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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. 

W ramach realizacji RPO WSL zostanie zaangażowanych 1 712 980 303 EUR, ze środków 

wspólnotowych. 

W analizowanym okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL ogłosiła 15 konkursów 

na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w trybie konkursowym. IP2 RPO WSL ogłosiła 4 nabory wniosków o dofinansowanie 

projektów w trybie konkursowym.  
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Rysunek 1  Informacja nt. ogłoszonych konkursów w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia Programu 

Poniżej na wykresach przedstawiono stan wdrażania RPO WSL w okresie sprawozdawczym 

i od uruchomienia Programu. 

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. 

 

                                                           
1
 tzn. środki UE + dofinansowanie z budżetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej   
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Rysunek 2 Postęp realizacji RPO WSL od uruchomienia Programu  

 

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. 
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Rysunek 3 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 

do usług medycznych w regionie, których realizacja i rozliczanie następuje bardzo sprawnie. 

Niski postęp we wdrażaniu Priorytetu II wynika z braku w poprzednim okresie 

sprawozdawczym 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 przesunięcie terminu naboru 

wniosków w ramach działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. 
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Rysunek 4 Poziom wykorzystania alokacji od uruchomienia Programu w podziale na osie Priorytetowe 

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. 

 

Niski postęp we wdrażaniu  

 

Programy Rozwoju Subregionów 

 

IZ RPO WSL w porozumieniu z samorządami lokalnymi zdecydowała o wydatkowaniu 

środków w RPO WSL za pośrednictwem programów subregionalnych, jedynych takich 

programów wdrażanych w Polsce. Programy Rozwoju Subregionów (PRS) stanowią 

alternatywną, wobec konkursowej, ścieżkę wnioskowania o dotacje z UE. Decyzją Zarządu 

Województwa Śląskiego na realizację Programów Rozwoju Subregionów przeznaczono 

kwotę 239 016 703,4 EUR.  

 

Szczegółowe informacje dot. stanu wdrażania PRS przedstawiono na rysunku 5 i 6. 
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Rysunek 5  Postęp wdrażania projektów realizowanych w ramach PRS od uruchomienia Programu (liczba) 

 

Rysunek 6  Postęp wdrażania projektów realizowanych w ramach PRS od uruchomienia Programu (wartość) 
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W okresie sprawozdawczym poszczególne Subregiony dokonywały aktualizacji Programów, 

koniecznych dla zagospodarowania powstałych oszczędności (poprzez wybór dodatkowych 

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.  Termin złożenia nowych projektów upływa 31 grudnia 2011 r. Na koniec 2010r. 

złożono 246 z 271 przewidzianych do złożenia projektów co stanowiło 96,7%. Podpisano 

190 umów na kwotę dofinansowania 166 mln EUR.  

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. 

 

Projekty kluczowe 

W ramach RPO WSL realizowanych jest 18 projektów kluczowych, w tym 4 duże projekty 

oraz jeden projekt znajdujący się na liście projektów rezerwowych. W ramach 18 projektów 

8 realizowanych jest w 53 podprojektach. Od uruchomienia Programu do końca okresu 

sprawozdawczego złożono 61 wniosków na kwotę dofinansowania 387 mln EUR, 

a podpisano 52 umowy na kwotę dofinansowania 328 mln EUR.  

 

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 

dofinansowania – 66 620 428,75 EUR (264 150 000,00 PLN) oraz jeden projekt z listy 

rezerwowej na kwotę dofinansowania – 22 206 809,58 EUR (88 050 000,00 PLN).  

 

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 

 

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. 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. 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 
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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. Fundusz 

Powierniczy JESSICA został zorganizowany jako „wydzielona jednostka finansowa” 

w ramach EBI, zgodnie z artykułem 43(3) Rozporządzenia Wdrażającego. Na wdrażanie 

Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim przeznaczono z Działania 6.2 Rewitalizacja 

Obszarów Zdegradowanych RPO WSL 60 mln EUR – 51 mln EUR z EFRR 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 %). 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. 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 poprzez dokapitalizowanie 

lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych funduszy pożyczkowych, 

mikropożyczkowych i funduszy poręczeniowych. Jego celem jest ułatwienie dostępu 

do zewnętrznych źródeł finansowania działalności MŚP. Beneficjentem są MŚP posiadające 

siedzibę na terenie województwa śląskiego lub prowadzących inwestycje na terenie 

województwa śląskiego. 
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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, 

obecnie z pożyczek i poręczeń mogą 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 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 1 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 
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Postęp rzeczowy 

Poniżej w tabelach przedstawiono % osiągniętej oraz szacowanej do osiągnięcia wartości 

docelowej dla wybranych wskaźników poszczególnych priorytetów. Realizacja oparta 

na danych pochodzących z zatwierdzonych wniosków o płatność końcową. Szacowana 

realizacja oparta została na danych zawartych przez beneficjentów w umowach 

o dofinansowanie. 

 

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

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. 

Przeciwieństwem tego jest wskaźnik Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia 

inwestycyjnego dla MSP, którego realizacja w tej chwili osiągnęła 166% a szacowana 

realizacja na podstawie zakontraktowanych do końca 2010r. środków jest na poziomie 255%. 

 

Tabela 2 Realizacja wartości docelowej wskaźników produktu Priorytetu I 

Wskaźniki produktu 

Wartość 

docelowa 

dla roku 

2015 

Realizacja 

Realizacja - 

% wartości 

docelowej  

Szacowana 

realizacja 

Szacowana 

realizacja - 

% wartości 

docelowej 

Liczba projektów z zakresu  

bezpośredniego wsparcia 

inwestycyjnego  

dla MSP w tym: 

584 678 116% 1489 255% 

przez pierwsze dwa lata od  

rozpoczęcia działalności 
100 27 27% 60 60% 

Liczba wspartych przedsiębiorstw, w 

tym:  
1738 566 33% 1120 64% 

Mikro 354 288 81% 592 167% 

Małe 1000 180 18% 375 38% 

Średnie 384 98 26% 153 40% 

Powierzchnia przygotowanych 

 terenów inwestycyjnych 
250 12,37 5% 100,66 40% 

Powierzchnia inkubatorów/  

parków technologicznych 
11000 0 0% 1603,58 15% 
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Liczba przedsiębiorstw  

objętych wsparciem w zakresie 

innowacji 

600 37 6% 111 19% 

Liczba projektów z zakresu B+R  200 0 0% 0 0% 

Liczba instytucji B+R wspartych w 

ramach RPO 
45 0 0% 0 0% 

Liczba projektów współpracy 

 pomiędzy przedsiębiorstwami  

a jednostkami badawczymi 

30 0 0% 0 0% 

Liczba projektów  

dot. infrastruktury społeczeństwa 

informacyjnego 

8 0 0% 5 63% 

 

Tabela 3.  Realizacja wartości docelowej wskaźników rezultatu Priorytetu I 

Wskaźniki rezultatu 

Wartość 

docelowa 

dla roku 

2015 

Realizacja 

Realizacja -

% wartości 

docelowej 

Szacowana 

realizacja 

Szacowana 

realizacja - 

% wartości 

docelowej 

Dodatkowe inwestycje wykreowane  

dzięki wsparciu (rozumiane jako 

wartość środków  

prywatnych firm zaangażowanych 

bezpośrednio  

w realizację projektów) 

170 37,750372 22% 133,3172124 78% 

Liczba przedsiębiorstw 

zlokalizowanych  

we wspartych inkubatorach, parkach 

biznesowych,  

technologicznych 

50 0 0% 30 60% 

Liczba utworzonych miejsc pracy  

(brutto, zatrudnienie w pełnym 

wymiarze godzin),  

w tym: 

8950 890,5 10% 4610,08 52% 

kobiety 4500 259,5 6% - - 

mężczyźni 4450 631 14% - - 

wieś 1700 260 15% - - 
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Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne 

W związku z problemami prawnymi związanymi z brakiem w poprzednim okresie 

sprawozdawczym 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, 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 problemy 

prawne są bez 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 jest 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. 

Tabela 4. Realizacja wartości docelowej wskaźników produktu  Priorytetu II 

Wskaźniki produktu 

Wartość 

docelowa dla 

2015 roku 

Realizacja 

Realizacja - 

% wartości 

docelowej 

Szacowana 

realizacja 

Szacowana 

realizacja - 

% wartości 

docelowej 

Liczba projektów z zakresu 

społeczeństwa informacyjnego w 

tym: 

125 17 14% 77 62% 

 liczba projektów dotyczących e-

usług 
62 13 21% 44 71% 

Liczba PIAP objętych wsparciem 

w ramach Programu 
250 0 0% 141 56% 

Długość sieci Internetu 

szerokopasmowego 
900 0 0% 0 0% 

Liczba uruchomionych usług on-

line dzięki wsparciu programu 
60 2,015 3% 64,835 108% 

 

Liczba podłączeń do Internetu 

szerokopasmowego, w tym: 

gospodarstwa domowe 

90 0 0% 0 0% 

przedsiębiorstwa 7 0 0% 0 0% 
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instytucje 0,7 0 0% 0 0% 

Dodatkowa liczba osób, które 

uzyskały dostęp do Internetu 

szerokopasmowego 

210 0 0% 0 0% 

 

Tabela 5. Realizacja wartości docelowej wskaźników rezultatu  Priorytetu II 

Wskaźniki rezultatu 

Wartość 

docelowa dla 

2015 roku 

Realizacja 

Realizacja - 

% wartości 

docelowej 

Szacowana 

realizacja 

Szacowana 

realizacja - 

% wartości 

docelowej 

Liczba użytkowników 

korzystających z usług on-line 

uruchomionych dzięki wsparciu 

programu 

1200 40,47 3% 7009,104 584% 

Liczba nowych miejsc pracy 

w tym 240 4 2% 62,75 26% 

Kobiety 120 1 1% 

 

0% 

Mężczyźni 120 3 3% 

 

0% 

 

Priorytet III. Turystyka 

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.  

 

Tabela 6.  Realizacja wartości docelowej wskaźników produktu  Priorytetu III 

Wskaźniki produktu 

Wartość 

docelowa 

dla 2015 

roku 

Realizacja 

Realizacja - 

% wartości 

docelowej 

Szacowana 

realizacja 

Szacowana 

realizacja - % 

wartości 

docelowej 

Liczba projektów z zakresu 

turystyki 
200 22 11% 196 98% 

Liczba projektów z zakresu 

bezpośredniej pomocy 

inwestycyjnej dla MSP 

1000 16 2% 107 11% 

Liczba projektów dot. 

infrastruktury społeczeństwa 

informacyjnego 

15 0 0% 6 40% 
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Tabela 7.  Realizacja wartości docelowej wskaźników rezultatu  Priorytetu III 

Wskaźniki rezultatu 

Wartość 

docelowa 

dla 2015 

roku 

Realizacja 

Realizacja -% 

wartości 

docelowej 

Szacowana 

realizacja 

Szacowana 

realizacja - % 

wartości 

docelowej 

Liczba turystów 

korzystających z 

infrastruktury turystyki 

objętej wsparciem w ramach 

programu 

6200 180,236 3% 4123,032 67% 

Przychody z infrastruktury 

turystyki objętej wsparciem w 

ramach programu 

67 0 0% 0 0% 

Liczba wypromowanych ofert 

programowych w zakresie 

turystyki 

113 0 0% 20 18% 

Liczba utworzonych miejsc 

pracy, w tym 
1930 102 5% 679,5 35% 

kobiety 970 56,5 6% 0 0% 

mężczyźni 960 45,5 5% 0 0% 

wieś 580 35,75 6% 0 0% 

 

Priorytet IV. Kultura 

 

W ramach Priorytetu IV 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 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.   

 

Tabela 8. Realizacja wartości docelowej wskaźników produktu  Priorytetu IV 

Wskaźniki produktu 

Wartość 

docelowa dla 

2015 roku 

Realizacja 

Realizacja - 

% wartości 

docelowej 

Szacowana 

realizacja 

Szacowana 

realizacja - 

% wartości 

docelowej 

Liczba projektów dot. 

infrastruktury kultury 
130 24 18,46% 102 78,46% 

Liczba budynków kultury 

poddanych modernizacji 
70 9 12,86% 65 92,86% 
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Liczba projektów dot. 

infrastruktury społeczeństwa 

informacyjnego 

20 0 0,00% 13 65,00% 

 

Tabela 9.  Realizacja wartości docelowej wskaźników rezultatu  Priorytetu IV 

Wskaźniki rezultatu 

Wartość 

docelowa 

dla 2015 

roku 

Realizacja 

Realizacja - % 

wartości 

docelowej 

Szacowana 

realizacja 

Szacowana 

realizacja - % 

wartości 

docelowej 

Liczba turystów 

korzystających z 

infrastruktury kultury objętej 

wsparciem w ramach 

programu 

3000 493,442 16,45% 5971,086 199,04% 

Liczba nowych ofert 

programowych w zakresie 

kultury 

160 20 12,50% 156 97,50% 

Liczba nowych miejsc pracy 

w tym: 
60 9 15,00% 69,85 116,42% 

Kobiety 30 7,5 25,00% - - 

Mężczyźni 30 1,5 5,00% - - 

Priorytet V.  Środowisko 

Osiągnięcie wartości docelowej nie jest zagrożone dla 5 wskaźników, których wartość 

docelowa 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. 

 

Tabela 10.  Realizacja wartości docelowej wskaźników produktu  Priorytetu V  

Wskaźniki produktu 

Wartość 

docelowa 

dla 2015 

roku 

Realizacja 

Realizacja - 

% wartości 

docelowej 

Szacowana 

realizacja 

Szacowana 

realizacja - 

% wartości 

docelowej 

Liczba projektów z zakresu gospodarki 

odpadami 
27 2 7% 39 144% 
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Liczba projektów mających na celu 

poprawę jakości powietrza 
50 9 18% 28 56% 

Liczba projektów dot. infrastruktury 

społeczeństwa informacyjnego 
7 0 0% 2 29% 

Liczba projektów z zakresu prewencji 

zagrożeń 
9 0 0% 8 89% 

Liczba projektów z zakresu energii 

odnawialnej 
36 2 6% 7 19% 

 
Tabela 11.  Realizacja wartości docelowej wskaźników rezultatu  Priorytetu V 

Wskaźniki rezultatu 

Wartość 

docelowa 

dla 2015 

roku 

Realizacja 

Realizacja - 

% wartości 

docelowej 

Szacowana 

realizacja 

Szacowana 

realizacja - 

% wartości 

docelowej 

Powierzchnia terenów zrekultywowanych 

w wyniku realizacji projektów 
0,52 0 0% 1,19413 230% 

Dodatkowa liczba osób przyłączonych do 

sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji 

projektów 

32300 450 1% 29454 91% 

Dodatkowa liczba osób przyłączonych do 

sieci wodociągowej w wyniku realizacji 

projektów 

18400 435 2% 1959 11% 

Ilość osób objętych selektywną zbiórką 

odpadów 
375 0 0% 60,135 16% 

Dodatkowa moc zainstalowanych 

produkcji energii pochodząca ze źródeł 

odnawialnych 

35 0,005 0% 3,6216 10% 

Liczba gatunków wyprowadzonych z 

regionalnego stanu zagrożenia 

wyginięciem 

2 0 0% 3 150% 

Liczba osób objętych programami 

kształtowania postaw ekologicznych 
27100 0 0% 203162 750% 

 

Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast 

W Priorytecie VI  z ogólnej liczby 3 wskaźników produktu 2 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. Niski poziom 

osiągnięcia wskaźników produktu Priorytetu VI to jest wskaźników Liczba projektów 

zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast, Liczba 
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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. 

 

Tabela 12.  Realizacja wartości docelowej wskaźników produktu  Priorytetu VI 

Wskaźniki produktu 

Wartość 

docelowa dla 

2015 roku 

Realizacja 

Realizacja 

- % 

wartości 

docelowej 

Szacowana 

realizacja 

Szacowana 

realizacja - 

% wartości 

docelowej 

Liczba imprez organizowanych 

z wykorzystaniem 

infrastruktury objętej 

wsparciem w ramach priorytetu 

120 6 5,00% 558 465,00% 

Liczba osób korzystających z 

infrastruktury objętej 

wsparciem 
1200 23,1 1,93% 1541,2 128,43% 

Powierzchnia terenów 

zrewitalizowanych w tym: 230 2,53 1,10% 14,32 6,23% 

Miasta i miejscowości do 50 tys. 

mieszkańców 80 2,53 3,16% 13,89 17,36% 

Miasta i miejscowości powyżej 

50 tys. mieszkańców 150 0 0,00% 0,43 0,29% 

 

W przypadku wskaźników rezultatu spośród wszystkich 11 wskaźników rezultatu 

w Priorytecie VI 4 posiadają 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. 
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Tabela 13. Realizacja wartości docelowej wskaźników rezultatu  Priorytetu VI 

 

Wskaźniki rezultatu 

Wartość 

docelowa dla 

2015 roku 

Realizacja 

Realizacja - 

% wartości 

docelowej 

Szacowana 

realizacja 

Szacowana 

realizacja - % 

wartości 

docelowej 

Liczba utworzonych 

przedsiębiorstw, w tym: 
50 0 0,00% 12 24,00% 

Miasta i miejscowości do 50 tys. 

Mieszkańców 
15 0 0,00% 12 80,00% 

Miasta powyżej 50 tys. 

Mieszkańców 
35 0 0,00% 0 0,00% 

Liczba nowych miejsc pracy w 

tym: 
520 11,25 2,16% 166,25 31,97% 

Kobiety 260 8,5 3,27% 0 0,00% 

Mężczyźni 260 2,75 1,06% 0 0,00% 

 

 

Priorytet VII. Transport 

 

W Priorytecie VII z ogólnej liczby 15 wskaźników produktu 8 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%. Niezrealizowany zostanie 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. 

 

Tabela 14.  Realizacja wartości docelowej wskaźników produktu  Priorytetu VII 

Wskaźniki produktu 

Wartość 

docelowa dla 

2015 roku 

Realizacja 

Realizacja - 

% wartości 

docelowej 

Szacowana 

realizacja 

Szacowana 

realizacja - 

% wartości 

docelowej 

Liczba projektów z zakresu 

transportu 
80 35 43,75% 135 168,75% 

Liczba projektów dot. 

infrastruktury społeczeństwa 

informacyjnego 

16 0 0,00% 5 31,25% 
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Długość nowych dróg, w tym: 65 1,02 1,57% 28,48 43,82% 

drogi regionalne 25 0 0,00% 14,68 58,72% 

drogi lokalne, w tym: 40 1,02 2,55% 13,8 34,50% 

na obszarach wiejskich 10 0,83 8,30% 5,3 53,00% 

Długość zrekonstruowanych dróg, 

w tym: 
240 34,24 14,27% 277,433 115,60% 

drogi regionalne 40 0 0,00% 3,316 8,29% 

drogi lokalne, w tym: 200 34,24 17,12% 274,117 137,06% 

na obszarach wiejskich 60 17,19 28,65% 169,478 282,46% 

Długość zrekonstruowanych linii 

kolejowych 
15 0 0,00% 0 0,00% 

Liczba zakupionego taboru 

komunikacji miejskiej 
50 0 0,00% 90 180,00% 

Liczba miejsc w zakupionym 

taborze komunikacji miejskiej 
6000 0 0,00% 6770 112,83% 

Liczba zakupionego taboru 

kolejowego 
10 0 0,00% 13 130,00% 

Liczba miejsc w zakupionym 

taborze kolejowym 
3400 0 0,00% 5850 172,06% 

 

Wśród wskaźników rezultatu z 3 wskaźników 2 posiadają realizację na zerowym poziomie. 

Wskaźnik, który odnotował postęp w realizacji to wskaźnik Oszczędność czasu na nowych 

i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych. 

 

Tabela 15.  Realizacja wartości docelowej wskaźników rezultatu  Priorytetu VII 

Wskaźniki rezultatu 

Wartość 

docelowa dla 

2015 roku 

Realizacja 

Realizacja - 

% wartości 

docelowej 

Szacowana 

Realizacja 

Szacowana 

realizacja - 

% wartości 

docelowej 

Oszczędność czasu na nowych i 

zrekonstruowanych drogach w 

przewozach pasażerskich i 

towarowych 

317 0,07 0,02% 119,909850 37,83% 

Oszczędność czasu na nowych i 

zrekonstruowanych liniach 

kolejowych w przewozach 

pasażerskich i towarowych 

136 0 0,00% 0 0,00% 
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Dodatkowe przewozy pasażerów 

komunikacji miejskiej z 

wykorzystaniem taboru objętego 

wsparciem 

1420 0 0,00% 42176,00 2970,14% 

 

Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna 

 

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. 

 

Tabela 16.  Realizacja wartości docelowej wskaźników produktu  Priorytetu VIII 

Wskaźniki produktu 

Wartość 

docelowa dla 

2015 roku 

Realizacja 

Realizacja - 

% wartości 

docelowej 

Szacowana 

realizacja 

Szacowana 

realizacja - % 

wartości 

docelowej 

Liczba projektów z zakresu edukacji 80 21 26,25% 76 95,00% 

Liczba projektów z zakresu 

edukacji, w tym: infrastruktury 

szkolnictwa wyższego 

21 13 61,90% 30 142,86% 

Liczba projektów z zakresu 

edukacji, w tym: infrastruktury 

kształcenia ustawicznego i 

zawodowego 

20 3 15,00% 14 70,00% 

Liczba obiektów dydaktycznych 

objętych wsparciem 
53 19 35,85% 82 154,72% 

Liczba obiektów dydaktycznych 

objętych wsparciem, w tym: dot. 

szkolnictwa wyższego 

13 13 100,00% 35 269,23% 

Liczba obiektów dydaktycznych 

objętych wsparciem, w tym: dot. 

kształcenia ustawicznego 

13 2 15,38% 16 123,08% 

Liczba projektów dot. infrastruktury 

społeczeństwa informacyjnego 
22 0 0,00% 4 18,18% 

 

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. 
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Tabela 17. Realizacja wartości docelowej wskaźników rezultatu  Priorytetu VIII 

Wskaźniki rezultatu 

Wartość 

docelowa 

dla 2015 

roku 

Realizacja 

Realizacja - 

% wartości 

docelowej 

Szacowana 

realizacja 

Szacowana 

realizacja -  

% wartości 

docelowej 

Liczba studentów korzystających ze 

wspartej infrastruktury edukacyjnej 
165000 37276 22,59% 76 425 46,32% 

Liczba uczniów korzystających ze 

wspartej infrastruktury edukacyjnej 
30000 12376 41,25% 20 169 67,23% 

Liczba osób korzystających ze 

wspartej infrastruktury kształcenia 

ustawicznego 

9000 938 10,42% 18 784 208,71% 

 

Priorytet IX. Zdrowie i rekreacja 

 

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. Jak wskazują prognozy z umów podpisanych do końca 2010 

roku w Priorytecie IX swoją wartość docelową 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 projektów przy dostępnej na działanie alokacji. 

 

Tabela 18.  Realizacja wartości docelowej wskaźników produktu  Priorytetu IX 

Wskaźniki produktu 

Wartość 

docelowa 

dla 2015 

roku 

Realizacja 

Realizacja - 

% wartości 

docelowej 

Szacowana 

realizacja 

Szacowana 

realizacja - % 

wartości 

docelowej 

Liczba projektów z zakresu ochrony 

zdrowia 
195 65 33,33% 104 53,33% 

Liczba projektów z zakresu ochrony 

zdrowia, w tym: dot. wyłącznie 

zakupu aparatury i sprzętu 

117 49 41,88% 74 63,25% 
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medycznego 

Liczba projektów dot. 

infrastruktury społeczeństwa 

informacyjnego 

22 5 22,73% 6 27,27% 

Liczba ośrodków zdrowia, w 

których przeprowadzono prace 

remontowe/ modernizacyjne lub 

zakupiono/ zmodernizowano sprzęt 

medyczny 

170 64 37,65% 174 102,35% 

 

W okresie sprawozdawczym również dla wszystkich wskaźników rezultatu nastąpił postęp 

w realizacji. Największą realizację osiągnął wskaźnik Liczba porad udzielonych 

z wykorzystaniem infrastruktury ochrony zdrowia objętej wsparciem w ramach programu, 

którego realizacja wyniosła 136% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2010. 
 

Tabela 19.  Realizacja wartości docelowej wskaźników rezultatu  Priorytetu IX 

Wskaźniki rezultatu 

Wartość 

docelowa dla 

2015 roku 

Realizacja 

Realizacja - 

% wartości 

docelowej 

Szacowana 

Realizacja 

Szacowana 

realizacja - 

% wartości 

docelowej 

Liczba porad udzielonych z 

wykorzystaniem infrastruktury 

ochrony zdrowia objętej wsparciem 

w ramach programu 

2001 815 40,73% 1 773 88,61% 

Potencjalna liczba badań 

specjalistycznych 

przeprowadzonych z 

wykorzystaniem infrastruktury 

ochrony zdrowia objętej 

2200 353 16,05% 1 277 58,02% 

Liczba osób korzystających z 

infrastruktury sportowej objętej 

wsparciem 

400 70,8 17,70% 877 219,17% 

 

Priorytet X. Pomoc techniczna 

 

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. 
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Tabela 20.  Realizacja wartości docelowej wskaźników produktu  Priorytetu X 

Wskaźniki produktu 

Wartość 

docelowa 

dla 2015 

roku 

Realizacja 

Realizacja - 

% wartości 

docelowej 

Szacowana 

Realizacja 

Szacowana 

realizacja 

- % 

wartości 

docelowej 

Liczba etatów współfinansowanych z 

PT RPO 
150 297 198,00% 320 213,33% 

Liczba etatów współfinansowanych z 

PT RPO, w tym: kobiety 
75 224 298,67% 224 298,67% 

Liczba etatów współfinansowanych z 

PT RPO, w tym: mężczyźni 
75 73 97,33% 73 97,33% 

Liczba zakupionego sprzętu 

komputerowego 
150 463 308,67% 537 358,00% 

Liczba zleconych ekspertyz, analiz, 

ocen i ewaluacji dotyczących 

programów 

30 12 40,00% 19 63,33% 

Liczba akcji informacyjnych i 

promujących program 
250 13 5,20% 270 108,00% 

Liczba publikacji promocyjnych i 

informacyjnych 
100 17 17,00% 84 84,00% 

 

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. 

  

Tabela 21.  Realizacja wartości docelowej wskaźników rezultatu  Priorytetu X 

Wskaźniki rezultatu 

Wartość 

docelowa 

dla 2015 

roku 

Realizacja 

Realizacja - 

% wartości 

docelowej 

Szacowana 

realizacja 

Szacowana 

realizacja - 

% wartości 

docelowej 

Liczba beneficjentów 

uczestniczących w szkoleniach, 

seminariach, konferencjach, 

spotkaniach informacyjnych nt. 

RPO 

36 7,1 19,72% 13,023000 36,18% 
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The Regional Operational Programme for the Silesian Voivodeship for 2007-2013 (MA ROP 

SV) was adopted by the European Commission on 4 September 2007. 

The main objective of the Programme is to stimulate dynamic growth through enhancing the 

social, economic and spatial cohesion of the region. According to the main objective, the 

priorities were selected that corresponded to the areas and were essential for the dynamic 

development of the region. The priorities result from the requirements and recommendations 

which were obtained after consultations with social and economic partners, after the 

environmental impact assessment and ex-ante evaluation.  

The programme is structured according to the following priorities: 

XI. R & D infrastructure, Enterprises and Innovation. 

XII.  The Information Society.  

XIII. Tourism 

XIV. Culture 

XV. The Environment 

XVI. Sustainable urban development 

XVII. Transport 

XVIII. The Educational Infrastructure 

XIX. Health and Recreation 

XX. Technical Assistance 

Pursuant to Art. 27 of the Act of 6 December 2006 on the principles of development policy, 

the MA ROP SV delegated tasks related to the implementation of activities/subactivities and 

the role of the Second-level Intermediate Body (IB2 ROP SV) to a provincial organisational 

budgetary unit called the Silesian Centre for Entrepreneurship. The Silesian Centre for 

Entrepreneurship was established by the Silesian Regional Council’s Resolution No. 

III/13/4/2007 of 19 September 2007.  

 

The IB2 ROP SV under the Regional Operational Programme for the Silesian Voivodeship 

for 2007-2013 is responsible for implementing the following actions/measures: 

- Measure 1.2 Micro-enterprises and SMEs,  

- Sub-measure 3.1.1 - The infrastructure of tourist facilities/enterprises, 

- Sub-measure 3.2.1 - The infrastructure related to tourism/enterprises 

The total amount of funds allocated to financing projects under the measure/sub-measures 

implemented by the IB2 ROP SV is EUR 222 305 880.  

There are EUR 1 712 980 303 from EU funds intended for the ROP SV implementation. 

  

In the analysed reporting period, the MA ROP SV announced 15 contests on competition 

projects to be funded by the European Regional Development Fund. The IB2 ROP SV 

announced four calls for proposals for funding competition projects. 
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Figure 8. Information on announced competitions during the reporting period and the start of the Programme 

The following chart shows the status of implementation of the ROP SV during the reporting 

period and from the start of the Programme. 

At the end of December 2010 there were 3144 applications approved to be implemented 

under the ROP SV for a total value of grants of 1 228 million EUR (4 871 million PLN) in 

all
2
, while there were signed agreements/issued decisions for 2411 projects to be funded from 

EU funds totalling 1 073 million EUR (4 253 million PLN) (62.63 % of allocations from 2007 

to 2013). In the applications for payment recipients have demonstrated expenditure totalling 

377 million EUR (1 496 million PLN) (the value corresponding to the EU funding), which 

represents 22.03% of the allocation. The spending approved by the CA is 343 million EUR, 

which represents 20% of the allocation. 

 

                                                           
2 EU funds + funding from the State budget for projects under public assistance 
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Figure 9 The progress of the implementation of the ROP SV programme since its launch.  

In the reporting period the total
1
 funding of the approved applications showed a 523 million 

EUR (2 075 million PLN) increase in comparison with the previous year. Approximately 28% 

of this increase resulted from a significant increase in applications selected for funding under 

Priority VI: Sustainable urban development of 147 million EUR (585 million PLN). 

 

The value (corresponding to the EU funds) of the signed agreements/issued decisions 

increased by 569 million EUR (2 259 million PLN) as compared to the previous year. This 

increase was approximately 31%, due to the substantial increase in contracts (795 million 

PLN) in Priority VI: Sustainable urban development. 

In relation to the available allocation for the years 2007-2013, the value of contracts for ROP 

SV was 62.63% at the end of 2010. The largest increase in contracts was seen in priorities VI 

and VII (respectively 31% and 21%). 

At the end of 2010 the value of EU co-financing by the beneficiaries in payment applications 

increased by 1 196 million PLN when compared to expenditures declared at the end of 2009. 

Two priority axes - VI Sustainable urban development and VII Transportation - contributed 

the most to the overall growth (the amount of approved applications was respectively 75 

million EUR (296 million PLN) and 72 million EUR (287 million PLN) ). 

 

During the reporting period the CA approved 280 708 132.1 EUR in the declarations, which 

represented 82% of all funds approved by the CA from the start of the Programme.  
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Figure 10 The progress in the implementation of the ROP SV in the reporting period 

 

The following Figure presents the progress of implementing the ROP SV broken down into 

priorities. The high growth in the use of allocations in each of the presented areas is 

characterised by the priority axis IX Health and Recreation, due to the fact that most projects 

are related to the purchase of medical equipment to improve the quality and accessibility to 

medical services in the region whose implementation and calculation is very quick. 

 

The little progress in the implementation of Priority II in the previous reporting period is due 

to the lack of the Regulation of the Minister of Regional Development on granting aid for 

investments in the fields of: energy, telecommunications infrastructure, R & D infrastructure, 

health resorts under the regional operational programmes, which resulted in postponing the 

call for applications under Measure 2.1: Information Society Infrastructure. 
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Figure 11 The level of the use of allocations since the launch of the Programme broken down by priority axis 

In the two priority axes, i.e. IV Culture and Health and Recreation, competitions were 

announced for the entire allocation planned for the axes in question. 

 

Under Priority VI Sustainable urban development, the percentage of the allocation based on 

the use of signed contracts is greater than the level of selected applications for funding in 

connection with the implementation of the JESSICA Facility, which is implemented 

according to different principles. 

 

Little progress in the implementation. 

 

Subregions Development Programmes 

 

The MA ROP SV, in consultation with local authorities, decided to spend money on ROP SV 

through sub-regional programmes, the only such programmes implemented in Poland. 

Programmes for the Development of Sub-regions constitute an alternative to the competition 

mode of applying for grants from the EU. Due to the decision of the Silesia Voivodeship 

Board, there were EUR 239 016 703.4 earmarked for the implementation of Development 

Programmes of the Sub-regions.  

 

Detailed information regarding the state of the implementation of the Development 

Programmes of the Sub-regions is shown in Figures 5 and 6. 
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Figure 12  The progress of the implementation of the projects carried out under the Development Programmes 

of the Sub-regions since the launch of the programme (number). 

 

Figure 13  The progress of the implementation of the projects carried out under the Development Programmes 

of the Sub-regions since the launch of the programme (amount of money) 



Strona 33 z 51 

 

In the reporting period, the regions introduced updates to the Programmes that were necessary 

to administer the rest of the savings (by selecting additional projects or increasing funding for 

some projects from the basic list) and to defer the amounts not used during the 

implementation of the Development Programmes of the Sub-regions in the pool competition 

ROP SV. With this update 8 new projects were introduced into the reserve lists of 

programmes. The deadline for the submission of new projects is 31 December 2011. At the 

end of 2010 there were 246 of 271 projects planned for submission, which accounted for 

96.7%. There were 190 signed contracts for financing, amounting to 166 million EUR.  

1 March 2010 was the final date for submission of project applications within the framework 

of the sub-measure under 2.1. ROP SV Information Society Infrastructure. Resignations from 

implementing projects and negative evaluations of schemes followed the reporting period, so 

the total number of Development Programmes of the Sub-regions projects which will not be 

realised, was 40 at the end of the reporting period. 

 

Key projects 

There are 18 key projects implemented under the ROP SV, including 4 major projects and one 

project one from the reserve list. 8 out of the 18 projects are being carried out in 53 sub-

projects. Since the start of the Programme by the end of the reporting period there were 61 

applications lodged for the grant, amounting to 387 million EUR and 52 contracts for 328 

million EUR. 

 

There were 11 contracts for the grant to be signed (including a project from the reserve list). 

By the end of 2010 there were 2 applications for the grant of EUR 66 620 428.75 (PLN 264 

150 000.00) – as well as one project from the reserve list for EUR 22 206 809.58 (PLN 

88 050 000.00).  

 

The following information summary pertains to the implementation of the key projects since 

the launch of the Programme up to the end of 2010. 
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Figure 14  The progress of implementing key projects realised within the framework of the ROP SV 

 

Financial engineering instruments 

The JESSICA Initiative  

On the 26th of May 2009 the Board of the Silesian Voivodeship, acting as Managing 

Authority of the Regional Operational Programme of Silesia 2007-2013, sent a letter of intent 

to the European Investment Bank (EIB), in which they expressed their initial interest in the 

implementation of JESSICA in the Silesia province. 

Respectively in February and March 2010 there were two meetings held between the parties 

negotiating the Memorandum which led to signing a Financing Agreement on 9 July 2010, 

under which the function of the Trust Fund in the Silesian Voivodeship was given to the 

European Investment Bank. The signing of the Agreement was preceded by a change in the 

records in the Detailed Description of Priorities of the Regional Operational Programme of 

Silesia in 2007-2013 which have undergone public consultations conducted from 2 to 16 June 

2010. 

Comments were submitted by the representatives of five cities: Czeladź, Częstochowa, 

Gliwice, Ruda Śląska and Sosnowiec. The result of these consultations was clarifying the 

provisions in the question of the purpose of Detailed Description of the Priorities of the ROP, 

project type, mode of selection of the grant application and the maximum share of EU funds 

in the eligible expenditure at project level. The changes were also made in the Manual of 

Procedures of the Regional Operational Programme of Silesia in 2007-2013, in the 

Description of System Management and Control of the Regional Operational Programme of 
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Silesia in 2007-2013 and in the Organisational Rules of the Silesian Marshal's Office. The 

JESSICA Holding Fund was organised as a "separate financial unit" within the EIB, in the 

accordance with Article 43 (3) of the Implementation Regulations.  

There was 60 million EUR (51 million EUR from the ERDF) and 9 million EUR from the 

State budget earmarked for the implementation of JESSICA in the Silesian province from 

activity 6.2 Regeneration of Degraded Areas ROP SV. The above-mentioned measures have 

been transferred to the EIB in two tranches: on 16 August 2010 (87.5%) and on 29 September 

2010 (12.5%). In September 2010, the Investment Board was established, which was 

composed of three representatives of the Silesian Voivodeship Marshal's Office (including 

alternatives) and two external experts in the field of regeneration and finances. On 4 

November 2010, the first meeting of the Investment Council took place and it passed two 

resolutions involving electing a chairperson for RI and adopting the Terms of RI.  

In November 2010 the Trust Fund selected an implementation consultant, whose role was to 

assist the EBI in the process of the implementation of JESSICA in Silesia, including the 

identification of potential Funds for Urban Development and Urban Designs. The consultant 

will provide his services until 15 May 2011. At the end of November and at the beginning of 

December 2010, an information and promotion campaign on JESSICA in the Silesian 

Voivodeship was launched. On 6 December 2010 an Initiative conference was held in 

Katowice, during which a survey was conducted among potential applicants and candidates 

for the FROM (Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich – Urban Development Funds). From 

21 December to 7 January 2011 a survey on implementing JESSICA in the Silesian 

Voivodeship was conducted. Potential candidates for Urban Development Funds and the 

beneficiaries of the so-called urban projects were the addressees of the study. The results of 

the study will be presented in detail in the next reporting period. 

In connection with the initial implementation phase of JESSICA, involving preparing relevant 

documents, including those pertaining to the Urban Development Funds, no funds have yet 

been given to final beneficiaries. 

 

The capitalisation of external sources of entrepreneurship funding 

 

The MA ROP SV, under Priority I: Research and business development (R & D), innovation 

and entrepreneurship, implements sub-action 1.1.1 project type 7 through the recapitalisation 

of local, regional and supra-regional loan funds, micro-loans and guarantee funds. 

 

Its objective is to facilitate access to external sources of financing SMEs. SMEs’ beneficiaries 

are enterprises established in Silesia or those that have their investments in Silesia. Support 

for loan and guarantee instruments under the ROP SV is a unique instrument for the indirect 

support of entrepreneurship in our region. It constitutes a continuation of an activity from the 

previous programming period 2004-2006, and today loans and guarantees are available for 

medium-sized enterprises (in addition to micro and small businesses). This facility will 
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provide additional financial support to entrepreneurs (excluding EU subsidies), who are 

established in Silesia, or have investments in the region. 

 

Since the start of the Programme, the MA ROP SV Programme announced one contest for the 

aforementioned sub-activity. The size of the contribution from EU funds for the contest was 

20 000 000,00 EUR.  

 

The Silesia Board chose to grant 4 projects with an amount of subsidy equal to EUR 16 644 

612.86. 

During the reporting period a subsidy of EUR 16 644 612.86 was granted to contracts signed 

with the beneficiaries.  

 

The following summary presents issued and paid loans and guarantees granted by the 

loan/guarantee funds by the end of the reporting period. 

Table 22 Issued and paid loans and guarantees granted by the loan/guarantee funds by the end of the reporting 

period. 

Fund 
No. of loans/guarantees 

granted 

The sum of 

loans/guarantees 

granted (EUR) 

The sum of loans (EUR) 

Upper Silesia Fund SA 

Katowice 
33 3 364 605,30 2 632 997.47 

Silesia Regional 

Guarantee Fund 

 Sp. z o.o. Katowice 

1 126 103.40 n/a 

Local Development 

Agency in Sosnowiec SA 
1 34 300.13 34 300.13 

Regional Development 

Agency in Częstochowa 

SA  

5 60 781.84 60 781.84 

Total 40 3 585 790.67 2 728 079.44 
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Measurable progress 

The following charts present the percentage of achieved and estimated-to-reach target values 

for selected indicators of individual priorities. The implementation is based on data retrieved 

from applications approved for final payment. The estimated implementation is based on data 

contained in the beneficiaries’ agreements for funding. 

 

Priority I. Research and development (R & D), innovation and entrepreneurship 

 

The level of implementation of indicators under Priority I is very diversified. There are 

indicators whose realisation at the end of the reporting period was higher than expected, but 

there are also some whose target values will not be accomplished.  

Examples of indicators of poor implementation are indicators of the product in the field of R 

& D, namely the Number of projects in R & D and Total R & D institutions supported under 

the RPO. The opposite is the index Number of projects relating to direct investment support 

for SMEs, the implementation of which at this moment has reached 166%, and the estimated 

implementation based on contracted funds at the end of 2010 was 255%. 

 

Table 23 The implementation of the target value of products under Priority I  

Product indicators 

Target 

value 

for the 

year 

2015 

Implementation 

Implementation 

- % of the 

target value  

Estimated 

implementation 

Estimated 

implementation 

- % of the 

target value 

Number of projects from  

direct investment support  

for SMEs, including: 

584 678 116% 1489 255% 

through the two years from 

the start  
100 27 27% 60 60% 

Number of supported 

enterprises, including: 
1738 566 33% 1120 64% 

Micro 354 288 81% 592 167% 

Small 1000 180 18% 375 38% 

Medium-sized 384 98 26% 153 40% 

Prepared investment areas 250 12.37 5% 100.66 40% 

Areas of business 

incubators/technological 

parks 

11000 0 0% 1603.58 15% 
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Number of projects 

covered by the support of 

innovation 

600 37 6% 111 19% 

Number of projects in R & 

D  
200 0 0% 0 0% 

Number of R&D 

institutions supported by 

the RPO 

45 0 0% 0 0% 

Number of cooperation 

projects between 

enterprises and research 

units 

30 0 0% 0 0% 

Number of projects 

concerning information 

society infrastructure 

8 0 0% 5 63% 

 

Table 24. The implementation of the target value indicators of Priority I. 

Result indicators 

Target 

value for 

the year 

2015 

Realisation 

Realisation-

% of the 

target value 

Estimated 

realisation 

Estimated 

realisation - 

% of the 

target value 

Additional investments created owing 

to the support (understood as the value 

of private companies directly involved 

in the realisations of projects) 

170 37.750372 22% 133.3172124 78% 

Number of companies located in 

supported incubators, business and 

technological parks. 

50 0 0% 30 60% 

Number of created workplaces (gross, 

full time), including: 
8950 890.5 10% 4610.08 52% 

Women 4500 259.5 6% - - 

Men 4450 631 14% - - 

Rural areas 1700 260 15% - - 
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Priority II. The Information Society 

In connection with the legal problems linked with the lack of the Regulation of the Minister of 

Regional Development on granting aid for investments in the fields: energy, 

telecommunications infrastructure, R & D infrastructure, health resort under the regional 

operational programmes in the previous reporting period, the realisation of indicators under 

the Priority has been significantly delayed. For some indicators achieving the target was only 

delayed in time, for example The length of the broadband Internet network, for which some 

legal problems are irrelevant, as the target values will not be achieved, such as with The 

length of the broadband Internet network, The number of broadband Internet connections, 

including households, businesses, institutions and The additional number of people who have 

gained access to the broadband Internet. 

 

The reason for the existing situation is the line of demarcation between ROP SV and the IE 

OP, which resulted in the records in Detailed Description of the Priorities of the ROP, not 

allowing for connecting end users. Those difficulties have been removed and in the next call 

this rule will no longer apply. 

 

However, this does not completely solve the problem, since the implementation of the index 

will be generated only within a single call. Moreover, it is also difficult to predict whether 

potential beneficiaries will be interested in such ventures. 

 

Table 25. The realisation of the target value indicators of Priority II. 

Product indicators 

Target value 

for the year 

2015  

Realisation 

Realisation - 

% of the 

target value 

Estimated 

realisation 

Estimated 

realisation - 

% of the 

target value 

Number of projects in the 

information society, including: 
125 17 14% 77 62% 

number of projects relating to e-

services 
62 13 21% 44 71% 

number of PIAP supported by the 

Programme 
250 0 0% 141 56% 

Length of the broadband Internet 

network  
900 0 0% 0 0% 

Number of on-line services 

launched 
60 2.015 3% 64.835 108% 

Number of broadband Internet 

connections, including: 

households 

90 0 0% 0 0% 
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enterprises 7 0 0% 0 0% 

institutions 0.7 0 0% 0 0% 

Additional number of people who 

have gained access to the 

broadband Internet  

210 0 0% 0 0% 

 

Table 26. The realisation of the target value indicators of Priority II 

Result indicators 

Target 

value for 

the year 

2012 

Implementation 

Implementation 

- 

% of the target 

value 

Estimated 

implementation 

Estimated 

implementation 

- % of the 

target value 

Number of users using e-

services launched owing 

to support from the 

Programme  

1200 40.47 3% 7009.104 584% 

Number of new 

workplaces, including: 240 4 2% 62.75 26% 

Women 120 1 1% 

 

0% 

Men 120 3 3% 

 

0% 

 

Priority III. Tourism 

 

The implementation of indicators within the framework of the Priority at the end of 2010 is 

very low. The reason for this situation is the low number of completed projects. However, 

given the estimated completion date, the implementation picture looks much better, 

particularly that, concerning the indicators of the Number of projects related to tourism and 

the Number of tourists benefitting from tourism infrastructure supported under the 

Programme, which target values will certainly be achieved. 

 

Table 27. Implementation of the target value of product from the Priority III 

Product indicators 

Target 

value 

for the 

year 

2015 

Implementation 

Implementation- 

% of the target 

value 

Estimated 

implementation 

Estimated 

implementation 

- % of the 

target value 

Number of tourism projects 200 22 11% 196 98% 

Number of projects using 

direct investment support for 

MSP 

1000 16 2% 107 11% 
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Number of projects related to 

information society 

infrastructure 

15 0 0% 6 40% 

 

Table 28.  The implementation of target value indicators for the results under Priority III 

Result indicators 

Target 

value 

for the 

year 

2015 

Implementation 

Implementation 

-% of the target 

value 

Estimated 

implementation 

Estimated 

implementation- 

% of the target 

value 

Number of tourists using the 

tourism infrastructure 

supported by the programme 

6200 180.236 3% 4123.032 67% 

Revenues from the tourism 

infrastructure covered by the 

programme support 

67 0 0% 0 0% 

Number of programme 

packages promoted in tourism 
113 0 0% 20 18% 

Number of created 

workplaces, including: 
1930 102 5% 679.5 35% 

Women 970 56.5 6% 0 0% 

Men 960 45.5 5% 0 0% 

Rural areas 580 35.75 6% 0 0% 

 

Priority IV. Culture 

 

The implementation of indicators under Priority IV at the end of 2010 was low. However, this 

is not a worrying phenomenon, because, according to the expected implementation, achieving 

the target value has only been delayed. One indicator, the implementation of which might be 

lower than predicted, is the Number of cultural infrastructure projects. Such a situation can be 

attributed to many factors and the most important is the project value in relation to the 

allocation to operation/competition, which does not allow the implementation of more 

projects of a higher value on which the MA ROP SV has no influence. 

 

 
Table 29. The implementation of target value product indicators of Priority IV. 

Product indicators 

Target 

value 

for the 

year 

2015 

Implementation 

Implementation 

- % of the 

target value 

Estimated 

implementation 

Estimated 

implementation 

- % of the 

target value 
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Number of projects 

concerning the infrastructure 

of culture 

130 24 18.46% 102 78.46% 

Number of culture buildings 

that have been modernised 
70 9 12.86% 65 92.86% 

Number of projects 

concerning the information 

society infrastructure  

20 0 0.00% 13 65.00% 

 

Table 30.  The implementation of the target values of the result indicators of Priority IV 

Result indicators 

Target 

value 

for the 

year 

2015 

Implementation 

Implementation 

- % of the 

target value 

Estimated 

implementation 

Estimated 

implementation 

-% of the 

target value 

Number of tourists using the 

cultural infrastructure 

supported by the programme 

3000 493.442 16.45% 5971.086 199.04% 

Number of new cultural 

programme packages 
160 20 12.50% 156 97.50% 

Number of newly-created 

workplaces, including: 
60 9 15.00% 69.85 116.42% 

Women 30 7.5 25.00% - - 

Men 30 1.5 5.00% - - 

Priority V. Environment 

Achieving the target value is not at risk for 5 indicators, whose target value will certainly be 

attained. The indicators are: Number of projects in management of waste, Number of projects 

related to hazard prevention, Area of reclaimed land as a result of the implementation of 

projects, Number of species retrieved from regional extinction risk status and Number of 

people covered by the programmes for shaping ecological attitudes. For indicators Number of 

projects concerning the information society infrastructure and Number of people covered by 

the programme of selective waste collection there is a risk of not attaining the target value 

because of lack of interest from applicants. For example, in one call, for 14 submitted 

projects, only 2 concerned selective waste collection. 
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Table 31. The implementation of target values of the product indicators of Priority V  

Product indicators 

Target 

value for 

the year 

2015 

Impleme

ntation 

Implementation - 

% of the target 

value 

Estimated 

implementa

tion 

Estimated implementation - % 

of the target value 

Number of projects in 

waste management 
27 2 7% 39 144% 

Number of projects 

aiming at improving the 

quality of air 

50 9 18% 28 56% 

Number of projects in 

the information society 

infrastructure  

7 0 0% 2 29% 

Number of projects in 

hazard prevention 
9 0 0% 8 89% 

Number of projects in 

renewable energy 
36 2 6% 7 19% 

 
Table 32.  The implementation of target value indicators of the results of Priority V 

Result indicators 

Target value 

for the year 

2015 

Implemen

tation 

Implemen

tation - % 

of the 

target 

value 

Estimated 

implementa

tion 

Estimated 

implementation - 

% of the target 

value 

Area of reclaimed land as a result of 

the implementation of projects 
0.52 0 0% 1.19413 230% 

Additional number of people 

connected with the sewerage network 

as a result of the implementation of 

projects  

32300 450 1% 29454 91% 

Additional number of people 

connected with water supply as a 

result of the implementation of 

projects 

18400 435 2% 1959 11% 

Number of people covered by the 

programme of selective waste 

collection 

375 0 0% 60.135 16% 

Additional capacity of energy 

production from renewable sources 

installed 

35 0.005 0% 3.6216 10% 

Number of species retrieved from 

regional extinction risk status 
2 0 0% 3 150% 
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Number of people covered by the 

programmes for shaping ecological 

attitudes 

27100 0 0% 203162 750% 

 

Priority VI. Sustainable urban development 

In Priority VI, 3 out of the total number of indicators of the product, the implementation of 2 

of them is at zero. For the ratio of the product Number of projects ensuring sustainable 

development and improving the attractiveness of cities has been achieved at the level of the 

implementation of the 5 pieces, which means achieving 14% of the target rate for 2010. The 

low level of achievement of indicators in Priority VI Number of projects ensuring 

sustainability and improving the attractiveness of cities, Number of projects concerning 

information society infrastructure and Number of projects that promote business, 

entrepreneurship and new technologies results from the still-too-early phase of action 6.2 and 

its sub-actions.  

 

Table 33. The implementation of the target values of the indicators of Priority VI 

Product indicators 

Target 

value 

for the 

year 

2015 

Implementation 

Implementation 

- % of the 

target value 

Estimated 

implementation 

Estimated 

implementation 

- % of the 

target value 

Number of events organised 

with the use of infrastructure 

covered by the support within 

the priority 

120 6 5.00% 558 465.00% 

Number of people using the 

facilities covered by the support 1200 23.1 1.93% 1541.2 128.43% 

Revitalised areas, including: 

230 2.53 1.10% 14.32 6.23% 

Cities and towns with up to 50 

thousand residents 80 2.53 3.16% 13.89 17.36% 

Cities and towns with more 

than 50 thousand residents 150 0 0.00% 0.43 0.29% 

 

In the case of the 11 indicators of results in Priority VI, 4 have zero implementation. Indicator 

Revitalised areas including cities and towns of up to 50 thousand residents reached its highest 
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value in relation to the presumed target value for the year 2010 with the implementation 

representing 9% of the target value. 

 

Table 34. The implementation of the target value of result the indicators of Priority VI 

 

Result indicators 

Target 

value 

for the 

year 

2015 

Implementation 

Implementation 

- % of the 

target value 

Estimated 

implementation 

Estimated 

implementation 

- % of the 

target value 

Number of created enterprises, 

including: 
50 0 0.00% 12 24.00% 

Cities and towns up to 50 

thousand residents 
15 0 0.00% 12 80.00% 

Cities of over 50 thousand 

residents 
35 0 0.00% 0 0.00% 

Number of new workplaces, 

including: 
520 11.25 2.16% 166.25 31.97% 

Women 260 8.5 3.27% 0 0.00% 

Men 260 2.75 1.06% 0 0.00% 

 

Priority VII. Transport 

 

In Priority VII the implementation of 8 out of 15 indicators of the product is zero. The highest 

implementation as far as target values for the year 2010 are concerned was noted for the 

indicator The length of reconstructed roads, including roads in rural areas, for which the 

target value was carried out at 343%. An unrealised indicator is Reconstructed length of 

railways, of which the sole beneficiary, who was to implement the rate design, modified the 

project, which included the abandonment of the project to carry out the reconstruction of the 

present railway line. The failure of this project also resulted in the inability to realise the 

related indicator of result Time-saving on new or reconstructed railway lines for passenger 

and freight services. 

 

Table 35.  The implementation of target values of the product indicators of Priority VII 

Product indicators 

Target value 

for the year 

2015 

Implementa

tion 

Implementati

on - % of the 

target value 

Estimated 

implementa

tion 

Estimated 

implementatio

n - % of the 

target value 

Number of transportation projects 80 35 43.75% 135 168.75% 

Number of projects concerning 

information society infrastructure 
16 0 0.00% 5 31.25% 
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Length of new roads, including: 65 1.02 1.57% 28.48 43.82% 

regional roads 25 0 0.00% 14.68 58.72% 

local roads, including: 40 1.02 2.55% 13.8 34.50% 

roads in rural areas 10 0.83 8.30% 5.3 53.00% 

Length of reconstructed roads, 

including: 
240 34.24 14.27% 277.433 115.60% 

regional roads 40 0 0.00% 3.316 8.29% 

local roads, including: 200 34.24 17.12% 274.117 137.06% 

in rural areas 60 17.19 28.65% 169.478 282.46% 

Length of reconstructed railways 15 0 0.00% 0 0.00% 

Total purchased transportation 

fleet 
50 0 0.00% 90 180.00% 

Seats in purchased public 

transportation vehicles 
6000 0 0.00% 6770 112.83% 

The number of purchased rolling 

stock  
10 0 0.00% 13 130.00% 

Number of seats in the purchased 

rolling stock 
3400 0 0.00% 5850 172.06% 

 

Among the indicators of the outcome, 2 of the three indicators have a zero realisation. Index, 

which showed progress is the rate of Time-saving on new and reconstructed roads in 

passenger and freight services. 

Table 36. The implementation of target values of the result indicators of Priority VII 

Result indicators 

Target 

value 

for the 

year 

2015 

Implementation 

Implementation 

- % of the 

target value 

Estimated 

implementation 

Estimated 

implemen 

ta 

tion - % 

of the 

target 

value 

Time-saving on new and 

reconstructed roads in passenger 

and freight services  

317 0.07 0.02% 119.909850 37.83% 

Time-saving on new and 

reconstructed railway lines in 

passenger and freight services 

136 0 0.00% 0 0.00% 
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Additional transportation of 

passengers with the use of the 

supported public transport fleet 

1420 0 0.00% 42176.00 2970.14% 

 

 

Priority VIII. Education Infrastructure.  

 

In Priority VIII for one output indicator - Number of projects concerning information society 

infrastructure - there has been no progress in the implementation. 

Among the product indicators, the highest realisation was for the index Number of 

educational facilities covered by the support, including higher education, which reached 

325% for 2010 and two further indicators exceeded their targets for 2010. 

 

Table 37. The implementation of the target values of the product indicators of Priority VIII 

Product indicators 

Target 

value 

for the 

year 

2015 

Implementation 

Implementation 

- % of the 

target value 

Estimated 

implementation 

Estimated 

implementa 

tion - % of  

the target  

value 

Number of educational projects 80 21 26.25% 76 95.00% 

Number of educational projects, 

including higher education 

infrastructure 

21 13 61.90% 30 142.86% 

Number of educational projects, 

including: vocational and further 

education infrastructure 

20 3 15.00% 14 70.00% 

Number of supported educational 

facilities 
53 19 35.85% 82 154.72% 

Number of supported educational 

facilities concerning higher 

education 

13 13 100.00% 35 269.23% 

Number of supported educational 

facilities, including further education 
13 2 15.38% 16 123.08% 

Number of projects concerning 

information society infrastructure 
22 0 0.00% 4 18.18% 

 

In this Priority, the implementation of the three outcomes occurred and it was the biggest for 

the index Number of students benefiting from the supported educational infrastructure, which 

reached 75% of the target rate for 2010. 
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Table 38. The implementation of target values for the result indicators of Priority VIII 

Result indicators 

Target 

value for 

the year 

2015 

Implementation 

Implementation 

- % of the 

target value 

Estimate

d 

impleme

ntation 

Estimated 

implement

ation - % 

of the 

target 

value 

Number of students benefitting from 

the supported educational 

infrastructure 

165000 37276 22.59% 76 425 46.32% 

Number of school children benefitting 

from the supported educational 

infrastructure 

30000 12376 41.25% 20 169 67.23% 

Number of people benefitting from the 

supported further education 

infrastructure  

9000 938 10.42% 18 784 208.71% 

 

Priority IX. Health and Recreation 

 

In Priority IX progress has been made in the implementation of all 4 output indicators, in 

relation to 3 of which it was a progression above the target value for 2010. The highest 

realisation, reaching a value representing 140% of the target value for 2010, was obtained by 

the ratio Number of projects relating to health, concerning only the purchase of equipment 

and medical equipment. 

As the predictions of the contracts signed by the end of 2010 show, the indicator Number of 

people using sports facilities covered by the support of projects related to health in the 

Priority IX was the only indicator showing progress in the activity 9.3 Local sports 

infrastructure. 

Actions in the field of health infrastructure, that is action 9.1 In-patient infrastructure and 9.2 

Out-patient infrastructure, are responsible for the worse status of the implementation of the 

indicators in Priority IX. The failure to reach the indicators, especially the indicators of 

product, "the number of projects ..." can be justified by overestimated target values, since in 

estimating the specificity of action 9.1 it was not taken into account (in which there are 

overvalued projects - average total value of the project equals EUR 969 958) to provide them 

with an adequate number of projects available to the allocation. 
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Table 39. The implementation of target values for the product indicators of Priority IX 

Product indicators 

Target 

value for 

the year 

2015 

Implementation 

Implementation 

- % of the 

target value 

Estimated 

implementation 

Estimated 

implement

ation - % 

of the 

target 

value 

Number of projects concerning 

healthcare 
195 65 33.33% 104 53.33% 

Number of projects concerning 

healthcare, including only the 

purchase of equipment and medical 

equipment 

117 49 41.88% 74 63.25% 

Number of projects concerning the 

information society infrastructure 
22 5 22.73% 6 27.27% 

Number of health centres, which 

were modernised/renovated or 

equipped with medical equipment  

170 64 37.65% 174 102.35% 

 

 

In the reporting period there has been progress in the implementation of all indicators. The 

highest rate of implementation was achieved by the Number of health advice realised with 

support of the Programme, whose implementation was 136% of the target value indicator for 

2010. 

 

Table 40.  The implementation of target values for the result indicators of Priority IX 

Result indicators 

Target 

value for 

the year 

2015 

Implementation 

Implementation 

- % of the 

target value 

Estimated 

implementation 

Estimated 

implement

ation - % 

of the 

target 

value 

Number of pieces of advice realised 

with the support of the Programme 
2001 815 40.73% 1 773 88.61% 

Potential number of expert 

researches conducted with the use of 

health care infrastructure  

2200 353 16.05% 1 277 58.02% 

Number of people benefitting from 

the supported sports infrastructure 
400 70.8 17.70% 877 219.17% 
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Priority X. Technical assistance 

 

5 out of 7 indicators of Priority X have reached their target value for the year 2010. The 

indicator Number of computer hardware achieved the highest implementation, reaching in 

2010 309% of the objective. 

 

Table 41. The implementation of  target values for the product indicators of Priority X 

Product 

indicators 

Target 

value 

for the 

year 

2015 

Implementation 

Implementation - 

% of the target 

value 

Estimated 

implementation 

Estimated 

implementation - 

% of the target 

value 

Number of posts 

co-financed by 

the Technical 

Assistance ROP  

150 297 198.00% 320 213.33% 

Number of posts 

co-financed by 

the Technical 

Assistance ROP: 

women 

75 224 298.67% 224 298.67% 

Number of posts 

co-financed by 

the Technical 

Assistance ROP: 

men 

75 73 97.33% 73 97.33% 

Number of  

items of 

purchased 

computer 

hardware 

150 463 308.67% 537 358.00% 

Number of 

commissioned 

surveys, studies, 

assessments and 

evaluations of 

programmes 

30 12 40.00% 19 63.33% 

Number of 

information and 

promotional 

campaigns 

250 13 5.20% 270 108.00% 

Number of 

promotional and 

informational 

publications 

100 17 17.00% 84 84.00% 
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Only the result indicator for Priority Number of beneficiaries participating in training, 

seminars, conferences, information meetings on the ROP achieved 65% of the target value in 

2010.  

  

Table  42. The implementation of target values for the result indicators of Priority X  

Result indicators 

Target 

value for 

the year 

2015 

Implementation 

Implementation 

- % of the 

target value 

Estimated 

implementation 

Estimated 

implementation 

- % of the 

target value 

Number of 

beneficiaries 

participating in 

training, seminars, 

conferences, 

information meetings 

on the ROP 

36 7,1 19.72% 13.023000 36.18% 

 

 


