficjentów 

Najaktywniejszymi beneficjentami w ramach przedmiotowego Priorytetu są jednostki 

samorządu terytorialnego, drugim z kolei są kościoły i związki wyznaniowe. Średnie 

dofinansowanie do projektu realizowanego przez JST to 360 tyś EUR, a przez 

kościoły/związki wyznaniowe 1 mln EUR. Wysoki poziom dofinansowania dla 

kościołów/związków wyznaniowych związany jest z faktem, iż beneficjent realizujący projekt 

kluczowy tj. Klasztor Ojców Paulinów Jasna Góra wpisuje się w ten typ beneficjantów. 

Nie biorąc pod uwagę projektu kluczowego średnie dofinansowanie to 538 tyś EUR. 

 

 
  

Rysunek 106 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu IV w podziale na beneficjentów 

 

Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu IV w podziale na obszary 

Większość projektów realizowanych w ramach Priorytetu, realizowana była na obszarach 

miejskich. W województwie śląskim znaczące obiekty kultury znajdują się w miastach. 

Na obszarach wiejskich obiekty kultury to przede wszystkim domy/ośrodki kultury, które 

mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców danej gminy, poprzez rozszerzenie 

możliwości spędzania wolnego czasu. 
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Rysunek 107 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu IV w podziale na obszary 

Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu IV w podziale na powiaty 

Województwo śląskie jest ważnym ośrodkiem kultury w Polsce. Wyrazem tego jest bogata 

i zróżnicowana baza instytucji i organizacji kulturalnych. Jednocześnie województwo 

charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem terytorialnym i demograficznym, a także 

nierównomiernym rozmieszczeniem profesjonalnych instytucji kultury - zakres oferty 

kulturalnej jest szczególnie bogaty w subregionie środkowym województwa oraz w dużych 

ośrodkach miejskich.  

Realizacja projektów w podziale na powiaty pokazuje, że najwięcej projektów biorąc pod 

uwagę liczbę zostało zrealizowanych w powiatach tarnogórskim (subregion centralny) 

i raciborskim (subregion zachodni). Biorąc pod uwagę wartość otrzymanego dofinansowania 

zdecydowanym liderem jest Miasto Częstochowa (subregion północny) dofinansowanie 

ok. 10 mln EUR, m.in. w związku z faktem, iż realizowany jest na terenie Częstochowy 

projekt kluczowy w ramach przedmiotowego Priorytetu.  

Ogólnie projekty w zakresie kultury są projektami małymi wartościowo. Średnia wartość 

ogółem projektu to 590 tyś. EUR, związane jest to z faktem, iż beneficjenci realizują oprócz 

projektów kosztownych infrastrukturalnych także projekty dot. promocji kultury, których 

koszt jest zdecydowanie niższy. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Rysunek 108 Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu IV w podziale na powiaty 
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Rysunek 109 Wartość dofinansowania realizowanych projektów w ramach Priorytetu IV w podziale na powiaty
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Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu IV w podziale na typ projektu 

W ramach Priorytetu IV najwięcej projektów realizowanych jest w ramach działania 4.1 i dot. 

budowy, przebudowy infrastruktury kulturalnej oraz rewitalizacji zabytkowych obiektów 

na cele kulturalne. W ramach ww. działania beneficjenci nie byli zainteresowani realizacją  

projektów związanych z rewitalizacją publicznych obiektów poprzemysłowych. Typ projektu 

7 związany z usuwaniem barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych realizowany 

był w połączeniu innymi typami. W ramach działania 4.2 zainteresowanie ze strony 

beneficjentów jest na średnim poziomie. Z działania 4.3 najchętniej beneficjenci organizują 

wydarzenia kulturalne mające wpływ na wzrost znaczenia kultury jako czynnika 

stymulującego rozwój społeczno – gospodarczy. 

Tabela 18 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu IV w podziale na typy projektów 

Typy projektów Liczba 

Wartość w 

EUR 

Działanie 4.1. Infrastruktura kultury 

1. Rewitalizacja, konserwacja, renowacja, rewaloryzacja, remont, 

przebudowa, adaptacja historycznych i zabytkowych obiektów wraz 

z ich otoczeniem na cele kulturalne. 

18 22 509 904,88 

2. Rewitalizacja, konserwacja, renowacja, rewaloryzacja, remont, 

przebudowa, adaptacja publicznych obiektów poprzemysłowych 

wraz z ich otoczeniem oraz ich przystosowanie na cele kulturalne. 

0 0,00 

3. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), 

przebudowa, remont, a także niezbędne wyposażenie publicznej 

infrastruktury kulturalnej. 

17 5 907 684,91 

4. Zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek 

zagrożeń, 
1 840 948,39 

5. Tworzenie i rozwój szlaków dziedzictwa kulturowego. 0 0,00 

6. Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego pod warunkiem 

powszechnego ich udostępnienia. 
2 93 393,27 

7. Usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych 

w istniejących obiektach kultury. 
0 0,00 

Projekty realizujące typ projektu 1 i 3 1 961 569,40 

Projekty realizujące typ projektu 1 i 4 2 1 691 290,42 

Projekty realizujące typ projektu 1 i 7 9 5 006 225,94 
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Projekty realizujące typ projektu 3 i 7 6 2 812 431,84 

Działanie 4.2. Systemy informacji kulturalnej 

1. Tworzenie i rozwój sieci punktów informacji kulturalnej (w tym 

także przygotowanie i dystrybucja nieodpłatnych publikacji 

służących informacji kulturalnej, tylko jako element większego 

projektu). 

0 0,00 

2. Tworzenie i rozwój systemów e-informacji kulturalnej. 9 2 514 201,99 

3. Tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i obiektów 

atrakcyjnych kulturowo. 
3 379 602,71 

Projekty realizujące typ projektu 1 i 2 3 783 568,20 

Projekty realizujące typ projektu 1 i 2,3 1 33 179,48 

Projekty realizujące typ projektu 1 i 3 1 49 143,08 

Działanie 4.3. Promocja kultury 

1. Organizacja wydarzeń kulturalnych, mających wpływ na wzrost 

znaczenia kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno – 

gospodarczy. 

21 2 372 945,31 

2. Kampanie promocyjne w kraju i za granicą, których celem jest 

promocja kultury regionu, w tym udział w wystawach i imprezach 

kulturalnych. 

2 168 588,44 

3. Przygotowanie programów rozwoju i/ lub promocji lokalnych i 

regionalnych produktów kulturowych, w tym przede wszystkim 

wykonanie analiz. 

1 98,162,67 

Projekty realizujące typ projektu 1 i 2 4 351 274,24 

Projekty realizujące typ projektu 1 i 3 1 107 979,64 

 

Analiza wskaźnikowa  

W załącznik IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki 

produktu i rezultatu dla Priorytetu IV, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. 

Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec 2010 roku oparte 

na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 

2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowana wartość na podstawie podpisanych 

umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego Priorytetu 

w podziale na działania i poddziałania. 
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W ramach przedmiotowego Priorytetu poziom realizacji wskaźników na koniec 2010 roku był 

na niskim poziomie. Nie jest to jednak niepokojące zjawisko, gdyż wg prognozowanej 

realizacji osiągnięcie wartości docelowej jest jedynie opóźnione w czasie. Jedynym 

wskaźnikiem, którego realizacja może być niższa od zakładanej docelowej dla roku 2015 

to wskaźnik: Liczba projektów dot. infrastruktury kultury. Na taką sytuację składa się kilka 

czynników, jednym z najważniejszych to wartość projektu w odniesieniu do alokacji 

na działanie/konkurs, która nie pozwala na zrealizowanie większej liczby projektów przy 

wyższej ich wartości, na co IZ RPO WSL nie ma wpływu.  

Przy zakładaniu wartości docelowej IZ RPO WSL nie mogła dokładnie przewidzieć czy 

beneficjenci będą realizować dużo projektów o niskiej wartości czy odwrotnie jak ma to 

miejsce obecnie. Dodatkowo wskaźnik dot. tylko projektów infrastrukturalnych, a w ramach 

przedmiotowego Priorytetu realizowane są także projekty dot. promocji kultury, które także 

wpływają na wzrost konkurencyjności regionu.  

Podsumowując nie osiągnięcie wskaźnika liczba projektów przy osiągnięciu pozostałych 

merytorycznych wskaźników, pokazuje że beneficjenci realizowali inwestycje kompleksowe, 

których efekty będą widoczne w regionie i przyczynią się do zmiany jego wizerunku wśród 

pozostałych regionów kraju oraz poza jego granicami. 

Realizacja wskaźnika Liczba budynków kultury poddanych modernizacji wpływa na słaby 

stan techniczny obiektów kultury, który został zdefiniowany jako słaba strona w regionie 

w analizie SWOT. Jego realizacja idzie w dobrym kierunku, już teraz osiągając wartość 

szacunkowej realizacji na poziomie ponad 90% wartości docelowej. 

W ramach Priorytetu IV nie są realizowane wskaźniki Komisji Europejskiej (Core Indicators). 

Poniżej na wykresach przedstawiono % osiągniętej i szacowanej do osiągnięcia wartości 

docelowej określonej dla 2015 roku dla wybranych wskaźników Priorytetu IV. Szacowana 

realizacja oparta została na danych zawartych przez beneficjentów w umowach 

o dofinansowanie. Pomimo, iż na koniec okresu sprawozdawczego poziom realizacji 

wskaźników jest bardzo niski, na podstawie szacowanej realizacji można wnioskować że dla 

niektórych wskaźników to tylko kwestia czasu.  
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Rysunek 110 Realizacja wartości docelowej wskaźników produktu Priorytetu IV 

 

Rysunek 111 Realizacja wartości docelowej wskaźników rezultatu Priorytetu IV 
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Ocena efektywności wsparcia udzielonego w ramach priorytetu w kontekście realizacji 

celów programu 

W wyniku realizacji projektów w ramach Priorytetu IV w województwie śląskim: 

 przystosowano 7 obiektów infrastruktury kulturalnej na potrzeby 

niepełnosprawnych, 

 zorganizowano 116 wydarzeń kulturalnych wpływających na rozwój społeczno 

– gospodarczy, 

 zmodernizowano 9 budynków infrastruktury kulturalnej, 

 zaadaptowano 3 obiekty dziedzictwa kulturowego na cele kulturalne. 

Każdy realizowany projekt w ramach przedmiotowego Priorytetu wpisywał się 

w przynajmniej jeden z kierunków działań założonych w Strategii Województwa Śląskiego.  

Celem Priorytetu jest wzrost znaczenia kultury jako czynnika społeczno – gospodarczego. 

Funkcjonowanie kultury zależy nie tylko od stanu liczebności instytucji, organizacji i innych 

podmiotów świadczących usługi w tym zakresie, ale również od ich aktywności, a zatem 

od ilości i jakości oferty kulturalnej. Uczestnictwo w kulturze nie należy do tzw. potrzeb 

pierwszego rzędu, takich, których zaspokojenie jest konieczne dla zachowania życia. Chcąc 

być konkurencyjnym zarówno jako region i metropolia, należy rozwijać ofertę kulturalną nie 

tylko o zasięgu krajowym, ale także międzynarodowym, co przyczyni się także do zmiany 

wizerunku i promocji regionu.  

W ramach RPO WSL do realizacji przewidziano projekty z zakresu infrastruktury, systemu 

informacji kulturalnej oraz promocji kultury. 

Największym zainteresowaniem w ramach Priorytetu cieszyły się projekty dot. budowy, 

przebudowy infrastruktury kulturalnej oraz rewitalizacji zabytkowych obiektów na cele 

kulturalne czyli tzw. działania „twarde” infrastrukturalne. Pomimo, że są to projekty 

infrastrukturalne o ich ostatecznym powodzeniu decyduje również to czy dana instytucja jest 

w stanie wykorzystać powstałą bazę lokalową, czy dzięki niej podejmie wysokiej jakości 

kreatywne działania „miękkie”, tworząc ciekawą ofertę programową. Wiedza na ten temat 

możliwa będzie do uzyskania najwcześniej po zakończeniu realizacji projektu, a w związku z 

faktem iż większość projektów zakończona została w 2010 roku dane zostaną przedstawione 

w kolejnych sprawozdaniach. 

W ramach Priorytetu realizowane były w większości projekty, które służyły integracji 

społeczności lokalnej/subregionalnej jako potrzebne miejsce spędzania wolnego czasu 

i rekreacji, uwypuklały i odnawiały już istniejący wizerunek gmin czy miasta. Projekty 

doskonale wpisujące się w oczekiwania i potrzeby społeczne, przede wszystkim społeczności 

lokalnej/subregionalnej. Infrastruktura stopnia podstawowego jest bowiem podstawą 

realizacji, na dobrym poziomie, działalności programowej gminnych instytucji kultury, sportu 

i rekreacji, pomagającej społeczności lokalnej w zdobywaniu kompetencji społecznych 

i kulturowych, niezbędnych nie tylko w konsumpcji dóbr i usług kultury, ale także 

do ogólnego funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie i na rynku pracy. 
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W ramach Priorytetu nie brakowało także projektów, których realizacja ma oddziaływanie 

szersze niż lokalne/subregionalne i przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej 

i turystycznej regionu. 

W ramach RPO WSL beneficjenci realizowali także projekty związane z promocją kultury, 

gdyż duża ilość i różnorodność imprez i wydarzeń w województwie (od instytucji i imprez 

najbardziej masowych, do wydarzeń o charakterze ekskluzywnym i selektywnym), pozwala 

na uczestnictwo w kulturze szerokiej i zróżnicowanej publiczności. 

 

Przykłady projektów realizowanych w ramach Priorytetu IV 

Tytuł projektu: Adaptacja budynku biblioteki 

Donnersmarcków dla potrzeb Filharmonii Zabrzańskiej 

Poddziałanie: 4.1 Infrastruktura kulturalna 

Beneficjent: Zabrze 

Kwota wnioskowana: 2 030 261,70 EUR  

Całkowity koszt projektu: 1 462 420,67 EUR  

Opis projektu: Projekt polegał na remoncie i adaptacji 

zabytkowego budynku dawnej biblioteki na potrzeby Filharmonii Zabrzańskiej oraz zakupie 

sprzętu komputerowego i wyposażenia budynku nierozerwalnie związanych z realizowaną 

inwestycją. Realizacja inwestycji ma szczególne znaczenie dla poprawy warunków 

funkcjonowania Filharmonii Zabrzańskiej, instytucji z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, 

która mieściła się w obiekcie, gdzie nie ma sali koncertowej. Obiekt dawnej biblioteki 

Donnersmarcków wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków i został objęty ścisłą strefą 

ochrony konserwatorskiej, był nieużytkowany i nieeksploatowany. Wyremontowany, 

zaadaptowany i wyposażony budynek będzie pełnił kompleksowo funkcje siedziby 

Filharmonii. Orkiestra Filharmonii Zabrzańskiej bierze udział w licznych festiwalach w kraju 

i za granicą. Istotnym elementem działalności Filharmonii jest również działalność 

edukacyjna.  Ponadto celem projektu jest zwiększenie stopnia wykorzystania potencjału 

kulturowego miasta Zabrze. Atrakcyjna i rozpoznawalna oferta kulturalna jest jedną z form 

aktywizacji społeczeństwa i poprawy warunków życia w mieście. 

 

Analiza wkładu Priorytetu IV w realizację celów Strategii Lizbońskiej 

Priorytet IV będzie sprzyjał realizacji priorytetu lizbońskiego zakładającego tworzenie 

i rozwój systemów e-informacji kulturalnej. Zgodnie z załącznikiem II Rozporządzenia 

Komisji 1828/2006 priorytet wpisuje się w dwie kategorie interwencji (11,13) mające na celu 

rozwój celów Strategii Lizbońskiej. W ramach Priorytetu IV 9% środków tj. 4 543 571 EUR 

zostało przeznaczonych na realizację celów Strategii Lizbońskiej. Od uruchomienia Programu 

podpisano 11 umów o dofinansowanie z beneficjentami jednak wartościowo były to bardzo 

małe projekty. 

Wartość wkładu wspólnotowego wg kategorii interwencji wpisujących się w cele Strategii 

Lizbońskiej, na podstawie podpisanej umowy z beneficjentem od uruchomienia Programu 

przedstawia poniższa tabela. 
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Niski poziom realizacji projektów w przedmiotowym Priorytecie wpisujących się w kategorie 

lizbońskie, spowodowany jest małym zainteresowaniem beneficjentów w realizacje 

projektów dot. tworzenia i realizacji e- informacji kulturalnej. 

  

 

Tabela 19 Realizacja Priorytetu IV w zakresie kategorii interwencji realizujących cele SL 

kategoria założenia realizacja % 

11 2 188 025 93 393,00 4% 

13 2 355 546 564 667,77 24% 

 

 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Priorytetu IV nie wpisują się w priorytety i działania 

Krajowego Programu Reform na lata 2008-2011. 

Wyniki badań ewaluacyjnych dotyczących wsparcia w ramach Priorytetu IV 

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL przeprowadziła badanie ewaluacyjne Analiza 

wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy 

strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów 

Województwa Śląskiego, którego głównym celem było określenie wpływu projektów 

infrastrukturalnych z zakresu turystyki i kultury zrealizowanych w ramach środków unijnych 

EFRR perspektywy 2004-2006 na rozwój społeczno-gospodarczy gmin i powiatów 

w województwie śląskim. Badanie miało wskazać przyczyny powodzeń lub niepowodzeń 

analizowanych projektów, biorąc pod uwagę ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy 

oraz typy projektów, które w największym stopniu przyczyniają się do poprawy sytuacji 

społeczno-gospodarczej gminy/powiatu, i których wspieranie w przyszłości jest uzasadnione 

ze względu na najbardziej skuteczne wydatkowanie środków unijnych. Efektem badania 

są rekomendacje, które zostaną wykorzystane podczas tworzenia założeń programu 

w kolejnej perspektywie finansowej. 

 

Wkład Priorytetu w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn zostały przedstawione 

w pkt. 2.2.1 niniejszego Sprawozdania. 

W ramach przedmiotowego Priorytetu nie przewidziano możliwości skorzystania z cross – 

financingu.  

IZ RPO WSL nie planuje żadnych zmian alokacji środków w Priorytecie. 

 

Realizacja ewentualnych zaleceń i rekomendacji KE odnoszące się do osi Priorytetowej: 

 analiza koncentruje się wokół celu/celów Priorytetu IV, 
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 zaprezentowanie rozkładu projektów w podziale na beneficjentów, obszary, typy 

projektów, 

 

Rekomendacje IZ odnośnie do dalszego przebiegu realizacji Priorytetu: 

 wykorzystanie w większym stopniu ewaluacji do bieżącego monitorowania efektów 

Priorytetu IV, 

 upowszechnianie dobrych i złych praktyk m.in. na szkoleniach dla beneficjentów, 

 upowszechnianie dobrych praktyk wśród projektów realizowanych w obecnej 

perspektywie programowania, 

 zwiększenie kontaktów z beneficjentami. 

3.4.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami 

zaradczymi 

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego 

priorytetu RPO WSL. 

 

3.5 Priorytet V – Środowisko 

3.5.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów 

Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu 

W załączniku nr IV zostały przedstawione wskaźniki programowe Priorytetu. 

Analiza jakościowa 

Celem głównym Priorytetu V jest ochrona oraz poprawa jakości środowiska. W ramach 

priorytetu wspierane są działania w zakresie rozwoju infrastruktury wodno – ściekowej, 

gospodarki odpadami, poprawy jakości powietrza i wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii, zarządzania środowiskiem i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

Realizacji priorytetu służyć mają pięć działań: 

 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa 

 5.2 Gospodarka odpadami 

 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii 

 5.4 Zarządzanie środowiskiem 

 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze 

Na realizację Priorytetu V alokowano 180 678 600 EUR (716 390 649 PLN) pochodzących 

z EFRR, co stanowi 10,5% wartości Programu. 
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Zbiorcza informacja nt. postępu wdrażania przedmiotowego Priorytetu  

Według stanu na koniec grudnia 2010 roku w ramach Priorytetu V do realizacji zatwierdzono 

133 wnioski na łączną wartość dofinansowania ogółem
27

 161 mln EUR przy czym podpisano 

umowy/wydano decyzje dla 104 projektów o wartości dofinansowania z UE 119 mln EUR 

(66% alokacji na Priorytet).  

We wnioskach o płatność beneficjenci wykazali poniesione 27 mln EUR wydatków (wartość 

odpowiadająca dofinansowaniu UE), co stanowi 15% alokacji. Różnice pomiędzy ilością 

umów a wniosków o dofinansowanie związana jest z faktem, że jeden beneficjent składa kilka 

wniosków o płatność, także wnioski z wypełnioną tylko częścią sprawozdawczą. 

Środki zatwierdzone przez IC to 22 mln EUR, co stanowi 12% alokacji przeznaczonej 

na Priorytet.  

 

Rysunek 112 Realizacja Priorytetu V od uruchomienia Programu 

W okresie sprawozdawczym wartość dofinansowania ogółem
1
 zatwierdzonych wniosków 

wzrosła o 63 mln EUR.  

W okresie sprawozdawczym zakontraktowano 89 mln EUR, co stanowi 75% z wszystkich 

zakontraktowanych środków w ramach Priorytetu. Różnice pomiędzy ilością umów a 

wniosków o płatność związana jest z faktem, że jeden beneficjent składa kilka wniosków o 

płatność, także wnioski z wypełnioną tylko częścią sprawozdawczą. 

W okresie sprawozdawczym w deklaracjach IC zatwierdziła 19 mln EUR. 

 

                                                 
27

 tzn. środki UE + dofinansowanie z budżetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej   
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Rysunek 113 Realizacja Priorytetu V w okresie sprawozdawczym 

W ramach Priorytetu V występują trzy procedury oceny i wyboru projektów: konkursowa 

PRS i projekty kluczowe. 

Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano znaczący wzrost w procedurze konkursowej 

jak i PRS. W ramach PRS spowodowane to było koniecznością złożenia do końca 2009 roku 

wszystkich wniosków o dofinansowanie, a w związku z faktem, iż większość beneficjentów 

czekała do ostatniego momentu w roku 2010 następowało podpisywanie umów 

o dofinansowanie. 

Poziom kontraktacji w ramach procedury konkursowej jest na średnim poziomie w związku 

z faktem, iż zaplanowany jest jeszcze jeden konkurs do ogłoszenia w 2011 roku. 

W ramach projektu kluczowego w II połowie 2010 roku zostały podpisane umowy 

o dofinansowanie z wszystkimi podprojektami, ale nie wypłacono żadnych środków 

beneficjentowi. 
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Rysunek 114 Postęp wdrażania Priorytetu V w podziale na ścieżki wyboru projektów 

Syntetyczna informacja nt. ogłoszonych konkursów w przedmiotowym Priorytecie w okresie 

sprawozdawczym i od uruchomienia Programu oraz planowanych do ogłoszenia przedstawia 

poniższy Rys. W ramach Priorytetu V został do ogłoszenia jeszcze jeden nabór w 2011 roku. 

Największym zainteresowaniem wnioskodawców cieszyły się nabory dot. projektów 

związanych z termomodernizacją.  

Szczegółowe informacje dot. przeprowadzonych konkursów znajdują się w załączniku nr XI 

do niniejszego Sprawozdania. 
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Rysunek 115 Ogłoszone i planowane do ogłoszenia nabory w ramach Priorytetu V 

W ramach przedmiotowego Priorytetu wdrażane są następujące działania: 

5.1 Gospodarka wodno-ściekowa 

Celem Działania jest poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Alokacja EFRR 

na działanie 5.1 wynosi 89 717 712 EUR (355 730 728 PLN), z czego 20 mln EUR 

przeznaczono na projekt kluczowy i 7 mln EUR na PRS. W ramach działania odbyły się dwa 

z zaplanowanych dwóch konkursów: 

 29 grudnia 2007 – 3 marca 2008 

 6 lutego 2009 - 6 kwietnia 2009 

Dotychczas podpisano 26 umów o wartości dofinansowania EFRR 72 031 128 EUR (285 

603 421 PLN) co stanowi 80% alokacji. Zakończono realizację 2 projektów. Wartość 

całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 92 694 868 

EUR (367 535 151 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 78% i  średnią 

wartość całkowitą projektu 3 565 187 EUR (14 135 967 PLN). 

Szczegółowe informacje dot. postępów wdrażania projektów w ramach PRS znajdują się 

w pkt. 2.1.6.2 Sprawozdania. 

W ramach działania realizowany jest jeden projekt kluczowy Infrastruktura okołolotniskowa 

Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Projekt poprzez budowę 

systemu kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków, ma na celu: uatrakcyjnienie terenów 

okołolotniskowych Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice i okolic Zalewu 
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Przeczycko -Siewierskiego oraz ochronę zbiorników wód podziemnych i lokalnych ujęć 

wody pitnej poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej. Orientacyjny całkowity koszt 

projektu to 23,53 mln EUR, w tym maksymalne dofinansowanie to 20 mln EUR. Planowany 

termin realizacji projektu to 2009-2013. Projekt przeszedł pozytywnie wstępną ocenę 

formalną i merytoryczno-techniczną. W lipcu 2008r. podpisano z Beneficjentem umowę 

ramową. Projekt składa się z 4 podprojektów, wszystkie zostały wybrane do dofinansowania 

i w okresie sprawozdawczym zostały podpisane wszystkie umowy o dofinansowanie 

z beneficjentami. Do końca okresu sprawozdawczego nie wypłacono żadnych środków 

beneficjentom. 

5.2 Gospodarka odpadami 

Celem działania jest ograniczenie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych 

w środowisku. Alokacja EFRR na działanie 5.2 wynosi 32 400 888 EUR (128 469 521 PLN), 

z czego 17 092 177 EUR zostało przeznaczonych na realizację PRS. 

 W ramach działania odbył się jeden zaplanowany konkurs: 

 7 lipca 2009 - 7 września 2009  

Dotychczas podpisano 39 umów o wartości dofinansowania EFRR 27 914 342,58 EUR (110 

680 368 PLN) co stanowi 86% alokacji. Zakończono realizację 2 projektów. Wartość 

całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 40 078 515,07 

EUR (158 911 312 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 70% i  średnią 

wartość całkowitą projektu 1 027 654,23 EUR (4 074 649 PLN). 

5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii 

Celem działania jest poprawa jakości powietrza. Alokacja EFRR na działanie 5.3 wynosi 

44 060 000 EUR (174 697 900 PLN), z czego 12 847 281 EUR zostało przeznaczonych na 

realizację PRS. W ramach działania odbył się jeden z dwóch zaplanowanych konkursów: 

 5 marca 2010 - 5 maja 2010 

Kolejny planowany jest na: 

 6 kwietnia 2011 - 6 czerwca 2011 

Dotychczas podpisano 28 umów o wartości dofinansowania EFRR 14 426 823,83 EUR 

(57 202 357 PLN) co stanowi 33% alokacji. Zakończono realizację 7 projektów. Wartość 

całkowita projektów dla których podpisano umowy o dofinansowanie wyniosła 23 304 832,72 

EUR (92 403 662 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 62% i  średnią 

wartość całkowitą projektu 832 315,51 EUR (3 300 131 PLN). 
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5.4 Zarządzanie środowiskiem 

Celem działania jest doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem. Alokacja EFRR 

na działanie 5.4 wynosi 9 000 000 EUR (35 685 000 PLN). W ramach działania odbył się 

jeden konkurs a drugi jest w trakcie: 

 5 grudnia 2008 – 5 lutego 2009 

 8 listopada 2010 - 10 stycznia 2011 

Dotychczas podpisano 8 umów o wartości dofinansowania EFRR 2 369 193,31 EUR 

(9 393 851 PLN) co stanowi 26% alokacji. Nie zakończono realizacji żadnego projektu. 

Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 

2 865 455,28 EUR (11 361 530 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 83% 

i  średnią wartość całkowitą projektu 358 181,85 EUR (1 420 191 PLN). 

5.5 Dziedzictwo przyrodnicze 

Celem Działania jest ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie postaw 

ekologicznych społeczeństwa. Alokacja EFRR na działanie 5.5 wynosi 5 500 000 EUR (21 

807 500 PLN). W ramach działania odbył się jeden a w trakcie jest drugi z dwóch 

zaplanowanych konkursów: 

 5 września 2008 – 5 listopada 2008 

 8 listopada 2010 - 10 stycznia 2011 

Dotychczas podpisano 3 umowy o wartości dofinansowania EFRR 1 889 513,65 EUR 

(7 491 922 PLN) co stanowi 34% alokacji. Nie zakończono realizacji żadnego projektu. 

Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 

2 571 098,56 EUR (10 194 406 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 73% 

i  średnią wartość całkowitą projektu 857 032,79 EUR (3 398 135 PLN). 

Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu V w podziale na beneficjentów 

Najbardziej aktywnymi beneficjentami w ramach przedmiotowego Priorytetu są JST, 

a w szczególności gminy, które aplikowały o środki w przedmiotowym Priorytecie w 88%.  

Główną przyczyną ww. sytuacji jest fakt, iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb lokalnych 

społeczności w zakresie utrzymanie czystości i porządku, usuwanie ścieków, 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych przedmiotowym należy do zadań własnych gmin.  
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Rysunek 116 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu V w podziale na beneficjentów 

Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu V w podziale na obszary 

W ramach Priorytetu najwięcej projektów pod względem liczbowym zrealizowano 

na obszarze miejskich, a pod względem wartościowym na obszarze wiejskim.  

Na obszarach wiejskich 46% projektów dotyczyło infrastruktury wodno – ściekowej, która 

przyczyni się do wzrostu gospodarczego regionu przy równoczesnym zachowaniu i poprawie 

stanu  środowiska. Na obszarach miejskich 52% projektów dotyczyła  gospodarki odpadami. 

W zakresie środowiskowym a w szczególności w obszarze wodno –ściekowym występują 

duże różnice pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskim. Stąd duża liczba projektów w tego 

zakresu realizowana na obszarach wiejskich. 

Proporcjonalnie w obszarach rozłożyła się liczba projektów w zakresie poprawy jakości 

powietrza.  
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Rysunek 117 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu V w podziale na obszary 

 

Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu V w podziale na powiaty 

 

W ramach przedmiotowego Priorytetu ponad połowa projektów zrealizowana została 

w subregionie centralnym. Najwięcej projektów pod względem liczby zrealizowano 

w powiecie myszkowskim i będzińskim, a pod względem wartościowym w powiecie 

zawierciańskim.  

 

Średnio powiaty grodzkie realizowały po dwa projekty, a powiaty ziemskie realizowały po 

5 projektów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



255 

 

  
Rysunek 118 Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu V w podziale na powiaty 
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Rysunek 119 Wartość dofinansowania realizowanych projektów w ramach Priorytetu V w podziale na powiaty 
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Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu V w podziale na typ projektu 

W ramach przedmiotowego Priorytetu najwięcej projektów beneficjenci zrealizowali 

w zakresie termomodernizacji, które miały na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia 

energii cieplnej w danym obiekcie budowlanym. Duże zainteresowanie beneficjenci 

przejawiali także budową sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych. Do końca okresu 

sprawozdawczego beneficjenci nie byli zainteresowani realizacją projektów dot. budowy 

infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – 

a dokładnie z energii z biomasy i pozostałych. Niewielkie zainteresowanie beneficjenci 

przejawiali budową infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii pochodzącej 

ze źródeł odnawialnych – energia słoneczna.  

 

Tabela 20 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu V w podziale na typ projektu 

Typy projektów Liczba Wartość EUR 

 

Działanie 5.1. Gospodarka wodno- ściekowa 

 

1. Budowa sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz 

budowa sieci kanalizacji deszczowej, o ile przyczyni się do 

wdrożenia dyrektywy 91/271/EWG 

15 44 331 289,40 

2. Budowa (w tym rozbudowa) i modernizacja oczyszczalni 

ścieków komunalnych. 
2 4 222 420,09 

3. Budowa (w tym rozbudowa) i modernizacja elementów 

systemów zaopatrzenia w wodę. 
1 573 235,80 

Projekty realizujące typ projektu 1 i 2  5 17 063 439,36 

Projekty realizujące typ projektu 1 i 2,3 1 2 696 373,86 

Projekty realizujące typ projektu 1 i 3 2 3 151 457,43 

 

Działanie 5.2. Gospodarka odpadami 

1. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wraz z akcją 

promocyjno-edukacyjną. 
5 3 317 991,91 

2. Budowa i rozwój zakładów odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów (za wyjątkiem składowisk odpadów). 
13 15 668 515,93 

3. Kompleksowe oczyszczanie terenu z odpadów zawierających 

azbest, a także usuwanie azbestu z budynków użyteczności 

publicznej wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania 

odpadów 

5 1 490 878,53 
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4. Rekultywacja obszarów zdegradowanych oraz likwidacja 

składowisk odpadów, w tym dzikich wysypisk na cele 

przyrodnicze. 

16 6 867 846,88 

Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii 

1. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa), przebudowa i remont 

elementów systemów ciepłowniczych (z likwidacją systemów 

indywidualnych), a także wyposażenie systemów ciepłowniczych 

w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i 

gazowych do powietrza. 

2 3 973 592,71 

2. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej, w szczególności ograniczenie „niskiej emisji 
19 5 298 400,69 

3. Budowa infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu 

energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – energia słoneczna. 
2 989 518,95 

4. Budowa infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu 

energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – energia z biomasy. 
0 0,00 

5. Budowa infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu 

energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – pozostałe (np. 

energetyka geotermalna, biogaz, energetyka wodna). 

0 0,00 

Projekty realizujące typ projektu 2,3 5 4 028 068,89 

Działanie 5.4. Zarządzanie środowiskiem 

1. Tworzenie i rozwój regionalnych systemów informacji i baz 

danych dotyczących stanu środowiska, pod warunkiem 

powszechnego do nich dostępu. 

2 957 439,14 

2. Tworzenie map akustycznych dla obszarów określonych w 

ustawie Prawo ochrony środowiska. 
5 1 129 028,95 

3. Tworzenie map zalewowych dla obszarów określonych w 

ustawie Prawo wodne. 
1 282 725,22 

 

Działanie 5.5. Dziedzictwo przyrodnicze 

1. Budowa niezbędnej infrastruktury dla przywracania i 

utrzymania właściwego stanu siedlisk przyrodniczych oraz 

remont i rozbudowa ośrodków rehabilitacji zwierząt, wraz z 

kampaniami promocyjno-edukacyjnymi. 

1 66 746,58 

2. Budowa i remont małej infrastruktury służącej ochronie 

obszarów przyrodniczych na terenach objętych ochroną prawną, 

wraz z kampaniami promocyjno-edukacyjnymi. 

1 1 358 512,54 

3. Rozbudowa i doposażenie ośrodków prowadzących działalność 

w zakresie edukacji ekologicznej o znaczeniu ponadlokalnym, 

wraz z kampaniami promocyjno-edukacyjnymi. 

0 0,00 

4. Przywracanie drożności korytarzy ekologicznych, wraz z 

kampaniami promocyjno-edukacyjnymi. 

0 0,00 
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Projekty realizujące typ projektu 2,3  1 464 254,30 

 

Analiza wskaźnikowa 

W załącznik IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki 

produktu i rezultatu dla Priorytetu V, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. 

Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec 2010 roku oparte 

na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 

2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowaną wartość na podstawie podpisanych 

umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego Priorytetu 

w podziale na działania i poddziałania. 

Osiągnięcie wartości docelowej nie jest zagrożone dla 5 wskaźników, których wartość 

docelowa dla 2015 roku z pewnością zostanie osiągnięta. Są to wskaźniki :Liczba projektów 

z zakresu gospodarki odpadami, Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń 

Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów, Liczba gatunków 

wyprowadzonych z regionalnego stanu zagrożenia wyginięciem, Liczba osób objętych 

programami kształtowania postaw ekologicznych.  

Dla wskaźników Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Ilość 

osób objętych selektywną zbiórką odpadów istnieje ryzyko nieosiągnięcia wartości docelowej 

ze względu na brak zainteresowania ze strony wnioskodawców. Dla przykładu, w ramach jednego 

naboru, na 14 złożonych projektów, wyłącznie 2 były z zakresu selektywnej zbiórki odpadów. 

Wartość docelowa dla 2015 roku wskaźnika Dodatkowa liczba osób przyłączonych do sieci 

wodociągowej w wyniku realizacji projektów nie zostanie osiągnięta. Powodem zaistniałej 

sytuacji są obowiązujące obostrzenia, które mówią, że sieć wodociągowa może być budowana 

wyłącznie w przypadku budowy lub modernizacji sieci kanalizacyjnej. Istnieje również 

możliwość budowy czy modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę pod warunkiem 

uzupełnienia istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy realizowany projekt 

obejmuje obszar na którym co najmniej 50% planowanych do przyłączenia odbiorców 

posiada przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Realizacji projektów w zakresie środowiskowym pozwala niwelować jest zły stan techniczny 

i niedoinwestowanie infrastruktury ochrony środowiska. Wskaźnikami, które mają 

bezpośrednie przełożenie na kwestie problematyczne województwa śląskiego w zakresie 

środowiska zdefiniowane w analizie SWOT w RPO WSL to Powierzchnia terenów 

zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów, Dodatkowa liczba osób przyłączonych 

do sieci wodociągowej oraz Dodatkowa liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej 

w wyniku realizacji projektów. Ww. wskaźniki wpływają odpowiednio na niski procent 

zrekultywowanych terenów poprzemysłowych, ograniczone zasoby wodne oraz 

nagromadzenie znacznych ilości odpadów komunalnych.  
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W ramach Priorytetu V realizowane są poniższe wskaźniki KE (core indicators): 

1. Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej 

2. Dodatkowa moc produkcji energii ze źródeł odnawialnych 

3. Liczba osób podłączonych do systemu kanalizacji sanitarnej 

4. Liczba osób podłączonych do systemu kanalizacji sanitarnej 

5. Liczba projektów służących poprawie jakości powietrza 

6. Powierzchnia terenów zrekultywowanych 

7. Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń 

Poniżej na wykresach przedstawiono % osiągniętej i szacowanej do osiągnięcia wartości 

docelowej dla 2015 roku dla wskaźników Priorytetu V. Szacowana realizacja oparta została 

na danych zawartych przez beneficjentów w umowach o dofinansowanie.  

 

Rysunek 120 Realizacja wartości docelowej wskaźników produktu Priorytetu V 
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Rysunek 121 Realizacja wartości docelowej wskaźników rezultatu Priorytetu V 

Ocena efektywności wsparcia udzielonego w ramach priorytetu w kontekście realizacji 

celów programu 

W wyniku realizacji projektów w ramach Priorytetu V w województwie śląskim
28

: 

 wymieniono 19 źródeł ciepła/wymienników, 

 wybudowano 5 km sieci kanalizacji sanitarnej (łącznie z przyłączami), 

  wybudowano 10 km sieci wodociągowej, 

 wybudowano 1 przepompownie ścieków. 

Województwo śląskie jest zróżnicowane pod względem fizyczno-geograficznym. 

Eksploatacja najbogatszej w kraju bazy surowców mineralnych i związana z nią działalność 

przemysłu oraz urbanizacja są przyczyną zmian środowiska naturalnego. Obecne wskaźniki 

zanieczyszczeń są przede wszystkim efektem bezwzględnego rozwoju przemysłu w ostatnich 

dziesięcioleciach.  

Pomimo stale zmniejszających się zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, będących 

skutkiem zmian gospodarczych oraz egzekwowania przepisów prawnych, nadal największe 

zagrożenie stanowi górnictwo oraz przemysł paliwowo-energetyczny i metalurgiczny. 

Największym problemem w regionie jest emisja zanieczyszczeń (przekroczenia w pyle 

zawieszonym) i nagromadzenie dużej ilości odpadów. Obecnie – wobec stałego rozwoju 

infrastruktury miast, w tym rozbudowy układów komunikacyjnych oraz rosnącej liczby 

pojazdów – jednym z najważniejszych czynników degradujących środowisko staje się także 

hałas. 

                                                 
28

Efekty z projektów, które złożyły wnioski o płatność końcową 
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Obecnie problemem szczególnej wagi dla województwa śląskiego jest spełnienie standardów 

ekologicznych UE. Dojście do tych wymagań będzie wiązało się przede wszystkim z poprawą 

infrastruktury wodno – ściekowej, zmniejszeniem obciążenia środowiska odpadami oraz 

poprawą efektywności wykorzystania energii i surowców naturalnych.  

Powyższe zagadnienia znajdują odzwierciedlenie w Priorytecie V, który ukierunkowany jest 

na wspieranie działań w zakresie poprawy jakości środowiska.  

W związku z koniecznością wypełnienia zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego 

Polski do UE w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych wielu beneficjantów 

realizowało projekty z zakresu gospodarki wodno ściekowej. W województwie śląskim 

w wielu miejscach infrastruktura wodno – ściekowa jest w  bardzo złym stanie.  

Jednym z rozwiązań mającym przeciwdziałać skutkom antropogenicznego oddziaływania 

na środowisko jest produkcja energii ze źródeł odnawialnych. W państwach UE udział energii 

elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawianych stanowić ma średnio 20%. W województwie 

śląskim inwestycje dot. OZE są w początkowym etapie. Nie do końca znane są możliwości 

jakie można uzyskać dzięki takim inwestycjom. Myśląc o odnawialnych źródłach energii 

bardzo rzadko zauważa się możliwości jakie można znaleźć w tej dziedzinie na wsi, 

w gospodarstwach rolnych, stosując OZE gminy nie tylko mogą pozbyć się wielu problemów, 

ale również uzyskać, dzięki ich zastosowaniu, spore korzyści finansowe.  

W ramach RPO WSL przewidziano inwestycje, które mogą uzyskać wsparcie także w ramach 

odnawialnych źródeł energii, jednak zainteresowanie beneficjentów jest niewielkie. 

W regionie najbardziej popularne inwestycje w tym zakresie do tej pory dotyczyły energii 

słonecznej, widoczne jest to także po projektach, które złożone zostały w ramach RPO WSL. 

Inwestycje związane z pozostałymi OZE są planowane na terenie województwa śląskiego 

m.in. w Zabrzu planowane są inwestycje związane z produkcją zielonej energii wykorzystując 

biogaz otrzymany w procesie rekultywacji miejskiego wysypiska śmieci, który zostanie 

przetworzony na energię elektryczną i do produkcji ciepła. 

Na Śląsku z własnych, źródeł  już korzystamy, m.in. energię elektryczną z metanu 

z powodzeniem od dwóch lat produkuje kopalnia Sośnica – Małoszowy. Jednak gaz 

uzyskiwany z odmetanowania kopalń, jako paliwo kopalne, nie jest zaliczane 

do odnawialnych źródeł energii i kopalnie nie mogą liczyć na unijne dopłaty.  
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Przykład projektu realizowanego w ramach Priorytetu V 

 

Tytuł projektu: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Kuźnia Raciborska 

Beneficjent: Gmina Kuźnia Raciborska 

Całkowita wartość projektu: 3 008 906,33 EUR 

Dofinansowanie: 1 512 973,88 EUR 

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa nowoczesnej 

oczyszczalni ścieków, wykorzystującej do redukcji zanieczyszczeń naturalne procesy tlenowe 

oraz hermetyzację procesów oczyszczania wraz z adaptacją istniejących pomieszczeń 

biurowych pod cele socjalne pracowników oczyszczalni, modernizacją kotłowni i budynku 

socjalnego. Planowana inwestycja obejmuje również budowę budynku administracyjno - 

laboratoryjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  

Beneficjentem projektu jest Gmina Kuźnia Raciborska, a Gminne Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej (podmiot - spółka 

prawa handlowego ze 100% udziałem jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Kuźnia 

Raciborska) jest realizatorem projektu i właścicielem powstałego w wyniku realizacji 

majątku. 

Istniejąca oczyszczalnia ścieków na terenie gminy jest eksploatowana już ponad 50 lat 

i pracuje w przestarzałej technologii oczyszczania ścieków. Przy aktualnym napływie ścieków 

i stopniu wyeksploatowaniu urządzeń oczyszczalnia nie jest w stanie spełnić wymagań 

określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska. Istniejąca nieuporządkowana 

gospodarka wodno – ściekowa stanowi poważne zagrożenie dla stanu środowiska naturalnego 

oraz walorów przyrodniczych gminy, dlatego też gospodarka ściekowa na jej terenie wymaga 

rozwiązania kompleksowego, które gwarantuje uzyskanie efektów ekologicznych. 

Analiza wkładu Priorytetu V w realizację celów Strategii Lizbońskiej 

Osiągnięcie celów Strategii Lizbońskiej wspomagać będą także działania w ramach priorytetu 

V mające na celu wspieranie działań prowadzących do wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii, w tym budowa infrastruktury służącej do przesyłu i produkcji energii pochodzących 

ze źródeł alternatywnych, jak energia słoneczna, energia pochodząca z biomasy i inne. 

W ramach przedmiotowego priorytetu wszystkie działania są podejmowane zgodnie 

z założeniami zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z załącznikiem II Rozporządzenia Komisji 

1828/2006 Priorytet Środowisko wpisuje się w następujące kategorie interwencji 

(11,40,41,42,43) mające wpływ na rozwój założonych celów Strategii Lizbońskiej.  

W ramach priorytetu V 19% środków tj. 34 060 000 EUR zostało przeznaczonych 

na realizację celów Strategii Lizbońskiej. Wartość środków pochodzących z UE wpisujący się 

w cele Strategii Lizbońskiej, na podstawie zakontraktowanych środków od uruchomienia 

programu do końca okresu sprawozdawczego, wynosi 11 493 822,89 EUR, co stanowi 34% 

alokacji przeznaczonej na realizację SL w ramach Priorytetu. Wartość zakontraktowanych 
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środków w podziale na kategorie interwencji przedstawia się następująco: 

 

Tabela 21 Realizacja Priorytetu V w zakresie kategorii interwencji realizujących cele SL 

kategoria założenia realizacja % 

11 5 000 000,00 957 439,14 19% 

40 3 210 000,00 989 518,95 31% 

41 3 210 000,00 0,00 0% 

42 9 640 000,00 0,00 0% 

43 13 000 000,00 9 546 864,77 73% 

 

Brak realizacji w kategoriach 41 i 42 związany jest z brakiem zainteresowania ze strony 

beneficjentów realizacją projektów dot. odnawialnych źródeł energii. W 2011 roku 

przewidziany jest jeszcze jeden konkurs w ww. zakresie.  

 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Priorytetu V tylko dla działania 5.3 Czyste powietrze 

i odnawialne źródła energii wpisują się w priorytet i działanie Krajowego Programu Reform 

na lata 2008-2011: 

 Priorytet Innowacyjna gospodarka – działanie 6 Wykorzystanie innowacyjnych 

rozwiązań w zakresie ochrony środowiska. 

Do końca okresu sprawozdawczego nie zostały przeprowadzone żadne badania ewaluacyjne 

dot. wsparcia w ramach przedmiotowego Priorytetu. 

Wkład Priorytetu w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn zostały przedstawione 

w pkt. 2.2.1 niniejszego Sprawozdania. 

W ramach przedmiotowego Priorytetu istnieje możliwość skorzystania z cross – financingu, 

szczegóły przedstawiono w pkt. 2.6.3 niniejszego Sprawozdania.  

IZ RPO WSL nie planuje żadnych zmian alokacji środków w Priorytecie. 

 

Realizacja ewentualnych zaleceń i rekomendacji KE odnoszące się do osi Priorytetowej: 

 analiza koncentruje się wokół celu/celów Priorytetu V, 

 przedstawiono rozkład projektów w podziale na beneficjentów, obszary, typy 

projektów. 

 

Rekomendacje IZ odnośnie do dalszego przebiegu realizacji Priorytetu: 

 wykorzystanie w większym stopniu ewaluacji do bieżącego monitorowania efektów 

Priorytetu V, 

 upowszechnianie dobrych i złych praktyk m.in. na szkoleniach dla beneficjentów, 

 upowszechnianie dobrych praktyk wśród projektów realizowanych w obecnej 

perspektywie programowania, 
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 zwiększenie kontaktów z beneficjentami. 

3.5.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami 

zaradczymi 

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego 

priorytetu RPO WSL. 

3.6 Priorytet VI – Zrównoważony rozwój miast 

3.6.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów 

Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu 

W załączniku nr IV zostały przedstawione wskaźniki programowe Priorytetu. 

Analiza jakościowa 

Celem głównym przedmiotowego priorytetu jest wzrost konkurencyjności przestrzeni 

miejskiej województwa. W ramach priorytetu wspierane są działania w zakresie wzmacniania 

regionalnych ośrodków wzrostu i rewitalizacji terenów zdegradowanych. 

Realizacji priorytetu służyć mają dwa działania: 

 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu, 

 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. 

Na realizację Priorytetu VI alokowano 312 802 445 EUR (1 240 261 694 PLN) pochodzących 

z EFRR, co stanowi 18,3% wartości Programu. Jest to drugi największy priorytet RPO WSL 

pod względem wkładu UE. W ramach przedmiotowego Priorytetu na PRS zostało 

przeznaczonych 43 mln EUR. Szczegółowe informacje dot. realizacji PRS zostały 

przedstawione w punkcie 2.1.6.2 niniejszego Sprawozdania. 

Zbiorcza informacja nt. postępu wdrażania przedmiotowego Priorytetu 

Według stanu na koniec grudnia 2010 roku w ramach Priorytetu VI do realizacji 

zatwierdzono 34 wnioski na łączną wartość dofinansowania ogółem
29

 194 mln EUR przy 

czym podpisano umowy/wydano decyzje dla 33 projektów o wartości dofinansowania z UE 

246 mln EUR (78,67 % alokacji na Priorytet). Duża różnica pomiędzy wartością 

dofinansowanych wniosków, a podpisanymi umowami wynika z faktu, że w ramach 

priorytetu VI wdrażana jest Inicjatywa JESSICA. Szczegółowe informacje nt. Inicjatywy 

JESSICA zostały zamieszczone w punkcie 2.1.6.5 niniejszego Sprawozdania. 

 We wnioskach o płatność beneficjenci wykazali poniesione 80 mln EUR wydatków (wartość 

odpowiadająca dofinansowaniu UE), co stanowi 25,6% alokacji. Środki zatwierdzone przez 

IC to 76 mln EUR, co stanowi 24,3% alokacji przeznaczonej na Priorytet. W ramach 

Priorytetu nie planuje się już ogłoszenia konkursów. 

                                                 
29

 tzn. środki UE + dofinansowanie z budżetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej   
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Rysunek 122 Realizacja Priorytetu VI od uruchomienia Programu 

W okresie sprawozdawczym wartość dofinansowania ogółem
1
 zatwierdzonych wniosków 

zwiększyła się o 119 mln EUR  w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Wartość 

(odpowiadająca środkom UE) podpisanych umów zwiększyła się o 229 mln EUR 

w porównaniu z rokiem wcześniejszym. W okresie sprawozdawczym zakontraktowano 

246 mln EUR, co stanowi 78,8% środków zakontraktowanych w ramach Priorytetu.  

W okresie sprawozdawczym w deklaracjach IC zatwierdziła 71 mln EUR, co stanowi 20,6% 

wszystkich środków zatwierdzonych przez IC od uruchomienia Programu. 

 

Rysunek 123 Realizacja Priorytetu VI w okresie sprawozdawczym 
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W ramach Priorytetu VI występują trzy procedury oceny i wyboru projektów: konkursowa 

indywidualna i PRS.  

W ramach Priorytetu VI wdrażana jest także Inicjatywa JESSICA. Na koniec okresu 

sprawozdawczego odnotowano znaczący wzrost kontraktacji w ramach projektów 

kluczowych oraz PRS w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Do końca 2010r. 

zaobserwowano także znaczący wzrost płatności w ramach PRS. W ramach przedmiotowego 

Priorytetu podpisano umowy z wszystkimi beneficjentami realizującymi projekty kluczowe, 

jednak w związku z faktem, iż są to projekty inwestycyjnie bardzo rozbudowane wzrost 

płatności nastąpi dopiero w przyszłym roku. 

 

Realizacja Priorytetu VI biorąc pod uwagę ścieżkę konkursową jest na poziomie zerowym. 

Zaistniała sytuacja związana jest z faktem, iż IZ RPO WSL z powodów prawnych brak 

Rozporządzenia MRR dot. pomocy publicznej w zakresie rewitalizacji w ramach regionalnych 

programów operacyjnych nie mogła ogłosić wcześniej zaplanowanych konkursów. Dopiero 

w okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL ogłosiła pierwsze konkursy w ramach 

przedmiotowego Priorytetu.  

 

 

Rysunek 124  Postęp realizacji Priorytetu VI w podziale na ścieżki konkursowe; źródło LSI 
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W okresie sprawozdawczym ogłoszono pierwsze i jedyne 4 nabory na kwotę 61 mln EUR. 

Szczegółowe informacje dot. przeprowadzonych konkursów znajdują się w załączniku nr XI 

niniejszego Sprawozdania. 

W ramach przedmiotowego Priorytetu wdrażane są następujące działania/ poddziałania. 

Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu 

Celem działania jest wzrost konkurencyjności ośrodków metropolitalnych. Alokacja EFRR 

na działanie 6.1 wynosi 176 532 445 EUR (699 951 144 PLN). W ramach działania nie 

przeznaczono żadnych środków na procedurę konkursową. Ponad 85% alokacji zostało 

przeznaczone na realizację projektów w trybie indywidualnym, pozostałe środki 

rozdysponowano w ramach PRS. 

W działaniu podpisano 9 umów o wartości dofinansowania EFRR 175 859 118, 28 EUR 

(697 281 404 PLN) co stanowi prawie 100% alokacji. Nie zakończono realizacji ani jednego 

projektu. Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy o dofinansowanie 

wyniosła 336 954 377,55 EUR  (1 336 024 107 PLN), co daje średni faktyczny poziom 

dofinansowania 52% i bardzo wysoką średnią wartość całkowitą projektu 37 439 375,28 EUR 

(148 447 123 PLN). 

W ramach przedmiotowego działania realizowanych jest pięć projektów kluczowych: 

1. Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach- szczegółowe informacje dot. 

projektu zostały przedstawione w pkt. 5 Sprawozdania.  

2. Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium-  szczegółowe informacje 

dot. projektu zostały przedstawione w pkt. 5 Sprawozdania.  

3. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach- szczegółowe informacje dot. 

projektu zostały przedstawione w pkt. 5 Sprawozdania.  

4. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka- główną funkcją obiektu 

będzie udostępnianie czytelnikom księgozbioru tradycyjnego, czasopism oraz zbiorów 

multimedialnych. W projekcie zastosowane zostaną najnowsze rozwiązania techniczne 

i technologie komputerowe. Orientacyjny całkowity koszt realizacji projektu to 19,98 

mln EUR, w tym maksymalne dofinansowanie to 13,26 mln EUR. Termin realizacji 

projektu to 2008-2012r. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno-

techniczną i podpisano z beneficjentem umowę o dofinansowanie 8 lipca 2008r. 

Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 4 wnioski o płatność zaliczkową 

na kwotę dofinansowania 3 002 600,07 EUR oraz 9 wniosków o płatność pośrednią/ 

końcową na kwotę dofinansowania 4 204 214,26 EUR.  

5. Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei 

Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie- projekt ma na celu przyczynienie się 

do konkurencyjności Częstochowy, jako ośrodka metropolitarnego, jak również 

poprawienie i przekształcenie reprezentacyjnej przestrzeni publicznej o znaczeniu 

ponadregionalnym. Projekt obejmuje modernizację i przekształcenie publicznej Alei 

Najświętszej Maryi Panny, obejmującej wysokiej jakości rozwiązania urbanistyczno – 

architektoniczne o znaczeniu ponadregionalnym. Orientacyjny koszt całkowity realizacji 
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projektu to 15,05 mln EUR, w tym maksymalne dofinansowanie to 8,52 mln EUR. 

Planowany termin na realizację projektu to 2008-2013 rok. Podpisana została umowa 

z beneficjentem, ale do końca okresu sprawozdawczego nie wypłacono beneficjentowi 

żadnych środków. 

Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

Celem działania jest wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych. Alokacja 

EFRR na działanie 6.2 wynosi 136 270 000 EUR (540 310 550 PLN). Środki zostały 

podzielone pomiędzy trzy poddziałania: 

 6.2.1 Rewitalizacja - duże miasta, 

 6.2.2 Rewitalizacja - małe miasta, 

 6.2.3 Rewitalizacja – JESSICA. 

Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja - duże miasta  

Celem poddziałania jest wsparcie dla obszarów zdegradowanych, przede wszystkim: 

powstałych w wyniku przemian rynkowych terenów poprzemysłowych, powojskowych, 

popegeerowskich oraz niszczejących i tracących atrakcyjność centrów i dzielnic miast 

podlegających procesowi suburbanizacji na terenie miast liczących powyżej 50 tys. 

mieszkańców. Alokacja EFRR na poddziałanie 6.2.1 wynosi 39 300 000 EUR (155 

824 500 PLN). W ramach poddziałania odbył się jeden zaplanowany konkurs: 

 17 maja 2010 - 17 sierpnia 2010.  

Do końca okresu sprawozdawczego nie zakończyła się ocena wniosków o dofinansowanie 

złożonych w procedurze konkursowej, umowy w ramach przedmiotowego działania zostały 

popisane w ramach PRS. 

Dotychczas podpisano 8 umów o wartości dofinansowania EFRR 4 289 591,6 EUR (17 

008 231 PLN) co stanowi 11% alokacji. Zakończono realizację 2 projektów. Wartość 

całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 6 479 101,13 

EUR (25 689 636 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 66% i średnią 

wartość całkowitą projektu 809 887,76 EUR (3 211 205 PLN). 

Podziałanie 6.2.2 Rewitalizacja - małe miasta 

Celem poddziałania jest wsparcie dla obszarów zdegradowanych, przede wszystkim: 

powstałych w wyniku przemian rynkowych terenów poprzemysłowych, powojskowych, 

popegeerowskich w gminach wiejskich, miejsko – wiejskich i miejskich do 50 tys. 

mieszkańców. Alokacja EFRR na poddziałanie 6.2.2 wynosi 45 970 000 EUR (182 

271 050 PLN). W ramach poddziałania odbył się jeden zaplanowany konkurs: 

 19 sierpnia 2010 - 19 listopada 2010.  
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Do końca okresu sprawozdawczego nie zakończyła się ocena wniosków o dofinansowanie 

złożonych w procedurze konkursowej, umowy w ramach przedmiotowego działania zostały 

popisane w ramach PRS. 

Dotychczas podpisano 15 umów o wartości dofinansowania EFRR 12 434 076,16 EUR (49 

301 112 PLN) co stanowi 27% alokacji. Wartość całkowita projektów dla których podpisano 

umowy o dofinansowanie wyniosła 18 572 509,96 EUR (73 640 002 PLN), co daje średni 

faktyczny poziom dofinansowania 67% i średnią wartość całkowitą projektu 1 238 167,21 

EUR (4 909 333 PLN) – wyższą od dotychczasowej średniej w działaniu 6.2.1.  

Poddziałanie 6.2.3 Rewitalizacja - JESSICA 

IZ RPO WSL podjęła decyzję o uczestnictwie w Inicjatywie JESSICA w 2009 roku, 

w związku z powyższym wydzielono poddziałanie 6.2.3 w ramach działania 6.2.  

Alokacja EFRR na poddziałanie 6.2.3 wynosi 51 mln EUR i 9 mln EUR z budżetu państwa.  

Szczegółowe informacje dotyczące poddziałania 6.2.3 Rewitalizacja – JESSICA zostały 

przedstawione w punkcie 2.1.6.5 niniejszego Sprawozdania. 

 

Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI w podziale na beneficjentów 

W związku ze specyfiką Priorytetu, w ramach którego większość środków została 

przeznaczona na realizacją projektów kluczowych i PRS głównymi beneficjentami są JST. 

Średnia wielkość projektu to 2,29 mln EUR.  

 

Rysunek 125  Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI w podziale na beneficjentów (wartość 

i liczba) 



272 

 

Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI w podziale na obszary 

Charakter województwa śląskiego sprawia, iż kluczową dla jego przyszłości jest kondycja 

dużych miast, które stanowią lokomotywy wzrostu dla całego regionu. Znajduje 

to odzwierciedlenie w Priorytecie VI, zorientowanym przede wszystkim na zrównoważony 

rozwój miast. Problematyka obszarów wiejskich w RPO WSL została potraktowana 

horyzontalnie, pomoc ma charakter uzupełniający wobec PROW. W związku z powyższym 

większość projektów realizowanych jest na obszarze miejskim. 

 

Rysunek 126   Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI  w podziale na obszar (wartość 

i liczba) 

Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI w podziale na powiaty 

W ramach Priorytetu VI liczbowo najwięcej projektów realizują powiaty ziemskie, natomiast 

powiaty grodzkie (miasta na prawach powiatu) realizują mniej projektów, ale kwotowo są one 

większe. W podziale na powiaty najwięcej projektów realizowanych jest w powiecie 

żywieckim, natomiast największe dofinansowanie otrzymało miasto Gliwice tj. 35,7 mln 

EUR.  
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Rysun

ek 127 Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI w podziale na powiaty 
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Rysunek 128 Wartość dofinansowania projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI w podziale na powiaty
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Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI w podziale na typ projektu 

Rozkład projektów w podziale na typy projektów przedstawiono w poniższej tabeli. 

W ramach Priorytetu w działaniu 6.1.  środki w większości zostały przeznaczone na realizację 

projektu kluczowego, który wpisuje się w typ projektu 4. W ramach poddziałania 6.2.1. 

najwięcej realizowanych jest projektów, który wpisują się w typ projektu 3, natomiast 

w ramach poddziałania 6.2.2.  w typ projektu 2. 

Tabela 22 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI w podziale na typy projektów 

Typ projektu Liczba 
Wartość  

w EUR 

Działanie 6.1. Wzmacnianie regionalnych o środków wzrostu 

1. Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa), przebudowa i 

remont istniejących obiektów użyteczności publicznej kształtujących 

metropolitalny wizerunek regionu. 
 

1 5 043 799,19 

 

2.Tworzenie i przekształcanie reprezentacyjnych przestrzeni publicznych o 

wysokiej jakości rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych, o znaczeniu 

ponadregionalnym. 
 

1 8 564 938,08 

  

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

obiektów infrastruktury około akademickiej. 
 

1 13 323 757,53 

  

4.Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa), przebudowa i remont 

obiektów kultury, turystyki, sportu i rekreacji o znaczeniu 

ponadregionalnym, związanych z organizacją międzynarodowych spotkań, 

kongresów, targów, wystaw, imprez sportowych i artystycznych. 
 

5 113 220 587,50 

Typ 1 i 4 1 35 706 041,86 

Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

Poddziałanie 6.2.1. Rewitalizacja- duże miasta 

 

2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym budowa, przebudowa i 

remont obiektów na cele gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, 

społeczne i kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, 

przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub 

społecznych na obszarze rewitalizowanym. 
 

1 1 008 708,56 

 

3. Uzupełnienie i remont istniejącej zabudowy, w tym zabudowa plomb, 

remont użytkowanych oraz niezagospodarowanych budynków na cele: 

gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, 

wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do 

likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze 

rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym). 
 

6 2 816 859,54 

 

5.Tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu w celu podniesienia 

bezpieczeństwa w przestrzeniach publicznych 

 
 

1 464 023, 67 

 

Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja- małe miasta 

 

1.Przebudowa i remont obiektów 

poprzemysłowych/powojskowych/popegeerowskich, łącznie z adaptacją na 

cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i 

kulturalne. 
 

3 2 047 229,33 

 11 7 077 859,95 
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2.Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym budowa, przebudowa i 

remont obiektów na cele gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, 

społeczne i kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, 

przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub 

społecznych na obszarze rewitalizowanym. 
 

 

3.Uzupełnienie i remont istniejącej zabudowy, w tym zabudowa plomb, 

remont użytkowanych oraz niezagospodarowanych budynków na cele: 

gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, 

wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do 

likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze 

rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym). 

 
 

1 2 895 197,58 

Podziałanie 6.2.3. Rewitalizacja- JESSICA 

Inicjatywa JESSICA 1 

 

53 512 055,14 

 

Źródło: dane pochodzą z LSI 

Analiza wskaźnikowa 

W załącznik IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki 

produktu i rezultatu dla Priorytetu VI, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. 

Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec 2010 roku oparte 

na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 

2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowaną wartość na podstawie podpisanych 

umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego Priorytetu 

w podziale na działania i poddziałania. 

W Priorytecie VI 2 z ogólnej liczby 3 wskaźników produktu posiadają realizację na poziomie 

zerowym. Dla wskaźnika produktu Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój 

oraz poprawiających atrakcyjność miast osiągnięto realizację na poziomie 5 sztuk, 

co oznacza osiągnięcie 14% wartości docelowej wskaźnika dla 2010 roku. 

W przypadku wskaźników rezultatu 4 spośród wszystkich 11 wskaźników rezultatu 

w Priorytecie VI posiada realizację na poziomie zerowym. Wskaźnik Powierzchnia terenów 

zrewitalizowanych w tym: miasta i miejscowości do 50 tys. mieszkańców osiągnął najwyższą 

w stosunku do zakładanej wartości docelowej dla 2010 roku realizację stanowiącą 

9% wartości docelowej. 

Niski poziom osiągnięcia wskaźników produktu Priorytetu VI to jest wskaźników Liczba 

projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast, 

Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego i Liczba projektów 

promujących biznes, przedsiębiorczość i nowe technologie wynika z wciąż zbyt wczesnej fazy 

wdrażania Działania 6.2 i jego poddziałań. 

Z drugiej strony do zwiększenia realizacji powyższych wskaźników nie przyczynia się postęp 

we wdrażaniu Działaniu 6.1, w którym planowo podpisano 9 umów o dofinansowanie 

o wartości  dofinansowania wynoszącej 175 859 118 EUR, co stanowi prawie 100% alokacji 
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na Działanie. W Działaniu nie przewiduje się przeprowadzać żadnego konkursu 

przeznaczając 85% alokacji na tryb projektów kluczowych, a pozostałe 15% na projekty 

Programów Rozwoju Subregionu. W wyniku tego Działanie 6.1 nie może znacząco 

przyczynić się do wzrostu wskaźników produktu Priorytetu VI, których istotą jest wykazanie 

liczby projektów z poszczególnych zakresów. 

W chwili obecnej nie można również oczekiwać wzrostu we wskaźnikach, którego źródłem 

byłby postęp we wdrażaniu Działania 6.2. W ramach Poddziałań 6.2.1 i 6.2.2 do postępu 

rzeczowego wskaźników Priorytetu VI przyczyniły się jedynie projekty PRS, to jest 

8 projektów z Poddziałania 6.2.1, dla których podpisano umowę o dofinansowanie oraz 15 

projektów z Poddziałania 6.2.2, dla których podpisano umowę o dofinansowanie. 

Nierozstrzygnięte natomiast pozostają konkursy przeprowadzone w dniach 17 maja – 17 

sierpnia 2010 r. w ramach Poddziałania 6.2.1 oraz 19 sierpnia – 19 listopada 2010 r. 

w ramach Poddziałania 6.2.2, co, zważywszy na agregowanie się wskaźników z poziomu 

projektu z tych dwóch poddziałań na każdy wskaźnik programowy Priorytetu VI, stanowi 

dużą przeszkodę w postępie realizacji rzeczowej Priorytetu. 

W jeszcze wcześniejszej fazie realizacji znajduje się Poddziałanie 6.2.3 poświęcone 

wdrażaniu w województwie śląskim Inicjatywy JESSICA. W lipcu 2010 roku podpisano 

z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę w sprawie powołania Funduszu 

Powierniczego w ramach inicjatywy, natomiast na kwiecień 2011 roku planuje się otwarcie 

konkursu mającego wyłonić instytucję pełniącą rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich.  

Planuję się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie wcześniej niż wrześniu 2011 roku. 

Uruchomienie wsparcia w ramach Poddziałania 6.2.3 zatem nastąpi najwcześniej w 2012 

roku, co wskazuje na jeszcze długotrwały brak postępu w realizacji wskaźników Priorytetu 

VI, na jaki wdrażanie Poddziałania 6.2.3 mogłoby się przyłożyć. 

Odnosząc się do analizy SWOT zawartej w Programie w Priorytecie VI realizacja wskaźnika 

Powierzchnia terenów zrewitalizowanych stanowi odpowiedź na słabą stronę z obszaru 

Ochrona środowiska i przestrzeń - Degradacja starych dzielnic przemysłowych i centrów 

miast. Realizację wskaźnika na poziomie 2,53 hektara należy jednak uznać za  

niezadowalającą. 

W ramach Priorytetu VI realizowane są poniższe wskaźniki KE (Core Indicators): 

- Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających 

atrakcyjność miast, 

- Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego, 

- Utworzone miejsca pracy, 

- z tego: dla mężczyzn 

- z tego: dla kobiet 
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Poniżej na wykresach przedstawiono % osiągniętej i szacowanej do osiągnięcia wartości 

docelowej dla 2015 roku dla wybranych wskaźników Priorytetu VI. Szacowana realizacja oparta 

została na danych zawartych przez beneficjentów w umowach o dofinansowanie. 

 

Rysunek 129 Realizacja wartości docelowej wskaźników produktu Priorytetu VI 

 

Rysunek 130 Realizacja wartości docelowej wskaźników rezultatu Priorytetu VI 
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Ocena efektywności wsparcia udzielonego w ramach Priorytetu VI  w kontekście realizacji 

celów programu 

W wyniku realizacji projektów w ramach Priorytetu VI w województwie śląskim
30

: 

 przebudowano/wyremontowano 2 obiekty na co najmniej 2 spośród wymienionych 

celów, 

 przebudowano/remontowano obiekty o powierzchni 2206 m
2
 na co najmniej 2 spośród 

wymienionych celów, 

 wyremontowano/przebudowano infrastrukturę publiczną na terenie rewitalizowanym o 

powierzchni 13950 m
2
 

W Katowicach w jednym miejscu, na terenach pokopalnianych, od zera stworzona zostanie 

przestrzeń publiczna - parki i ogrody, place i budynki służące kulturze, edukacji i rozrywce. 

Wprowadzenie nowych elementów architektonicznych na tereny poprzemysłowe poprawi 

konkurencyjność przestrzeni miejskiej Katowic i regionu. Podejście systemowe, dzięki 

któremu powstaną nowe obiekty stworzą unikalną na skalę Europy tzw. „oś kultury”.  

W ramach RPO WSL zrealizowane zostaną dwa projekty, które będą m.in. tworzyły 

„oś kultury”: 

 powstanie nowy gmach Muzeum Śląskiego –Województwo śląskie jest ważnym 

ośrodkiem kultury. Najpoważniejszą rolę w ochronie i upowszechnianiu dziedzictwa 

kulturowego Śląska pełnią muzea. W ostatnich latach pomimo wzrostu liczby 

muzeów w regionie nadal jest ich za mało. Nowa siedziba Muzeum Śląskiego 

oczekiwana jest od 80 lat i  w 2012 roku Muzeum Śląskie w końcu zmieni swój 

adres na znajdujący się w centrum miasta poprzemysłowy teren dawnej Kopalni 

Węgla Kamiennego „Katowice”. Nowe Muzeum Śląskie będzie pierwszym obiektem 

wyznaczającym w Katowicach tzw. oś kultury, w ramach której oprócz nowego 

gmachu Muzeum powstaną również Międzynarodowe Centrum Kongresowe oraz 

siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. 

Kolekcje Muzeum Śląskiego zyskają oryginalną i nowatorską oprawę – 

na poprzemysłowych terenach powstanie nowy główny gmach, a zabytkowe obiekty 

pokopalniane pochodzące z przełomu XIX i XX wieku zostaną zaadaptowane 

na powierzchnie wystawiennicze, restaurację oraz wieżę widokową, z której będzie 

można zobaczyć panoramę ciągle rozwijającego się regionu. Poruszanie się po nowej 

siedzibie umożliwią podziemne lub naziemne przejścia. Nad powierzchnią 

zobaczymy jedynie szklane wieże doświetlające podziemne ekspozycje, ponieważ 

według projektu wystawy zaprezentowane na wszystkich kondygnacjach w głównym 

budynku w całości znajdą się pod ziemią. Ponad 6 tysięcy
 

m
2
 powierzchni 

wystawienniczej umożliwi w pełni zaprezentowanie zbiorów, które czekają na tę 

chwilę w magazynach muzealnych. Na gości Nowego Muzeum Śląskiego będzie 

                                                 
30

 Efekty z projektów, które złożyły wnioski o płatność końcową 
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czekać w sumie aż sześć wystaw stałych, w tym ekspozycja dotycząca historii 

Górnego Śląska oraz szeroko zaprezentowana kolekcja zbiorów Centrum Scenografii 

Polskiej. 

 

 

Rysunek 131 Nowy gmach Muzeum Śląskiego- wizualizacja 

 powstanie Międzynarodowe Centrum Kongresowe – w związku z faktem, 

iż w województwie śląskim brak jest nowoczesnej infrastruktury wystawienniczo 

– kongresowej, co powoduje brak zainteresowania regionem wśród organizatorów 

targów branżowych i kongresów, utrudnia także rozwój turystyki biznesowej. 

Budynek Międzynarodowego Centrum Kongresowego wraz ze zmodernizowanym 

„Spodkiem” oraz powstającymi w sąsiedztwie nowymi gmachami będzie tworzył 

przestrzeń publiczną, która wzmocni rolę przede wszystkim miasta Katowic, 

ale także całego regionu. 

 

Rysunek132 Międzynarodowe Centrum Kongresowe 

Stopniowe zmiany zachodzące w strukturze gospodarki regionu, odchodzenie od modelu 

gospodarki opartej na przemyśle ciężkim w kierunku gospodarki opartej na przemyśle 

i usługach, spowodowało w przeciągu ostatnich lat degradację obszarów o przemysłowym 

charakterze. Zamykanie dużych zakładów przemysłowych spowodowało powstanie rozległych, 

zanieczyszczonych i zdegradowanych terenów poprzemysłowych, a także zdegradowane 

przestrzenie publiczne. Większość z nich jest obecnie zaśmiecona zalegającymi odpadami 

przemysłowymi lub stanowi nielegalne lokalne „śmietniska” powodujące coraz głębszą 

degradację gleby, a także zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych. Rewitalizacji 

wymagają także inne elementy tkanki miejskiej, w złym stanie jest tkanka mieszkaniowa oraz 

infrastruktura działalności gospodarczej, infrastruktura edukacyjna, kulturalna, społeczna, 

rekreacyjna, czy turystyczna. Powierzchnia nieużytków oraz terenów zdewastowanych 

i zdegradowanych w województwie śląskim stanowi ogółem 4 602 ha. Znaczący procent 

stanowią tereny poprzemysłowe powstałe na skutek eksploatacji węgla kamiennego oraz 
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kopalnictwa piasku, w szczególności występujące w centralnej części województwa. Dlatego 

celem szczegółowym osi priorytetowej jest wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej 

województwa. 

Powstanie także nowa siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia 

w Katowicach, jednak nie finansowana z Programu, ale komplementarna z ww. projektami. 

W ramach projektów rewitalizacyjnych realizujących cel Priorytetu związany 

z wielofunkcyjnym wykorzystaniem terenów zdegradowanych wsparcie udzielane jest 

jedynie projektom realizowanym na obszarze wsparcia zidentyfikowanym w Lokalnym 

Programie/Planie Rewitalizacji (LPR). 

 

W ramach przedmiotowego priorytetu preferowane są przedsięwzięcia uwzględniające 

przystosowania obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

Przykład projektu realizowanego w ramach Priorytetu VI 

Stary Rynek znów piękny 

Tytuł projektu: Przebudowa ulicy Stary Rynek 

i Placu Jana Pawła II w Żarkach jako przestrzeni 

publicznej miasta. 

Beneficjent: Gmina Żarki 

Całkowity koszt projektu:  767 622,19 EUR 

Kwota dofinansowania: 578 330,78 EUR 

Opis projektu:  Żarki, miasto położone wśród 

malowniczego krajobrazu Jury Krakowsko-

Częstochowskiej, to ośrodek krzyżowania się 

kultur polskiej i żydowskiej, szczycący się obecnie najlepiej zachowanymi w tej części kraju 

judaikami. To także miasto wielu tradycji, a jedną z nich, kontynuowaną do dziś, 

są odbywające się tu cyklicznie jarmarki, które kiedyś organizowano w samym centrum 

miasta – na rynku i wśród otaczających go uliczek. Jednak Rynek oraz jego najbliższe okolice 

wymagały przebudowy i nowej organizacji, aby mogły sprostać standardom współczesności. 

Projekt polega na rewitalizacji zaniedbanego inwestycyjnie i społecznie terenu Starego Rynku 

w Żarkach oraz jego zagospodarowaniu jako jednej z głównych przestrzeni miasta. Celem 

projektu jest pełniejsze, wielofunkcyjne wykorzystanie centrum miasta i nadanie mu nowych 

funkcji, przede wszystkim rekreacyjnych, turystycznych i kulturalnych. Na bazie 

zrewitalizowanej przestrzeni realizowane będą działania aktywizujące lokalną społeczność 

oraz związane z promocją turystyczną malowniczego miasteczka na Jurze. W ramach 

projektu rewitalizacji poddany został obszar 6 243,75 m
2
, wybudowana została infrastruktura 

techniczna – kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociąg, instalacja elektryczna, powstały 

miejsca parkingowe oraz obiekty małej architektury, odnowiony został zielony skwer. 
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Analiza wkładu Priorytetu VI w realizację celów Strategii Lizbońskiej 

Priorytet VI w części przyczynia się do realizacji celów Strategii Lizbońskiej m.in. poprzez 

tworzenie i rozbudowę systemów monitoringu w celu podniesienia bezpieczeństwa 

w przestrzeniach publicznych. W ramach Priorytetu przewidziano środki w ramach dwóch 

kategorii interwencji (09,  11), które przyczyniają się do realizacji celów Strategii 

Lizbońskiej.  

 

Tabela 23 Realizacja Priorytetu VI w zakresie realizacji celów SL 

kategoria założenia realizacja % 

09 21 302 647 0,00 0 

11 6 281 479 0,00 0 

 

 

.1 Od uruchomienia Programu nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie projektu, którego 

realizacja przyczyniałaby się do realizacji celów SL. 

.2 Zaistniała sytuacja związana jest z faktem, iż IZ RPO WSL z powodów prawnych (brak 

Rozporządzenia MRR dot. pomocy publicznej w zakresie rewitalizacji w ramach regionalnych 

programów operacyjnych) nie mogła ogłosić zaplanowanych konkursów. Zgodnie 

z harmonogramem ogłaszania konkursów, IZ RPO WSL planowała w 2009 r. nabór wniosków 

o dofinansowanie w ramach RPO WSL w trybie konkursowym dla poddziałań 6.2.1 

Rewitalizacja- duże miasta oraz 6.2.2 Rewitalizacja-małe miasta, jednak ze względu na 

zaistniałą sytuację termin ogłoszenia ww. konkursów został przesunięty na 2010 r. 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Priorytetu VI nie wpisują się w priorytety i działania 

Krajowego Programu Reform na lata 2008-2011. 

Wyniki badań ewaluacyjnych dotyczących wsparcia w ramach Priorytetu VI 

Do końca okresu sprawozdawczego nie zostały przeprowadzone żadne badania ewaluacyjne 

dot. wsparcia w ramach przedmiotowego Priorytetu.  

Natomiast w ramach projektu systemowego- poddziałanie 8.1.4  Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki realizowany jest projekt pt. Badania i analizy na potrzeby Regionalnego 

Centrum Analiz Strategicznych. W ramach ww. projektu systemowego w grudniu 2010r. 

rozpoczęto realizację badania pt. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ocena procesu 

i identyfikacja pożądanych kierunków działania podmiotów publicznych i prywatnych 

w województwie śląskim. Celem badania jest określenie pożądanego kierunku i zasad 

wspierania działań rewitalizacyjnych w województwie śląskim oraz dostarczenie wiedzy na 

temat programowania instrumentów wsparcia w tym obszarze. Cel główny realizowany 

będzie przez trzy cele szczegółowe: 

1. Dokonanie analizy i oceny dotychczas podejmowanych działań rewitalizacyjnych. 
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2. Wypracowanie mechanizmów zapewniających komplementarność działań 

społecznych z inwestycyjnymi w ramach rewitalizacji. 

3. Ocenę możliwości realizacji inwestycji rewitalizacyjnych w ramach partnerstwa 

publiczno-prywatnego. 

Ostatecznym efektem badania będzie zestaw rekomendacji wskazujący działania 

rewitalizacyjne, które powinno się realizować w regionie, w odniesieniu do każdego 

z przedstawionych celów szczegółowych. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu systemowego w ramach poddziałania 8.1.4 PO 

KL zostały zamieszczone w punkcie 2.6.2 niniejszego Sprawozdania. Wkład Priorytetu 

w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn zostały przedstawione w pkt. 2.2.1 

niniejszego Sprawozdania. 

W ramach przedmiotowego Priorytetu nie przewidziano możliwości skorzystania z cross – 

financingu, szczegóły przedstawiono w pkt. 2.6.3 niniejszego Sprawozdania.  

IZ RPO WSL nie planuje żadnych zmian alokacji środków w Priorytecie. 

 

Realizacja ewentualnych zaleceń i rekomendacji KE odnoszące się do osi Priorytetowej: 

 analiza koncentruje się wokół celu/celów Priorytetu VI, 

 zaprezentowanie rozkładu projektów w podziale na beneficjentów, obszary, typy 

projektów, 

 

Rekomendacje IZ odnośnie do dalszego przebiegu realizacji Priorytetu: 

 wykorzystanie w większym stopniu ewaluacji do bieżącego monitorowania efektów 

Priorytetu VI, 

 upowszechnianie dobrych i złych praktyk m.in. na szkoleniach dla beneficjentów, 

 upowszechnianie dobrych praktyk wśród projektów realizowanych w obecnej 

perspektywie programowania, 

 zwiększenie kontaktów z beneficjentami. 

 

Konkursy w ramach Działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” zostały 

dostosowane do terminu wydania właściwego rozporządzenia przez MRR w sprawie 

udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych. Z tego 

też względu pierwotne założenia indykatywnego harmonogramu musiały zostać 

zmodyfikowane. Po wejściu w życie ww. Rozporządzenia  IZ RPO WSL ogłosiła dwa 

konkursy – dla Poddziałania 6.2.1 w terminie 17.05 – 17.08. 2010, oraz dla Poddziałania 

w okresie 6.2.2 19.08.-19.11.2010. Rozporządzenie było niezbędnym dokumentem 

do dokonania poprawnej oceny formalnej wniosków pod kątem określenia  prawidłowego 

poziomu dofinansowania i udzielenia pomocy publicznej zgodnej ze wspólnym rynkiem. 

Z uwagi na duże zainteresowanie ww. konkursami w stosunku do przeznaczonej alokacji 

(łącznie 60.66 mln EUR), zdecydowano się na zastosowanie zasady, iż jeden wnioskodawca 
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może zgłosić tylko jeden projekt. W pierwotnych założeniach Programu, alokacja na ścieżkę 

konkursową w ramach ww. Działania wynosiła ok. 111 mln EUR, jednakże przystąpienie 

Województwa Śląskiego do inicjatywy JESSICA, (która stwarza możliwość przedłużenia 

dostępności funduszy unijnych przeznaczonych na realizację projektów rewitalizacyjnych), 

spowodowało konieczność jej pomniejszenia o 51 mln EUR. 

 

3.6.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami 

zaradczymi 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne problemy z wdrażaniem przedmiotowego 

Priorytetu. 

3.7 Priorytet VII – Transport 

3.7.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów 

Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu 

W załączniku nr IV zostały przedstawione wskaźniki programowe Priorytetu. 

Analiza jakościowa 

Celem głównym Priorytetu jest ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu 

transportowego. W ramach priorytetu będą wspierane działania w zakresie modernizacji 

i rozbudowy sieci drogowej i transportu publicznego. Szczególne znaczenie ma połączenie 

kluczowej sieci drogowej województwa z drogami znajdującymi się w sieci TEN-T, drogami 

międzynarodowymi i krajowymi. 

Realizacji priorytetu służyć mają dwa działania: 

 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej 

 7.2 Transport publiczny  

Na realizację Priorytetu VII alokowano 426 327 555 EUR (1 690 388 756 PLN) 

pochodzących z EFRR, co stanowi 24,9% wartości Programu. Jest to zdecydowanie 

największy priorytet RPO WSL w sensie alokowanego wkładu UE
31

. 

Zbiorcza informacja nt. postępu wdrażania przedmiotowego Priorytetu 

Według stanu na koniec grudnia 2010 roku w ramach Priorytetu VII do realizacji 

zatwierdzono 148 wniosków na łączną wartość dofinansowania ogółem
32

 362 mln EUR przy 

czym podpisano umowy/wydano decyzje dla 134 projektów o wartości dofinansowania z UE 

299 mln EUR (70% alokacji na Priorytet).  

                                                 
31 Po uwzględnieniu przewidywanych środków krajowych publicznych i prywatnych, nieco wyższym zaangażowaniem 

finansowym może się pochwalić Priorytet I.  
32 tzn. środki UE + dofinansowanie z budżetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej   
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We wnioskach o płatność beneficjenci wykazali poniesione 103 mln EUR wydatków (wartość 

odpowiadająca dofinansowaniu UE), co stanowi 24% alokacji. Środki zatwierdzone przez IC 

to 88 mln EUR, co stanowi 21% alokacji przeznaczonej na Priorytet. W ramach Priorytetu nie 

pozostało już żadnych konkursów do ogłoszenia. 

 

 
Rysunek 133 Realizacja Priorytetu VII od uruchomienia Programu 

Wartość (odpowiadająca środkom UE) podpisanych umów zwiększyła się o 52 mln EUR 

w porównaniu z rokiem wcześniejszym. W okresie sprawozdawczym zakontraktowano 

146 mln EUR, co stanowi 48,8% środków zakontraktowanych w ramach Priorytetu.  

W okresie sprawozdawczym w deklaracjach IC zatwierdziła 60 mln EUR, co stanowi 17,49% 

wszystkich środków zatwierdzonych przez IC od uruchomienia Programu. 

 

Rysunek 134  Realizacja Priorytetu VII w okresie sprawozdawczym 
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W ramach Priorytetu VII występują trzy procedury oceny i wyboru projektów: konkursowa 

indywidualna i PRS.  

Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano znaczący wzrost kontraktacji oraz płatności 

w ramach PRS w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Związane jest to z faktem, 

iż beneficjenci do końca 2009 roku musieli złożyć wszystkie wnioski o dofinansowanie, 

a większość beneficjentów czekało do ostatniego momentu.  

Realizacja Priorytetu VII biorąc pod uwagę ścieżkę konkursową jest na średnim poziomie. 

Wzrost w porównaniu z rokiem wcześniejszym jest niewielki. Niski poziom płatności 

związany jest z długotrwałymi procedurami przetargowymi dot. wyboru wykonawcy 

realizacji projektu, co powoduje opóźnienia rzeczowego rozpoczęcia jego realizacji, 

w konsekwencji doprowadza do przesunięcia planowanych do złożenia wniosków o płatność.  

 

W przypadku projektów kluczowych realizacja następuje bardzo powoli, do końca okresu 

sprawozdawczego zakończyła się realizacja tylko jednego projektu z pięciu planowanych, 

z czego jeden projekt jeszcze nie został złożony. Jednak ze względu na strategiczne znaczenie 

projektów kluczowych dla regionu, projekty te są projektami złożonymi i mają charakter 

wieloletni. 

 

Rysunek 135  Postęp realizacji Priorytetu VII w podziale na ścieżki konkursowe; źródło LSI 

 

W ramach Priorytetu do końca 2009 roku zostały ogłoszone wszystkie konkursy. W sumie 

od uruchomienia Programu zostało ogłoszonych 5 naborów na kwotę 125,75 mln EUR. 

Najwięcej projektów o dofinansowanie zostało złożonych w ramach konkursu, który został 

ogłoszony w 2009 roku dla poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury 
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uzupełniającej kluczową sieć drogową. W ramach tego konkursu wartość złożonych 

wniosków o dofinansowanie przekroczyła trzykrotnie poziom alokacji przeznaczonej na ten 

konkurs.  

Szczegółowe informacje dot. przeprowadzonych konkursów znajdują się w załączniku nr XI 

niniejszego Sprawozdania. 

 

 
 

Rysunek 136  Syntetyczna informacja nt. ogłoszonych konkursów 

W ramach przedmiotowego Priorytetu wdrażane są następujące działania/ poddziałania. 

7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej 

Celem działania jest udrożnienie sieci drogowej województwa. Alokacja EFRR na działanie 

7.1 wynosi 312 406 413 EUR (1 238 691 428 PLN). Środki zostały podzielone pomiędzy dwa 

poddziałania: 

 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych,  

 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć 

drogową. 

 

7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych 

Celem poddziałania jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu 

kluczowych elementów sieci drogowej. Alokacja EFRR na poddziałanie 7.1.1 wynosi 

227 406 413 EUR (901 666 428 PLN). W ramach poddziałania odbył się jeden zaplanowany 

konkurs: 

 7 stycznia 2009 - 9 marca 2009. 
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Prawie 2/3 środków jest jednak zakontraktowana w ramach projektów kluczowych oraz PRS.  

W ramach przedmiotowego poddziałania realizowanych jest pięć projektów kluczowych, 

w tym jeden duży projekt przekazywany do KE: 

 

1. Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” – odcinek Zabrze – 

Gliwice- szczegółowe informacje dot. projektu zostały przedstawione w pkt. 5 

Sprawozdania. 

2. Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim – budowa obwodnic 

w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 935- głównym celem projektu jest 

dostosowanie istniejącego układu komunikacyjnego w Rybniku i Żorach do przyjęcia 

wzmożonego ruchu tranzytowego związanego z istniejącą autostradą A4 oraz budowaną 

autostradą A1. Termin realizacji projektu to 2008-2011 a koszt całkowity to 30,56 mln 

EUR, z czego maksymalne dofinansowanie to 20,69 mln EUR. Projekt przeszedł 

pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. W lipcu 2008r. 

podpisano umowę ramową z Beneficjentem. Projekt składa się z czterech podprojektów, 

w ramach których zostały złożone oddzielne wnioski o dofinansowanie. Wnioski przeszły 

pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną i zostały wybrane 

do dofinansowania. W przypadku trzech podprojektów podpisano umowy 

o dofinansowanie, dla jednego trwa etap związany z podpisaniem umowy 

o dofinansowanie. Do końca okresu sprawozdawczego łącznie dla 3 podprojektów 

zatwierdzono 7 wniosków o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 5 165 659,76 

EUR oraz 12 wniosków o płatność pośrednią na kwotę dofinansowania 7 565 714,61 

EUR.   

3. Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW933 – ul. Pszczyńskiej 

w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - celem projektu jest budowa 

Drogi Głównej Południowej, która będzie ważnym elementem układu drogowego 

warunkującego wzrost rozwoju gospodarczego, minimalizację bezrobocia oraz umożliwi 

przełamanie monokultury górniczej, zarówno w mieście jak i w tej części woj. śląskiego. 

Planowany termin realizacji projektu to 2009-2012, a koszt całkowity to 67,21 mln EUR, 

z czego maksymalne dofinansowanie to 36,85 mln EUR.  

Projekt przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. 

W 2008r. podpisano umowę ramową z Beneficjentem. Projekt składa z dwóch 

podprojektów (etapów) realizowanych oddzielnie, w ramach których składane 

są oddzielne wnioski o dofinansowanie. Projekty przeszły pozytywnie ocenę formalną 

i merytoryczno - techniczną i zostały wybrane do dofinansowania. W przypadku jednego 

zadania podpisano umowę o dofinansowanie. Dla drugiego podprojektu trwa etap 

związany z podpisaniem umowy o dofinansowanie. Do końca okresu sprawozdawczego 

w ramach tego podprojektu zatwierdzono 1 wniosek o płatność zaliczkową na kwotę 

dofinansowania 252 205,81 EUR oraz 1 wniosek o płatność pośrednią/ końcową na kwotę 

dofinansowania 34 180,89 EUR. Dla drugiego podprojektu trwa etap związany 

z podpisaniem umowy o dofinansowanie. 

4. Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 (ul. Wyzwolenia / Niepodległości) 

w Bielsku – Białej- celem strategicznym projektu jest poprawa funkcjonalności 
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istniejącego układu sieci dróg krajowych poprzez eliminację "wąskich gardeł" i przez to 

poprawa przejezdności i warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projekt 

realizowany będzie w latach 2008-2010 a koszt całkowity to 30,85 mln EUR, w tym 

maksymalne dofinansowanie to 17,03 mln EUR. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę 

formalną i merytoryczno-techniczną. W 2008r. podpisano umowę o dofinansowanie  

z Beneficjentem. Realizacja projektu zakończyła się w grudniu 2010 r. Szczegółowa 

realizacja projektu została zaprezentowana w pkt. 2.1.6.1 Sprawozdania. 

5. Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – 

etap III- realizacja budowy III etapu bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej 

Aglomeracji Górnośląskiej bezpośrednio połączy budowany w ramach ZPORR II etap 

obwodnicy z drogą krajową nr 4, 94 i 88. Obwodnica zostanie wyposażona w niezbędną 

infrastrukturę techniczną i włączona bezkolizyjnymi węzłami, poprzez przebudowane 

odcinki dróg, do regionalnego i krajowego systemu komunikacyjnego. Projekt 

realizowany będzie w latach 2008-2011 a koszt całkowity to 21,37 mln euro, w tym 

maksymalne dofinansowanie to 16,48 mln euro. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę 

formalną i merytoryczno - techniczną i podpisano umowę o dofinansowanie 

z Beneficjentem 16 czerwca.2008r. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 

5 wniosków o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 5 317 298,18 EUR oraz 

13 wniosków o płatność pośrednią/ końcową na kwotę dofinansowania 2 769 217,23 

EUR.   

 

Dotychczas podpisano 15 umów o wartości dofinansowania EFRR 115 465 237 EUR (457 

819 666 PLN) co stanowi 51%
33

 alokacji. Zakończono realizacji jednego projektu. Wartość 

całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 167 585 402 

EUR (664 476 120 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 69% i wysoką 

średnią wartość całkowitą projektu 11 172 360 EUR (44 298 408 PLN). 

7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową 

Celem poddziałania jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu 

uzupełniającej sieci drogowej. Alokacja EFRR na poddziałanie 7.1.2 wynosi 85 000 000 EUR 

(337 025 000 PLN). W ramach poddziałania odbyły się trzy z trzech zaplanowanych 

konkursów: 

 4 kwietnia 2008 – 4 czerwca 2008, 

 25 lutego 2009 (do trzykrotnego przekroczenia alokacji), 

 8 września 2009 - 6 listopada 2009. 

Dodatkowo prawie połowa zakontraktowanych środków przeznaczona została na realizację  

projektów w ramach PRS.  

                                                 
33 Pozostałe środki w większości alokowane są na projekty kluczowe. 
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Dotychczas podpisano 108 umów o wartości dofinansowania EFRR 74 544677 EUR (295 

569 648 PLN) co stanowi 88% alokacji. Zakończono realizację 20 projektów. Wartość 

całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 129 819 095 

EUR (514 732 713 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 57% i średnią 

wartość całkowitą projektu 1 191000,75 EUR (4 722 318 PLN) – prawie dziesięciokrotnie 

niższą niż w poddziałaniu 7.1.1. 

 

7.2 Transport publiczny 

Celem działania jest zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne 

poprzez zwiększenie udziału transportu publicznego w przemieszczaniu osób. Alokacja EFRR 

na działanie 7.2 wynosi 113 921 142 EUR  (451 697 328 PLN). W ramach działania odbył się 

jeden zaplanowany konkurs: 

 26 czerwca 2009- 26 sierpnia 2009 

W ramach przedmiotowego działania realizowane są dwa projekty kluczowe: 

1. Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich 

przewozów regionalnych- głównym celem projektu jest zakup 8 elektrycznych zespołów 

trakcyjnych, a następnie udostępnienie ich przewoźnikowi kolejowemu do wykonywania 

pasażerskich przewozów regionalnych. Projekt realizowany jest w latach 2008-2011 

a koszt całkowity to 47,03 mln euro, w tym maksymalne dofinansowanie to 27,30 mln 

euro. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno- techniczną 

i podpisano umowę o dofinansowanie z Beneficjentem 1 lipca 2008 r. Do końca okresu 

sprawozdawczego nie zatwierdzono żadnego wniosku o płatność. 

2. Szybka Kolej Regionalna Tychy – Dąbrowa Górnicza – etap I Tychy Miasto – 

Katowice- projekt ma na celu uruchomienie szybkiego połączenia kolejowego pomiędzy 

miastami aglomeracji, które będzie sprzyjało poprawie spójności społecznej 

i przestrzennej, zarówno w poszczególnych ośrodkach miejskich, jak i w całym 

województwie. Projekt realizowany jest w latach 2010-2012 a koszt całkowity to 12,15 

mln euro, w tym maksymalne dofinansowanie to 10,29 mln euro. Projekt przeszedł 

pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. W lipcu 2008r. 

podpisano umowę ramową z Beneficjentem. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę 

formalną i merytoryczno-techniczną i podpisano umowę o dofinansowanie 

z Beneficjentem. Do końca okresu sprawozdawczego nie zatwierdzono żadnego wniosku 

o płatność. 

 

Dotychczas podpisano 11 umów o wartości dofinansowania EFRR 109 532466 EUR (434 

296 228 PLN) co stanowi 96% alokacji. Nie zakończono realizacji ani jednego projektu. 

Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 

156 590 016 EUR (620 879 417 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 70% 

i bardzo wysoką średnią wartość całkowitą projektu 14 235 455 EUR (56 443 583 PLN). 
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Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VII w podziale na beneficjentów 

W związku ze specyfiką Priorytetu, w ramach którego większość środków została 

przeznaczona na realizacją projektów kluczowych głównymi beneficjentami są JST. Średnia 

wielkość projektu to 2,47 mln EUR.  

 

Rysunek 137 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VII w podziale na beneficjentów (wartość 

i liczba) 

Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VII w podziale na obszary 

Stan infrastruktury transportowej, będący głównym czynnikiem determinującym rozwój 

gospodarczy, jest jednym z najważniejszych kryteriów oceny poziomu rozwoju społeczno-

gospodarczego regionu. Budowa strategicznych obiektów systemu transportu publicznego 

będzie decydująca z punktu widzenia międzynarodowych połączeń regionu. Znajduje 

to odzwierciedlenie w Priorytecie VII, który ukierunkowany jest m. in. na połączenie 

kluczowej sieci drogowej województwa z drogami znajdującymi się w sieci TEN-T, drogami 

międzynarodowymi i krajowymi. Komunikacja publiczna jest także składową systemu 

transportowego województwa, wywierającą istotny wpływ na sposób przemieszczania się 

jego mieszkańców oraz stanowi istotny element decydujący o możliwościach dostępu 

do regionalnych usług publicznych, zlokalizowanych głównie w centrach największych 

ośrodków miejskich regionu. W związku z powyższym  większość projektów realizowanych 

jest na obszarach miejskich. 
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Rysunek 138   Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VII w podziale na obszar  (wartość i 

liczba) 

 

Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VII w podziale na powiaty 

W ramach Priorytetu VII najwięcej projektów realizowanych jest przez powiaty ziemskie, 

natomiast powiaty grodzkie realizują mniej projektów, ale kwotowo są one większe. 

W podziale na powiaty najwięcej projektów realizowanych jest w powiecie żywieckim, 

natomiast największe dofinansowanie otrzymało miasto Częstochowa tj. 36 mln EUR.  
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Rysunek 139 Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu VII w podziale na powiaty 
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Rysunek 140 Wartość dofinansowania realizowanych projektów w ramach Priorytetu VII w podziale 

na powiaty 
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Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VII w podziale na typ projektu 

Rozkład projektów w podziale na typy projektów przedstawiono w poniższej tabeli. 

W ramach Priorytetu w poddziałaniu 7.1.1.  środki w większości zostały przeznaczone 

na realizację projektów związanych z budową i przebudową dróg wojewódzkich i dróg 

powiatowych. W ramach poddziałania 7.1.2. najwięcej realizowanych projektów dotyczy 

budowy i przebudowy dróg powiatowych niekwalifikujących się do wsparcia w ramach 

poddziałania 7.1.1 i dróg gminnych, natomiast w ramach działaniu 7.2 realizowane projekty 

dotyczą zakupu i modernizacji taboru na potrzeby transportu kolejowego. 

Tabela 24 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VII w podziale na typy projektów 

Typy projektów Liczba Wartość w EUR 

Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej 

Poddziałanie 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej 

 

1. Przebudowa dróg krajowych w zakresie 

zaakceptowanym przez Komisję Europejską. 

 

 
 

 

1 

 

16 936 272,66 

 

2. Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich i 

wybranych dróg powiatowych stanowiących jednolite 

ciągi drogowe łączące dwie drogi krajowe, dwie drogi 

wojewódzkie lub drogę krajową z drogą wojewódzką. 
 

 

8 

 

56 956 198,77 

 

3. Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich 

zlokalizowanych w ramach ciągów dróg określonych w 

pkt. 1. 
 

 

0 

 

0,00 

 

4. Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich 

zlokalizowanych w ramach ciągów drogowych 

określonych w pkt. 2. 
 

 

1 

 

1 346 484,23 

5. Tworzenie obszarowych systemów                             

sterowania ruchem drogowym obejmujące  

ciągi drogowe określonych w pkt. 2 

 

0 0,00 

Typ 2 i 3. 1 8 418 522,76 

Typ 2 i 4. 4 27 391 976,84 

Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury  

uzupełniającej kluczową sieć drogową 

 

1. Budowa i przebudowa dróg powiatowych 

niekwalifikujących się do wsparcia w ramach 

poddziałania 7.1.1 i dróg gminnych. 
 

69 39 318 752,89 

 5 1 523 461,61 



297 

 

2. Budowa i przebudowa obiektów poprawiających 

bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w ciągach 

dróg określonych w pkt. 1. 
 

 

3. Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich 

zlokalizowanych w ramach ciągów dróg określonych w 

pkt. 1. 
 

2 236 060,38 

 

4. Tworzenie obszarowych systemów sterowania ruchem 

drogowym obejmujące ciągi drogowe określonych w pkt 

1. 
 

 

0 

 

0,00 

Typ projektu  1 i 2. 17 15 471 660,77 

Typ projektu 1,2 i 3. 9 14 319 051,50 

Typ projektu 1 i 3.  5 6 170 005,09 

Typ projektu 1 i 4.  1 1 030 158,83 

Działanie 7.2. Transport publiczny 

 

1. Budowa, przebudowa i remont liniowej infrastruktury 

transportu publicznego (tramwajowej, trolejbusowej). 
 

 

1 

 

22 154 656,57 

 

2. Budowa, przebudowa i remont liniowej i punktowej 

infrastruktury transportu publicznego (kolejowa). 
 

 

0 

 

0,00 

 

3. budowa, przebudowa i remont punktowej 

infrastruktury transportu publicznego służącej obsłudze 

pasażerów (np.: dworce za wyjątkiem kolejowych, 

terminale przesiadkowe, węzły komunikacyjne), za 

wyjątkiem obiektów kwalifikujących się do wsparcia w 

ramach Priorytetu VI. Zrównoważony rozwój miast. 

 

 
 

 

0 

 

 

0,00 

4. Zakup i modernizacja taboru na potrzeby transportu 

publicznego (tabor tramwajowy, trolejbusowy, autobusowy) 

3 15 366 111,24 

 

5. Zakup i modernizacja taboru na potrzeby transportu 

kolejowego. 
 

 

2 

 

45 020 781,84 

 

6. Wdrażanie zintegrowanych systemów elektronicznej 

obsługi w transporcie publicznym (m.in. bilety 

elektroniczne, dyspozytorskie systemy pozycjonowania 

pojazdów, elektroniczna informacja pasażerska, 

monitoring wizyjny). 
 

 

1 

 

1 706 696,54 

Typ projektu 2 i 6. 1 8 498 160,96 

Typ projektu 4 i 6.  3 16 061 435,85 

Źródło: dane pochodzą z LSI 
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Analiza wskaźnikowa 

W załącznik IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki 

produktu i rezultatu dla Priorytetu VII, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. 

Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec 2010 roku oparte 

na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 

2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowana wartość na podstawie podpisanych 

umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego Priorytetu 

w podziale na działania i poddziałania 

W Priorytecie VII 8 z ogólnej liczby 15 wskaźników produktu posiada realizację na poziomie 

zerowym. Największą realizację, odnosząc się do wartości docelowych dla roku 2010 wśród 

wskaźników produktu w Priorytecie, odnotowano dla wskaźnika Długość zrekonstruowanych 

dróg, w tym: na obszarach wiejskich, dla którego wartość docelową zrealizowano 

na poziomie 343%. 

Wśród wskaźników rezultatu 2 z 3 wskaźników posiada realizację na zerowym poziomie. 

Wskaźnik, który odnotował postęp w realizacji to wskaźnik Oszczędność czasu na nowych 

i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych. 

W przedmiotowym Priorytecie realizację wskaźników obrazujących długość wybudowanych 

i zmodernizowanych dróg powierzono działaniu 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci 

drogowej. Wskaźniki Długość nowych dróg oraz Długość zmodernizowanych dróg 

dodatkowo posiadają podwskaźniki dot. dróg regionalnych, lokalnych i dróg lokalnych 

na obszarach wiejskich. Szacowana realizacja dla tych wskaźników wskazuje na dobrą 

prognozę jeśli chodzi o osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika Długość 

zrekonstruowanych dróg (osiągnięcie 116% wartości docelowej w 2013 roku). Podwskaźnki 

dot. dróg regionalnych i lokalnych składające się na ogólną długość zrekonstruowanych dróg 

wskazują natomiast, że w przeważającej mierze projekty modernizacji dróg dotyczyły dróg 

lokalnych, czego skutkiem będzie osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika Długość 

zrekonstruowanych dróg, w tym drogi lokalne już w 2011 roku, a ogółem szacowana 

realizacja wskazuje na osiągnięcie 137% wartości docelowej w 2013 r. Natomiast 

podwskaźnik Długość zrekonstruowanych dróg, w tym drogi regionalne posiada realizację 

na poziomie równym zero, jednak wartość szacowanej realizacji wskaźnika jest na bardzo 

niskim poziomie wynoszącym jedynie 8,3% wartości docelowej wskaźnika, co odpowiada 

3,32 km zrekonstruowanej drogi regionalnej w 2013 r. Podwskaźnik ten realizowany jest 

wyłącznie w poddziałaniu 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci 

drogowej, w którym zainteresowanie beneficjentów skupiło się w większej mierze na 

budowie nowych dróg. Obrazuje to szacowana realizacja w analogicznym do ww. 

podwskaźniku Długość nowych dróg, w tym drogi regionalne, która wyniosła 59% wartości 

docelowej. 

Zakładane w podpisanych umowach o dofinansowanie wartości dla podwskaźnika Długość 

nowych dróg, w tym drogi lokalne wskazują natomiast na realizację na poziomie 34,5% 

wartości docelowej w 2012 r. 
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Jak pokazuje szacowana realizacja dla wskaźników dotyczących taboru komunikacji miejskiej 

i kolejowej wartości docelowych dla 2015 r. już w 2013 roku zostaną przekroczone. 

Niezrealizowany zostanie natomiast wskaźnik Długość zrekonstruowanych linii kolejowych, 

w stosunku, do którego jedyny beneficjent mający realizować wskaźnik dokonał modyfikacji 

projektu, która obejmowała rezygnację z przeprowadzenia w ramach projektu rekonstrukcji 

przedmiotowej linii kolejowej. Niezrealizowanie powyższego projektu w zakresie w jakim 

planowano przełożyło się również na brak możliwości zrealizowania powiązanego wskaźnika 

rezultatu Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych 

w przewozach pasażerskich i towarowych. 

W przypadku pozostałych wskaźników rezultatu szacowna realizacja wskaźnika Oszczędność 

czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych 

w chwili obecnej wynosi 38% wartości docelowej. W związku z planowanym 

przeznaczeniem środków pochodzących z Krajowej Rezerwy Wykonania oraz Dostosowania 

Technicznego na konkursy z poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych 

elementów sieci drogowej można spodziewać się dalszego wzrostu wartości wskaźnika 

wynikającej z szacowanej realizacji. 

Wskaźnik Dodatkowe przewozy pasażerów komunikacji miejskiej z wykorzystaniem taboru 

objętego wsparciem odznacza się szacowaną realizacją, która znacząco przekracza wartość 

docelową wskaźnika. 

Odnosząc się do analizy SWOT zawartej w Programie w Priorytecie VII realizacja 

wskaźników Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej oraz Liczba zakupionego 

taboru kolejowego stanowi odpowiedź na słabą stronę - zły stan techniczny infrastruktury 

komunikacyjnej z obszaru infrastruktura transportowa. Szacowana realizacja wskaźników 

wskazuje na sfinansowanie ze środków Programu zakupu 90 jednostek transportu miejskiego 

i 13 jednostek transportu kolejowego co jest działaniem pożądanym zważywszy na wskazaną 

w analizie potrzebę. 

W ramach Priorytetu VII realizowane są poniższe wskaźniki KE (Core Indicators): 

- Liczba projektów z zakresu transportu, 

- Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego, 

- Liczba kilometrów nowych dróg, 

- Liczba kilometrów zrekonstruowanych dróg, 

- Liczba kilometrów nowych i zmodernizowanych dróg, 

- Liczba kilometrów zrekonstruowanych linii kolejowych, 

- Wartość oszczędności czasu dla przewozu pasażerów i towaru wyrażona 

w euro/rocznie, uzyskanych dzięki budowie i modernizacji dróg, 

- Wartość oszczędności czasu dla przewozu pasażerów i towaru wyrażona 

w euro/rocznie, uzyskanych dzięki budowie i modernizacji linii kolejowych, 

- Dodatkowe przewozy pasażerów komunikacji miejskiej z wykorzystaniem taboru 

objętego wsparciem. 



300 

 

 

Poniżej na wykresach przedstawiono % osiągniętej i szacowanej do osiągnięcia wartości 

docelowej dla 2015 roku dla wybranych wskaźników Priorytetu VII. Szacowana realizacja oparta 

została na danych zawartych przez beneficjentów w umowach o dofinansowanie.  

 

Rysunek 141 Realizacja wartości docelowej wskaźników produktu Priorytetu VII 
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Rysunek 142 Realizacja wartości docelowej wskaźników rezultatu Priorytetu VII 

 

Ocena efektywności wsparcia udzielonego w ramach Priorytetu VII  w kontekście realizacji 

celów programu 

W wyniku realizacji projektów w ramach Priorytetu VII w województwie śląskim
34

: 

 zrekonstruowano 35 km dróg, w tym 17 km dróg na obszarach wiejskich, 

 wybudowano 13,42 km chodników, 

 przebudowano 49 skrzyżowań  

 wybudowano 4 skrzyżowania, 

 wybudowano 7,85 km ciągów pieszo- rowerowych 

 kontynuacja DTŚ. 

Konurbacja katowicka jest ważnym węzłem komunikacyjnym usytuowanym na przecięciu 

dwóch traktów o znaczeniu europejskim. Drogowy ruch tranzytowy, stanowi około 12% 

ruchu samochodowego wewnątrz zespołu miast, powinien być obsłużony przez system 

autostrad biegnących poza obszarem konurbacji. Pozostałe około 88% to ruch wewnętrzny 

oraz taki, którego źródła lub cele znajdują się wewnątrz skupiska miejskiego. 

Kierunkiem dominującym w potokach ruchu, wynikającym również z ukształtowania zespołu 

miast jest kierunek wschód - zachód. Tak też przebiegają autostrada A-4  i Drogowa Trasa 

Średnicowa Katowice-Gliwice (częściowo już zrealizowana). Łącznie strumienie ruchu 

na kierunku wschód-zachód osiągają np. w Katowicach ok. 150 tys. pojazdów/dobę. 

                                                 
34 Efekty z projektów, które złożyły wnioski o płatność końcową 
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Do przeniesienia takiego potoku ruchu jeden szlak drogowy jest niewystarczający. Obie trasy 

pełnią odmienne zadania w układzie komunikacyjnym konurbacji. Podstawową funkcją 

autostrady jest obsługa ruchu dalekobieżnego, w tym tranzytu, w związku z czym ilość 

węzłów na odcinku Katowice-Gliwice ograniczono do sześciu. Drogowa Trasa Średnicowa 

obsługuje głównie ruch lokalny, dlatego na fragmencie o porównywalnej długości 

zaplanowano 26 węzłów. DTŚ przebiega od Katowic (od połączenia z istniejącą trasą 

Katowice - Sosnowiec - Będzin - Dąbrowa Górnicza – S-1) poprzez Chorzów, 

Świętochłowice, Rudę Śląską. Docelowo przebiegać będzie przez Zabrze i Gliwice, gdzie 

przewiduje się akcesję DTŚ do projektowanej autostrady A1. 

Drogowa Trasa Średnicowa przebiega przez miasta: 

 Katowice - obszar 164,5 km
2
, mieszkańców 329,6 tys. - 132,3 tys. samochodów 

osobowych, 

 Chorzów - obszar 33,2 km
2
, mieszkańców 114,6 tys. - 32,4 tys. samochodów osobowych, 

 Świętochłowice - obszar 13,2 km
2
, mieszkańców 56,4 tys. - 14,6 tys. samochodów 

osobowych, 

 Ruda Śląska - obszar 77,7 km
2
, mieszkańców 147 tys. - 46,6 tys. samochodów osobowych, 

 Zabrze - obszar 80,4 km
2
, mieszkańców 183,3 tys. - 59,5 tys. samochodów osobowych, 

 Gliwice - obszar 133,7 km
2
, mieszkańców 192,5 tys. - 77,1 tys. samochodów osobowych. 

 

Związku z powyższym w ramach RPO WSL planowana jest realizacja projektu 

pt. Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” – odcinek Zabrze – Gliwice, 

który ma celu zapewnienie sprawnych powiązań komunikacyjnych w węzłowym obszarze 

konurbacji katowickiej, w tym miast, przez które przebiega, dla obsłużenia ruchu mającego 

swoje źródła i cele wewnątrz konurbacji.  

DTŚ przyczyni się również do dobrego skomunikowania ulic podstawowego układu 

komunikacyjnego poszczególnych miast z głównymi szlakami transportowymi, jakimi są 

autostrady A4 i A1. Realizacja projektu daje szansę na równomierny rozwój województwa, 

integrację społeczności, zmniejszenie obciążeń środowiska emisją spalin i hałasu poprzez 

skierowanie ruchu kołowego z ulic dzielnicowych i lokalnych na przystosowaną do 

większych obciążeń drogę regionalną. 

Drogowa Trasa Średnicowa jest przykładem przedsięwzięcia o dużym znaczeniu 

komunikacyjnym i ekonomicznym dla silnie zurbanizowanego obszaru, jakim jest 

województwo śląskie, a jej wpływ realizuje się nie tylko w skali jednego miasta, ale 

w obszarze kilku położonych obok siebie ośrodków.  

Poniżej zamieszczono mapę na której rozmieszczono wybudowane i przebudowane drogi 

w regionie w ramach RPO WSL i dodatkowo w ramach PO IiŚ. Z analizy wynika, że projekty 

drogowe o znaczeniu krajowym realizowane są w ramach PO IiŚ, natomiast mniejsze 

o znaczeniu regionalnym lub lokalnym w ramach RPO WSL.  
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Rysunek 143 Mapa wybudowanych i przebudowanych dróg w regionie  
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Położenie województwa śląskiego oraz określony w strategii województwa profil jego 

przyszłego rozwoju wskazują na kluczowe znaczenie w tym procesie infrastruktury 

transportowej i jej właściwego kształtowania. Z jednej strony dostępność transportowa jest 

istotnym czynnikiem atrakcyjności inwestycyjnej i warunków prowadzenia działalności 

gospodarczej, z drugiej strony stanowi ważny wyznacznik jakości życia mieszkańców 

i możliwości ich rozwoju. Przez obszar województwa przebiega Autostrada A4, znajdująca się w 

paneuropejskim korytarzu transportowym nr III oraz planowana Autostrada A1, która dla 

Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) stanowi projekt priorytetowy nr 25.  

Kluczowe znaczenie dla budowy zrównoważonego systemu transportowego oraz optymalizacji 

wykorzystania istniejącej infrastruktury będzie miało zintegrowanie regionalnej i lokalnej sieci 

drogowej z planowaną Autostradą A1 oraz istniejącą Autostradą A4. Uzupełnieniem 

infrastruktury drogowej w ramach systemu transportowego jest transport publiczny. Jego rola 

odnosi się do poprawy spójności społecznej i przestrzennej w poszczególnych ośrodkach 

miejskich, a także utworzenia szybkich połączeń poprawiających spójność całego województwa.  

Sieć transportowa województwa śląskiego, choć gęsta i dobrze rozbudowana, jest mocno 

obciążona i zużyta. Stan techniczny infrastruktury drogowej znacznie obniża parametry 

eksploatacyjne. Przywrócenie potencjalnej drożności dróg wymaga licznych napraw i remontów. 

Dlatego celem szczegółowym osi priorytetowej jest ukształtowanie efektywnego 

i zintegrowanego systemu transportowego.  

 

W ramach przedmiotowego priorytetu preferowane są przedsięwzięcia uwzględniające 

przystosowania obiektów użyteczności publicznej oraz komunikacji miejskiej do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. 

 

W ramach Priorytetu VII wdrażane jest m.in. poddziałanie 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa 

kluczowych elementów sieci drogowych, które jest zogniskowane na kluczowych elementach 

sieci drogowej regionu, pozostających w gestii samorządowej. Szczególne znaczenie 

na osiągnięcie celu poddziałania 7.1.1 ma połączenie kluczowej sieci drogowej województwa 

z drogami znajdującymi się w sieci TEN-T, drogami międzynarodowymi i krajowymi. 

Jednym z kryteriów wyboru projektów w ramach ww. poddziałania jest Komplementarność 

projektu względem sieci TEN-T. W ramach Priorytetu realizowane jest także poddziałanie 

7.1.2, które stanowi uzupełnienie ww. poddziałania, a które koncentruje się na infrastrukturze 

drogowej stanowiącej uzupełnienie względem kluczowej sieci dróg regionalnych. Projekt 

może się kwalifikować wyłącznie do jednego z poddziałań, w zależności od swojej 

charakterystyki. W zakresie transportu bardzo ważne inwestycje, które są realizowane 

w ramach RPO WSL i zapewniają synergię pomiędzy inwestycjami regionalnymi 

i krajowymi są realizowane w ramach poddziałania 7.1.1 jako projekty kluczowe. Przykładem 

takiego projektu jest Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim – budowa 

obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 935, którego głównym celem jest 

dostosowanie istniejącego układu komunikacyjnego w Rybniku i Żorach do przyjęcia 

wzmożonego ruchu tranzytowego związanego z istniejącą autostradą A4 oraz budowaną 

autostradą A1.  
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W załączniku nr X do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione projekty 

komplementarne w zakresie transportu. 

 

Przykład projektu realizowanego w ramach Priorytetu VII 

Bezpieczniej, bardziej dostępnie i komfortowo 

Tytuł projektu: Modernizacja skrzyżowania 

w rejonie ulic: 1-go Maja, Świerczewskiego, 

27-go Stycznia, Powstańców 

w Siemianowicach Śląskich. 

Beneficjent: Miasto Siemianowice Śląskie 

Całkowita wartość projektu: 450 812,48 

EUR. 

Kwota dofinansowania: 320 787 EUR.  

Opis projektu: Główny ruch tranzytowy 

przebiega przez centrum miasta Siemianowice Śląskie. Skrzyżowanie w rejonie ulic: 1-go 

Maja, Świerczewskiego, 27-go Stycznia, Powstańców zapewnia połączenie dróg miasta 

Siemianowice Śląskie z głównymi trasami komunikacyjnymi prowadzącymi do Katowic, 

Chorzowa, Bytomia, Piekar Śląskich, Czeladzi, Sosnowca, Pyrzowic. Stanowi ważny element 

komunikacyjny, zapewniający dostęp do jednostek gospodarczych i społecznych. Dotychczas 

skrzyżowanie charakteryzowało się dużą kolizyjnością. Ze względu na lokalizację 

skrzyżowania w newralgicznym punkcie centrum miasta odbywał się tu intensywny ruch 

pojazdów i pieszych. Powodowało to nadmierne wydłużenie czasu przejazdu, zwiększone 

ryzyko wypadków i kolizji, a także utrudnienie dostępu do głównych tras wylotowych miasta 

oraz do ważnych obiektów przemysłowych. 

Podjęto zatem działania zmierzające do modernizacji skrzyżowania. Celem modernizacji było 

udrożnienie sieci drogowej na terenie miasta, poprawa bezpieczeństwa użytkowników 

i zapewnienie dogodnych połączeń z kluczową siecią drogową w Aglomeracji Śląskiej. 

W ramach inwestycji wykonano nowe jednopoziomowe skrzyżowanie typu rondo w miejsce 

obecnego. Wybudowano odwodnienie, przebudowano sieć wodociągową, przebudowano 

chodniki dla pieszych, wybudowano oświetlenie, przebudowano przejścia dla pieszych, 

a także wykonano zatoki i parkingi. 

W swym zakresie projekt w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa 

pieszych, kierujących pojazdami i pasażerów, poprawy płynności ruchu i udrożnienia 

funkcjonowania obecnego skrzyżowania. W dłuższej perspektywie wpłynie na zmniejszenie 

negatywnych skutków emisji spalin do atmosfery. 
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Informacja nt. planowanych zmian alokacji środków w priorytecie 

W związku z zakończonym procesem podziału Krajowej Rezerwy Wykonania i środków 

dostosowania technicznego, planowana jest zmiana alokacji w ramach przedmiotowego 

Priorytetu, jednak decyzja dot. wysokości kwoty zostanie podjęta w kolejnym okresie 

sprawozdawczym. Szczegółowe informacje nt. podziału KRW zostały omówione w punkcie 

2.8 niniejszego Sprawozdania. 

Analiza wkładu Priorytetu VII w realizację celów Strategii Lizbońskiej 

Priorytet VII przyczynia się do realizacji celów Strategii Lizbońskiej w szczególności poprzez 

modernizację i rozbudowę sieci drogowej, szczególne znaczenie ma połączenie kluczowej 

sieci drogowej województwa z drogami znajdującymi się w sieci TEN-T, drogami 

międzynarodowymi. Zgodnie z załącznikiem II Rozporządzenia Komisji 1828/2006 działania 

realizowane w ramach priorytetu wpisują się w cztery kategorie interwencji (13,16,28,52), 

które przyczyniają się do realizacji celów Strategii Lizbońskiej. 

 

W ramach priorytetu VII 19% środków tj. 80 005 255 EUR zostało przeznaczonych 

na realizację celów Strategii Lizbońskiej. Wartość środków pochodzących z UE wpisujących 

się w cele Strategii Lizbońskiej, na podstawie podpisanych umów z beneficjentami 

od uruchomienia Programu do końca okresu sprawozdawczego, wynosi 65 511 684,23 EUR. 

Wartość ww. środków w podziale na kategorie interwencji przedstawia się następująco: 

 

Tabela 25 Realizacja Priorytetu VII w zakresie realizacji celów SL 

kategoria założenia realizacja % 

13 10 000 000 1 706 696,54 17% 

16 21 831 638 10 339 389,90 47% 

28 6 966 398 0,00 0% 

52 54 306 202 53 465 597,79 98% 

 

Dotychczas kontraktacja miała miejsce w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów 

elektronicznej obsługi w transporcie publicznym (kategoria 13), budowy, przebudowy 

i remontu liniowej i punktowej infrastruktury  kolejowego transportu publicznego (kategoria 

16) oraz promowania czystego transportu miejskiego (kategoria 52). Natomiast ze względu 

na brak zainteresowania ze strony beneficjentów, którzy nie złożyli żadnego projektu 

o dofinansowanie w zakresie tworzenia obszarowych systemów sterowania ruchem 

drogowym (kategoria 28), kontraktacja  jest na poziomie zerowym.  

 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Priorytetu VII wpisują się w priorytet i działanie 

Krajowego Programu Reform na lata 2008-2011: 

 Priorytet Innowacyjna gospodarka – działanie 4 Zagwarantowanie odpowiedniej dla 

potrzeb nowoczesnej gospodarki infrastruktury transportowej, przesyłowej 
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i teleinformatycznej. 

 

Do końca okresu sprawozdawczego nie zostały przeprowadzone żadne badania ewaluacyjne 

dot. wsparcia w ramach przedmiotowego Priorytetu. 

Wkład Priorytetu w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn zostały przedstawione 

w pkt. 2.2.1 niniejszego Sprawozdania. 

W ramach przedmiotowego Priorytetu nie przewidziano możliwości skorzystania z cross – 

financingu, szczegóły przedstawiono w pkt. 2.6.3 niniejszego Sprawozdania.  

W wyniku przyznania województwu śląskiemu dodatkowych środków pochodzących 

z mechanizmów Krajowej Rezerwy Wykonania (KRW) i dostosowania technicznego, 

alokacja RPO WSL została powiększona. IZ RPO WSL w związku z powyższym planuje 

przeznaczyć dodatkowe środki na infrastrukturę drogową o znaczeniu regionalnym.  

 

Realizacja ewentualnych zaleceń i rekomendacji KE odnoszące się do osi Priorytetowej: 

 analiza koncentruje się wokół celu/celów Priorytetu VII, 

 zaprezentowanie rozkładu projektów w podziale na beneficjentów, obszary, typy 

projektów, 

 

Rekomendacje IZ odnośnie do dalszego przebiegu realizacji Priorytetu: 

 wykorzystanie w większym stopniu ewaluacji do bieżącego monitorowania efektów 

Priorytetu VII, 

 upowszechnianie dobrych i złych praktyk m.in. na szkoleniach dla beneficjentów, 

 upowszechnianie dobrych praktyk wśród projektów realizowanych w obecnej 

perspektywie programowania, 

 zwiększenie kontaktów z beneficjentami. 

3.7.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami 

zaradczymi 

Zgodnie z przyjętym przez Zarząd Województwa Śląskiego indykatywnym harmonogramem 

konkursów w roku 2010 w ramach priorytetu VII Transport nie przewidziano żadnego naboru 

wniosków. Brak konkursów skutkuje brakiem problemów na etapie wyboru projektów 

do dofinansowania. 

Niemniej jednak, należy zwrócić uwagę na kwestię związaną z wdrażaniem priorytetu VII 

Transport: ze względu na brak zainteresowania ze strony beneficjentów realizacją inwestycji 

opartych na kategorii interwencji nr 28 Inteligentne systemy transportowe, niemożliwym jest 

osiągnięcie wskaźników związanych z ww. kategorią. 
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3.8 Priorytet VIII – Infrastruktura edukacyjna  

3.8.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów 

Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu 

W załączniku nr IV został przedstawiony postęp rzeczowy przedmiotowego Priorytetu. 

Analiza jakościowa 

Celem głównym Priorytetu VIII jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa 

o wysokich kwalifikacjach zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy. W ramach priorytetu 

wspierane są projekty w zakresie szkolnictwa wyższego, infrastruktury oświatowej 

i infrastruktury kształcenia ustawicznego. 

Realizacji priorytetu służyć mają trzy działania: 

 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego, 

 8.2 Infrastruktura placówek oświaty, 

 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego. 

Na realizację Priorytetu VIII alokowano 82 480 000 EUR  (327 033 200 PLN) pochodzących 

z EFRR, co stanowi 4,8% wartości Programu. 

Zbiorcza informacja nt. postępu wdrażania przedmiotowego Priorytetu 

Według stanu na koniec grudnia 2010 roku w ramach Priorytetu VIII do realizacji 

zatwierdzono 76 wniosków na łączną wartość dofinansowania ogółem
35

 75 mln EUR przy 

czym podpisano umowy/wydano decyzje dla 76 projektów o wartości dofinansowania z UE 

72 mln EUR (88% alokacji na Priorytet).  

We wnioskach o płatność beneficjenci wykazali poniesione 27 mln EUR wydatków (wartość 

odpowiadająca dofinansowaniu UE), co stanowi 33% alokacji. Środki zatwierdzone przez IC 

to 25 mln EUR, co stanowi 30% alokacji przeznaczonej na Priorytet. W ramach Priorytetu nie 

pozostało już żadnych konkursów do ogłoszenia. 

 

                                                 
35

 tzn. środki UE + dofinansowanie z budżetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej   
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Rysunek 144 Realizacja Priorytetu VIII od uruchomienia Programu  

W 2010 roku nie przeprowadzano żadnej oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, 

iż wszystkie konkursy w ramach przedmiotowego Priorytetu zostały ogłoszone już wcześniej 

i oceny formalne zostały zakończone przed rozpoczęciem okresu sprawozdawczego. 

W okresie sprawozdawczym wartość dofinansowania ogółem
1
 zatwierdzonych wniosków 

wyniosła 69 mln EUR. Wartość (odpowiadająca środkom UE) podpisanych umów zwiększyła 

się o 18 mln EUR w porównaniu z rokiem wcześniejszym. W okresie sprawozdawczym 

zakontraktowano 54 mln EUR, co stanowi 71,05% środków zakontraktowanych w ramach 

Priorytetu.  

W okresie sprawozdawczym w deklaracjach IC zatwierdziła 23 mln EUR, co stanowi 6,70% 

wszystkich środków zatwierdzonych przez IC od uruchomienia Programu. 

Do końca 2009 r. w ramach Priorytetu wszystkie złożone wnioski zostały poddane ocenie 

i wybrane do dofinansowania.  
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Rysunek 145  Realizacja Priorytetu VIII w okresie sprawozdawczym 

W ramach Priorytetu VIII występują dwie procedury oceny i wyboru projektów: konkursowa 

i indywidualna.  

 

W ramach ścieżki indywidualnej poziom kontraktacji i płatności nieznacznie zmienił 

w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Spowodowane jest to faktem, iż w ramach Priorytetu 

realizowany jest jeden projekt kluczowy, który składa się z dwóch zadań (podprojektów) 

realizowanych oddzielnie. Do końca okresu sprawozdawczego podpisano umowę tylko 

w przypadku jednego podprojektu,  natomiast drugi podprojekt jest w trakcie oceny.  

 

Realizacja Priorytetu VIII biorąc pod uwagę ścieżkę konkursową jest na bardzo wysokim 

poziomie. Wzrost kontraktacji i płatności w porównaniu z rokiem wcześniejszym jest duży. 

Zaistniała sytuacja związana jest z faktem, iż IZ RPO WSL ogłosiła już wszystkie konkursy 

w ramach przedmiotowego Priorytetu i większość umów o dofinansowanie została 

już podpisana  i z czasem poziom płatności będzie znacznie wzrastał. 
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Rysunek 146  Postęp realizacji Priorytetu VIII w podziale na ścieżki konkursowe; źródło LSI 

 

Do końca 2009 roku IZ RPO WSL ogłosiła konkursy na całą alokację przeznaczoną 

na ścieżkę konkursową, w związku z powyższym w okresie sprawozdawczym nie został 

ogłoszony żaden konkurs. Największym zainteresowaniem cieszył się konkurs, który został 

ogłoszony w 2009 roku dla działania 8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego. Duże 

zainteresowanie wśród beneficjentów spowodowało, iż poziom złożonych wniosków 

o dofinansowanie przekroczył trzykrotnie poziom alokacji przewidzianej na ten konkurs. 

Szczegółowe informacje dot. przeprowadzonych konkursów znajdują się w załączniku nr XI 

do niniejszego Sprawozdania. 

 

 
Rysunek 147  Syntetyczna informacja nt. ogłoszonych konkursów 
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W ramach przedmiotowego Priorytetu wdrażane są następujące działania: 

8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego 

Celem działania jest wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie 

wyższym. Alokacja EFRR na działanie 8.1 wynosi 48 740 000 EUR (193 254 100 PLN).  

W ramach działania odbyły się dwa z zaplanowanych dwóch konkursów: 

 6 lutego 2009 – 6 maja 2009, 

 25 lutego 2009 (do trzykrotnego przekroczenia alokacji). 

W ramach przedmiotowego działania realizowany jest jeden projekt kluczowy: 

Adaptacja auli na potrzeby Wydziału Nauk Społecznych w ramach rozbudowa bazy 

naukowo-dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza w perspektywie powołania 

Uniwersytetu w Częstochowie - głównym celem projektu jest wzrost dostępności i poprawa 

warunków kształcenia na poziomie wyższym oraz stworzenie warunków do kreowania 

społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych, polepszenie sytuacji studentów 

na rynku pracy, stworzenie wyróżniającego się w skali regionu i kraju ośrodka naukowego – 

w perspektywie powołania Uniwersytetu Częstochowskiego, co w konsekwencji spowoduje 

wzrost atrakcyjności i wartości inwestycyjnej Częstochowy i regionu dla potencjalnych 

inwestorów. Projekt realizowany będzie w latach 2008-2012 a koszt całkowity to 11,74 mln 

EUR, w tym maksymalne dofinansowanie to 9,88 mln EUR. W 2008r. podpisano umowę 

ramową z Beneficjentem. Projekt składa się z dwóch zadań (podprojektów) realizowanych 

oddzielnie, w ramach których składane są oddzielne wnioski o dofinansowanie. W przypadku 

jednego z podprojektów podpisano już umowę o dofinansowanie. Do końca okresu 

sprawozdawczego w ramach tego podprojektu zatwierdzono 1 wniosek o płatność zaliczkową 

na kwotę dofinansowania 450 189,15 EUR oraz 2 wnioski o płatność pośrednią na kwotę 

dofinansowania 694 862,10 EUR.  Drugi podprojekt został złożony i jest w trakcie oceny. 

W kolejnym okresie sprawozdawczym zostanie podpisana z nim umowa o dofinansowanie. 

Dotychczas w ramach działania podpisano 30 umów o wartości dofinansowania EFRR 39 014 

531 EUR (154 692 617 PLN) co stanowi 80% alokacji. Zakończono realizację 5 projektów. 

Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 

49 448 066 EUR (196 061 582 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 79% 

i średnią wartość całkowitą projektu 1 648 268 EUR (6 535 386 PLN). 

 

8.2 Infrastruktura placówek oświaty 

Celem działania jest wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie 

przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Alokacja EFRR 

na działanie 8.2 wynosi 24 614 000 EUR (97 594 510 PLN). W ramach działania odbył się 

jeden zaplanowany konkurs: 

 4 kwietnia 2008 – 4 czerwca 2008. 
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Dotychczas podpisano 32 umowy o wartości dofinansowania EFRR 23 588 206 EUR (93 

527 239 PLN) co stanowi 96% alokacji. Zakończono realizację 1 projektów. Wartość 

całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 30 185 001 

EUR (119 683 530 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 78% i średnią 

wartość całkowitą projektu 943 281 EUR (3 740 110 PLN). 

 

8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego 

Celem działania jest wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia ustawicznego. 

Alokacja EFRR na działanie 8.3 wynosi 9 125 000 EUR (36 180 625 PLN). W ramach 

działania odbył się jeden zaplanowany konkurs: 

 7 stycznia 2009 - 9 marca 2009. 

W działaniu podpisano 14 umów o wartości dofinansowania EFRR 9 170 746 EUR 

(36 362 010 PLN) co stanowi ponad 100% alokacji. Zakończono realizację 3 projektów. 

Wartość całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 

10 967 988 EUR (43 488 074 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 84% 

(czyli w zasadzie wszystkie koszty w projektach zostały zmieszczone w kwalifikowanych, nie 

był realizowany żaden element dodatkowy) i średnią wartość całkowitą projektu 783 427 

EUR (3 106 291 PLN) – nieco niższą niż w przypadku placówek oświaty. 

Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VIII w podziale na beneficjentów 

W związku ze specyfiką Priorytetu głównymi beneficjentami są uczelnie wyższe i JST.  

Średnia wielkość projektu w przypadku uczelni wyższych to 1,39 mln EUR oraz 0,65 mln 

EUR w ramach projektów, których beneficjentami są JST. 

W przypadku uczelni wyższych najwięcej dofinansowania otrzymały uczelnie wyższe 

o profilu technicznym. Istniejący potencjał gospodarczy województwa śląskiego może 

stanowić podstawę do rozwoju dotychczasowych i kreowania nowych specjalności 

województwa, m.in. przetwórstwa przemysłowego, informatyki, automatyki, telekomunikacji, 

elektroniki, przemysłu lotniczego, motoryzacyjnego, farmacji, specjalistycznych usług 

medycznych i rehabilitacyjnych, inżynierii materiałowej, biotechnologii i technologii ochrony 

środowiska. Rozwój szkolnictwa wyższego ze szczególnym uwzględnieniem uczelni 

technicznych niewątpliwie  przyczyni się do rozwoju całego regionu.  
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Rysunek 148 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VIII w podziale na beneficjentów (wartość 

i liczba) 

 

Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VIII w podziale na obszarach 

Wysoki poziom wykształcenia mieszkańców pozwoli na sprostanie wyzwaniom rynku pracy. 

Wymaga to rozwoju szkolnictwa, szczególnie na poziomie wyższym.  

Dobrze rozbudowana sieć uczelni wyższych oraz duża koncentracja wysoko 

wykwalifikowanej kadry naukowo-technicznej są podstawą tworzenia kapitału 

intelektualnego w regionie. Tworzenie nowych i rozbudowa istniejących ośrodków 

akademickich, w szczególności ośrodków regionalnych oraz wspieranie współpracy 

środowiska akademickiego z uczelniami i ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju i za 

granicą pozwoli na zwiększenie i wzmocnienie potencjału innowacyjnego regionu.  

Znajduje to odzwierciedlenie w priorytecie VIII, który ukierunkowany jest m. in. na wzrost 

dostępności i poprawę warunków kształcenia na poziomie wyższym. W ramach Priorytetu 

VIII jedną z grup, które stanowią większość wśród beneficjentów to uczelnie wyższe, które 

na ogół znajdują się w dużych ośrodkach miejskich. W związku z powyższym  większość 

projektów realizowanych jest na obszarach miejskich. 
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Rysunek 149 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VIII w podziale na obszar  (wartość 

i liczba) 

Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VIII w podziale na powiaty 

W ramach Priorytetu VIII najwięcej projektów realizowanych jest przez powiaty grodzkie 

(miasta na prawach powiatu), które kwotowo są największe. Największe dofinansowanie 

otrzyma miasto Katowice tj. 13 mln EUR, z czego ponad 10 mln EUR zostanie 

przeznaczonych na uczelnie wyższe.  

Szkolnictwo wyższe oraz wysoki poziom kształcenia studentów jest podstawą rozwoju 

województwa śląskiego, co znajduje odzwierciedlenie w celu szczegółowym Programu, który 

ukierunkowany jest na rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego. 

W podziale na powiaty ziemskie najwięcej projektów realizowanych jest w powiecie 

cieszyńskim i pszczyńskim.  
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Rysunek 150 Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu VIII w podziale na powiaty 
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Rysunek 151 Wartość dofinansowania projektów w realizowanych w ramach Priorytetu VIII w podziale 

na powiaty



 

 

Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VIII w podziale na typ projektu 

W ramach Priorytetu działaniu 8.1. środki w większości zostały przeznaczone 

na budowę/przebudowę istniejących obiektów dydaktycznych dla uczelni. Projekty związane 

z budową/przedmową bardzo często powiązane były z innym celem jak np. 

zagospodarowanie otoczenia obiektu czy usuwane barier architektonicznych. W ramach 

działania 8.2. realizowane projekty podobnie jak w poprzednim działaniu dot. 

przebudowy/budowy obiektów dydaktycznych dla placówek oświatowy. W ramach działania 

8.3 projekty dotyczyły głównie budowy/przebudowy obiektów dydaktycznych. 

Tabela 26Rozkład projektów w podziale na typy projektów 

Typy projektów Liczba Wartość w EUR 

Działanie 8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego 

 

1. Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa), 

przebudowa i remont istniejących obiektów dydaktycznych, w 

tym także laboratoriów dydaktycznych, pracowni 

komputerowych, bibliotek w szkołach wyższych. 
 

 

2 

 

1 604 595,29 

 

2. Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa), 

przebudowa i remont obiektów sportowych w szkołach wyższych. 
 

 

0 

 

0,00 

 

3. Zagospodarowanie otoczenia obiektów w powiązaniu z 

projektami wymienionymi w pkt. 1-2. 
 

 

0 

 

0,00 

 

4. Wyposażenie obiektów wymienionych w pkt. 1-2 w urządzenia 

dydaktyczne oraz inne pomoce naukowe. 
 

 

2 

 

170 225,24 

 

5. Tworzenie lub modernizacja zintegrowanego systemu 

wspomagania zarządzania w szkołach wyższych, w tym zakup 

niezbędnego sprzętu i oprogramowania 
 

 

4 

 

4 134 415,42 

 

6. Usuwanie barier architektonicznych dla osób 

niepełnosprawnych w obiektach pkt. 1-2 oraz ich otoczeniu. 
 

 

0 

 

0,00 

Typ projektu 1,2,3 i 4. 
1 264 894,06 

Typ projektu 1,2,3,4 i 6. 1 5 043 687,04 

Typ projektu 1,2,4 i 6. 1 179 066,83 

Typ projektu 1,3 i 4. 1 962 150,45 

Typ projektu 1,3,4 i 6. 3 7 336 041,21 

Typ projektu 1 i 4. 9 11 559 840,21 

Typ projektu 1,4 i 6. 6 7 006 539,82 

Działanie 8.2. Infrastruktura placówek oświaty 

 

 

2 

 

879 434,68 
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1. Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa), przebudowa, 

remont i wyposażenie istniejących obiektów dydaktycznych (np. 

budynków szkolnych, laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej 

nauki zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych). 
 

 

2. Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa) przebudowa, 

remont i wyposażenie bibliotek przyszkolnych. 
 

 

0 

 

0,00 

 

3. Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa) lub 

przebudowa i wyposażenie przyszkolnych obiektów sportowych 

(wyposażenie tylko jako integralna część projektu). 
 

 

3 

 

3 111 714,31 

 

4. Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa) lub 

przebudowa i kompleksowe wyposażenie obiektów infrastruktury 

społeczno - edukacyjnej (w szczególności burs, internatów, stołówek). 
 

 

0 

 

0,00 

 

5. Tworzenie lub modernizacja zintegrowanego systemu wspomagania 

zarządzania oświatą, w tym zakup niezbędnego sprzętu i 

oprogramowania. 
 

 

0 

 

0,00 

 

6.Zagospodarowanie otoczenia obiektów wyłącznie w przypadku 

realizacji projektów wymienionych w pkt. 1-4 realizowanych w 

ramach działania. 
 

 

0 

 

0,00 

 

7. Usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w 

obiektach pkt. 1-4 oraz ich otoczeniu. 
 

 

0 

 

0,00 

Typ projektu 1 i 2. 1 816 913,37 

Typ projektu 1,2,3,4,6 i 7. 1 940 001,12 

Typ projektu 1,2,3,4 i 7. 1 445 620,68 

Typ projektu 1,2 i 6. 1 1 287 605,30 

Typ projektu 1,2 i 7. 1 470 489,43 

Typ projektu  1,3. 1 936 295,90 

Typ projektu 1,3,4,6 i 7. 1 664 563,90 

Typ projektu 1,3,6 i 7. 2 2 046 704,90 

Typ projektu 1,3 i 7. 1 289 347,98 

Typ projektu 1,4,6 i7. 
1 649 158,91 

Typ projektu 1 i 6. 
3 1 933 464,50 

Typ projektu 1,6 i 7. 
1 857 455,99 

Typ projektu 1  i 7. 
4 1 606 677,27 

Typ projektu 3 i 6. 
4 3 088 823,14 



320 

 

Typ projektu 3,6 i 7. 
3 2 267 505,78 

Typ projektu 4,6 i 7. 
1 1 142 995,58 

Działanie 8.3. Infrastruktura kształcenia ustawicznego 

1. Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa), przebudowa, 

remont i kompleksowe wyposażenie obiektów dydaktycznych 

kształcenia ustawicznego. 
 

 

6 

 

3 002 621,70 

2. Usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w 

obiektach pkt. 1. 
 

 

0 

 

0,00 

3. Wyposażenie placówek kształcenia ustawicznego w sprzęt i systemy 

informatyczne wspomagające zarządzanie nimi. 
 

 

0 

 

0,00 

Typ projektu 1 i 2. 
8 6 036 781,15 

Źródło: dane pochodzą z LSI 

Analiza wskaźnikowa 

W załącznik IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki 

produktu i rezultatu dla Priorytetu VIII, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. 

Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec 2010 roku oparte 

na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 

2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowana wartość na podstawie podpisanych 

umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego Priorytetu 

w podziale na działania i poddziałania. 

W Priorytecie VIII dla jednego wskaźnika produktu - Liczba projektów dot. infrastruktury 

społeczeństwa informacyjnego nie odnotowano żadnego postępu w realizacji. Wśród 

wskaźników produktu największą realizację odnotowano dla wskaźnika Liczba obiektów 

dydaktycznych objętych wsparciem, w tym: dot. szkolnictwa wyższego, który osiągnął 325% 

wartości docelowej dla roku 2010, a 2 następne wskaźniki przekroczyły swoje wartości 

docelowe dla 2010 roku. 

W Priorytecie wśród wszystkich 3 wskaźników rezultatu wystąpiła realizacja, a największa 

dla wskaźnika Liczba studentów korzystających ze wspartej infrastruktury edukacyjnej, który 

osiągnął 75% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2010. 

Za realizację wskaźników w Priorytecie odpowiada postęp w trzech działaniach Priorytetu 

VIII. Wśród wskaźników, na które wpływ ma wyłącznie postęp w działaniu 8.1 

Infrastruktura szkolnictwa wyższego zauważalne są tendencje wzrostowe, a w przypadku 

wskaźników: Liczba projektów z zakresu edukacji, w tym: infrastruktury szkolnictwa 

wyższego i Liczba obiektów dydaktycznych objętych wsparciem, w tym: dot. szkolnictwa 

wyższego wartości z podpisanych umów o dofinansowanie wskazują na przekroczenie 

wartości docelowych wskaźników dla 2015. Wskaźnik rezultatu Liczba studentów 
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korzystających ze wspartej infrastruktury edukacyjnej jak wynika z szacowanej realizacji nie 

osiągnie swojej wartości docelowej dla 2015 roku, co może być jednak spowodowane 

przeszacowaną wartością docelową wskaźnika (165 000 osób), gdzie dla porównania w RPO 

Województwa Pomorskiego przy alokacji ok. dwukrotnie mniejszej (21 mln EUR) założono 

wartość wskaźnika 8 razy mniejszą (20 000). W POIiŚ przy alokacji ponad dziesięciokrotnie 

większej (588 mln EUR), wskaźnik oszacowano 5 razy niżej (30 000). 

Natomiast postęp we wdrażaniu działania 8.2 Infrastruktura placówek oświaty ma jako 

jedyny wpływ na poziomie Priorytetu na realizację wskaźnika Liczba uczniów korzystających 

ze wspartej infrastruktury edukacyjnej. Szacowana realizacja tego wskaźnika wskazuje 

na osiągnięcie około 2/3 wartości docelowej dla 2015 roku. 

Postęp we wdrażaniu wskaźników działania 8.2 ma natomiast znaczny wpływ na wzrost 

wskaźników, które zbiorczo obrazują postęp w Priorytecie t.j. 

1. Liczba projektów z zakresu edukacji 

2. Liczba obiektów dydaktycznych objętych wsparciem 

3. Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 

 

W przypadku wskaźników Liczba projektów z zakresu edukacji i Liczba obiektów 

dydaktycznych objętych wsparciem prawidłowy udział działania 8.2 w osiągnięciu wartości 

docelowych dobrze obrazuje zestawienie wskaźników RPO WSL w podziale na działania 

i poddziałania stanowiące załącznik nr IV w części dotyczącej ww. wskaźników powyższego 

działania. Wskaźniki te jak wynika z prognoz na podstawie podpisanych umów przekroczą 

wyznaczone dla działania 8.2 wartości docelowe dla 2015 roku. 

Dla wskaźnika Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego podobnie 

jak ma to miejsce w pozostałych priorytetach odnotowuje się problemy z realizacją, 

co wskazuje na możliwość nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnika dla 2015 roku. 

Wskaźniki powiązane z działaniem 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego Liczba 

obiektów dydaktycznych objętych wsparciem, w tym dot. kształcenia ustawicznego i Liczba 

osób korzystających ze wspartej infrastruktury kształcenia ustawicznego zgodnie z szacowaną 

realizacją przekroczą swoje wartości docelowe dla 2015 roku. 

Zważywszy na kontraktację dla działania 8.3 przekraczającą 100% alokacji i prognozę 

z podpisanych umów dla wskaźnika produktu Liczba projektów z zakresu edukacji, w tym: 

infrastruktury kształcenia ustawicznego i zawodowego poniżej wartości docelowej dla 2015 

roku wskaźnika można się spodziewać jej nieosiągnięcia. Docelowa liczba projektów z zakresu 

infrastruktury kształcenia ustawicznego i zawodowego wydaje się być nieco przeszacowana, gdyż 

była niemożliwa do osiągnięcia nawet przy niewielkich wartościach projektów (średnia wartość 

całkowita projektu wyniosła 783 427,75 EUR). 

Odnosząc się do analizy SWOT zawartej w Programie w Priorytecie VIII realizacja 

wskaźnika Liczba obiektów dydaktycznych objętych wsparciem świadczy o wsparciu 

projektów mających za zadanie przeciwdziałać słabej stronie województwa - 
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niedoinwestowanie infrastruktury. Szacowana realizacja wskaźnika Liczba obiektów 

dydaktycznych objętych wsparciem wskazuje na sfinansowanie ze środków Programu 

wsparcia dla 82 obiektów dydaktycznych. 

W ramach Priorytetu VIII realizowane są poniższe wskaźniki KE (Core Indicators): 

- Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego, 

- Liczba projektów z zakresu edukacji, 

-  Liczba studentów korzystających ze wspartej infrastruktury edukacyjnej. 

Poniżej na wykresach przedstawiono % osiągniętej i szacowanej do osiągnięcia wartości 

docelowej dla 2015 roku dla wybranych wskaźników Priorytetu VIII. Szacowana realizacja oparta 

została na danych zawartych przez beneficjentów w umowach o dofinansowanie.  

 

Rysunek 152 Realizacja wartości docelowej wskaźników produktu Priorytetu VIII
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Rysunek 153 Realizacja wartości docelowej wskaźników produktu Priorytetu VIII 

 

Rysunek 154 Realizacja wartości docelowej wskaźników rezultatu Priorytetu VIII 
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Ocena efektywności wsparcia udzielonego w ramach Priorytetu VII  w kontekście realizacji 

celów programu 

W wyniku realizacji projektów w ramach Priorytetu VIII w województwie śląskim
36

: 

 wybudowano 1 700  m²  powierzchni budynków szkolnych, 

 wybudowano 2 028,9 m² powierzchni obiektów sportowych, 

 przystosowano 28 obiektów dydaktycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

O randze województwa śląskiego i jego pozycji konkurencyjnej w kraju świadczy także siła 

ośrodków naukowo – badawczych i uczelni. Województwo to trzeci pod względem wielkości 

ośrodek naukowy w kraju. Województwo Śląskie sprzyja zdobywaniu wiedzy oraz rozwojowi 

zainteresowań i talentów jego mieszkańców. W regionie można uczyć się przez całe życie - 

nie tylko w celu zdobywania kwalifikacji zawodowych, lecz również aby łatwiej osiągnąć 

wszechstronny rozwój osobowości. Różnorodna oferta edukacyjna kierowana jest zarówno 

do najmłodszych, jak również do seniorów, którzy aktywnie chcą spędzić jesień swego życia, 

m.in. w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  

Realizacja przez projekty założonego celu Priorytetu  tzn. stworzenie warunków do rozwoju 

społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy, 

przyczyni się do pozytywnych zmian na rynku pracy.  

Obecny rynek pracy w województwie śląskim wymaga stałego podnoszenia i uzupełniania 

kwalifikacji. Spowodowane jest to zmianami zachodzącymi na rynku pracy na skutek 

restrukturyzacji tradycyjnej gospodarki. Rozwój najbardziej poszukiwanych kwalifikacji 

wymaga istnienia kompleksowego systemu edukacyjnego, w tym kształcenia ustawicznego, 

umożliwiającego podnoszenie posiadanych umiejętności oraz reorientację zawodową.  

Poprawie warunków kształcenia na poziomie wyższym służy m.in. wsparcie inwestycji 

realizowanych w ramach RPO WSL podnoszących jakość obiektów dydaktycznych 

i sportowych.  

W przypadku placówek oświatowych oraz rozwoju oferty kształcenia ustawicznego wsparcie 

zostaje skierowane na rozwój obiektów dydaktycznych, sportowych, bibliotek przyszkolnych 

oraz towarzyszącej im infrastruktury społeczno-edukacyjnej. W ramach Priorytetu 

dofinansowanie uzyskują projekty z zakresu komputerowego wspomagania zarządzania 

szkolnictwem, które pozwolą na koordynację działań oraz efektywniejsze kierowanie 

rozwojem placówek oświatowych i szkół wyższych. W ramach Priorytetu preferowane 

są przedsięwzięcia uwzględniające w swym zakresie przystosowanie budynków do potrzeb 

osób niepełnosprawnych, w tym usuwanie barier architektonicznych, co przyczyni się do 

poprawy dostępności kształcenia na wszystkich poziomach dla osób niepełnosprawnych. 

Działania te przyczynią się do rozwoju gospodarczego regionu oraz wzmocnią jego 

                                                 
36

 Efekty z projektów, które złożyły wnioski o płatność końcową 
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atrakcyjność jako miejsca lokowania inwestycji.  

 

Przykład projektu realizowanego w ramach Priorytetu VIII 

Nowe gimnazjum w Żarkach 

Tytuł projektu: Budowa Gimnazjum 

Gminnego w Żarkach wraz z Jurajskim 

Centrum Informacji Europejskiej. 

Beneficjent: Gmina Żarki. 

Całkowita wartość projektu: 1 498 877, 84 

EUR. 

Kwota dofinansowania: 816913 EUR. 

Opis projektu: projekt polega na budowie 

jedynego Gimnazjum Gminnego w Żarkach 

wraz z biblioteką przyszkolną – Jurajskim Centrum Informacji Europejskiej, w celu poprawy 

dostępności do edukacji młodych mieszkańców obszarów wiejskich oraz poprawy warunków 

nauczania.  

W nowopowstałym gimnazjum powstanie: 10 sal lekcyjnych, biblioteka z czytelnią, świetlicą 

oraz stołówka wraz z zapleczem kuchennym. Jest to budynek piętrowy powiązany 

funkcjonalnie z budynkiem istniejącej sali sportowej, w pełni dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Budynek powstanie na terenie od lat do tego przeznaczonym 

na podstawie istniejącej dokumentacji technicznej przy funkcjonującej sali gimnastycznej, 

wielofunkcyjnym boisku ze sztuczną nawierzchnią.  

W gimnazjum uczyć się będzie głównie młodzież z obszarów wiejskich, które są gorzej 

wyposażone w infrastrukturę edukacyjną, wyrównywanie szans dotyczyć będzie 262 

uczniów.  

Gmina Żarki od początku powołania gimnazjów do życia borykała się z problemem 

lokalizacji tej szkoły. Do momentu powstania nowego gimnazjum warunki nauczania były 

bardzo trudne, gdyż mieściło się ono w dwóch niedostosowanych do pełnionej funkcji 

obiektach. Codziennie uczniowie musieli pokonywać bardzo ruchliwe skrzyżowanie 

z wąskim chodnikiem, pomimo nadzoru nauczyciela istniało duże prawdopodobieństwo 

wypadku. Realizacja projektu poprawi dostępności i jakość nauczania, wzrośnie także 

bezpieczeństwo uczniów. Planowane zakończenie rzeczowej realizacji projektu to styczeń 

2011 r.  

 

Analiza wkładu Priorytetu VIII w realizację celów Strategii Lizbońskiej 

Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna wpisuje się w jedną kategorię interwencji (11), która 

realizuje założenia Strategii Lizbońskiej. Działania jakie są podejmowane w ramach 

priorytetu, a które przyczyniają się do realizacji założonych celów strategii to tworzenie lub 
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modernizacja zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania oświatą, w szkołach 

wyższych i placówkach kształcenia ustawicznego. W ramach priorytetu VIII 13% środków tj. 

10 424 500 EUR zostało przeznaczonych na realizację celów Strategii Lizbońskiej. Wartość 

środków pochodzących z UE wpisujących się w cele Strategii Lizbońskiej, na podstawie 

podpisanych umów z beneficjentami od uruchomienia Programu do końca okresu 

sprawozdawczego, wynosi 4 134 532,56 EUR. Wartość ww. środków w podziale na kategorie 

interwencji przedstawia się następująco: 

Tabela 27 Realizacja Priorytetu VIII w zakresie realizacji celów SL 

kategoria założenia realizacja % 

11 10 424 500 4 134 532,56 40% 

 

 

W związku z tym, iż wszystkie umowy o dofinansowanie z Beneficjentami zostały już 

podpisane, realizacja Strategii Lizbońskiej w ramach przedmiotowego priorytetu zwiększyła 

się znacznie w porównaniu ze stanem na koniec 2009 roku. 

 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Priorytetu VIII wpisują się w priorytet i działanie 

Krajowego Programu Reform na lata 2008-2011: 

 Priorytet Aktywne społeczeństwo – działanie 1 Rozwój efektywnego systemu 

edukacji. 

 

Do końca okresu sprawozdawczego nie zostały przeprowadzone żadne badania ewaluacyjne 

dot. wsparcia w ramach przedmiotowego Priorytetu. 

Wkład Priorytetu w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn zostały przedstawione 

w pkt. 2.2.1 niniejszego Sprawozdania. 

W ramach przedmiotowego Priorytetu nie przewidziano możliwości skorzystania z cross – 

financingu, szczegóły przedstawiono w pkt. 2.6.3 niniejszego Sprawozdania.  

IZ RPO WSL nie planuje żadnych zmian alokacji środków w Priorytecie. 

Realizacja ewentualnych zaleceń i rekomendacji KE odnoszące się do osi Priorytetowej: 

 analiza koncentruje się wokół celu/celów Priorytetu VIII, 

 zaprezentowanie rozkładu projektów w podziale na beneficjentów, obszary, typy 

projektów, 

 

Rekomendacje IZ odnośnie do dalszego przebiegu realizacji Priorytetu: 

 wykorzystanie w większym stopniu ewaluacji do bieżącego monitorowania efektów 

Priorytetu VIII, 

 upowszechnianie dobrych i złych praktyk m.in. na szkoleniach dla beneficjentów, 

 upowszechnianie dobrych praktyk wśród projektów realizowanych w obecnej 

perspektywie programowania, 
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 zwiększenie kontaktów z beneficjentami. 

3.8.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami 

zaradczymi 

Zgodnie z przyjętym przez Zarząd Województwa Śląskiego indykatywnym harmonogramem 

konkursów w roku 2010 w ramach priorytetu VIII Infrastruktura edukacyjna nie 

przewidziano żadnego naboru wniosków. Brak konkursów skutkuje brakiem problemów 

na etapie wyboru projektów do dofinansowania. 

 

3.9 Priorytet IX- Zdrowie i rekreacja 

3.9.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów 

Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu 

W załączniku nr IV zostały przedstawione wskaźniki programowe Priorytetu. 

Analiza jakościowa 

Celem głównym priorytetu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu. W ramach 

priorytetu wspierane są działania w zakresie lecznictwa zamkniętego i otwartego oraz lokalnej 

infrastruktury sportowej. 

Realizacji priorytetu służyć mają trzy działania: 

 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego,  

 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego,  

 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa. 

Na realizację Priorytetu IX alokowano 57 759 000 EUR  (229 014 435 PLN) pochodzących 

z EFRR, co stanowi 3,4% wartości Programu. 

Zbiorcza informacja nt. postępu wdrażania przedmiotowego Priorytetu 

Według stanu na koniec grudnia 2010 roku w ramach Priorytetu IX do realizacji 

zatwierdzono 156 wniosków na łączną wartość dofinansowania ogółem
37

 58 mln EUR przy 

czym podpisano umowy/wydano decyzje dla 155 projektów o wartości dofinansowania z UE 

54 mln EUR (93% alokacji na Priorytet). We wnioskach o płatność beneficjenci wykazali 

poniesione 32 mln EUR wydatków (wartość odpowiadająca dofinansowaniu UE), co stanowi 

55% alokacji. Środki zatwierdzone przez IC to 29 mln EUR, co stanowi 50% alokacji 

przeznaczonej na Priorytet.  

 

                                                 
37

 tzn. środki UE + dofinansowanie z budżetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej   
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Rysunek 155 Realizacja Priorytetu IX od uruchomienia Programu 

W okresie sprawozdawczym wartość dofinansowania ogółem
1
 zatwierdzonych wniosków 

wyniosła 16 mln EUR. Wartość (odpowiadająca środkom UE) podpisanych umów zwiększyła 

się o 2 mln EUR w porównaniu z rokiem wcześniejszym. W okresie sprawozdawczym 

zakontraktowano 40 mln EUR, co stanowi 74,07% środków zakontraktowanych w ramach 

Priorytetu. W okresie sprawozdawczym w deklaracjach IC zatwierdziła 23 mln EUR, co 

stanowi 6,70% wszystkich środków zatwierdzonych przez IC od uruchomienia Programu. 

 

Rysunek156  Realizacja Priorytetu IX w okresie sprawozdawczym 

 

 

 



329 

 

W ramach Priorytetu IX występuje tylko konkursowa procedura oceny i wyboru projektów.  

 

Realizacja Priorytetu IX biorąc pod uwagę ścieżkę konkursową jest na wysokim poziomie. 

Wzrost kontraktacji jest znaczny w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Do końca okresu 

sprawozdawczego zakontraktowano 93% środków, które zostały przewidziane na alokację 

w ramach Priorytetu IX.  

Poziom płatności jest także na wyższym poziomie w porównaniu z rokiem ubiegłym. 

Zaistniała sytuacja związana jest z faktem, iż IZ RPO WSL ogłosiła już wszystkie konkursy 

w ramach przedmiotowego Priorytetu, a realizacja projektów w ramach przedmiotowego 

Priorytetu idzie bardzo sprawnie. 

 

 

Rysunek157  Postęp realizacji Priorytetu IX w podziale na ścieżkę konkursową; źródło LSI 

 

W ramach Priorytetu IZ RPO WSL ogłosiła konkursy na całą zaplanowana alokację dla 

przedmiotowego Priorytetu. Największym zainteresowaniem cieszył się konkurs, który został 

ogłoszony w 2009 roku dla działania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego. Duże 

zainteresowanie wśród beneficjentów spowodowało, iż poziom złożonych wniosków 

o dofinansowanie trzykrotnie przekroczył poziom alokacji przewidzianej na ten konkurs. 

Szczegółowe informacje dot. przeprowadzonych konkursów znajdują się w załączniku nr XI 

do niniejszego Sprawozdania. 
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Rysunek 158  Syntetyczna informacja nt. ogłoszonych konkursów 

W ramach przedmiotowego Priorytetu wdrażane są następujące działania/ poddziałania. 

9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego 

Celem działania jest wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych lecznictwa 

zamkniętego. Alokacja EFRR na działanie 9.1 wynosi 26 076 973 EUR (103 395 198 PLN). 

W ramach działania odbyły się trzy z zaplanowanych trzech konkursów: 

 25 lutego 2009 (do trzykrotnego przekroczenia alokacji), 

 7 lipca 2009-7 września 2009, 

 28 września 2010 - 29 listopada 2010
38

. 

Dotychczas podpisano 36 umów o wartości dofinansowania EFRR 23 569 014,12 EUR (93 

451 141 PLN) co stanowi 90% alokacji. Zakończono realizację 17 projektów. Wartość 

całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 35 888 477,17 

EUR (142 297 812 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 66% i  średnią 

wartość całkowitą projektu 969 958,89 EUR (3 845 887 PLN). 

 

9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego 

Celem działania jest wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych lecznictwa 

zamkniętego. Alokacja EFRR na działanie 9.2 wynosi 12 600 000 EUR (49 959 000 PLN). 

W ramach działania odbył się jeden zaplanowany konkurs: 

 4 marca 2008 - 5 maja 2008, 

                                                 
38 Konkurs tylko dla jednostek leczenia uzdrowiskowego. Obecnie trwa ocena formalna. 
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Dotychczas podpisano 67 umów o wartości dofinansowania EFRR 12 428 099,36 EUR (49 

277 414 PLN) co stanowi 99% alokacji. Zakończono realizację 29 projektów. Wartość 

całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 19 755 885,2 

EUR (78 332 085 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 63% i średnią 

wartość całkowitą projektu 294 864,06 EUR (1 169 136 PLN). 

 

9.3 Lokalna infrastruktura sportowa 

Celem działania jest poprawa warunków aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego. 

Alokacja EFRR na działanie 9.3 wynosi 19 082 027 EUR (75 660 237 PLN). W ramach 

działania odbył się jeden zaplanowany konkurs: 

 5 grudnia 2008 – 5 lutego 2009. 

W działaniu podpisano 52 umowy o wartości dofinansowania EFRR 17 607 422,44 EUR 

(69 813 430 PLN), co stanowi 92% alokacji. Zakończono realizację 5 projektów. Wartość 

całkowita projektów dla których podpisano umowy dofinansowania wyniosła 44 488 068,34 

EUR (176 395 191 PLN), co daje średni faktyczny poziom dofinansowania 40% (czyli 

w ramach działania generowana jest duża ilość dodatkowych środków własnych na realizację 

celu RPO) i średnią wartość całkowitą projektu 855 539,72 EUR (3 392 215 PLN). 

Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu IX w podziale na beneficjentów 

W związku ze specyfiką Priorytetu głównymi beneficjentami są JST i publiczne zakłady 

opieki zdrowotnej.  

Średnia wielkość projektu w przypadku JST to 361 111 EUR oraz 411 764 EUR w ramach 

projektów, których beneficjentami są publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Ze względu 

na ograniczony dostęp do świadczeń medycznych, konieczna jest kompleksowa poprawa 

systemu leczenia zamkniętego i ambulatoryjnego. Wliczyć w to należy zarówno 

dostosowanie stanu technicznego istniejących placówek do wymagań prawnych, jak 

i wyposażenie tych placówek w odpowiedni sprzęt.  
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Rysunek159 Rozkład projektów  realizowanych w ramach Priorytetu IX w podziale na beneficjentów (wartość i 

liczba) 

Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu IX w podziale na obszary 

Rozwój gospodarczy regionu musi być ściśle powiązany z poprawą jakości życia 

mieszkańców. Przyjazne warunki życia oznaczają m.in. powszechny i łatwy dostęp 

mieszkańców do opieki zdrowotnej. Zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej osobom 

pracującym pozwoli na wydłużenie czasu aktywności zawodowej oraz ograniczy wyłączanie 

osób z rynku pracy z powodów zdrowotnych.  

Przejawem kompleksowego podejścia do zagadnienia zdrowia jest również wsparcie 

przedsięwzięć prowadzących do tworzenia nowych i poprawy jakości istniejących obiektów 

o charakterze sportowym i rekreacyjnym, dostępnych dla wszystkich mieszkańców regionu. 

Znajduje to odzwierciedlenie w priorytecie IX, który ukierunkowany jest na wspieranie 

działań w zakresie lecznictwa zamkniętego i otwartego oraz lokalnej infrastruktury sportowej.  

W ramach priorytetu IX jedną z grup, które stanowią większość wśród beneficjentów 

to publiczne zakłady opieki zdrowotnej, które na ogół znajdują się w ośrodkach miejskich. 

W związku z powyższym  większość projektów realizowanych jest na obszarach miejskich. 



333 

 

 

Rysunek160   Rozkład projektów realizowanych Priorytetu IX w podziale na obszar (wartość i liczba) 

 

Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu IX w podziale na powiaty 

W ramach Priorytetu IX najwięcej projektów realizowanych jest przez powiaty ziemskie, 

natomiast powiaty grodzkie (miasta na prawach powiatu) realizują mniej projektów, ale 

kwotowo są one  większe.  

Największe dofinansowanie otrzymało miasto Katowice tj. 4,04 mln EUR. W podziale 

na powiaty ziemskie najwięcej projektów realizowanych jest w powiecie cieszyńskim 

i żywieckim.  
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Rysunek 161 Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu IX w podziale na powiaty 
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Rysunek 162 Wartość dofinansowania realizowanych projektów w ramach Priorytetu IX w podziale na powiaty 
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Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu IX w podziale na typ projektu 

Rozkład projektów w podziale na typy projektów przedstawiono w poniższej tabeli. 

W ramach działań 9.1. i 9.2. środki w większości zostały przeznaczone na realizację 

projektów, które wpisują się w typ projektu 1 i 2, dot. rozbudowy obiektów ochrony zdrowia 

oraz modernizacji sprzętu medycznego. W ramach działania 9.3. najwięcej projektów dot. 

budowy, przebudowy otwartych obiektów sportowych. 

Tabela 28 Rozkład projektów w podziale na typy projektów 

Typy projektów Liczba Wartość w EUR 

Działanie 9.1. Infrastruktura lecznictwa zamkniętego 

 

1. Przebudowa, rozbudowa i remont obiektów oraz 

pomieszczeń infrastruktury ochrony zdrowia, wraz z 

zakupem niezbędnego wyposażenia, w tym również w 

celu dostosowania ich do wymogów prawnych, przede 

wszystkim do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim 

powinny odpowiadać pod względem fachowym i 

sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 

zdrowotnej.  
 

 

7 

 

5 353 593,83 

 

2. Modernizacja sprzętu medycznego, zakup nowej 

aparatury medycznej oraz prace remontowe 

wynikające z konieczności dostosowania pomieszczeń 

dla użytkowania zakupionego sprzętu. 
 

 

19 

 

11 104 791,36 

 

3. Kompleksowe projekty informatyzacji ZOZ-ów, 

polegające na zakupie i wdrożeniu systemów 

poprawiających. zarządzanie służbą zdrowia i jakość 

usług medycznych; wsparcie udzielane będzie w 

szczególności na inwestycje polegające na budowie sieci 

teleinformatycznych (także na potrzeby monitoringu 

wizyjnego) wraz z zakupem niezbędnego sprzętu 

teleinformatycznego i oprogramowania, a także 

specjalistycznego oprogramowania medycznego 
 

 

1 

 

214 014,44 

Typ projektu 1 i 2. 9 28 059 754,43 

Działanie 9.2. Infrastruktura lecznictwa otwartego 

 

1. Przebudowa, rozbudowa i remont obiektów oraz 

pomieszczeń infrastruktury ochrony zdrowia, wraz z 

zakupem niezbędnego wyposażenia, w tym również w 

celu dostosowania ich do wymogów prawnych, przede 

wszystkim do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim 

powinny odpowiadać pod względem fachowym i 

sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 

zdrowotnej.  
 

 

17 

 

4 966 604,96 
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Źródło: dane pochodzą z LSI 

Analiza wskaźnikowa 

W załącznik IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki 

produktu i rezultatu dla Priorytetu IX, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. 

Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec 2010 roku oparte 

na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 

2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowana wartość na podstawie podpisanych 

umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego Priorytetu 

w podziale na działania i poddziałania. 

W Priorytecie IX nastąpił postęp w realizacji wszystkich 4 wskaźników produktu, a w 

stosunku do 3 z nich był to postęp przekraczający wartość docelową dla 2010 roku. 

Największą realizację, osiągając wartość stanowiącą 140% wartości docelowej dla 2010 roku, 

uzyskał wskaźnik Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia, w tym: dot. wyłącznie zakupu 

aparatury i sprzętu medycznego. 

W okresie sprawozdawczym również dla wszystkich wskaźników rezultatu nastąpił postęp 

w realizacji. Największą realizację osiągnął wskaźnik Liczba porad udzielonych 

2. Modernizacja sprzętu medycznego oraz zakup nowej 

aparatury medycznej. 
 

28 2 963 426,67 

 

3. Kompleksowe projekty informatyzacji ZOZ-ów, 

polegające na zakupie i wdrożeniu systemów 

poprawiających zarządzanie służbą zdrowia i jakość 

usług medycznych; wsparcie udzielane będzie w 

szczególności na inwestycje polegające na budowie sieci 

teleinformatycznych (także na potrzeby monitoringu 

wizyjnego) wraz z zakupem niezbędnego sprzętu 

teleinformatycznego i oprogramowania oraz 

specjalistycznego oprogramowania medycznego.  
 

 

5 

 

326 503,54 

Typy projektu 1 i 2. 17 4 285 293 

Działanie 9.3. Lokalna infrastruktura sportowa 

 

1. Budowa (rozbudowa, przebudowa) i remont 

otwartych obiektów sportowych niepowiązanych z 

infrastrukturą szkolną (boiska, korty, ścieżki zdrowia 

oraz inne obiekty dla potrzeb aktywnego trybu życia) 

oraz zakup niezbędnego wyposażenia powiązanego z 

projektem. 
 

 

40 

 

12 081 810,15 

 

2. Budowa (rozbudowa, przebudowa) i remont 

zamkniętych obiektów sportowych niepowiązanych z 

infrastrukturą szkolną (baseny, hale sportowe) oraz 

zakup niezbędnego wyposażenia powiązanego z 

projektem. 
 

 

9 

 

4 292 011,23 

Typ projektu 1 i 2. 2 1 007 121,45 
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z wykorzystaniem infrastruktury ochrony zdrowia objętej wsparciem w ramach programu, 

którego realizacja wyniosła 136% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2010. 

Jak wskazują prognozy z umów podpisanych do końca 2010 roku w Priorytecie IX swoją 

wartość docelową dla 2015 roku osiągnie wyłącznie wskaźnik Liczba osób korzystających z 

infrastruktury sportowej objętej wsparciem projektów z zakresu ochrony zdrowia, który jest 

jedynym wskaźnikiem obrazującym postęp rzeczowy działania 9.3 Lokalna infrastruktura 

sportowa. Za gorszy stan realizacji wskaźników w Priorytecie IX odpowiadają działania z 

zakresu infrastruktury ochrony zdrowia tj. działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa 

zamkniętego oraz 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego.  

Nieosiągnięcie wskaźników, a zwłaszcza wskaźników produktu „liczba projektów...” można 

uzasadnić przeszacowanymi wartościami docelowymi, w których szacowaniu nie 

uwzględniono specyfiki działania 9.1, w którym występują projekty o za wysokiej wartości 

(średnia wartość całkowita projektu równa 969 958 EUR) by zapewnić ich odpowiednią 

liczbę przy dostępnej na działanie alokacji. 

Odnosząc się do analizy SWOT zawartej w Programie w Priorytecie IX realizacja 

wskaźników Liczba ośrodków zdrowia, w których przeprowadzono prace remontowe/ 

modernizacyjne lub zakupiono/ zmodernizowano sprzęt medyczny świadczy o wsparciu 

projektów mających za zadanie przeciwdziałać słabej stronie województwa 

Niedoinwestowanie i zły stan infrastruktury zdrowotnej. Szacowana realizacja wskaźnika 

wskazuje na sfinansowanie ze środków Programu wsparcia dla 174 ośrodków zdrowia. 

W ramach Priorytetu IX realizowane są poniższe wskaźniki KE (Core Indicators): 

- Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia, 

-  Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego. 

 

Poniżej na wykresach przedstawiono % osiągniętej i szacowanej do osiągnięcia wartości 

docelowej dla 2015 roku dla wybranych wskaźników Priorytetu IX. Szacowana realizacja oparta 

została na danych zawartych przez beneficjentów w umowach o dofinansowanie.  
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Rysunek 163 Realizacja wartości docelowej wskaźników produktu  Priorytetu IX 

 

Rysunek 164 Realizacja wartości docelowej wskaźników rezultatu Priorytetu IX 
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Ocena efektywności wsparcia udzielonego w ramach Priorytetu IX  w kontekście realizacji 

celów programu 

W wyniku realizacji projektów w ramach Priorytetu IX w województwie śląskim
39

: 

 zakupiono 240 szt. sprzętu medycznego, 

 doposażono 28 instytucji ochrony zdrowia, 

 wyremontowano 69 gabinetów lekarskich, 

 wyremontowano 15 budynków ochrony zdrowia, 

 przystosowano 15 obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych, 

 wybudowano 14 942  m²  powierzchni otwartych i zamkniętych obiektów 

sportowych. 

Stan zdrowia jest istotnym wyznacznikiem jakości życia w regionie, wpływa również 

bezpośrednio na wartość zasobów ludzkich, w tym wydajność pracy. Kondycja zdrowotna 

mieszkańców województwa śląskiego jest znacznie gorsza, oceniając średnie wskaźniki 

zapadalności i umieralności chorobowej, niż mieszkańców pozostałej części kraju. 

Przekłada się to również na wyraźnie krótszą średnią długość życia mieszkańców regionu. 

Występuje wyższy niż w innych regionach Polski stopień zachorowalności i umieralności 

z powodu chorób układu krążenia, nowotworów, chorób zawodowych, chorób dróg 

oddechowych, zwłaszcza u dzieci.  

Wyraźnie widoczne są konsekwencje starzenia populacyjnego w postaci rosnącej liczby ludzi 

starszych i spadku liczby urodzeń.  

Jakość i dostępność infrastruktury lecznictwa zamkniętego w regionie jest niewystarczająca 

w stosunku do występujących potrzeb. Konieczna jest zarówno odnowa placówek, jak i lepsze 

wyposażenie ich w aparaturę i urządzenia diagnostyczne oraz służące terapii, ochronie życia i 

zdrowia pacjentów.  

Ze względu na ograniczenia dostępności do świadczeń medycznych, a zwłaszcza podstawowych 

usług z zakresu ochrony zdrowia, konieczna jest kompleksowa poprawa systemu leczenia 

ambulatoryjnego. Wsparcia wymaga także tworzenie w ośrodkach zdrowia kompleksowych 

systemów zarządzania służbą zdrowia, warunkujących rozwój dostępu pacjentów do informacji i 

świadczeń medycznych drogą elektroniczną. Aktywny styl życia i podnoszenie sprawności 

fizycznej jest elementem profilaktyki chorób cywilizacyjnych i wpływa na poprawę stanu zdrowia 

mieszkańców regionu. Zmiana stylu życia mieszkańców wymaga jednak obok działań 

promocyjnych przede wszystkim zapewnienia atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego.  

Dlatego celem szczegółowym osi priorytetowej jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców 

regionu. Wsparcie uzyskają inwestycje z zakresu lokalnej ogólnodostępnej infrastruktury 

sportowej i rekreacyjnej. Rozbudowa oferty spędzania czasu wolnego i w konsekwencji zmiana 

                                                 
39 Efekty z projektów, które złożyły wniosek o płatność końcową 
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stylu życia społeczności regionu przyczyni się do jej prawidłowego rozwoju, redukcji 

zachorowalności na choroby cywilizacyjne, minimalizacji kosztów opieki zdrowotnej 

i podwyższenia wartości kapitału społecznego. 

Dzięki Funduszom Europejskim poprawie uległ stan infrastruktury lecznictwa zamkniętego, 

którą zmodernizowano i doposażono w sprzęt medyczny oraz inne niezbędne wyposażenie. 

Ze względu na ograniczony dostęp do świadczeń medycznych, a zwłaszcza podstawowych 

usług z zakresu ochrony zdrowia, konieczna jest kompleksowa poprawa systemu leczenia 

ambulatoryjnego.  

Wsparcie uzyskały także inwestycje z zakresu lokalnej ogólnodostępnej infrastruktury 

sportowej i rekreacyjnej, dzięki czemu zwiększyły się możliwości spędzania czasu wolnego, 

co w konsekwencji zmieni styl życia społeczności regionu, przyczyniając się do jej 

prawidłowego rozwoju, redukcji zachorowalności na choroby cywilizacyjne, minimalizacji 

kosztów opieki zdrowotnej i podwyższenia wartości kapitału społecznego.   

Przykłady projektów realizowanych w ramach Priorytetu IX 

Strefy dla aktywnych  

Tytuł projektu: Strefy Aktywności 

Rodzinnej. 

Beneficjent: Miasto Katowice. 

Całkowita wartość projektu: 377 195,38 

EUR. 

Kwota dofinansowania: 213 548,60 EUR. 

Opis projektu: projekt polega na 

wydzieleniu i wykonaniu nowych 6 Stref 

Aktywności Rodzinnej w różnych 

miejscach, rozmieszczonych na terenie 

poszczególnych dzielnic miasta Katowice 

(dzielnice: Dąb, Osiedle Tysiąclecia, Wełnowiec, Piotrowice, Bogucice, Zawodzie).  

Strefy Aktywności Rodzinnej mają charakter integracyjny, ponieważ są one tak urządzone, 

aby mogły z nich korzystać nie tylko dzieci zdrowe ale i niepełnosprawne. Nowopowstałe 

Strefy Aktywności Rodzinnej są placami zabaw ze wszystkimi elementami i urządzeniami 

potrzebnymi dzieciom do zabawy, z wydzielonym obszarem do treningu i gier zespołowych 

(koszykówka, zestaw siłowni zewnętrznych) oraz posiadać będą osobne ścieżki zdrowia 

z odpowiednim sprzętem. Podłoże w miejscach tego wymagających, ze względu na wymogi 

bezpieczeństwa, wykonane jest z granulatu gumowego, amortyzującego upadek dziecka w 

czasie zabawy. Każda ze Stref Aktywności Rodzinnej pozwala na zapełnienie luki w podobne 

miejsca i obiekty oraz zapewnia możliwość korzystania znacznej liczbie osób, głównie 

dzieciom i ich opiekunom, a także dzieciom niepełnosprawnym. 

 



342 

 

Badania dla wszystkich 

Tytuł projektu: Program Zero Barier dla wzrostu 

dostępności do wysokiej jakości usług 

ginekologicznych z uwzględnieniem potrzeb osób 

niepełnosprawnych w Sosnowcu. 

Beneficjent: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 

w Sosnowcu. 

Całkowita wartość projektu: 82 479,47 EUR. 

Kwota dofinansowania: 70 107,54 EUR. 

Opis projektu: przedmiotem Projektu jest zakup 

specjalistycznej aparatury medycznej mającej na celu podniesienie jakości i dostępności 

wykonywanych podstawowych usług medycznych, z uwzględnieniem potrzeb osób 

niepełnosprawnych.  

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu - największa jednostka świadcząca usługi 

ambulatoryjne w mieście, obsługująca aż 1/3 mieszkańców – dzięki pieniądzom unijnym 

zakupił niezbędną, brakującą aparaturę medyczną. Jednostka wzbogaciła się o takie 

urządzenia, jak: USG wraz z aparaturą dostępową (wizyjną), fotele ginekologiczne, w tym 

jeden sterowany elektrycznie, lampy zabiegowe, aparaty UDT, aparat do KTG, negatoskop, 

lancetron.  

Sprzęty te umożliwiają wykonywanie nieinwazyjnych badań podstawowych 

i specjalistycznych, między innymi ocenę rozwoju płodu, wykrycie ewentualnych wad 

wrodzonych płodu, jak również diagnozę narządów zarówno w przypadku dorosłych, jak 

i dzieci. Wyniki tych badań pozwalają na możliwie wczesne wykrywanie zmian chorobowych 

i nowotworowych, a w konsekwencji ich wczesne leczenie i uniknięcie powstawania 

w przyszłości niepełnosprawności. Jest to szczególnie ważne w przypadku kobiet 

niepełnosprawnych, obarczonych podwyższonym ryzykiem urodzenia dziecka 

z niepełnosprawnością. Zyskała także szeroka rzesza pacjentów, w tym szczególnie ci 

niezamożni, którzy dzięki inwestycji uzyskali możliwość nieodpłatnego korzystania 

z wysokiej klasy sprzętu medycznego, co do tej pory było dla nich często nieosiągalne 

ze względów finansowych. 

 

Analiza wkładu Priorytetu IX w realizację celów Strategii Lizbońskiej 

Priorytet IX wpisuje się w jedną kategorię interwencji (11), która realizuje założenia Strategii 

Lizbońskiej. Działania jakie będą podejmowane w ramach priorytetu, a które przyczyniają się 

w realizację założonych celów strategii to kompleksowe projekty informatyzacji Zakładów 

Opieki Zdrowotnej. W ramach priorytetu IX 10% środków tj. 5 759 000 EUR zostało 

przeznaczonych na realizację celów Strategii Lizbońskiej. Wartość środków wpisujących się 

w cele SL w podziale na kategorie interwencji przedstawia się następująco: 

 

 



343 

 

Tabela 29 Realizacja Priorytetu IX w zakresie realizacji celów SL 

 

kategoria założenia realizacja % 

11 5 759 000 540 517,97 9,38% 

 

W związku z faktem, iż prawie wszystkie umowy o dofinansowanie z beneficjentami zostały 

już podpisane, realizacja Strategii Lizbońskiej w ramach przedmiotowego Priorytetu 

zwiększyła się w porównaniu ze stanem na koniec 2009 roku. W związku z dużymi 

potrzebami w województwie w zakresie zdrowia oraz ograniczonymi środkami finansowymi 

beneficjentów, beneficjenci przejawiali słabe zainteresowanie w zakresie technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych stąd taka mała realizacja celów SL.  

 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Priorytetu IX wpisują się w priorytet i działanie 

Krajowego Programu Reform na lata 2008-2011: 

 Priorytet Aktywne społeczeństwo – działanie 6 Poprawa efektywności systemu 

ochrony zdrowia (6.2 Zmiany w funkcjonowaniu zakładów opieki zdrowotnej). 

 

Opis wkładu osi priorytetowej w promowanie równości szans i kobiet i mężczyzn znajduje się 

w pkt. 2.2.1. Sprawozdania. 

IZ RPO WSL nie planuje żadnych zmian alokacji środków w Priorytecie. 

Wyniki badań ewaluacyjnych dotyczących wsparcia w ramach Priorytetu IX 

W drugim półroczu 2010 roku zostało przeprowadzone badanie ewaluacyjne Wpływ 

inwestycji w sprzęt medyczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na poprawę jakości i zwiększenie dostępności 

świadczeń zdrowotnych na terenie województwa śląskiego. Badanie miało na celu ocenę 

wpływu zakupu sprzętu medycznego w ramach zrealizowanych projektów na zwiększenie 

dostępności i poprawę jakości usług medycznych w województwie śląskim.  

Realizacja celu głównego badania została dokonana poprzez analizę funkcjonującej obecnie 

formy dofinansowania zakupu sprzętu medycznego w ramach RPO WSL. W wyniku 

realizacji badania zostały zaproponowane następujące rekomendacje: 

1. Wdrożenie systemu odpowiednich kryteriów oceny projektów w programie, 

realizowanym po 2013 r.  

2. Wprowadzenie kryterium oceny pod kątem nasycenia rynku usług wnioskowaną 

aparaturą medyczną w programie, realizowanym po 2013 r.  

3. Premiowanie podejmowania współpracy między kilkoma podmiotami w ramach 

systemu kryteriów oceny projektów, w programie realizowanym po 2013 r.  

4. Wdrożenie systemu odpowiednich wskaźników produktu i rezultatu, oraz 

wprowadzenie wskaźników oddziaływania w programie, realizowanym po 2013 r.  

5. Niezbędne jest wskazanie obszarów ochrony zdrowia (wynikających z epidemiologii 

województwa) i zinwentaryzowanie potrzeb inwestycyjnych w tym obszarze.  
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6. Celowe jest systematyczne monitorowanie relacji pomiędzy posiadanymi zasobami 

sprzętowymi, a planami inwestycyjnymi kluczowych instytucji ochrony zdrowia 

w województwie.  

 

Znaczna część rekomendacji dotyczy następnej perspektywy finansowej, w związku z tym 

proponowane rekomendacje mogą zostać wdrożone dopiero po 2013 roku. Ponadto 

ze względu na zakończenie realizacji powyższego badania ewaluacyjnego w grudniu 2010 

roku proces konsultowania rekomendacji odbędzie się w następnym okresie 

sprawozdawczym.  

 

Realizacja ewentualnych zaleceń i rekomendacji KE odnoszące się do osi Priorytetowej: 

 analiza koncentruje się wokół celu/celów Priorytetu IX. 

 zaprezentowanie rozkładu projektów w podziale na beneficjentów, obszary, typy 

projektów, 

 zaprezentowanie projektów realizowanego w ramach przedmiotowego Priorytetu. 

 

 

Rekomendacje IZ odnośnie do dalszego przebiegu realizacji Priorytetu: 

 wykorzystanie w większym stopniu ewaluacji do bieżącego monitorowania efektów 

Priorytetu IX, 

 upowszechnianie dobrych i złych praktyk m.in. na szkoleniach dla beneficjentów, 

 upowszechnianie dobrych praktyk wśród projektów realizowanych w obecnej 

perspektywie programowania, 

 zwiększenie kontaktów z beneficjentami. 

3.9.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami 

zaradczymi 

W 2010 r. przeprowadzono tylko jeden konkurs, tj. w ramach działania 9.1 Infrastruktura 

lecznictwa zamkniętego (lecznictwo uzdrowiskowe). Przewidziana alokacja finansowa 

na powyższy konkurs nie została w pełni wykorzystana, co jest wynikiem stosunkowo 

niewielkiej liczby uzdrowisk funkcjonujących na terenie województwa śląskiego.  

Sygnalizujemy również problem dotyczący kwestii monitorowania poziomu wsparcia 

w przypadku projektów z zakresu ochrony zdrowia, związany z kontraktami na wykonywanie 

świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Beneficjent, na etapie składania 

dokumentacji aplikacyjnej miał obowiązek określić procent przychodów pochodzący z usług 

realizowanych w ramach kontraktu z  Instytucją Finansującą Publiczne Świadczenia 

Zdrowotne, a także założyć w jakim procencie przedmiot projektu będzie wykorzystywany 

do świadczenia usług medycznych w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej. 

Ze względu na fakt, iż niejednokrotnie stanowiło to podstawę do określenia poziomu 

dofinansowania poprzez zastosowanie tzw. zasady proporcjonalności, istnieje ryzyko, 

iż poziom dofinansowania – w przypadku, jeśli założenia dotyczące wykorzystania 

przedmiotu projektu nie będą pokrywać się ze stanem faktycznym (a umowy na realizację 
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określonych świadczeń medycznych podpisywane są najczęściej na rok) – będzie on ulegał 

zmianie. Wskazana trudność odnosi się również do kwestii sposobu monitorowania i kontroli 

procentu wykorzystywania przedmiotu projektu, założonego na etapie aplikowania, 

a mogącego ulec – zgodnie z powyższym – zmianie.  

 

3.10 Priorytet X – Pomoc techniczna 

3.10.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów 

Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu 

W załączniku nr IV zostały przedstawione wskaźniki programowe Priorytetu. 

Analiza jakościowa 

Celem głównym Priorytetu X jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. W ramach priorytetu 

wspierane będą procesy związane z przygotowaniem, zarządzaniem, monitorowaniem, oceną, 

kontrolą i ewaluacją realizacji RPO, działania mające na celu zwiększenie zdolności 

administracyjnych do wdrażania funduszy oraz informacja i promocja odnośnie Programu. 

Realizacji priorytetu służyć mają dwa działania: 

 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania, 

 10.2 Działania informacyjne i promocyjne. 

Na realizację Priorytetu  X alokowano 43 000 000 EUR (70 495 000 PLN) pochodzących 

z EFRR, co stanowi 2,5% wartości Programu. 

Zbiorcza informacja nt. postępu wdrażania przedmiotowego Priorytetu 

Według stanu na koniec grudnia 2010 roku w ramach Priorytetu X do realizacji zatwierdzono 

15 wniosków na łączną wartość dofinansowania ogółem
40

 15 mln EUR przy czym podpisano 

umowy/wydano decyzje dla 15 projektów o wartości dofinansowania z UE 12 mln EUR (28% 

alokacji na Priorytet). Różnica w wartości wniosków zatwierdzonych a podpisanych umów 

wynika z faktu, iż projekty pomocy technicznej są projektami rocznymi, których realizacja 

rzeczowa i finansowa upływa 31 grudnia. Dopiero po zakończeniu roku kalendarzowego 

i zarazem budżetowego znana jest dokładna wartość poniesionych wydatków w ramach 

projektu. Dlatego po zakończonej realizacji projektu Roczny Plan Działań przygotowywana 

jest jego aktualizacja dostosowująca wartość projektu do rzeczywiście poniesionych 

wydatków. Dzięki aktualizacji RPD istnieje możliwość precyzyjnego określenia limitu 

dostępnych środków do zakontraktowania w poszczególnych działaniach Priorytetu X, a tym 

samym sprawnej i precyzyjnej realizacji RPO WSL. 

                                                 
40

 tzn. środki UE + dofinansowanie z budżetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej   



346 

 

 We wnioskach o płatność beneficjenci wykazali poniesione 9 mln EUR wydatków (wartość 

odpowiadająca dofinansowaniu UE), co stanowi 21% alokacji. Środki zatwierdzone przez IC 

to 9 mln EUR, co stanowi 21% alokacji przeznaczonej na Priorytet.  

 

 
 

Rysunek165 Realizacja Priorytetu X od uruchomienia Programu 
41

 

W 2010 roku nie przeprowadzano żadnej oceny formalnej złożonych wniosków 

o dofinansowanie oraz nie zatwierdzono wniosków o dofinansowanie. W okresie 

sprawozdawczym zakontraktowano 4 mln EUR, co stanowi 33,33% środków 

zakontraktowanych w ramach Priorytetu.  

W okresie sprawozdawczym w deklaracjach IC zatwierdziła 5 mln EUR, co stanowi 1,45% 

wszystkich środków zatwierdzonych przez IC od uruchomienia Programu. 

                                                 
41 Dane pochodzą z KSI (SIMIK 07-13) jednak z powodu błędu systemowego w Oracle, dane różnią się od danych 

wygenerowanych z raportów w Oracle.  
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Rysunek 166  Realizacja Priorytetu X  w okresie sprawozdawczym 

W ramach przedmiotowego Priorytetu wdrażane są następujące działania/ poddziałania. 

10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania  

Celem działania jest zapewnienie efektywnego i sprawnego systemu zarządzania RPO. 

Alokacja EFRR na działanie 10.1 wynosi 39 000 000 EUR (154 635 000 PLN).  

Dotychczas podpisano 8 umów / decyzji o wartości dofinansowania EFRR 11 969143,00 

EUR (47 457 652 PLN), co stanowi 31% alokacji.  

10.2 Działania informacyjne i promocyjne 

Celem działania jest upowszechnienie rezultatów realizacji RPO. Alokacja EFRR na działanie 

10.2 wynosi 4 000 000 EUR (15 860 000 PLN).  

Dotychczas podpisano 7 umów / decyzji o wartości dofinansowania EFRR 1 390 645,14 EUR 

(5 513 908 PLN), co stanowi 35% alokacji.  

Szczegółowe informacje dot. realizacji przedmiotowego Priorytetu zostały przedstawione 

w 6 pkt.  niniejszego Sprawozdania. 

Analiza wskaźnikowa 

W załącznik IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki 

produktu i rezultatu dla Priorytetu X, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. 

Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec 2010 roku oparte 

na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 

2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowana wartość na podstawie podpisanych 
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umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego Priorytetu 

w podziale na działania i poddziałania. 

Wśród wskaźników produktu Priorytetu X w przypadku 5 z ogólnej liczby 7 wskaźników 

osiągnięta została wartość docelowa dla 2010 roku. Najwyższą realizację uzyskał wskaźnik 

Liczba zakupionego sprzętu komputerowego osiągając 309% celu z 2010 roku. 

Jedyny wskaźnik rezultatu dla Priorytetu Liczba beneficjentów uczestniczących w szkoleniach, 

seminariach, konferencjach, spotkaniach informacyjnych nt. RPO odnotował wartość 

realizacji odpowiadającą 65% wartości docelowej dla 2010 roku. 

Szacowana realizacja wskazuje na zadowalające efekty wdrażania działania 10.1 

i związanych z nim wskaźników Liczba etatów współfinansowanych z PT RPO, Liczba 

zakupionego sprzętu komputerowego i Liczba zleconych ekspertyz, analiz, ocen i ewaluacji 

dotyczących programów. W przypadku dwóch pierwszych już w okresie sprawozdawczym 

znacząco przekroczone zostały wartości docelowe wskaźników dla 2015 roku, co wynikało 

z konieczności zwiększenia liczby osób zatrudnionych do obsługi RPO WSL zarówno 

w Instytucji Zarządzającej RPO WSL jak i IP2 RPO WSL w związku ze zwiększeniem 

w stosunku do planowanych i przewidzianych prawem w 2007 roku, kompetencji.  

W przypadku wskaźników mapujących się z działania 10.2, w tym jedynego wskaźnika 

rezultatu Priorytetu X Liczba beneficjentów uczestniczących w szkoleniach, seminariach, 

konferencjach, spotkaniach informacyjnych nt. RPO, realizacja nie przebiega na tak dobrym 

poziomie, co w związku z malejącymi potrzebami szkoleniowymi może wiązać się 

z nieosiągnięciem wskaźników. Wyjątek w tej grupie wskaźników stanowi wskaźnik Liczba 

akcji informacyjnych i promujących program, który według danych z podpisanych umów 

o dofinansowanie osiągnie swoją wartość docelową już w 2011 roku. 

Poniżej na wykresach przedstawiono % osiągniętej i szacowanej do osiągnięcia wartości 

docelowej dla 2015 roku dla wybranych wskaźników Priorytetu X. Szacowana realizacja oparta 

została na danych zawartych przez beneficjentów w umowach o dofinansowanie.  
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Rysunek 167 Realizacja wartości docelowej wskaźników produktu Priorytetu X 
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Rysunek 168 Realizacja wartości docelowej wskaźnika rezultatu Priorytetu X 

  

Analiza wkładu Priorytetu X w realizację celów Strategii Lizbońskiej 

Kategorie interwencji w ramach, których realizowane są projekty w Priorytecie X nie wpisują 

się w założenia i cele Strategii Lizbońskiej.  

Opis wkładu osi priorytetowej w promowanie równości szans i kobiet i mężczyzn znajduje się 

w pkt. 2.2.1. Sprawozdania. 

W wyniku przyznania województwu śląskiemu dodatkowych środków pochodzących 

z mechanizmów Krajowej Rezerwy Wykonania (KRW) i dostosowania technicznego, 

alokacja RPO WSL została powiększona. IZ RPO WSL w związku z powyższym planuje 

przeznaczyć część środków na pomoc techniczną. 

Wyniki badań ewaluacyjnych dotyczących wsparcia w ramach Priorytetu X 

W II półroczu 2010r. zostało zrealizowane badanie: Ocena działań informacyjnych 

i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 w latach 2007-2010. 

Celem badania była ocena w jakim stopniu działania informacyjno – promocyjne podjęte 

w latach 2007-2010 przez IZ RPO WSL oraz IP2 RPO WSL przyczyniły się do podniesienia 

wiedzy i świadomości wśród potencjalnych beneficjentów RPO WSL oraz wśród 

społeczności regionu. Ponadto dokonano ilościowej i jakościowej oceny działań 

informacyjno-promocyjnych realizowanych w województwie śląskim w ramach RPO WSL. 
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Badanie pozwoliło odpowiedzieć na pytanie, czy istnieją bariery lub nieprawidłowości 

w zakresie prowadzonych obecnie działań informacyjno – promocyjnych. W wyniku badania 

zostały przedstawione następujące rekomendacje:  

1. Zadbanie o lepsze poinformowanie beneficjentów o zasadach rozliczania i realizacji 

projektów. 

2. Podniesienie kompetencji pracowników Urzędu Marszałkowskiego i Śląskiego Centrum 

Przedsiębiorczości poprzez szkolenia.  

3. Doprecyzowanie zakresu zadań pracowników punktów informacyjnych.  

4. Uwzględnienie w większym stopniu firm doradczych jako ogniwa systemu informacji 

i promocji na temat RPO WSL (rekomendacja odrzucona). 

5. Przyjęcie poprawionej wersji Planu Komunikacji (rekomendacja odrzucona) . 

6. Rozszerzenie zakresu zbieranych i analizowanych danych dotyczących skuteczności 

i efektywności poszczególnych działań informacyjno-promocyjnych. Rozszerzenie zakresu 

informacji prezentowanych w Planach działań informacyjnych i promocyjnych na kolejne 

lata. 

7. Rozszerzenie funkcji pełnionej obecnie przez Zespół ds. informacji i promocji poprzez 

powierzenie mu funkcji „rzecznika interesu” adresatów działań informacyjno-

promocyjnych wobec innych referatów. Wzmocnienie pozycji Zespołu w strukturze 

Urzędu Marszałkowskiego. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja 

odrzucona). 

8. Podniesienie wśród mieszkańców województwa poziomu wiedzy na temat 

przedsięwzięć realizowanych w ramach RPO WSL przez przedsiębiorców oraz 

o korzystnym wpływie takich przedsięwzięć na rozwój regionu i życie mieszkańców. 

Zintensyfikowanie współpracy w zakresie działań informacyjno-promocyjnych pomiędzy 

Urzędem Marszałkowskim a ŚCP, zwłaszcza w zakresie planowania działań 

informujących opinie publiczną o efektach RPO WSL, w celu prezentowania opinii 

publicznej pełnego obrazu przedsięwzięć prowadzonych w ramach RPO WSL.  

9. Ułatwianie dziennikarzom przygotowywania atrakcyjnych dla odbiorców mediów 

informacji na temat przedsięwzięć realizowanych w ramach RPO WSL.  

10. Dalsze rozwijanie działań informacyjno-promocyjnych w Internecie.  

11. Kierowanie do opinii publicznej działań promocyjnych dotyczących łącznie 

przedsięwzięć realizowanych w ramach różnych programów, w celu zwiększenia zasięgu i 

uzyskania większej spójności kampanii, a także usprawnienia przebiegu procedur 

związanych z realizacją zamówień publicznych  (rekomendacja przekazana do konsultacji 

do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego). 

Ze względu na zakończenie realizacji powyższego badania ewaluacyjnego w grudniu 2010 r. 

niektóre rekomendacje zostaną dopiero wdrożone w następnym okresie sprawozdawczym. 
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3.10.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami 

zaradczymi 

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego 

priorytetu.  

4. PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS – SPÓJNOŚĆ I KONCENTRACJA 

WSPARCIA  

Nie dotyczy 

5. EFRR/FS – DUŻE PROJEKTY 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

realizowane są cztery duże projekty w ramach dwóch priorytetów.  

W 2010r. projekt pn. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach znalazł się 

na liście projektów dużych zwiększając tym samym ilość tych projektów z trzech do czterech. 

Powodem powyższej zmiany był fakt, iż w momencie szacowania przez wnioskodawcę 

kosztów realizacji inwestycji Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach 

przybliżony koszt realizacji wynosił 189 000 000,00 PLN. Złożony wniosek aplikacyjny 

został wybrany do dofinansowania w 2010r., umowa o dofinansowanie została podpisana 

19 października 2010r. W tych dokumentach skorygowano wyliczenia co zakwalifikowało 

projekt jako projekt duży zgodnie z art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 

11 lipca 2006r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające 

rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. 

Wszystkie projekty dla których istnieje obowiązek przeprowadzenia postępowania OOŚ 

przedkładają IZ RPO WSL całą dokumentację środowiskową (decyzja środowiskowa, 

postanowienia uzgadniające, opiniujące i raport środowiskowy), która jest weryfikowana 

na etapie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie. 

Z pomocy w ramach inicjatywy Jaspers korzystali beneficjenci przygotowujący projekt 

pn. Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” – odcinek Zabrze – 

Gliwice, oraz projekt pn. Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach. 

W ramach RPO WSL nie identyfikuje się projektów środowiskowych o koszcie całkowitym 

z przedziału 25–50 mln EUR. 

W ramach Priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.1. Wzmacnianie 

regionalnych ośrodków wzrostu, realizowane są trzy duże projekty:  

Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium, którego beneficjentem jest 

Miasto Gliwice. Przedmiotem projektu jest budowa nowoczesnej wielofunkcyjnej hali 

widowiskowo – sportowej, z areną główną przystosowaną do przyjęcia ok. 16 tyś widzów 

i areną treningową dla max 3018 widzów. Przewidywany okres realizacji projektu to lata 

2008 – 2013. Orientacyjny całkowity koszt realizacji projektu to 88 mln euro, w tym 
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maksymalne dofinansowanie to 34 mln EUR. 30 września 2010r. podpisano warunkową 

umowę o dofinansowanie, a 22 września 2010r. projekt został przekazany do KE celem 

uzyskania jej oceny. W przypadku nie uzyskania akceptacji ze strony KE na realizacje 

inwestycji ze środków unijnych umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu. 

W ramach projektu zostały wykonane projekty budowlane i wykonawcze, studium 

wykonalności, został przygotowany grunt pod realizację inwestycji. W kwietniu 2010r. 

podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Przetarg na głównego 

wykonawcę robót budowlanych zostanie ogłoszony w styczniu 2011r., otwarcie ofert 

przewidziane jest na marzec 2011r. Zakończenie realizacji planowane jest na grudzień 2013r.  

Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach, którego beneficjentem jest 

Muzeum Śląskie w Katowicach. Projekt muzeum ma na celu zachowanie dla przyszłych 

pokoleń dziedzictwa kulturowego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej regionu. Kolekcje 

Muzeum Śląskiego zyskają oryginalną i nowatorską oprawę – na poprzemysłowych terenach 

powstanie nowy główny gmach, a zabytkowe obiekty pokopalniane pochodzące z przełomu 

XIX i XX wieku zostaną zaadaptowane na powierzchnie wystawiennicze, restaurację oraz 

wieżę widokową, z której będzie można zobaczyć panoramę ciągle rozwijającej się Silesii. 

Nowe Muzeum Śląskie będzie pierwszym obiektem wyznaczającym w Katowicach tzw. „Oś 

kultury”, w ramach której oprócz nowego gmachu Muzeum, powstaną również 

Międzynarodowe Centrum Kongresowe oraz siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej 

Polskiego Radia w Katowicach. 

Międzynarodowy konkurs na koncepcję architektoniczną nowego gmachu Muzeum Śląskiego 

oraz zagospodarowanie części terenu byłej kopalni „Katowice” rozstrzygnięto w 2007 roku. 

Zwyciężył projekt przygotowany przez austriacką pracownię, zgodnie z którym wszystkie 

kondygnacje głównego budynku znajdą się pod ziemią. Nad powierzchnią zobaczymy jedynie 

szklane wieże doświetlające podziemne ekspozycje. Dzięki takiemu rozwiązaniu zabytkowe 

budynki dawnej kopalni, mimo iż położone w głębi terenu, nie zostaną zasłonięte nowym 

gmachem. Poruszanie się po nowej siedzibie umożliwią podziemne oraz naziemne przejścia. 

Wystawy zaprezentowane na wszystkich kondygnacjach w głównym budynku w całości 

znajdą się pod ziemią. Ponad 6 tysięcy m2 powierzchni wystawienniczej umożliwi w pełni 

zaprezentowanie zbiorów, które czekają na tę chwilę w magazynach muzealnych. Na gości 

Nowego Muzeum Śląskiego będzie czekać w sumie aż sześć wystaw stałych, w tym 

ekspozycja dotycząca historii Górnego Śląska oraz szeroko zaprezentowana kolekcja zbiorów 

Centrum Scenografii Polskiej. 

Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2007 – 2012. Orientacyjny całkowity koszt 

realizacji projektu to 78 mln euro, w tym maksymalne dofinansowanie to 54 mln EUR. 

W okresie sprawozdawczym projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. 

W dniu 5 maja 2010r. projekt został przekazany do KE celem uzyskania jej oceny. 13 sierpnia 

2010r. podpisano warunkową umowę o dofinansowanie. W przypadku nie uzyskania 

akceptacji ze strony KE na realizację inwestycji ze środków unijnych umowa ulega 

natychmiastowemu rozwiązaniu. 
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Rok 2008 i 2009 obejmował prace projektowe przy nowym gmachu, jak również 

infrastrukturze niezbędnej do wybudowania i funkcjonowania obiektu. Przetarg na głównego 

wykonawcę robót rozpoczął się w kwietniu 2010r., w listopadzie nastąpiło otwarcie ofert. 

Do końca 2010 r. nie podpisano umowy z wykonawcą. We wrześniu 2010r. podpisano 

umowę na  pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Rozpoczęcie budowy nowego gmachu 

planuje się na rok 2011. Prace zakończą się 20 miesięcy później – pod koniec 2012 roku. 

 

 

 

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, którego beneficjentem jest Miasto 

Katowice. Celem projektu jest budowa nowoczesnego obiektu spełniającego funkcje 

kongresowo-wystawiennicze. Inwestycja przyczyni się do poprawy wizerunku Katowic 

i regionu śląskiego w Polsce i za granicą. Wpłynie na wzrost konkurencyjności miasta 

poprzez rozwój i wzmocnienie funkcji metropolitarnych. Przewidywany okres realizacji 

projektu to lata 2010 – 2013. Orientacyjny całkowity koszt realizacji projektu to 73 mln EUR, 

w tym maksymalne dofinansowanie to 37 mln euro. W dniu 2 września 2010r. projekt został 

przekazany do KE celem uzyskania jej oceny. 19 października 2010r. została podpisana 

warunkowa umowa o dofinansowanie. W przypadku nie uzyskania akceptacji ze strony KE 

na realizację inwestycji ze środków unijnych umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu. 

Wszystkie umowy zwiazane z przygotowaniem dokumentacji do realizacji inwestycji zostały 

wykonane. Przetarg na głównego wykonawcę robót budowlanych – otwarcie ofert 

przewidziane jest na kwiecień 2011r., podpisanie umowy zaplanowano na II kw. 2011r. 

W lipcu 2010r. podpisano umowę na  pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Zakończenie 

realizacji inwestycji przewidziano na wrzesień 2013r. 

W ramach Priorytetu VII Transport, Poddziałanie 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa 

kluczowych elementów sieci drogowej, realizowany jest jeden duży projekt: 

Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” – odcinek Zabrze – Gliwice, 

którego beneficjentem jest Województwo Śląskie. Projekt ma na celu zapewnienie sprawnych 

powiązań komunikacyjnych w węzłowym obszarze konurbacji katowickiej, w tym miast, 

przez które przebiega, dla obsłużenia ruchu mającego swoje źródła i cele wewnątrz 

konurbacji. Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2007 – 2014. Orientacyjny 

całkowity koszt realizacji projektu to 331 mln EUR, w tym maksymalne dofinansowanie 

to 64 mln EUR. Projekt został podzielony na trzy zadania (podprojekty). Pierwsze zadanie 

(podprojekt) Beneficjent zrealizował z innych środków finansowych, natomiast w ramach 
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dwóch pozostałych zadań (podprojektów) Beneficjent wnioskuje o środki unijne z RPO WSL. 

Projekt przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. W lipcu 

2008r. podpisano umowę ramową z Beneficjentem. Wnioski o dofinansowanie składane 

są oddzielnie dla dwóch podprojektów. Planowany termin złożenia wniosków 

o dofinansowanie dla podprojektów to odpowiednio maj i październik 2011 rok. 

Procedura przetargowa na wyłonienie głównego wykonawcy robót budowlanych 

przewidziana jest dla podprojektu 2 na IV kw. 2011r. a podpisanie umowy na II kw 2012r. 

Zakończenie inwestycji zaplanowano na czerwiec 2014r. 

Dla podprojektu 3 termin procedury przetargowej zaplanowano na II kw. 2012r., podpisanie 

umowy na IV kw. 2012r. Przewidywany termin zakończenie inwestycji to listopad 2014r 

6. POMOC TECHNICZNA 

Pomoc Techniczna realizowana w ramach Priorytetu X RPO WSL, który służy  zapewnieniu 

skutecznej absorpcji środków w ramach RPO WSL. Beneficjentem w ramach Priorytetu 

X jest: Instytucja Zarządzająca RPO WSL oraz Instytucja Pośrednicząca drugiego stopnia 

RPO WSL (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości). Poniżej przedstawiono wydatkowanie 

w podziale na beneficjentów. Poniesione wydatki nie przekraczają kwot na nie 

zarezerwowanych. 

Alokacja na wydatki związane z przygotowaniem, zarządzaniem, monitorowaniem, oceną, 

kontrolą i ewaluacją realizacji RPO WSL, działaniami mającymi na celu zwiększenie 

zdolności administracyjnych oraz informacją i promocją odnośnie Programu została 

podzielona na działania w ramach Priorytetu X Pomoc techniczna, na który przewidziano 

43 mln euro, co stanowi 2,5% alokacji na Program. Wysokość alokacji na działania w ramach 

Priorytetu X Pomoc techniczna przedstawia się następująco: 

 Działanie 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania – 39 mln euro, co stanowi 

ok. 91 % całej alokacji na Priorytet X. 

 Działanie 10.2. Działania informacyjne i promocyjne- 4 mln euro, co stanowi ok. 9 % 

alokacji na Priorytet X. 
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Tabela 30 Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze 

środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie) 

Lp.  

 

Typ projektu 

Liczba projektów 

objętych 

decyzjami/ 

umowami od 

uruchomienia 

 programu 

Wartość projektów  

objętych decyzjami/ 

umowami (w części 

dofinansowania 

 ze środków UE) 

od uruchomienia programu 

[w EUR] 

1. Szkolenia  15 1 171 561,43 

2. Promocja i informacja 7 569 450,14 

3. Zatrudnienie 9 8 715 673,24 

4. Sprzęt komputerowy 15 439 380,03 

5. Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni 

biurowych 

13 1 330 959,46 

6. Ekspertyzy/ doradztwo 4 130 157,61 

7. Ewaluacje 4 221 283,45 

8. Kontrola/ audyt 2 15 230,87 

9. Organizacja procesu wyboru projektów 6 429 528,49 

10. Organizacja komitetów monitorujących 

i podkomitetów 

4 6 791,93 

11. Inne  11 329 266,98 

12. Razem RPD 15 13 359 788,10 

 

IZ RPO WSL 

W ramach  Priorytetu X Pomoc techniczna realizowane projekty finansowane są w 100% 

ze środków EFRR. 

W 2010 roku w zakresie Pomocy Technicznej RPO WSL, Działanie 10.1 IZ RPO WSL 

wydatkowała 2 770 044,70 EUR (10 983 227,22 PLN), co stanowi 7,10% alokacji 

przeznaczonej na Działanie 10.1. 

W okresie sprawozdawczym realizowano osiem zadań, które przyczyniły się do wsparcia 

procesów zarządzania i wdrażania RPO WSL poprzez: 
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 finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w proces 

zarządzania i wdrażania RPO WSL oraz ZPORR w celu zapewnienia sprawnej 

i efektywnej realizacji programu, 

 finansowanie kosztów organizacji i obsługi procesu oceny i selekcji projektów 

w ramach RPO WSL m.in. wydatków związanych z wynagrodzeniami dla członków 

Komisji Oceny Projektów, kosztów wynajmu sal konferencyjnych i usług 

gastronomicznych oraz druku materiałów na potrzeby posiedzeń Komisji Oceny 

Projektów, 

 finansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników tj. studia 

podyplomowe, szkolenia, kursy języków obcych, a także podróże służbowe krajowe                           

i zagraniczne pracowników zajmujących się zadaniami związanymi z RPO WSL oraz 

ZPORR, w celu zapewnienia odpowiednio wykształconej kadry zaangażowanej 

w proces zarządzania i wdrażania programu, w tym również wyjazdy związane 

z przeprowadzaniem kontroli związanych z RPO WSL,  

 finansowanie wykonania badań ewaluacyjnych, a także badań, opinii, analiz, studiów, 

ekspertyz oraz tłumaczeń na potrzeby RPO WSL, których celem jest usprawnienie 

systemu wdrażania i zarządzania funduszami unijnymi w obecnym i przyszłym 

okresie programowania, 

 finansowanie kosztów bieżącego utrzymania i wyposażenia Instytucji Zarządzającej 

RPO WSL, w tym utrzymanie budynku, opłaty związane z korzystaniem z telefonów 

stacjonarnych, mobilnym dostępem do Internetu, zapewnienie odpowiedniego 

wyposażenia stanowisk pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego m.in. w sprzęt biurowy i komputerowy wraz 

z oprogramowaniem, a także zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych oraz 

przygotowanie i wyposażenie archiwum na potrzeby RPO WSL i ZPORR, których 

celem jest usprawnienie funkcjonowania Instytucji Zarządzającej RPO WSL,  

 finansowanie kosztów stworzenia, uruchomienia, utrzymania oraz obsługi technicznej 

Systemu Informatycznego służącego sprawnej obsłudze procesu realizacji RPO WSL,  

 finansowanie kosztów przygotowania wydawnictw dotyczących RPO WSL, w tym 

koszty związane z przygotowaniem do publikacji periodyku „Śląskie Studia 

Regionalne” o tematyce rozwoju regionalnego i polityce spójności oraz organizacji 

spotkań m.in. z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz 

Europejskiego Banku Inwestycyjnego dotyczących RPO WSL (w tym obsługa 

Komitetu Monitorującego RPO WSL) w celu usprawnienia systemu wdrażania 

i zarządzania funduszami unijnymi. Wydatkowano: 27.747,87 EUR (110.020,30 

PLN). 

W 2010 roku w ramach Pomocy Technicznej sfinansowano 187 stanowisk pracy, a 192 osoby 

zaangażowane w proces zarządzania i wdrażania wzięły udział w 162 szkoleniach, 

warsztatach, seminariach, konferencjach i kursach językowych. Wykonano 5 badań 

ewaluacyjnych. Zakupiono 43 zestawy komputerowe (bez urządzeń peryferyjnych). 
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IP2 RPO WSL  

W ramach Działanie 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania wydatki kwalifikowane 

na koniec roku 2010 wyniosły 1 694 062,43 EUR.  

W ramach ww. działania realizowane były następujące zadania: 

 finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w proces 

wdrażania RPO WSL oraz finansowanie kosztów związanych z wynagrodzeniem osób 

zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w celu wsparcia procesu 

wdrażania RPO WSL, 

 wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt biurowy, komputerowy wraz 

z oprogramowaniem, audiowizualny, teleinformatyczny, elektroniczny itp., a także 

zakup urządzeń i materiałów biurowych, pomocy naukowych (m.in. literatury 

fachowej, słowników, czasopism itp.) umożliwiających prawidłowe wykonanie zadań 

związanych z procesem wdrażania RPO WSL,  

 finansowanie wydatków organizacyjno-administracyjnych oraz stworzenie, 

uruchomienie i utrzymanie, a także obsługa techniczna systemów informatycznych 

umożliwiających prawidłowe wykonanie zadań związanych z procesem wdrażania 

RPO WSL , 

 finansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników 

zaangażowanych w proces wdrażania RPO WSL , 

 finansowanie kosztów podróży służbowych pracowników zaangażowanych w proces 

RPO WSL  

  

Informacje o działaniach i danych dotyczących informacji i promocji zostały przedstawione 

w załączniku VIII do niniejszego Sprawozdania. 

7. PROMOCJA I INFORMACJA 

Dane dot. powyższego punktu zostały umieszczone w załączniku nr VIII do niniejszego 

Sprawozdania. 
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PODSUMOWANIE 

Śląsk zmienia swoje oblicze. Wizerunek regionu zdominowanego przez przemysł ciężki 

należy do przeszłości. Województwo śląskie to region o dużym potencjale ekonomicznym, 

atrakcyjnym dla inwestorów. Coraz większe znaczenie nabierają gałęzie i firmy sięgające 

po wysoko zaawansowane, czyste technologie oraz sektor szeroko rozumianych usług, w tym 

finansowych.  

Przemiany zachodzące w regionie w dużym stopniu zawdzięczamy unijnym programom. 

Wejście do UE i początek korzystania z funduszy był prawdziwym sprawdzianem dla 

mieszkańców regionu.  

Z zebranego materiału w niniejszym Sprawozdaniu wynika, że w roku 2010 nastąpił wyraźny 

postęp realizacji Programu będący wynikiem przyspieszenia kontraktacji. 

Z uwagi na fakt, iż większość projektów wyłonionych do realizacji ma charakter wieloletni, 

ich oddziaływanie na  realizację celów RPO WSL i jego Priorytetów będzie widoczne 

w kolejnych latach wdrażania Programu. W związku z tym, że większość beneficjentów 

rozpoczęła realizację pierwszych projektów w 2008 r., dotychczas osiągnięte rezultaty 

są jeszcze niewielkie, niemniej w niedługim czasie przewiduje się znaczny wzrost 

w osiąganiu m.in. założonych wskaźników.  

W okresie sprawozdawczym zgodnie z danymi wygenerowanymi w KSI (SIMIK 07-13) 

w ramach RPO WSL wybrano do   dofinansowania 1189 wniosków, podpisano 1250 umów 

o dofinansowanie i zatwierdzono 3657 wniosków o płatność.  

Powyższe cyfry wskazują na widoczny wzrost postępu w realizacji Programu, szczególnie 

w kontraktacji i płatności. Coraz więcej beneficjentów kończy realizację projektów lub jest 

przynajmniej na półmetku.  

Przyśpieszone tempo wzrostu realizacji Programu zauważalne jest także przy wykorzystaniu 

całkowitej alokacji przyznanej na Program tj. 62,63% realizacji zobowiązań UE 

od uruchomienia Programu na podstawie zakontraktowanych środków z czego 38% w roku 

2010.  

Ponadto w województwie śląskim beneficjenci składają bardzo dużą liczbę wniosków 

o dofinansowanie na małe kwoty, szczególnie przedsiębiorcy a przy tak dużej alokacji jaką 

dysponuje województwo śląskie wiąże się to z dużym nakładem pracy. 

W kolejnym okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL odnośnie dalszego przebiegu realizacji 

Programu planuje m.in.: 

 wzmocnienie systemu monitoringu, 

 wzmocnienie znaczenia KM RPO WSL, 

 wykorzystanie w większym stopniu ewaluacji do bieżącego monitorowania efektów 

 upowszechnianie dobrych i złych praktyk m.in. na szkoleniach dla beneficjentów, 
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 upowszechnianie dobrych praktyk wśród projektów realizowanych w obecnej 

perspektywie programowania, 

 zwiększenie kontaktów z beneficjentami. 

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z REALIZACJI RPO WSL W ROKU 

2010: 

I. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego 

II. Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro) 

III. Tabela 3. Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii 

IV. Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetowego 

V. Tabela 5. Wskaźniki kontekstowe 

VI. Tabela 6. EU 2020 

VII.  Tabela 7. SUE RMB 

VIII. Formularz dot. informacji i promocji 

IX. Lista projektów dotkniętych powodzią 

X. Projekty komplementarne 

XI. Informacje o ogłoszonych konkursach 

XII. Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD 

XIII. Zmiany wprowadzone w okresie sprawozdawczym do linii demarkacyjnej 

XIV. Streszczenie Sprawozdania rocznego w języku polskim i angielskim 
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