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1. Wstęp – Programy Rozwoju Subregionów 

 

Programy Rozwoju Subregionów (PRS) stanowią alternatywną wobec konkursowej 

ścieżkę wyboru projektów. Ich powstanie jest odpowiedzią na liczne postulaty lokalnych 

samorządowców pojawiające się w trakcie konsultacji wstępnych wersji RPO. 

 

PRS jest mechanizmem przenoszącym część decyzji odnośnie podejmowanych 

interwencji z poziomu regionalnego na poziom subregionalny.  

 

PRS jest programem tworzonym w porozumieniu przez władze samorządów lokalnych 

danego subregionu.  

 

Zakres merytoryczny PRS musi być zgodny z zapisami priorytetów RPO. 

 

Realizacja Programu musi zatem przyczyniać się do stymulowania dynamicznego 

rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.  

 

Podstawowym elementem PRS jest uzgodniona lista projektów, które zostaną uznane za 

szczególnie istotne dla rozwoju danego subregionu i wpłyną na poprawę życia 

mieszkańców na danym terytorium.  

Decyzja IZ RPO o przyznaniu dofinansowania dla PRS jest warunkową deklaracją 

dofinansowania projektów. Oznacza to, iż jedynie po wypełnieniu wszystkich kryteriów 

formalnych i merytorycznych, poszczególne projekty uzyskają dofinansowanie w ramach 

RPO.  

Umowy dofinansowania projektów będą podpisywane z indywidualnymi beneficjentami 

odpowiedzialnymi za realizację projektów. Każdy projekt będzie indywidualnie 

monitorowany i rozliczany. 

 

Beneficjentami projektów realizowanych w ramach PRS mogą być jedynie jednostki 

samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne 

jednostek samorządu terytorialnego (jst) posiadające osobowość prawną. 

 

Budżet Programów Rozwoju Subregionów 

 

Decyzją Zarządu Województwa na realizację Programów Rozwoju Subregionów 

przeznaczono kwotę 985,92 mln PLN Podziału środków pomiędzy subregiony dokonano 

zgodnie z algorytmem uwzględniającym liczbę mieszkańców, PKB per capita oraz liczbę 

bezrobotnych.  

 

Poszczególne subregiony otrzymały na PRS: 

 

 centralny   - 405,64 mln PLN, 

 południowy  - 154,84 mln PLN, 

 północny   - 191,16 mln PLN, 

 zachodni   - 234,28 mln PLN. 

 

Ocena Programów Rozwoju Subregionów ocena przebiega dwutorowo, składa się z: 
- Oceny formalnej i merytorycznej programu PRS, 

- Wstępnej oceny formalnej i wstępnej oceny merytoryczno – technicznej 

projektów w ramach PRS. 

 

Niniejszy dokument dotyczy pierwszego etapu - Oceny formalnej i merytorycznej 

programu PRS. 
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2. Etap pierwszy – ocena formalna PRS 

 
Subregiony zainteresowane realizacją Programów Rozwoju Subregionów powinny złożyć 

gotowy projekt PRS w terminie wyznaczonym przez Zarząd Województwa Śląskiego, 

który jest następnie oceniany na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów 

formalnych. 

Ocena formalna polega na zweryfikowaniu czy Program PRS zawiera wszystkie niezbędne 

elementy i wymaganą dokumentację, zgodnie z Wytycznymi do procedury 

pozakonkursowej RPO WSL 

Ocenie poddawana jest kompletność poszczególnych elementów PRS na podstawie 

kryteriów ocenianych tak/nie tzn. „spełnia – nie spełnia”. By PRS otrzymał pozytywną 

ocenę, żaden z kryteriów nie może zostać oceniony negatywnie. 

 

 
Lp Kryteria TAK NIE 

Umowa o współpracy 

1 Złożono umowę o współpracy w ramach PRS zgodną ze wzorem   

2 Umowa jest podpisana zgodnie z wymogami wytycznych   

3 Zapisy umowy o współpracy są zgodne z odpowiednimi zapisami PRS   

4 Do umowy załączono fiszki wszystkich projektów   

5 Dla projektów z listy podstawowej załączono wstępne studia wykonalności   

Diagnoza 

6 Przedstawiono analizę subregionu na tle województwa   

7 Przedstawiono analizę problemową obszarów w których będzie realizowany PRS   

8 Zidentyfikowano katalog kluczowych barier rozwoju w poszczególnych obszarach 

realizacji PRS 

  

Strategia 

9 Zidentyfikowano cel główny PRS   

10 Zidentyfikowano cele szczegółowe PRS   

11 Dla celów określono wskaźniki   

Lista projektów (dla projektów umieszczonych na liście określono) 

12 Tytuł projektu   

13 Uzasadnienie i cel PRS, który projekt realizuje   

14 Wkład wspólnotowy w realizację projektu   

15 Działanie RPO w ramach którego projekt będzie finansowany   

Plan finansowy (PRS zawiera) 

16 Tabelę zobowiązań finansowych dla PRS w podzielane na lata i działania   

16.1 Tabela jest poprawna pod względem rachunkowym   

16.2 Sumy kwot na działania i program są zgodne z alokacją na dany PRS określoną przez 

IZ RPO SL 

  

17 Tabelę płatności dla PRS w podzielane na lata i działania   

17.1 Tabela jest poprawna pod względem rachunkowym   

17.2 Sumy kwot na działania i program są zgodne z alokacją na dany PRS określoną przez 

IZ RPO SL 

  

18 Tabelę finansową dla PRS przedstawiająca kwotę całkowitych środków finansowych 

stanowiących wkład Wspólnoty i wkłady krajowe oraz wskaźniki wkładu funduszy w 

podziale na działania 

  

18.1 Tabela jest poprawna pod względem rachunkowym   

18.2 Sumy kwot na działania i program są zgodne z alokacją na dany PRS określoną przez 

IZ RPO WSL 

  

System Zarządzania 

19 Opisano system wyboru projektów   

20 Opisano wdrażanie programu   

21 Opisano system monitoringu   

Konsultacje społeczne 

22 Zamieszczono informację o przeprowadzonych konsultacjach społecznych   

23 Rozdział zawiera główne wnioski z przeprowadzonych konsultacji   
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W przypadku pozytywnego wyniku oceny formalnej PRS jest kierowany do oceny 

merytorycznej. W przypadku negatywnego wyniku oceny, PRS jest kierowany do 

poprawy bądź uzupełnienia.  
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3. Etap drugi – ocena merytoryczna PRS 

 

Ocena merytoryczna PRS polega na dokonaniu analizy m.in. poprawności poszczególnych 

elementów PRS – przede wszystkim spełnienia wymogów określonych w Wytycznych do 

procedury pozakonkursowej RPO WSL, wewnętrznej spójności między diagnozą – celami 

- projektami oraz wykonalności i zgodności PRS z regionalnymi dokumentami 

programowymi (Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 

2007 – 2013, Uszczegółowieniem RPO WSL, Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego). 

 
Ocenie poddawane są poszczególne elementy PRS na podstawie kryteriów, zapisanych w 

formie stwierdzeń, które oceniane są w pięciostopniowej skali ‘0-4’ gdzie ‘0’ to zupełne 

niespełnienie kryterium a ‘4’ pełne wypełnienie kryterium 

 

Lp. Kryteria 
Przyznana 

punktacja 
Uzasadnienie (opcjonalnie) 

Diagnoza 

1 Określone bariery rozwoju są 

spójne z pozostałą treścią 

diagnozy 

  

2 Kształt i treść analizy 

problemowej pozwalają na 

identyfikację projektów  

  

Strategia 
3 Cele szczegółowe wynikają z 

obszarów wsparcia PRS 
  

4 Cele szczegółowe realizują cel 

główny PRS 
  

5 Cele są zgodne z kierunkami i 

celami SRW 
  

6 Cele są zgodne z celami RPO   

7 Wskaźniki są SMART   

8 Wskaźniki opisują w sposób 

kompletny cele: 
  

8.1 Cel główny   
8.2 Cel szczegółowy 1   
8.3 Cel szczegółowy 2    
8.4 …   
8.5    

Lista projektów 

9 Zidentyfikowane projekty 

realizują zamierzone cele PRS 
  

9.1 Obszar 1   
9.2 Obszar 2   
9.3    
9.4    
9.5    

System zarządzania 

10 System monitoringu pozwala 

gromadzić kompletne i 

wiarygodne dane 

  

Konsultacje społeczne 

11 Konsultacje objęły wystarczający 

zakres aktorów subregionalnych 
  

12 Konsultowani mieli realny wpływ 

na treść PRS (czy uzasadnione 

uwagi zostały uwzględnione) 
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By PRS został pozytywnie oceniony, żadne z kryteriów nie może otrzymać oceny 0 a 

suma punktów musi przekroczyć 70% punktacji maksymalnej. 

 

Pozytywny wynik oceny formalnej i merytorycznej dokumentu PRS jest warunkiem 

koniecznym do rozpoczęcia wstępnej oceny formalnej projektów w ramach PRS. 

W przypadku negatywnego wyniku oceny merytorycznej, PRS jest kierowany do poprawy 

bądź uzupełnienia. 
 

 


